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Divatos szóhasználattal élve, pergős hetek állnak a kamara mögött. Amire még nem volt példa, maga a kormányfő tartott vállalkozói fórumot a 
CSMKIK székházában. Bajnai Gordon az adóváltozásokról tartott tájékoztatót, és válaszolt a felmerülő kérdésekre. Az első európai KKV héten is 
peregtek az események, az Enterprise Europe Network irodával közösen rendezett programok között a reklám- és kommunikációs napon láttuk 
vendégül Geszti Pétert, a szakma legismertebb képviselőjét. A jövő vállalkozóinak napján középiskolások próbálkoztak vállalkozni játékosan, de 
valóságos ötletekkel, gondolatokkal. Az országos tanulmányi versenyeken kiemelkedően jól szereplő tanulókat és felkészítőiket köszöntötte a ka-
mara hagyományos szakképzési tanévzáró ünnepségén. A Nemzetközi Építőipari Konferencián többek között az M43-as autópálya új Tisza-hídja 
különleges szerkezeti megoldásaival is megismerkedhettek a résztvevők. 

Fórum a miniszterelnökkel, reklámnap, vállalkozók hete, tanévzáró, építők konferenciája

Nagyüzem a kamarában
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A vállalkozók körében igen gya-
kori téma a különféle szakhatósági 
ellenőrzésekkel kapcsolatos kelle-
metlenségek. Nem törvényszerű, 
hogy ezek a találkozások ilyenek 
legyenek, a kamara azt szeretné 
elérni, hogy a szakhatóságok a 
tisztességes vállalkozásokat első-
sorban a jogszabályok betartásában 
együttműködő partnernek tekint-
sék, és ennek megfelelő elbánásban 
részesítsék. Ne büntessék, hanem 
segítsék a tisztességes vállalkozá-
sokat! Ehhez partnerségi kapcso-
latokkal, tájékoztató fórumokkal, 
közvetítést vállaló szakértőkkel, 
bemutató jellegű próbaellenőr-
zésekkel kíván hozzájárulni a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara (CSMKIK). 

Felgyorsultak az események, a 
korábban is létező kapcsolatokat 
szeretné a kamara termékenyebbé, 
konkrétabbá, gyakorlatiasabbá tenni, 
tagjai részére készpénzre váltani. 
Megkezdődtek az egyeztetések, a 
CSMKIK legutóbbi elnökségi ülésén 

Nemrég kötött együttműködési 
megállapodást a kamara a különféle 
szakhatóságokkal, amelyek már 
önmagukban is azt a célt szolgálják, 
hogy mind a vállalkozók, mind a 
hatóságok minél többet megismer-
jenek, megértsenek egymás szem-
pontjaiból, helyzetéből, s elkerüljék 
a fölösleges konfliktusokat. Ezt a célt 
szolgálja az a július 2-ai rendezvény 
is, melyen dr. Horváth Zsuzsanna, a 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
Dél-alföldi Regionális Felügyelősége 
regionális igazgatója ad tájékoztatást 
a nyári idegenforgalmi vizsgálatok 

A kamara partneri együttműködésre hívja a szakhatóságokat

Ne büntessék, segítsék a tisztességes 
vállalkozásokat!

jelen voltak a szakhatóságok vezetői, 
képviselői is. (A kamara együttmű-
ködő hatósági partnerei: APEH, 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, 
VPOP, Munkavédelmi és Munkaügyi 
Felügyelőség, ÁNTSZ, MGSZH 
élelmiszerlánc-biztonsági állomás, 
és a földművelésügyi igazgatóság 
regionális szervezetei.)

A hatóság és a vállalkozások közöt-

ti közvetítés legelőször az adóhatóság 
kapcsán merült fel, itt a kamara már 
igen aktív és felkészült könyvvizsgálói 
és adószakértői tagsággal rendel-
kezik, akik készek segíteni más, a 
vállalkozói közösséghez tartozó tár-
saiknak. Elsősorban olyan ügyekben 
tudtak eredményeket elérni, ahol 
felhívták a hatóság figyelmét az 
esetleges eljárási bizonytalanságokra 

és visszás helyzetekre, hiszen nem 
a jogszabályok alól kibúvót keresők 
segítése a cél, hanem a törvényeket 
betartani igyekvő tisztességes vállal-
kozói réteg és a hatóságok közötti 
közvetítés.

A kamara és a szakhatóság közötti 
partnerségi együttműködésnek az 
adja meg a savát és a borsát, ha 
maguk a vállalkozások kerülnek 
közvetlen kapcsolatba a hatósá-
gokkal. Erre is van már jó példa, az 
Országos Munkavédelmi és Munka-
ügyi Főfelügyelőség vállalta, hogy 
az egyébként önkéntes jogkövető 
magatartást tanúsító cégeket szakmai 
tanácsadással segíti. A kamara a meg-
lévő partneri rendszereket ki akarja 
egészíteni egy olyan tanácsadással 
is, amelyben a hatóság az önként 
jelentkező tagvállalatoknál bemutató 
jellegű, nyílt próbaellenőrzéseken 
ismerteti elvárásait. Ezzel nemcsak 
személyesebbé, érthetőbbé válhat a 
kapcsolat a hatósági emberek és a 
vállalkozások között, de mintegy 
„előauditként” felkészülhetnek a 
hatósági ellenőrzésekre. 

Három fő „csapásirányt” határozott meg az új munkabizottság
Érdekérvényesítés, érdekképviselet a kamarában

ellenőrzési szempontjairól és mód-
szereiről.

Ahogy Martonosi Istvántól meg-
tudtuk, az érdekképviseleti bizottság 
három fő „csapásirányban” határozta 
meg feladatait, s e szerint dolgoznak 
össze a bizottság tagjai is: 

1. Fellépés a feketegazdaság el-
len, éppen azoknak a tisztességes 
vállalkozóknak az érdekében, akik 
a közterheket kénytelenek helyettük 
is viselni. 

2. Jogalkotás, jogalkalmazás – egy-
részt, hogy áttekinthető, egyszerűbb, 
érthető és végrehajtható jogszabályok 

Egy asztalnál a szakhatóságok képviselőivel.

Megalakult a kamara érdekérvényesítési és érdekképviseleti bizottsága 
dr. Martonosi István alelnök vezetésével. A munkabizottságot az a fel-
ismerés hozta létre, hogy a gazdaság általános érdekeinek képviseletét 
a kamara akkor tudja a leghatékonyabban ellátni, ha intézményesen, 
hozzáértő, a kamarában is aktív munkaadói érdekvédők közremű-
ködésével szövetkezik a vállalkozók segítésére, ha kell megvédésre. 
Hogy kik ellen? Nem jó a kérdés, nem kik ellen, hanem mi ellen: az 
érthetetlen, kellemetlen, méltatlan helyzetek ellen. 

Az érdekképviseleti bizottság tagjai:
A kamara érdekérvényesítési és érdekképviseleti bizottságának tagjai s az 

általuk megjelenített munkaadói érdekképviseleti szervezet: dr. Martonosi 
István (KISOSZ), Bőhm Sándor (IPOSZ), Fehér Lajos (KISZÖV), Filep 
Irén (könyvelők, adótanácsadók), Horváth István (szentesi kistérség), 
Kelemen János (ÁFEOSZ), Molnár Alajosné (VOSZ), Orcsik Sándor 
(kézművesek), Roczkov György (MUISZ), Szekeres Ferencné (IPOSZ), 
dr. Szeri István (STRATOSZ), dr. Tóth István (ÉVOSZ).

szülessenek; másrészt határozottan 
megharcolni azokat a harcokat a külön-
böző szintű egyeztetési tárgyalásokon, 
amelyek a vállalkozók egészét vagy 
egyes csoportjait hátrányosan érintik 
akár országosan, akár helyben.

3. Hatóságokkal való kapcsolattartás. 
Martonosi István világosan fogalmaz: 
azt szeretnék elérni, hogy a hatósá-
gok tisztességes, jogkövető, ám néha 
hibázó, a félreérthető jogszabályokat 
félreértő, vagy felületesen végrehajtó 
vállalkozókat az ellenőrzések, illetve 
az eljárások során ne vegyék egy kalap 

alá a „született csirkefogókkal”. Ennek 
a csoportnak a tagjainak nevét külön 
is érdemes megjegyezni, hiszen a 
várják az észrevételeket, gyűjtik a 
tapasztalatokat, melyek alapján ja-
vaslatokkal fordulhatnak a különböző 
hatóságokhoz: Benkő Norbert, Fehér 
Lajos, Kelemen János, dr. Martonosi 
István, Molnár Alajosné. 

A bizottság munkáját a kamarai 
ügyintéző szervezeten belül a vál-
lalkozásfejlesztési és külgazdasági 
igazgatóság segíti, Kozsuchné So-
mogyi Katalin vezetésével. 
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A térség mintegy másfél száz 
vállalkozója előtt a kormányfő 
kifejtette: lehet, hogy válság idején 
ez az összeg csak a ,,talpon mara-
dáshoz” elég, vagy a munkavállalók 
megtartására, de a kormány hosszú 
távú megoldást akar. ,,Nekünk azt 
kell nézni, hogy mi van a válság 
után, és olyan intézkedéseket kell 
hozni, amelyek azt biztosítják, 
hogy Magyarország minél gyor-
sabb ütemben lábalhasson ki a 
válságból, és sokkal erősebben 
kerüljön ki, mint ahogy beleju-
tott” – hangoztatta a kormányfő. 
Az adóék csökken majd – jelen-
tette ki Bajnai Gordon. – Ma az 
összes teher – a munkaadói és a 
munkavállalói – nettó átlagbérnél 
54 százalék, amely két lépésben 
45,7 százalékra csökken majd. Ez 
azt jelenti, hogy Európa második 

Bajnai Gordon: 400 milliárddal csökkennek jövőre a vállalkozások terhei

Kormányfői fórum a kamarában

A vállalkozások terheit az adómódosítások 450-480 milliárd 
forinttal csökkentik, egyidejűleg bizonyos kisebb tételek 40-50 
milliárddal növelik; azaz nettóban 2010-től 400 milliárdos csök-
kenés történik, a mérleg tehát mindenképp pozitív lesz – mondta 
Bajnai Gordon miniszterelnök Szegeden, a Csongrád Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamarában, ahol vállalkozói fórumon ismertette 
az adóváltozásokat és válaszolt a felmerülő kérdésekre.

legdrágább országából a közép-
mezőny alá kerül Magyarország 
– mutatott rá. ,,Ez a kormány 
egy év alatt meg tudja fordítani 
az ország haladási irányát, de a 

következő kormányoknak ezen az 
irányon kell tartaniuk, és további 
adócsökkentéseket kell végrehaj-
taniuk, elsősorban a vállalkozá-
sok oldaláról” – hangsúlyozta.  
Az áfanövekedést az uniós beruhá-
zások esetében több lehetőséggel 
tudja a beruházó finanszírozni, 
ha szükségessé válik – mondta 
előadása után, vállalkozói kérdésre 
válaszolva a kormányfő. Kifejtette: 
az uniós beruházásoknál minden 
esetben terveztettek biztonsági 
tartalékot, amelyből elméletileg 
van lehetőség a többletterheket 
finanszírozni. Emellett az építő-
ipari árak is csökkentek, ráadá-
sul sok esetben nem, vagy csak 
részben jelentkezik a növekmény.  
A kormányfő hangsúlyozta: a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség-

nél dolgoznak azon, hogy a nehéz 
helyzetbe került beruházásoknál a 
problémát megoldják. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy minden be-
ruházás drágább lehet mostantól 
öt százalékkal; minden esetben 
igyekeznek ugyanis meggyőződ-
ni arról, hogy a többletkiadás 
indokolt-e, és ha igen, milyen 
mértékben – figyelmeztetett. 
A kormányfő végül hangsúlyozta: 
,,Csak összefogással, csak közé-
pen tartással, csak a józan ész 
politikájával, s bizony fájdalmas 
intézkedésekkel való szembesülés-
sel, megtisztulással lehet kimenni 
ebből a programból.” A válságke-
zelő program nem a következő 
választásra, hanem a következő 
tíz évre szól – tette hozzá Bajnai 
Gordon.

Kevesen húzzák az ország szekerét
A fórumon szó esett egyebek mellett a szakképzést drámaian sújtó 

megszorító csomagról, az amúgy is nehéz helyzetben lévő építőipart 
megbéklyózó körbetartozásokról, a vállalkozásfinanszírozás kritikus 
helyzetéről is. Egy kérdésre válaszolva a kormányfő megjegyezte: csak 
úgy lábalhatunk ki a válságból, ha sokkal többen húzzák az ország 
szekerét, és sokkal kevesebben lesznek, akik csak ülnek rajta.

Bajnai Gordon

Németh Zoltán, Bajnai Gordon, Nemesi Pál és Botka László – a vállalkozókra figyelnek
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Az alábbiakban az építőipar hely-
zetének értékeléséből, valamint két 
nagy innovációs témakör, a hídépí-
téssel valamint a hőszivattyúk, illetve 
a geotermikus energia felhaszná-
lásával kapcsolatos előadásokból 
kínálunk ízelítőt.   

Magára talál a szakma
Nagy Sándor parlamenti képviselő, 

az Országgyűlés gazdasági bizottsá-
gának tagja, a Fidesz szakpolitikusa, 
Kistelek polgármestere, az Európai 
Unió régió szakbizottságának tag-
ja, civilben maga is építőmérnök, 
gyakorló tervező, az építésügy mai 
helyzetét röviden így jellemezte: 
nincs hitel, nincs munka, és egyéb-
ként eladósodtunk. Mint elmond-
ta, a parlamenti bizottságon belül 
létrejött egy munkacsoport, mely 
azon dolgozik, hogy a válság okozta 
nehézségeken hogyan lehetne úrrá 
lenni Magyarországon, főleg ami 
az építőipart illeti. Közel 93 ezer 
építési vállalkozót regisztrálnak 
Magyarországon, s nincs olyan nap, 
hogy közülük több tízen, százan ne 
csuklanának össze, ne mennének 
tönkre – figyelmeztetett az előadó. 
Figyelemre méltónak tartja ugyan-
akkor, hogy a szakma kezdi belátni, 
hogy többet kellene foglalkoznia 
magunkkal. Számos olyan javaslat 
születik mind a kamarák, mind a 
szakmai érdekképviseletek részéről, 
amikkel a döntéshozóknak érdemes 
foglalkozni. Közülük már több a 
Parlament előtt van, „pártok fölött 
álló megoldásokat szeretnének” – 
hangsúlyozta Nagy Sándor. 

Hatósági ellenszélben 
Amikor az építőipari vállalkozá-

soknál körülbelül 330 ezren dolgoz-
nak, nem nehéz kitalálni, milyen 
következményekkel jár, hogy tavaly 
több mint 15 százalékkal csökkentek 
a megrendelések, s a helyzet tovább 
romlik. A sokszor beharangozott 
1800, meg 2000 milliárd eurós for-
rásokat még nem nagyon érzi az 
ágazat, ugyanakkor gondok vannak 
a korábbi elszámolásokkal is – je-
gyezte meg az előadó. Megkapták a 
magukét a hatóságok, szakhatóságok 
is, ahogy Nagy Sándor fogalmazott, 
egy vállalkozó, ha mulaszt, lehet 

Nemzetközi Építésügyi Konferencia a kamarában 

Hitelt, munkát, rendet  
szeretnének az építők

A Csongrád megyei építők június 5-én és 6-én idén is a szakmájukra jellemző kreativitással kötötték 
össze a kellemest a hasznossal. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Csongrád Megyei 
Építéstudományi Egyesület, a Csongrád Megyei Építész Kamara, a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara, 
valamint a kamarában működő Enterprise Europe Network-Szeged közös szervezésében megtartott ren-
dezvény első napján Nemzetközi Építésügyi Konferenciát rendeztek a kamara székházában, a másodikon 
pedig hagyományosan, oldott hangulatban a szegedi építők napját tartották az újszegedi EKO Parkban. 
Az idei konferencia témája: innováció az építőiparban. A szerb, román és hazai szakemberek részvételé-
vel megtartott rendezvényt Nemesi Pál, a kamara elnöke nyitotta meg. A konferencián tizenegy előadás 
hangzott el, melyek a mérnöki kamara tagjainak 3, az építészkamara tagjainak 2 kreditpontot ért. 

ütni, vágni, bírságolni, meghurcolni, 
lecsaphatnak rá akár a komman-
dósok, míg az állam, a hatóságok 
bármit megtehetnek, csúszhatnak 
a határidőkkel, kifizetésekkel, pac-
kázhatnak a vállalkozókkal ked-
vükre, büntetlenül. Egy felmérés 
során megkérdezték a szakmát, 
mit szeretnének leginkább, a válasz 
egybehangzóan ez volt: rendet! Ne 
szórakozhassanak velük, s kiszámít-
ható jövőképük legyen. Nem az volt 
a fő problémájuk, hogy ellenőrzik 
őket, hanem hogy hogyan, nem az a 

probléma, hogy a feketemunkásokat 
foglalkoztatókat megbüntetik, hanem 
hogyan teszik. 

A szakhatóságok, hatóságok 
egyébként is „kutyául bánnak” mind 
az építtetővel, mind a tervezővel, 
de sok esetben a beruházóval is, 
irracionális ügyintézési határidőkkel, 
vállalkozásellenes magatartásukkal 
nemcsak megnehezítik, gyakran meg 
is hiúsítják a beruházás létrejöttét, 
ugyanis a befektető barátságosabb 
gazdasági környezet után néz. Nagy 
Sándor szerint be kellene vezetni, 
hogy ha harminc napon belül nincs 
meg az engedély, automatikusan 
elfogadottnak lehessen tekinteni 
a választ.

Azonnali intézkedések
Elfogadott tétel a világban, hogy 

az építőipar az az ágazat, amely a 
leginkább hatással tud lenni egy 
ország gazdasági növekedésére, s 
az alacsony képzettségűeket is a 
legnagyobb arányban tudja foglal-
koztatni. Mégis úgy tűnik, mintha 
éppen az építőiparnak nem lenne 
gazdája. 

A parlamenti ad hoc bizottság 
azonnali intézkedésekre és hosszabb 
távú feladatokra megfogalmazta 
törvényjavaslatait. Az előbbiek közül 

nézzünk néhányat. Az építési piac 
megerősítésére azonnali intézkedé-
sek szülessenek, az Európai Unió 
fejlesztési forrásaiból megvalósuló 
építési beruházások hatékonysá-
gi vizsgálatáról, előkészítésének, 
lebonyolításának felgyorsításáról, 
valamint a már megítélt támogatások 
elvárt eredményességéről, a támo-
gatási döntések és a közbeszerzés 
kiírása közötti idő minimalizálásáról. 
Legyen a szakmának is olyan belső 
védelme, hogy a közbeszerzéseknél 
milyen olyan kizáró okok vagy plusz 
pontszámok létezhetnek, amelyek a 
munka minőségére utalnak. Olyan 
javaslat is elhangzott, hogy vegyék 
figyelembe az egységnyi árbevételre 
jutó társasági adó mértékét. Továbbá, 
a pályázaton ne indulhassanak olyan 
vállalkozások, amelyek mérleg sze-
rinti eredménye tartósan, a pályázat 
kiírását megelőzően három évből 
legalább kettőben negatív, illetve 
amely vállalkozások rendezetlen 
munkaügyi kapcsolatokkal rendel-
keznek. (Kivéve persze, ha önhibáján 
kívül jutott ebbe a helyzetbe, ilyen 
lehet például a lánctartozás, kör-
betartozás.) Gondoskodni kell az 
állami és EU-s fejlesztési forrásokból 
megvalósuló beruházások során a 
teljesítéshez kapcsolódó garanciák 
relatív felső korlátjának meghatáro-
zásáról és alkalmazásáról. 

A törvényjavaslatban szó van 
arról is, hogy mi tudná leginkább 
megindítani az építőipart? Például: 
állami garanciavállalás legyen a 
hitelek mögött; a felújítások, ener-
giahatékonyságot célzó beruházások, 
mindaz ami egyébként nagyon sok 
munkaerőt megmozdít, átmene-

Nagy Sándor
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tileg legalábbis, menjen le az áfája 

5%-ra, amivel egyébként lehetne 
kicsit a feketegazdaságot is tisztítani 
(Erre a javaslatra – költségvetési meg-
fontolásokra hivatkozva – egyelőre 
nincs fogadókészség a kormányzat-
ban – jegyezte meg a politikus.) Az 
energiaracionalizáció témakörében 
(pl. panelprogramnál), a bizottság 
tagjai egységes szemléletet és kellő-
en ösztönző támogatási rendszert 
szeretnének kialakítani. 

Hidak a jövőbe
Vérbeli építőipari innovációs 

programként Horváth Adrián, a 
Főterv Zrt. igazgatója a hidak új 
generációját mutatta be a konferencia 
résztvevőinek. A prezentációból a 
kőröshegyi völgyhíd, a megyeri és a 
pentelei Duna-híd, a Nádasdy Ferenc 
Rába-híd és a Korondi híd építési 
technológiáját ismerhették meg a 
szakma jelen lévő képviselői..

Mátyássy László, a Pont-TERV 
Zrt. vezérigazgatója, földrajzilag 
közelebb jőve Szegedhez, az épülő 
M43 autópálya új Tisza-hídja terve-
zési, építéstechnológiai, kivitelezési 
fázisait mutatta be a konferencia 
résztvevőinek, animációs filmekkel is 
segítve a megértést, illetve élmény-
szerűbbé téve az előadást. Mint 

hallottuk, a mederhíd két korszerű, 
Európában eddig csak külön-külön 
alkalmazott szerkezeti megoldást is 
tartalmaz: 1. A felszerkezetbe épített 
feszítőkábelek egy része a támaszok 
környezetében a keresztmetszeten 
kívül, a pilon felső részén haladnak 
keresztül, ezzel azok hatékonysága 
lényegesen javul. 2. A háromcellás 
szekrény keresztmetszetű gerenda 
alsó és felső öve feszített vasbe-
tonból, a főtartó gerince viszont 
trapéz alakúra hajlított acéllemezből 
készül. A hullámos acéllemez gerinc 
egyszerre csökkenti a híd önsúlyát 
és növeli a feszítés hatékonyságát. 
Szerkezeti rendszerét tekintve te-
hát a mederhíd keresztmetszetén 
kívül feszített (extrados), trapéz 
hullámlemez gerincű gerendahíd. 
Ezzel a szerkezeti kialakítással eddig 
csak Távol-Keleten (Japán) épült 
híd, Európában ez lesz az első ilyen 
megoldás. Előnye a kisebb önsúly, 
gazdaságos anyagfelhasználás és a 
karcsú megjelenés. 

Fűtés-hűtés, másképp
Hazai megújuló hőszivattyús 

energia a települések költségkímélő 
fűtési-hűtési megoldásához címmel 
Ádám Béla, az ÉTE Hőszivattyús 
Szakosztály elnöke, a HGD Kft. ügy-
vezetője, okl. bányamérnök tartott 
előadást, aki a hazai és nemzetkö-

is szükségeltetik. Magyarországon 
a becsült eladási statisztika szerint 
2000-ben mindössze 10, 2008-ban 
1000 hőszivattyút adtak el. 

A megvalósult projektek közül 
kiemelte a törökbálinti 20.000 m2 
alapterületű Pannon-házat,  aminek 
fűtési igénye 860 kW, hűtési igénye 
960 kW. Termál elfolyó vizekre te-
lepített hőszivattyús hőhasznosító 
rendszerek is számos városban mű-
ködnek már az országban, Csongrád 
megyében is. Energetikai mintapro-
jektként tartja számon a szakma a 35 
éve épült budapesti, zuglói általános 
iskola tervezett átalakítását, de van 
példa a lakáskorszerűsítésekre is, 
Budapesten a XIII. kerületi Hun 
utcában októbertől 252 lakás válik 
le a távhőrendszerrről. A hőenergia-
szolgáltatási megtakarítás: 35%.

Forró a Föld
Kurunczi Mihály ,  a Magyar 

Termálenergia Társaság elnöke a 

geotermikus energiáról értekezett, 
számos megdöbbentő adattal 
lepve meg a hallgatóságot. Ki 
gondolta volna például, hogy a 
Föld 99%-a 1000 Celsius foknál 
melegebb, s csak 0,1 százaléka 
van 100 fok alatt. A földi hőáram 
globális teljesítménye 40 millió 
mW. 

Ő. F.

A konferencia másnapja, a Szegedi Építők Napja már a lazításé 
volt, hagyományosan sportrendezvényekkel, versenyekkel, bográ-
csokkal, szórakoztató programokkal az Eko Parkban. Képünkön 
dr. Körmöczi Ernő, a mérnökkamara alelnöke emeli magasba a 
kupát, melyet csapata a fociversenyen szerzett. Nemesi Pál és Mura 
Mészáros József gratulál a győzelemhez.

Építők napja
zi összehasonlító adatok mellett 
hőnyerési módokat és megvalósult 
projeteket is bemutatott. 

Az ISH Frankfurt nemzetközi 
épületenergetikai világkiállítás ta-
pasztalatait összegezve az előadó 
felhívta a figyelmet a hőszivattyús 
technológia, mint megújuló energia 
hasznosítás elismerése, s egyáltalán 
a környezeti hő (geo, hidro, aero), 
mint primer energiaforrás fokozott 
alkalmazására. Sorolta a potenciá-
lis nagyteljesítményű hőszivattyús 
felhasználási területeket: ipari hűtő-
vizek, szennyvízprojektek, technoló-
giai hulladékhő (pl.: tejfeldolgozók, 
vágóhidak); mezőgazdasági felhasz-
nálások (üvegházak, haltenyésztés); 
infrastruktúra, közlekedési utak 
(fagymentesítés, hómentesítés); 
iroda- és középületek, szuper-
marketek fűtés/hűtés megoldását. 
Arra a következtetésre jutott, hogy 
a környezeti hő adta lehetőségek 
80%-a nincs kihasználva! Az arány 
javítására komoly állami támogatás 
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Szilágyi János előadásában kiemelte, 
és adatokkal is alátámasztotta, hogy 
1990 óta tart az a trend, hogy a szak-
iskolai képzésben részt vevő tanulók 
létszáma drasztikusan csökken, mára 
már ez a csökkenés elérte a közel 
ötven százalékot. A gazdasági ka-
marák már korábban megkongatták 
a vészharangot, hisz ha ez a trend 
tovább folytatódik, akkor a máris je-
lentkező szakképzett munkaerő-hiány 
még tovább fokozódhat. Ez abból a 
szempontból jelent nagy gondot, 
hogy ellentmond minden európai 
szakképzési politikának és a magyar-
országi kríziskezelési stratégiának, 
amely elsődleges céljaként a gazdaság 
versenyképességének a növelését tűzi 
ki, ehhez pedig nélkülözhetetlen a 
gazdaság igényeivel összhangban lévő 
szakképzett munkaerő biztosítása, a 
szakmunkás életpálya vonzóbbá tétele, 
és a gyakorlatorientált szakképzés 
fejlesztése.

Sajnos a kormány válságkezelő 
intézkedései olyan megszorításokat 
hoztak a szakképzési hozzájárulás 
rendszerében, amelyek a gazdálkodók 
képzési hajlandóságát drasztikusan 
csökkentenék. A kamara országos 
médiakampányának és szakmai 
konzultációinak köszönhetően a 
jelenlegi parlamenti ülésszakban még 
várható egy olyan törvénymódosítás, 
amely a korábban jól szabályozottan 
működő tanulószerződéses rend-
szer további sikeres fenntartását 
szolgálhatja. 

A remények és ígéretek szerint az 
új intézkedéscsomagban a korábbi 
inkriminált jogszabályi módosítások 
majdnem minden elemét a vállalko-
zásokat kevésbé hátrányosan érintő 
módon állítják vissza. 

A kamara figyelemmel kíséri a 

Kamarai elismerés a legjobbaknak – Hozzányúlnak a megszorító csomag szakképzési elemeihez 

Érdekérvényesítésről  a szakképzési tanévzárón
Az országos tanulmányi versenyeken kiemelkedően jól szereplő tanulókat és felkészítőiket köszöntötte a 

kamara hagyományos szakképzési tanévzáró ünnepségén június 19-én Szegeden, a CSMKIK székházában. Az 
elismerő okleveleket Nemesi Pál, a kamara alelnöke adta át. (A 42 tanuló, illetve oktatóik névsora megtalálható 
a kamara honlapján: www.csmkik.hu). Az ünnepségen részt vett dr. Szilágyi János, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara (MKIK) képzési igazgatója is. A Szegedről elszármazott szakember előadásában külön kitért 
arra a drámai helyzetre, melyet a válságkezelő csomag bizonyos elemei okoztak a gyakorlati szakképzésnek. A 
kamara határozott fellépésének, szakmailag alátámasztott érveinek és egyeztetési kultúrájának köszönhetően 
a Parlament várhatóan – mire ez a cikk megjelenik – változtat az inkriminált törvényi helyeken. 

törvénymódosításokat, és a CSMKIK 
honlapján a végső eredmények is-
meretében megteszi a szükséges 
tájékoztatást. A kamarai szakképzési 
tanácsadók pedig minden, a gyakor-
lati képzésben szerepet vállaló gaz-
dálkodó szervezet számára megadják 
a megfelelő információkat.

Mi van az eredeti csomagban? 

Felére csökken a jelenlegi 20%-•	
os anyagköltségre fordítható összeg 
elszámolási lehetősége.

A tanuló pénzbeli juttatására •	
fordított összeg csak a minimálbér 
20%-áig lesz elszámolható (a korábbi 
50% helyett), viszont a kötelező 
pénzbeli juttatás a minimálbér 20%-a 
helyett 30%-ra emelkedne. Ez viszont 

azt jelenti, hogy további 10%-ot a 
cégeknek kell finanszírozni.

 Átalánydíjas elszámolás el-•	
törlése.

Mik lennének a következmé-
nyek?

Ha a törvényhozók nem nyúl-
nának hozzá az inkriminált tör-
vényekhez, akkor a következő, a 
munkaerő-piacot súlyosan érintő 
következményekkel kellene szá-
molniuk:

A gazdálkodó szervezeteknél •	
gyakorlaton lévő tanulók jelenlegi 
50%-os aránya 25%-ra csökken. 

Az építőipar területén a vál-•	
lalati gyakorlati képzőhelyek akár 
70-80%-a megszűnhet. 

A gazdálkodó szervezetek kép-•	
zési hajlandósága jelentősen csökken, 
amely komoly bizalomvesztéssel 
fog járni a jelenleg érintett 7 ezer 
gazdálkodó körében. 

A kieső 20 ezer tanulószerződés •	
következtében az érintettek kikerül-
nek a foglalkoztatási és társadalom-
biztosítási rendszerből, ill. elvesztik 
a tanulószerződés által biztosított 
szociális státusukat is.

A kieső 22 ezer tanuló gyakorlati •	

oktatását nem tudják máról holnapra 
megoldani. A tényleges költségek (a 
többlet-tanműhelyi kapacitás kiépí-
tésének költségei stb.) elérhetik a 20 
milliárd forintot.

A válságkezelő kormány prog-•	
ramja is kiemelt szerepet szán a 
munkával egybekötött szakképzés 
bevezetésének, ugyanakkor a szak-
képzési megszorító csomag ennek 
pont ellentétes hatását váltja ki. 

A megszorító csomag szakképzésre 
vonatkozó főbb vitatott elemei a 
következők:

Megszűnik a 100%-os elszámo-•	
lási lehetősége a tárgyi eszközök be-
szerzésére, bérleti díjára, felújítására, 
pótlására fordított összegnek.

Felére csökken a jelenlegi 100%-•	
os elszámolhatási lehetősége a tárgyi 
eszközök karbantartására, javítására 
fordított összegnek

Az elismerő okleveleket Nemesi Pál adta át a kiemelkedően teljesítő 
tanulóknak és oktatóiknak.

Dr. Szilágyi János

Kiváló gyakorlati  
képzőhelyek

A kamara hagyományosan 
a tanévzáró ünnepségen ado-
mányozza  a „Kiváló gyakorlati 
képzőhely” címeket is, illetve 
megerősít korábbiakat. Ezúttal 
5 vállalkozás kapott új Kiváló 
gyakorlati képzőhely címet: To-
yota Tmax Autószervíz ’96 Kft., 
Nagy László egyéni vállalkozó, 
Gyöngy Cukrászda, PANOL-
PLUSZ Kft., ALABÁRDOS-SZE-
GED Kft., Hódmezővásárhelyi 
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 
21 cég kapott Kiváló gyakorlati 
képzőhely megerősítő oklevelet.



2009 június 7Szakképzés – Kézműves nap
regionális  
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Békéscsabán
A Munkaadók és Gyár-

iparosok Országos Szövet-
sége (MGYOSZ), a kama-
rák és az Országos Érdek-
egyeztető Tanácsban levő 
érdekképviseletek közös 
alapjából és a Munkaerő-
piaci Alapból támogatott 
FKA-KT-65/2008 számú, 
a munkaerő-piaci sze-
replők iskolai rendszerű 
szakképzés koordináci-
ójában való részvételét 
elősegítő projekt kere-
tében, regionális szak-
ági szakképzési fórumot 
szervez az építő- és faipar, 
az infokommunikáció, a 
környezetvédelem és víz-
gazdálkodás szakmákban 
a kereslet-kínálat alaku-
lásáról, és a szakképzés 
helyzetéről.  

A rendezvény idő-
pontja és helyszíne: 
június 30. (kedd), 10 
óra, Békéscsaba, BAÉV 
Zrt.  székháza (Kazinczy 
út 4.)

A szakképzési fórum 
térítésmenetes, a részvé-
teli szándékot jelentkezési 
lap visszaküldésével lehet 
jelezni.

Kézműves nap Algyőn
Kilenc órára már szinte minden kiállító készen 

állt a vendégek fogadására Algyőn, az első kézműves 
napon, mely a hajdani repülőtéren, az algyői szabad-
időközpontban tartottak. A vendégeket Orcsik Sándor, 
a kamara kézműves alelnöke, és felesége, Ludányi Olga 
fogadta meleg lángossal és ízletes pálinkákkal.

Orcsik Sándor köszöntője után Algyő polgármestere, 
dr. Piri József üdvözölte a kiállítókat és a megjelent 
érdeklődőket, örömét kifejezve azért, hogy az első 
ilyen rendezvénynek Algyő adhat otthont. Ebben 
nagyon sokat segít Gálné Nagy Ildikó, aki a kamara 
kézműves galériájának is vezetője. A köszöntőket 
Juhász József, az MKIK alelnöke zárta, melyben ki-

emelte, hogy a kézműves társadalomnak nemcsak az 
a feladata, hogy szakmájával szolgálja a közösséget, 
hanem, hogy ennek továbbviteléhez tanulókat neveljen. 
Ekkor már az épület melletti bográcsokban mennyei 
gulyásleves, babgulyás, filézett pontylé, dámszarvas-, 
szarvas-, vaddisznó- és a már hagyományosnak számító 
marhapörkölt készült.

A mesterségbemutatók mellett színvonalas nyári 
divatbemutatóval és fodrászbemutatóval szórakoztat-
ták a szervezők a közönséget. Ezek után következett 
a tombolasorsolás, melyen a kiállítók felajánlott 
ajándékai kerültek kisorsolásra. A fődíj egy 15 kg-os 
konyhakész kismalac volt. A nap csúcspontjaként népi 

Az egész szegedi szakképzésnek elis-
merés, hogy Szeged napja alkalmából 
gyakorlati szakoktató kapott Szegedért 
Emlékérmet. Márpedig az idén ez 
történt: az 56 éves Gugolya István, 
a Baustudium kőműves szakoktató 
mestere vehette át a rangos elisme-
rést Botka László polgármestertől, az 
ünnepi díszközgyűlésen, a városháza 
dísztermében.

Gugolya István a Vedres István Épí-
tőipari Szakközépiskolában „esküdött” 
örök hűséget az építő szakmának. A 
legendás Délépnél helyezkedett el, ahol 
hamarosan művezetővé léptették elő. 
A vezetése alatt álló brigádok keze 
munkáját is őrzi a szegedi vágóhíd 
szalámiérlelő tornya, a mai APEH 
szakház, de ezen túlmenően irányí-
totta a szőregi l6 tantermes iskola, a 
SZOTE oktatási épülete, a 410 ágyas 
klinika, és még számos középület és 
lakás kivitelezési munkálatait. Közben 
képezte magát, építész technikus lett, 
majd később mestervizsgát is tett. 

Felkészültsége, szakmai tapasztalatai, 
s nem utolsósorban személyisége pre-
desztinálta arra, hogy tudását megossza 
a fiatalabb generációkkal, tanítson, ne-
veljen. A szakoktatói pályát választotta, 
vagy a szakoktatói pálya választotta 
őt – ki tudja ma már. Így került 17 
évvel ezelőtt a Baustudium Szakképzési 
és Átképző Kft.-hez, és lett a fiatalok 
szakmai mestere. Oktatói pályafutása 
alatt mintegy 200 fő kőműves és bur-
koló fiatal köszönheti neki a szakmai 

Kitüntetést kapott Gugolya István, a Baustudium szakoktatója 

Szegedért Emlékérem a „tanbá”-nak 

tudását. A fiatalok képzése mellett 
aktív részt vállal a felnőttképzésben, 
a munkanélküliek átképzésében is. De 
eredményes kőműves tanfolyamokat 
vezetett a Szegedi Fegyház és Börtön 
szervezésében is, ahol a záróvizsga 
után a fogva tartottak szívhez szóló 
búcsúztatóval köszönték meg neki az 
irántuk tanúsított emberséges hoz-
záállást. 

Gugolya Istvánt soha nem vonzotta az 
íróasztal, mindig a kétkezi, alkotó munkát 
helyezte előtérbe, ez az ő világa. 

„Összkomfortos” Trabantjáról le-
gendákat mesélnek kollégái és diákjai: 

első ülésen van az étkezdéje, hátul az 
irodája, a csomagtartóban pedig a szer-
számos raktára. A szakmai ismeretek 
mellett a fiatalok szellemi és morális 
nevelését is lelkiismereti kötelességének 
tartja. Tanítványait kellő szigorral és 
következetességgel, ugyanakkor atyai 
szeretettel terelgeti a gyakorlati képzés 
évei alatt. Tanulói tisztelik, szeretik, 
tudják, családi, magánéleti problé-
máikat is megbeszélhetik „tanbá”-val. 
Ilyen egy ízig-vérig pedagógus. Nevel 
és növel. 

Gratulálunk, Tanár Úr!
Ő. F.

Botka László, Szeged polgármestere adta át a kitüntetést  
Gugolya Istvánnak, a városháza dísztermében.

játékokat és sportverse-
nyeket rendeztek, melyen 
4 csapat mérkőzött az első 
helyért. Az összes akadályt 
leggyorsabban a ROLEM 
csapata teljesítette.
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„A jövő energiája” 
kiállítás Temesváron

A Temesvári Kereskedelmi, Ipari 
és Agrárkamara kamaránk együtt-
működő partnerségével valósítja 
meg  „A jövő energiája – a román–
magyar határ menti kapcsolatok 
fejlesztési tényezője” című, Phare 
CBC forrásból finanszírozott pro-
jektet. Ennek fő célkitűzése a határ 
menti együttműködések támogatása 
és fejlesztése a megújuló energiák 
hasznosítása területén.

A projekt kiemelkedő rendezvénye 
volt a június 4–6. között Temesvárom 
megrendezett „III: Jövő energiája” 
című kiállítás, melyen 10 – főként 
Csongrád megyei – vállalkozás térí-
tésmenetesen mutatkozhatott be.

A kiállításhoz kapcsolódóan sze-
mináriumokat is szerveztek, melyen 
előadóként többen is képviselték 
megyénket.

A kamara és az Enterprise 
Europe Network regionális iro-
dája által márciusban indított, tíz 
hónapon át kezdő és leendő vállal-
kozásoknak tartandó térítésmentes 
képzési sorozat második blokkja 
június 23-án lezárult.

Június 30-án 14 órától az ér-
deklődők az adózási és számviteli 
ismeretek témakörrel ismerked-
hetnek. Az előadásokat Filep Irén 
bejegyzett könyvvizsgáló és adó-
szakértő tartja, az alábbi tematika 
szerint:

1. Általános vállalkozási isme-
retek

2. Gazdálkodással kapcsolatos 
számviteli feladatok I.

3. Gazdálkodással kapcsolatos 
számviteli feladatok II.

4. Az adózással kapcsolatos 
feladatok

Következő képzési nap: július 
7.

Folytatás szeptember-
ben!

Jelentkezés módja
A jelentkezéseket továbbra is 

folyamatosan regisztráljuk. A most 
induló új témakörnél azoktól és 
kérünk egyszeri regisztrációt, akik 
már a korábbi képzéseken részt 
vettek. 

Jelentkezés: telefonon vagy a ka-
marai honlapon a program logóra 
kattintva on-line módon. (tel.: 
62/554-250, www.csmkik.hu)

Bővebb információ: Tanács Edi-
na közgazdasági referens (tel.: 
62/554-255, e-mail: tanacs.edina@
csmkik.hu)

További képzések:
Marketingismeretek

2009. június 16–17-én mutatkozott be ünnepélyes keretek 
között az Enterprise Europe Network Serbia. Ezzel már 45-re 
nő az Európai Bizottság egyetlen hivatalos kis- és középvállalko-
zásokat fejlesztő hálózatában közreműködő országok száma.

Szerbiában is több olyan szervezet ad otthont az Enterprise 
Europe Network irodáinak Belgrádban, Újvidéken és Nis 
városában, melyek egyébként is a vállalkozásokat hivatottak 
támogatni.

A hálózat bővülésével mi is könnyebben és hatékonyabban 
tudjuk Önt segíteni információkkal vagy partnerkeresési 
lehetőségekkel. 

Keressen bennünket,
SEGÍTÜNK! 

A bajor nap gyümölcsei

A Fibergic  
Szegeden  

kíván belépni  
a kamarába

Az Európai Kis- és Kö-
zépvállalkozások Hete című 
rendezvénysorozat egyik 
programjaként május 7-én 
információs napot rendeztek 
a bajor–magyar gazdasági 
együttműködésekről. Kifeje-
zetten ennek a programnak a 
kedvéért jött Szegedre Buda-
pestről Tolnay Ákos, az optikai 
telekommunikációs hálózati 
eszközök gyártásával, forgal-
mazásával foglalkozó amerikai 
cég, a Fibergic Magyarország 
első embere, aki annyira hasz-
nosnak, szervezettnek, üzleti 
szempontból is ígéretesnek 
találta a rendezvényt, hogy 
elhatározta, cége Szegeden 
lép be a kereskedelmi és ipar-
kamarába. 

Mivel a Fibergic Magyarszág 
irányítja a cég európai képvi-
seletét is, érthető, hogy egy 
szegedi bajor–magyar napon 
is keresik a külföldi piaci lehe-
tőségeket. És találják. Tolnay 
Ákos felső fokon beszél a fo-
gadtatásról, a szervezésről: 
„Pontosan azt kaptuk, amit 
előre ígértek, felkészült, korrekt 
kamarai szakemberek segítették 
a munkánkat, s a bajor kamara 
képviselője is tökéletesen értette 
mit akarunk. Alig múlt el egy 
hét, már potenciális keres-
kedelmi partnert is találtak 
számunkra Németországban. 
Mindennel maximálisan meg 
vagyok elégedve.” A kamarai 
rendezvénynek köszönhetően 
a Fibergicnek üzleti kapcsola-
tokra nyílt lehetősége Csongrád 
megyében is, s az ügyvezető 
nem titkolja, innen akarnak 
elindulni Szerbiába is. 

Tolnay Ákostól megkérdez-
tük, nem pusztán udvariassági 
megjegyzésnek szánta-e a ren-
dezvény után, hogy cége nem 
Budapesten, hanem Szegeden 
kíván belépni a kamarába? 
Olyannyira nem, jegyezte meg 
mosolyogva az ügyvezető igaz-
gató, hogy reméli, pár héten 
belül a Fibergic már tagja is lesz 
a Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamarának. 

	

Érdeklődik a szerb piaci lehetőségek iránt?
Szeretne üzleti partnert találni Szerbiában?

Enterprise Europe Network már Szerbiában is!

A programban részt vevő kezdő vállalkozók egy csoportja  
mentorképzésen vett részt a Medikémiánál. 

Tanuljon vállalkozni!
Új blokk indul!

2009 október–november
Külkereskedelmi alapismere-

tek
2009 december–2010 január
A képzések időtartama: té-

mánként 4x4 óra, kéthetenkénti 
gyakorisággal

Az egyes témakörökhöz írásos 
tananyag készül, melyet az érdeklő-
dők a képzések során vagy a kamarai 
ügyfélszolgálaton térítésmentesen 
átvehetnek, valamint a témakör 
lezárását követően a kamarai hon-
lapon megtekinthetnek.

A program aktualitásairól, a 
rendezvények időpontjáról folya-
matosan tájékozódhat a kamarai 
honlapról, a Kamarai Futárból és 
a helyi napilapból.

A programot a Nemzeti Fejlesztési 
és Gazdasági Minisztérium támo-
gatja a Kis- és Középvállalkozói 
Célelőirányzatból.
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A vállalkozói kedv ösztönzése és a 
vállalkozások támogatására irányuló fi-
gyelemfelkeltés volt az Európai Bizottság 
által meghirdetett első Európai Kis- és 
Középvállalkozások Hetének legfőbb 
célja. A Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara és a kamarában működő 
Enterprise Europe Network Szeged 
is csatlakozott a kezdeményezéshez 7 
szegedi rendezvénnyel.

A következő rendezvényekre 
került sor május 7. és 14. között a 
CSMKIK-ban:

 Hogyan kapcsolódhat be vál-
lalkozásom a tanulószerződéses 
rendszer keretében folyó gyakorlati 
képzésbe? (május 6.) 

Magyar–bajor gazdasági együtt-
működések (május 7.)

Sült galambok márpedig nin-
csenek

Reklám és kommunikációs szak-
mai nap Geszti Péterrel (május 
7.) 

(Geszti Péter előadására következő 
számunkban részletesen visszatérünk 
– a szerk.)

Együtt könnyebb! – Elnökségünk 
kerekasztal-beszélgetést folytatott 
a hatóságok képviselőivel (május 
8.)

Innovációs Klub – az EU 7. keret-
programja által kínált lehetőségek 
(május 11.)   

Pályázatírás, pályázati projekt-
menedzsment (május 12.)

Augusztusban 
újra vásár  

Szabadkán!
Kibővült tematikával, új 

időpontban idén is megszer-
vezik Szabadkán a Szabadkai 
Nemzetközi Gazdasági Vásárt, 
augusztus 24–27. között.

A kiállítás tematikája: épí-
tőipar, bútoripar, textilipar, 
élelmiszeripar, mezőgazdasági 
felszerelések, szerszámok, köz-
szolgáltatások.

A korábbi évek tapasztala-
tai alapján a rendezvényen a 
szerbiai, elsősorban vajdasági 
vállalkozókon kívül magyar, 
román, horvát, szerb cégek 
megjelenésére is számítanak.

A kiállítás az ITD-H által 
támogatott kollektív magyar 
megjelenések listáján szerepel, 
így a magyar vállalkozások igen 
kedvező áron vehetnek részt a 
kiállításon. A magyar részvé-
telt szervező cég kiválasztása 
folyamatban van. 

Javasoljuk, hogy további 
információk érdekében az 
érdeklődő cégek kísérjék fi-
gyelemmel az ITD-H vagy a 
CSMKIK honlapját. (www.itd.
hu, www.csmkik.hu) 

Szeretne külföldi•	  kereskedelmi, logisztikai 
partnereket találni? Részt venne termelői 
vagy franchise együttműködésben? De nem 
tudja, hol és hogyan találjon megbízható 
partnereket?

Az Európai Bizottság vállalkozásfejlesztési •	
hálózata, az Enterprise Europe Network kiemelt 
figyelmet fordít a nemzetközi együttműködések 
elősegítésére. A hálózat a világ 40 országában 
biztosít díjmentes lehetőséget a kis- és közép-
vállalkozások nemzetközi partnerkereséseinek 
meghirdetésére.

Van olyan•	  ötlete, vagy technológiai meg-
oldása, melyet továbbfejleszteni, értékesíteni 
szeretne? Esetleg Önnek van szüksége vala-
milyen egyszerűbb, olcsóbb technológiára, 
módszerre, mellyel könnyebben, gyorsabban 
és hatékonyabban működtethetné vállalko-
zását?

Több mint •	 4000 profilt tartalmazó Euró-
pai-szintű innovációs és technológiai adatbázi-
sunkban akár Ön is elhelyezheti ajánlatát, vagy 

technológiaigényét, melyet hálózatunk az egész 
Európai Unióban meghirdet. 

Szeretne az otthona kényelméből vá-•	
logatni a legújabb technológiai ajánlatok és 
keresések között? 

Szánjon 2 percet•	  az adatbázisunkhoz tar-
tozó keresőrendszerbe való regisztrációra: adja 
meg elérhetőségeit, az Ön által érdekesnek talált 
témaköröket, és azt, hogy milyen rendszeresen 
szeretne legújabb profiljainkról értesülni.

Merült már fel Önben vállalkozásával •	
kapcsolatban olyan kérdés, mellyel nem tudta, 
hová fordulhat?

Hálózatunk •	 600 vállalkozásfejleszté-
si szervezet tapasztalatára és 3000 kolléga 
szakértelmére támaszkodva igyekszik minden 
kérdésére választ találni.

Szívesen pályázna•	  az EU által meghirdetett 
forrásokra? Nem tudja, hol találhat megfelelő 
nemzetközi partnereket?

Nemzetközi pályázatok esetében is szívesen •	
segítünk Önnek megfelelő partnereket találni. 
Csak tudassa velünk, melyik felhívásra, milyen 
területről keres társat!

Találkozott már olyan bürokratikus aka-•	
dállyal, amelyből valamilyen módon hátránya 
származott? Van ötlete, hol és hogyan lehetne 
egyszerűsíteni? 

Az EU célul tűzte ki a szabályozórendszer •	
tökéletesítését, ezáltal segítve a vállalkozásokat 
abban, hogy versenyképesek maradjanak az 
egységes piacokon. Az észrevételeket névtele-
nül továbbítjuk, minden egyes esetet egyedileg 
kivizsgálnak. 

A bizottság kíváncsi az Ön véleményére 
is!

Megtalálhat bennünket a kamarában szemé-
lyesen, vagy informálódhat a www.csmkik.hu 
weboldalon logónkra kattintva.

Szolgáltatásainkról szívesen tájékoztatjuk az 
eenszeged@csmkik.hu e-mail címen, valamint 
a 62/554-250-es telefonszámon.

35 ország, több mint 1000 rendezvény Volt egyszer  
egy első  
Európai  

KKV Hét...
videó díj győzteseit. A versenyre 
rövid, kreatív, érdekes és felvilágosító 
jellegű videókkal lehetett pályázni a 
vállalkozói létformával kapcsolatban, 
három kategóriában: 

- „Vállalkozói szellem” (első helyezett: 
Ducsai Szabolcs, Magyarország), 

- „Innovatív vállalkozás” és 
- „Felelős vállalkozás”. 
A dobogós videók megtekinthetők 

a következő weboldalon: http://
ec.europa.eu/enterprise/policies/
entrepreneurship/sme-week/channel/
index_en.htm

A KKV Hét zárórendezvényére 
május 13–14-én került sor Prágában: 
„A kisvállalkozói intézkedéscsomag 
Európában – vállalkozás határok 
nélkül” elnevezésű eseményt az 
Európai Unió cseh elnöksége és az 
Európai Bizottság szervezte. 

A rendezvényen ünnepélyesen 
kihirdették a regionális és helyi vál-
lalkozás és kkv-támogatás területén 
megvalósuló innovatív gyakorlatokat 
jutalmazó Európai Vállalkozás Díj 
nyerteseit.

ANTI-BÜRO kategóriában a Mis-
kolc Holding Zrt. nyerte a European  
Enterprise Awards elismerést.

Bővebb információ a díjról és a 
nyertesekről a következő webolda-
lon: http://ec.europa.eu/enterprise/
entrepreneurship/smes/awards/2008/
index_en.htm 

Információra van szüksége? 
Nemzetközi kapcsolatokat keres?

SEGÍTHETÜNK!

Próbálkozó vállalkozók Csongrád 
megyében – a jövő vállalkozóinak 
napja (május 13.)

A KKV Hét az európai kisvállalko-
zói intézkedéscsomagot (SBA, Small 
Business Act) végrehajtó intézkedé-
sek egyike; az SBA az első igazán 
átfogó kkv-politikai keretprogram 
az EU és tagállamai számára.

 A KKV Hét valamennyi esemé-

nyének áttekintése itt olvasható: 
http://european-sme-week.eu/

A május 6-i brüsszeli megnyi-
tó rendezvényen bejelentették az 
európai vállalkozásnépszerűsítő 
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A konjunktúramutató alakulása
A konjunktúramutató 7 elemi mutató 

eredményeit összefogó számítás eredménye, 
melyek a vállalkozások jelenlegi és várható 
üzleti helyzetére, jövedelmezőségére, a 
rendelések és beruházások jelenlegi és vár-
ható volumenére vonatkozó információkat 
tartalmaznak.

A tavaszi felmérés alapján számított kon-
junktúramutató mélyen a tavaly októberi 
szint alá csökkent. A reálgazdasági vissza-
esés mértéke minden várakozást felülmúl, 
és szinte minden cégcsoportot megegye-
ző arányban érint 2009 első felében. A 
konjunktúramutató százalékos mértéke a 
felmérés 11 éves történetében először 2008 
őszén fordult negatívba, akkor -7,1% volt 
az értéke. Fél év elteltével a mutató értéke 
meredeken zuhant tovább, 2009 áprilisára 
-18%-ra esett. 

Csongrád megyében az országos átlag-
nál is nehezebb helyzetről számoltak be a 
vállalkozások, itt -21,6 %-on áll jelenleg a 
konjunktúramutató értéke.

A Csongrád megyei vállalkozások jelen-
legi üzleti helyzetének megítélése az előző 
félévhez képest jelentős mértékben romlott. 
A válaszadók mindössze 9%-a elégedett, 
69%-a kielégítőnek ítélte meg, 22%-a pedig 
rossznak tartja jelenlegi üzleti helyzetét. 
Megyénk vállalkozói jövedelmezőségi 
helyzetükkel is sokkal elégedetlenebbnek 
mutatkoztak idén tavasszal, mint az őszi 
felmérés során, pedig már fél évvel ezelőtt 
is a jövedelmezőségi mutatók jelentős 
romlását mutatta a felmérés. Idén ápri-
lisban a vállalkozók 42%-a ítéli rossznak 
cége jövedelmezőségét, 53% a kielégí-
tőnek és csupán 5% a jövedelmezőségét 
jónak minősítő vállalkozások aránya. Az 
üzleti tevékenységet leginkább akadályo-
zó tényezők közül a válaszadók zöme a 
kereslethiányt (75%) és a tőke/pénzhiányt 
(49%) jelölte meg.

A jövőre vonatkozó várakozások megyénk-
ben főként az üzleti helyzetre vonatkozóan 
borúlátóak. A megyei válaszadók csupán 
11%-a számít javulásra, 48% szerint pedig 
kifejezetten romlik majd üzleti helyzete a 
következő 6 hónapban. A jövőbeni jövedel-
mezőségi helyzetre vonatkozó várakozások 
is igen kedvezőtlenek, hiszen csupán 14% 

Az MKIK GVI és a területi kamarák áprilisi vállalati felmérésének eredményei

Negatívban a konjunktúramutató
2009 áprilisában huszonharmadik alkalommal került sor az MKIK Gazdaság- és 

Vállalkozáselemző Intézet és a területi kamarák konjunktúravizsgálatára, melybe 
ezúttal országosan 1450 vállalkozás, megyei szinten pedig 64 vállalkozás kapcsolódott 
be. E vállalkozások válaszaira alapozva készült el az országos konjunktúraelemzés, 
melynek legfontosabb – megyei sajátosságokkal bővített – eredményeit tartalmazza 
ez a rövid helyzetértékelés.

az optimista vállalkozások aránya, 40% 
stagnálást vár, míg 46% szerint kifejezetten 
romlani fog vállalkozásának jövedelmezőségi 
helyzete a következő félévben.

A cégek tulajdonosi összetétele szerint 
a konjunktúramutató egyenlő mértékű 
romlásáról beszélhetünk. A legrosszabb 
helyzetben a tisztán magyar tulajdonban lévő 
cégek vannak, de nem sokkal „maradnak 

el tőlük” a vegyes tulajdonban lévők és a 
külföldi tulajdonú cégek sem. A különböző 
nagyságú cégek esetében is ehhez hasonló 
képet kaptunk – a fél évvel ezelőtti hely-
zethez képest a romlás mértéke mindenütt 
ugyanolyan. A legrosszabb helyzetről a 
mikro- és a kis cégeknél beszélhetünk, és a 
cégnagyság növekedésével lépésenként kicsit 
jobb a helyzet, de a legnagyobb cégek vára-
kozásai így is negatív (-11%) tartományban 
tartózkodnak.

Az ágazatok között is mindenhol a kon-
junktúramutató csökkenését láthatjuk, a 
legnagyobb arányút az építőiparban és a 
kereskedelemben.

Beruházások
A cégek továbbra is a beruházások elha-

lasztásával reagálnak a romló konjunktu-
rális kilátásokra, ami leginkább az építési 
beruházásokat, de a gépberuházásokat is 
a mélybe húzza.

A gazdaság hosszú távú fejlődése szem-

Forgalom, kapacitáskihasználás
Mind a belföldi, mind az exportértékesítés 

iránti keresletet és az elmúlt hónapok for-
galmát romlónak ítélik meg a felmérésben 
részt vevő cégek, és a következő fél évben 
további romlásra számítanak. Az összes 
értékesítés 2006 októberétől megfigyelhető 
romló tendenciája folytatódott, 50 százalék-
ponttal nagyobb az értékesítés volumenének 
csökkenését, mint a növekedését jelző cégek 
aránya (az előbbi 64%, az utóbbi pedig 
13%). Jól jelzi a visszaesés mélységét, hogy 
az októberi felvételnél ezek az arányok még 
31-31% voltak. 

Csongrád megyében az országos átlag-
hoz hasonlóan borúlátóak a vállalkozá-
sok, hiszen több mint háromszor annyi 
vállalkozás számít az értékesítéseinek 
csökkenésére, mint ahányan annak nö-
vekedésében bíznak.

Az exportértékesítés csökkenő üte-
me tovább erősödött tavaly október óta.  
A cégek 64%-a érzékelt csökkenést, és csak 

pontjából nagyon kedvezőtlen, hogy a 
beruházási aktivitás csökkenése immár 
2000 nyara óta megfigyelhető. 

Továbbra is kulcsszerepet játszik az építési 
beruházások szinte teljes hiánya, a válasz-
adó cégek 55%-a nem tervez beruházást, 
és további 19% csökkenteni szándékozik a 
beruházások volumenét.

Csongrád megyében az országos átlagnál 
némileg kedvezőbben alakulnak a megkérdezett 
vállalkozások beruházási szándékai. Sajnos 
nálunk is tapasztalható, hogy a cégek csaknem 
fele semmilyen beruházást nem tervez a kö-
vetkező 6 hónapban, viszont a válaszadó helyi 
cégek 20%-a építési beruházás megvalósítását 
tűzte ki célul a közeljövőben.



GVI konjunktúramutató és bizonytalansági mutató alakulása, 1998–2009
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19%-uk tudta növelni export árbevételét. 
Ezzel a legnagyobb meredekségű esést pro-
dukált a magyar vállalati szektor 1998 óta. 
Leginkább az iparvállalatok és a döntően 
exportáló cégek körében figyelhető meg az 
exportértékesítés csökkenése. A külföldi 
tulajdonban lévő cégek helyzete e téren 
sokat romlott a korábbiakhoz képest: míg 
októberben ezek még kevésbé szenvedtek 
az exportpiacok kiesésétől és 41%-uk tudta 
növelni az értékesítés volumenét, addig az 
elmúlt félévben 67%-uknál csökkentek az 
exporteladások, és csak a cégek 14%-a volt 
képes növelni az export árbevételét. 

A kapacitáskihasználás átlagos szintje 
is nagy mértékben csökkent október óta, 
és minden eddiginél mélyebbre, 71%-ra 
esett. Ebben a tekintetben semmilyen kü-
lönbség nem mutatható ki az exportáló és 
belföldre termelő cégek között. A külföldi 
tulajdonban lévő cégek átlagos kapacitás-
kihasználása továbbra is számottevően 

magasabb (83%) mint a többi cégé, míg 
a mikrovállalkozásoké a legalacsonyabb 
(68%). Csongrád megyében az átlagos 
kapacitáskihasználtság 3 százalékponttal 
alacsonyabb az országos átlagnál.

Munkaerő-kereslet
A versenyszektorba tartozó cégek vár-

ható munkaerő-keresletében tovább tart 
és némileg erősödik a tavaly negyedik 
negyedévben kibontakozó keresletmérsék-
lődés. A vállalkozások minden eddiginél 
nagyobb aránya (36%-a) tervezi csökken-
teni a foglalkoztatottak számát, és csak 
6,4% tervez létszámbővítést a következő 
fél évben. Az előbbi szándék leginkább a 
nagyobb cégekre jellemző, míg legkevésbé 
a mikrovállalkozások kívánják csökkenteni 
munkaerő-keresletüket, de körükben is 
magasabb az elbocsátást tervezők, mint a 
létszámbővítést tervezők aránya.

A munkaerő-kereslet legnagyobb mértékű 

várható csökkenése az iparban következhet 
be, ahol a cégek 43%-a tervezi csökkenteni 
a foglalkoztatottak számát, legkevésbé 
pedig az építőipart, ahol „csupán” 20%-
uk. A belföldre termelő cégeket inkább a 
létszám megtartása (65%), az exportálókat 
inkább a várható létszámcsökkentés (44%) 
jellemzi.

Csongrád megyében az országos átlagnál 
kedvezőbben alakulnak a megkérdezett 
vállalkozások foglalkoztatási szándékai. 
Megyei cégeink csaknem kétharmada nem 
kívánja foglalkoztatotti létszámát változtatni, 
15% tervezi a létszámbővítést, és mintegy 
20%-uk készül elbocsátásra. 

A felmérésben részt vevő Csongrád megyei 
vállalkozások 2008-ban átlagosan 6%-os 
bruttó béremelést hajtottak végre, míg 2009-
re csupán 3,4%-os emelést terveznek.

Készítette:
Bakosné Nagy Éva

vállalkozásfinanszírozási referens



– Mint mindenki a 70-es évek 
végén, a műszaki egyetem elvégzése 
után egy gyárba, a Magyar Kábel 
Művek kisteleki gyáregységéhez 
kerültem. A kötelező három év 
letelte után 1981-ben autóápoló 
kisiparosként szegődtem apám 

Csongrád Megye Gazdaságáét Díj Belányi Gyulának

Élmény szétszedni egy régi Mercedest
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által alapított 

Csongrád Megye Gazdaságáét Díjat az idén Belányi Gyula kisteleki 
vállalkozó kapta. Tipikus családi vállalkozás az övé, ahogy ő annak 
idején apja mellett tanulta az autószerelést, most két fia teszi ugyan-
ezt, tőle tanulják a mesterséget. A válság a kisteleki vállalkozásnak is 
veszteséges hónapokat hozott, ám most mintha látszana az alagút vége, 
egyre többen viszik ismét javítani autójukat a Belányi-műhelybe.

mellé a műhelyében – beszélt az 
autószereléssel való megismerke-
désének első mozzanatairól Belányi 
Gyula. 

Az 56 éves kisteleki vállalkozó 
kapta az idén a kamara által alapított 
Csongrád Megye Gazdaságáért 
Díjat kisvállalkozói kategóriában. 
A kisteleki Rákóczi utcában álló 
műhely az elmúlt években látványos 
fejlődésen ment keresztül. – Édes-
apámtól 1988-ban vettem át a mű-
helyt, amit 3 gépkocsibeállósról 9-re 
bővítettem, az alkalmazottak számát 
pedig az idő folyamán háromról 
tizennégy főre emeltem – mondta 
a díj büszke nyertese. 

A gazdasági válság természetesen 
negatívan hatott az autószerelő 
kisvállalkozóra is, azt mondja, hogy 
még mindig veszteséggel jön ki egy 
hónapból, de már látni az alagút vé-
gét: naptárukba egyre több ügyfelet 
kell újra bejegyezniük. 

– Kisteleken és környékén főleg 
mezőgazdaságból élnek az emberek, 
a válság elején csak legvégső est-
ben, már igen leharcolt állapotban 
hozták be járműveiket a műhelybe. 
Most újra tapasztalható egy kis 
növekedés a forgalomban – ma-
gyarázta a kisvállalkozó. Belányi 
Gyula elmesélte, leginkább a német 

gyártmányú, ezen belül is a Merce-
des kocsikat szereti javítani, neki is 
két ilyen autó van birtokában: egy 
80-as évekbeli, és egy 90-es évek 
végén gyártott jármű. – Előbbit 
akkor is meg tudom javítani, ha 
út közben elromlik. Erre korábban 
volt is példa egy családi kirándulá-
son Franciaországban. Az újabbat 
nekem is műhelybe kell vinnem 
– mondta mosolyogva. Az elnyert 
díjjal kapcsolatban elmondta, hogy 
rengetegen szereztek tudomást 
róla, és olyanok is gratuláltak neki, 
akikről nem is gondolta volna.

Látogatásunkkor több nyugati 
gyártású autó állt Belányi Gyu-
la műhelyében, aki azt mondta, 

hogy egy jobb napon 15-20 javítani 
való négykerekű fordul meg náluk. 
Egyik legérdekesebb munkájuk 
egy 1950-es évekbeli Mercedes 
szétszedése volt. – Élmény volt 
egy ilyen benzines befecskendező 
50-es évekbeli technikával ismer-
kedni, amit nem is tanítanak az 
iskolákban – magyarázta. 

Mi a szépsége az autójavítás-
nak? – Amikor behozzák a család 
féltett kincsét, mi pedig gyorsan 
megtaláljuk a hiba forrását, és 
nem nagy összegből meg tudjuk 
javítani – beszélt Belányi Gyula, 
akinek két fia, Gyula és Csaba is 
édesapja mellett dolgozik a családi 
vállalkozásban.

Ünnepek (Belányi Gyula 
a gazdasági díjjal).

És hétköznapok (munkában a Belányi-műhelyben).
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rókusi Könyvelő Iroda
könyvelés, bérszámfejtés,  
cégalapítás, e-bevallások,  

jogszabályfigyelés, 
tanácsadás, szabályzatok regisztrált szakemberekkel. 

Adófizetés bankkártyával
A csekkes befizetés és az átutalási lehetőség mellett most már bármi-

lyen – az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó - adónemben lehet adót 
fizetni bankkártyával is. Az APEH regionális igazgatóságainak központi 
ügyfélszolgálatain nyitvatartási idő alatt bármilyen illetékességű adózó 
teljesíthet bankkártyás adóbefizetést. Vidéken pedig a megyeszékhelye-
ken működő központi ügyfélszolgálatokon van lehetőség bankkártyát 
használni az adófizetéseknél.

Befizetést teljesíthet az adózó saját nevében vagy a rá vonatkozó sza-
bályok szerinti képviselője, illetve meghatalmazott képviselője, pénzügyi 
képviselője útján, amennyiben képviseleti jogosultságát igazolja. Csopor-
tos adóalanyiság esetén a befizetést a csoportképviselőn kívül a csoport 
bármely más tagja teljesítheti. Az adóhatóság az adózó nyilatkozatának 
figyelembevételével teljesíti a bankkártyával befizetett összeg adónkénti 
elszámolását. A bankkártyás adófizetés költségei az államot terhelik.

APEH üzemanyagárak
Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó  magánszemély 

az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő  árak szerint számolja 
el, nem szükséges  az üzemanyagról számlát beszerezni. 2009. június 1-je 
és június 30-a között alkalmazható üzemanyagárak: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 269 Ft/l
Gázolaj 260 Ft/l
Keverék 293 Ft/l 
LPG autógáz 156 Ft/l
Az APEH közlemény a Hivatalos Értesítő 2009. évi 25. számában 

jelent meg.

rendezett munkaügyi kapcsolatok  
– enyhülő követelmények

Köztudott a vállalkozások körében, hogy csak akkor pályázhatnak állami 
támogatásra, illetve vehetnek részt közbeszerzési eljárásban, ha igazolják, 
hogy cégüknél rendezettek a munkaügyi kapcsolatok. A Parlament 2009. 
évi XXXVIII. számon elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely a válságra 
tekintettel enyhíti a rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolási kötele-
zettségét. Az elfogadott jogszabály kilenc törvényt módosít, köztük az 
államháztartásit, a közbeszerzésit, a munkavédelmit, valamint a Munka 
Törvénykönyvét is. A jogszabályok a szerint tesznek majd különbséget a 
munkaügyi jogsértések között, hogy azok milyen súlyúak. A differenciálás 
alapja, hogy szabtak-e ki bírságot, illetve, hogy két éves időszakon belül 
ismételten előfordult-e a szabálytalanság.

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) 
nyilvántartásába továbbra is minden szabályszegő bekerül majd, azonban 
honlapján (www.ommf.hu) csak azoknak a munkáltatóknak és az általuk 
elkövetett jogsértéseknek az adatait hozza nyilvánosságra, amelyeket kizártak 
az állami támogatásokból, illetve a közbeszerzésekből. A törvény teljes szövege 
és további rendelkezései a Magyar Közlöny 73. számában olvashatóak.

Nyugdíjprémium és változó nyugdíjemelés
A 2009. évi XL. törvény 2009. július 1-jétől hatályon kívül helyezte a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénynek 
(Tny.) a tizenharmadik havi nyugdíjra vonatkozó rendelkezéseit, ezért a 
novemberben esedékes második részletet már nem fizetik ki a nyugdíja-
soknak. A törvénymódosítás 2010. január 1-jét követően nyugdíjprémi-

um megállapítását teszi lehetővé, amennyiben a GDP változatlan áron 
számított növekedésének a tárgyévben várható mértéke a 3,5 százalékot 
meghaladja, és az államháztartás – költségvetési törvényben meghatáro-
zott – tárgyévi egyenlegcélja várhatóan teljesül.  2009. december 31-ét 
követően módosulnak a Tny. nyugdíjemelésre vonatkozó rendelkezései 
is.  A 2009. évi XL. törvény 2009. július 1-jétől módosította a nyugdíjak 
korrekciós célú emeléséről szóló 2005. évi CLXXIII. törvényt is. A 2009. 
szeptember 1-jétől hatályos nyugdíjkorrekciós intézkedéseket későbbi 
időpontban, 2010. január 1-jétől hajtják végre. A jogszabály a Magyar 
Közlöny 73. számában jelent meg.

Ötvenezer euróig kártalanít  
a Betétbiztosítási Alap

A 2009. évi XLI. törvény módosította a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény betétbiztosítást érintő 
rendelkezéseit. A betétesek bizalmának erősítése érdekében jelentősen 
csökkenti a kártalanítás kifizetésére vonatkozó határidőt, és a gyors kifizetés 
érdekében egyszerűsíti a kártalanítás folyamatát. A törvénymódosítás a 
kártalanítás összeghatárát 13 millió forint helyett 50 000 euróban határozza 
meg azzal, hogy a kártalanítást forintban kell teljesíteni. Az átváltásnál 
a kártalanítás kezdő időpontját megelőző napon érvényes MNB által 
közzétett devizaárfolyamot kell figyelembe venni.

A kártalanítás folyamatának gyorsítása érdekében a törvény pontosítja 
a kamatszámítás módját. Eszerint a Betétbiztosítási Alap a szerződés 
szerinti kamatlábat téríti meg a kártalanítás kezdő időpontjáig. Három 
hónap helyett a kártalanítást a vonatkozó uniós irányelv rendelkezésé-
vel összhangban 20 munkanapon belül kell teljesíteni, amely kivételes 
esetben a felügyelet engedélyével 10 munkanappal meghosszabbítható. 
A törvénymódosítás a Magyar Közlöny 74. számában olvasható.

Új szabályok a termékdíjkedvezményről
A 7/2009. (V. 29.) KVVM rendelet módosította a környezetvédelmi 

termékdíjról szóló törvény végrehajtására kiadott 10/1995. (IX. 28.) KTM 
rendeletet. Eszerint a termékdíjkedvezményt a Környezetbarát Termék 
Közhasznú Társasággal kötött érvényes környezetbarát védjegyhasználati 
szerződés alapján lehet igénybe venni. Amennyiben a csomagolás vagy 
annak összetevője a környezetbarát védjegyhasználati joggal rendelkezik, a 
termékdíjfizetésre kötelezett a Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság 
erre vonatkozó igazolásával is jogosult termékdíjkedvezményre. A műanyag 
(bevásárló, reklám-) táskán a mentesség érdekében feltüntetett környe-
zetbarát védjegynek a műanyag (bevásárló, reklám-) táska egyik főoldala 
legalább 20 százalékát kitevő felületét kell fednie. Átmeneti rendelkezés írja 
elő, hogy a június elseje előtt környezetbarát jelzés feltüntetésével gyártott 
műanyag (bevásárló, reklám-) táska a mentesség igénybevétele céljából a 
rendelet hatályba lépését követő 120 napig hozható forgalomba.

A rendelet módosította továbbá az eredeti jogszabály 4. számú mellék-
letét (termékdíjköteles termékek és anyagok köre), valamint a 7. számú 
mellékletét (környezetvédelmi termékdíjkódok) is. A rendeletmódosítás 
és mellékletei a Magyar Közlöny 74. számában tekinthetők meg.

Június közepétől változnak  
a standos értékesítés szabályai

A 119/2009. (VI. 9.) kormányrendelet módosította az üzletek működé-
sének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) kormány-
rendeletet. Eszerint az élelmiszerek közterületi, illetve mozgó árusításához 
június 15-étől a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MGSZH) engedélye 
is szükséges. Az MGSZH az engedélyezés tárgyában hozott határozatát közli 
az ÁNTSZ-szel. A közegészségügyi követelményeknek való megfelelést az 
ÁNTSZ ellenőrizheti. Az automatából történő árusítás és – az élelmiszerek 
árusítása kivételével – a közterületi és mozgó árusítást csak az ÁNTSZ-hez 
történő bejelentést követően lehet megkezdeni. A jogszabály-módosítás a 
Magyar Közlöny 77. számában jelent meg.
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Fontosnak tartották a résztvevők 
(a gyártók és kereskedők is), hogy 
a termékdíjfizetésnél a „gyártó 
fizet” elv érvényesüljön, mivel a 
kereskedő kényszerhelyzetben 
van, ő azt a csomagolást kényte-
len megvenni, amit a gyártó kínál, 
tehát a gyártónál lehetne azt elérni, 
hogy környezetbarát csomagolást 
állítson elő, a gyártót kellene eb-
ben az irányban befolyásolni. A 
legelfogadhatóbb megoldás tehát 
az lenne, ha a csomagolóanyag-
gyártó fizetne termékdíjat, ezt a 
kereskedőre tovább tudná terhelni. 
Egyelőre kétségesnek látszik, hogy a 
„gyártó fizet” elvnél hogyan sikerül 
azt megoldani, hogy a kereskedők 
kikerüljenek ebből a körből, mivel a 
boltokban árult ún. helyben szeletelt 
termékeket is csomagolni kell, és 
ebben az esetben ők is gyártónak 
minősülnek. Erre megoldást adna, 
ha a csomagolóanyag-gyártó lenne 
a termékdíjfizetésre kötelezett, és 
ezzel azt is el lehetne érni, hogy a 
rendkívül bonyolult adminisztráció 
is megszűnjön, kevesebb kötelezett, 
kevesebb adminisztráció.

A minisztériumi szakember 
örömmel vette, hogy a résztvevők 
egyetértettek abban, hogy a „gyártó 

fizet” elv érvényesüljön, ez átlátha-
tóbb rendszert von maga után. Azt 
azonban nem támogatta, hogy csak 
a csomagolóanyag-gyártók legyenek 
a termékdíjfizetés kötelezettjei. A 
szakosított szervezeteknek kell ezt 
ösztönözni. 

Arra a felvetésre, hogy a keres-
kedelemben helyben csomagolt 
termékek esetén a kereskedők is a 
„gyártó fizet” elv szerint fizetésre 
kötelezettek, azt válaszolta, hogy a 
kereskedők valóban nem kerülnek 
ki teljesen a termékdíjas rendszer-
ből. A kereskedelmi csomagolás, 
mint fogalom megmarad a műanyag 
palackra és a pénztári zacskóra. Ha 
nem maradna meg, a licencdíjat 
nagyon meg kellene emelni. Így egy 
kis kör esik ki, aki nem csomagol 
és pénztári zacskót nem ad. A többi 
kicsi, a csomagolóanyag tömege 
alapján utólag bejelenti mennyit 
hozott forgalomba, licencdíjat fi-
zet a koordináló szervezeteknek, 
csak a koordináló szervezettel kell 
kapcsolatban állnia. Szerinte ez a 
kiskereskedőnek egyszerűbb. 

A kollégiumok tagjai azt kérték, 
hogy a végleges szöveg elfogadása 
előtt még egyszer megtárgyalhassák 
a törvényjavaslatot. 

A Csongrád Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara, az Enterprise 
Europe Network Szeged és a kama-
rában működő számviteli klub  jú-
nius 11-én évközi adóváltozásokról 
szervezett nagy sikerű rendezvényt. 
A tájékoztatón közel kétszázan 
vettek részt, hogy részletesen meg-
ismerhessék a július 1-jén életbe 
lépő és 2010-re várható adójog-
szabályokat. Az előadást az APEH 
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási 
Főosztályának főosztályvezetője, dr. 
Papp István tartotta, aki 2007-ig 
az APEH Dél-alföldi regionális 
Igazgatóságának volt a vezetője.

Az alábbiakban a 2009. évi XXXV. 
törvénnyel módosított néhány adó-
jogszabály-változást emelünk ki.

A módosítás szerint a szja alsó 
sávhatára 2009. január 1-jéig visz-
szamenőleg 1,9 millió forint, vala-
mint a családi pótlék és az anyasági 
támogatás adójogi helyzete 2009. 
szeptember 1-jétől nem adómen-
tes, hanem adóterhet nem viselő 
járandóság lesz.

Az áfakulcsok is megváltoznak. 
2009. július 1-jétől az eddigi 20%-os 
áfakulcs 25% lesz, illetve kialakítottak 
egy kedvezményes adókulcsot mely 
18% lesz (érintett termékek, szolgál-
tatások: tej és tejtermékek, ízesített 

tej, gabona, liszt, keményítő vagy 
tej felhasználásával készült termék, 
valamint a távhőszolgáltatás).

A változtatás érinti a tb-járulékot 
is. Július 1-jétől a minimálbér kétsze-
resének megfelelő járulékalapig 26 
százalékra csökken a foglalkoztató 
és a biztosított egyéni vállalkozó 
által fizetendő társadalombiztosítási 
járulék mértéke.

A foglalkoztatási törvény mó-
dosítása szerint július 1-jétől a mi-
nimálbér kétszeresének megfelelő 
járulékalapig 3%-ról 1%-ra csökken a 
munkaadói járulék, valamint az egyé-
ni és a társas vállalkozó a minimálbér 
kétszereséig 2,5%, az efölötti részre 
4% vállalkozói járulékot fizet.

A passzív táppénz folyósítási ideje 
az eddigi 45 napról 30 napra csök-
ken augusztus elsejétől. A táppénz 
összegét pedig az átlagkereset 60 
százalékára vitték le. Augusztustól a 
betegszabadság idejére a távolléti díj 
70 százalékát kell majd fizetni. 

Ezekről a módosításokról és a 
2010-re várható további változá-
sokról bővebben tájékozódhatnak a 
kamara honlapján (www.csmkik.hu) 
található előadásanyagból valamint 
az APEH által kiadott közleményből. 
A törvény további rendelkezései 
a Magyar Közlöny 68. számában 
tekinthetők meg.

Összevont ülést tartott az MKIK ipari és keres-
kedelmi kollégiuma 

Terítéken a termékdíj 
koncepciója

Az MKIK Ipari Kollégiuma és Kereskedelmi Kollégiuma összevont 
ülésén a KVVM termékdíj-koncepcióját vitatták meg a résztvevők. Dr. 
Farkas Hilda, a szaktárca főosztályvezetője foglalta össze, hogy milyen 
okok miatt került sor a termékdíj felülvizsgálatára, és miért volt szükség 
új koncepció megalkotására, illetve ez alapján miért van szükség új 
törvényre. A két kollégium tagjai, köztük Csongrád megyei szakembe-
rek hosszan sorolták észrevételeiket, javaslataikat a készülő törvénnyel 
kapcsolatban, melyek közül most egy témakört emelünk ki. 

Sikeres rendezvény a kamarában 

2009. évi adóváltozások

Leonardo projekt – Euro Crafts 21

beli vállalkozói tevékenységüket 
fenntartható módon alakítsák. A 
modulok és annak komponensei 
függetlenül használhatók. Az angol 
nyelvű képzésen, ahol a trénerek 

a Wuppertali Klíma, Környezet, 
Energia Intézet fenntarthatóság 
terén képzett szakemberei vol-
tak, a kisvállalkozások számára 
szolgáltatásokat nyújtó oktatók és 

képzők, szakképző iskolai tanárok 
és vállalkozásfejlesztési tanácsadók 
vettek részt. A kifejlesztett tan-
anyagot ősztől magyar kézműves 
vállalkozások körében a képzésen 
felkészített trénerek tesztelik. A fő 
célcsoport a kézműipari szektor 
cégvezetői, akik a saját vállal-
kozásuknál a fenntarthatósági 
menedzsmentképzést, tanácsadást 
fontosnak tartják és lehetővé te-
szik. Az első oktatás szeptember 
második felében lesz.

A projekttel kapcsolatos bővebb 
információ Gál Zsuzsannától és dr. 
Tráserné Oláh Zsuzsannától kérhető 
a kamarában. A projekt honlapja a 
www.eurocrafts21.eu címen meg-
található.

Fórum a társasági és cégtörvényről
Dr. Ravasz László, a Csongrád Megyei Bíróság Cégbíróság bírája tartott 

előadást a kamarában a társasági és cégtörvény aktuális kérdéseiről. A 
fórumról dr. Horváth Károly ügyvéd készített összefoglalót, melyet a 
kamara honlapján már olvashatnak (www.csmkik.hu).

A témák közül néhány ízelítőül: a gazdálkodó szervezetek mire ügyel-
jenek szerződéskötés során, vagy később is milyen lehetőségeik vannak 
a nem fizető adósokkal szemben; a vezető tisztségviselőnek korlátlan és 
egyetemleges felelőssége van, ha a bejelentési kötelezettséget a cégbíró-
ság felé elmulasztotta; fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet esetén a 
vezető tisztségviselő elsődlegesen a társaság hitelezői érdekeire köteles 
figyelemmel lenni; jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőke hiánya 
esetén a tagok, ügyvezetők, könyvvizsgáló felelőssége.

A kompetenciafejlesztés a fenn-
tarthatósági menedzsment érdeké-
ben az európai kézműiparban című 
Leonardo szakképzési innováció 
transzfer projekt keretében kamaránk 
2009. június 9–10. között, a képzők 
képzése workshopot szervezett.

A Németországban kifejlesztett 
és tesztelt képzési és tanácsadói 
koncepció alapvető célja az, hogy 
felvázolja a fenntartható gazdál-
kodás szempontjait és lehetősé-
geit azáltal, hogy számba veszi a 
kézműipari üzleti vállalkozások 
központi problémáit, tapasztala-
tait és fenntartható megoldásokat 
mutat be számukra. Ennek segít-
ségével a vállalkozások képessé 
válnak arra, hogy a saját jövő-
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A pályázat célja, hogy egyszeri 
pénzügyi támogatással segítséget 
nyújtson a kamarai tagok gazda-
ság- és kereskedelemfejlesztéséhez, 
bel- és külföldi piacra jutásához, 
üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez, 
innovációs elképzelésük megva-
lósításához.

I. A pályázat benyújtására jo-
gosult:

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

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

2) a pályázat benyújtásakor nem 
áll csőd-, felszámolási vagy végel-
számolási eljárás alatt,

3) a pályázat beadásakor lejárt 
köztartozása nincs,

4) a pályázat beadásakor tagdíj- és 
szolgáltatási díj hátraléka nincs,

5) az etikai bizottság nem hozott 
elmarasztaló határozatot ellene.

6) Nem pályázhat 5 évig az a ka-

marai tag, aki/amely a már folyósított 
támogatásból eredő visszafizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, a 
támogatási célt nem valósította meg, 
vagy megtévesztően nyilatkozott.

7) Kapcsolt vállalkozások közül 
csak egy pályázó részesülhet tá-
mogatásban.

Fent megnevezett feltételeknek 
együttesen kell fennállniuk, bár-
melyik hiánya a pályázat érdemi 
vizsgálat nélküli kizárását eredmé-
nyezi a pályázati körből.

II. A pályázat benyújtásának tar-
talmi és formai követelményei:

A pályázaton való részvétel rész-
letes feltételeit, a pályázat benyúj-
tásának tartalmi és formai követel-
ményeit, a pályázat elbírálásának 
szempontjait a Pályázati Útmutató 
(csomag) tartalmazza. 

Pályázatot benyújtani kizárólag 
a kamaránál hivatalosan beszerzett 
és regisztrált CD lemezen tárolt 
Pályázati Útmutató csomag alapján 
lehet, 2009. június 22-től.

Pályázati útmutató ára: 2000 Ft.

A pályázati útmutató beszerezhe-
tő: Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara,

6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12. 
szám alatti székhelyén és a hódme-
zővásárhelyi és szentesi kamarai 
szolgáltató irodákban.

III. általános feltételek:
1. Alaponként – egy fordulóban 

– egy pályázó csak egy pályázatot 
nyújthat be.

2. Egy pályázó adott évben csak 
egy alapból nyerhet el támogatást.

3. Azok a pályázók, akik 5 éven belül 
már kétszer részesültek támogatásban, 
abban az esetben részesülhetnek újból, 
amennyiben a pályázat benyújtásakor 
maximum 1 folyamatban lévő, vissza 
nem fizetett támogatásuk van, illetve 
forráshiány miatt egyéb pályázat nem 
kerül elutasításra.

4. Előnyt élveznek azok a pá-
lyázók, akik még nem részesültek 
támogatásban.

5. Pályázónként a kint lévő aktuá-
lis támogatás összege együttesen nem 
haladhatja meg a 7 millió Ft-ot.

A visszatérítendő kamatmentes 
támogatás jegybanki alapkamat 
+6% késedelmi kamattal növelt 
teljes összege lejárttá válik azon 
a napon, amikor a vállalkozás 
kamarai tagsága megszűnik, vagy 
kamarai tagdíj- és szolgáltatási díj 
fizetési kötelezettségét határidőre 
nem teljesíti.

IV. A pályázat beérkezésének 
határideje: 2009. október 15. 12 
óra

A pályázat leadásának helye/
postai címe: Csongrád Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara

6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12., 
Pf.: 524

A pályázat benyújtására nyitva 
álló határidő elmulasztása esetén 
igazolási kérelemnek nincs helye.

A benyújtott pályázatokat a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöksége bírálja el 
az elnökség mellett működő gaz-
daságfejlesztési munkabizottság 
javaslata alapján, legkésőbb 2009. 
december 31-ig.

A kamara gazdaság- és kereskedelemfejlesztési, valamint innovációs 
alapjából pályázati úton elnyerhető támogatás igénylése

2009. év II. forduló
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az előző évek gyakorlatához hasonlóan pályázati felhívást tesz közzé az alábbi témákban. 

A pályázat benyújtásához szükséges pályázati csomag, mely tartalmazza a részletes pályázati felhívást, az adatlapot és az ahhoz kapcsolódó 
útmutatót, 2009. június 22-étől. szerezhető be a kamara ügyfélszolgálatán.

Innovációs pályázat:
A pályázat célja, hogy egyszeri visszatérítendő kamatmentes pénzügyi 

támogatással segítséget nyújtson a kamarai tagok
kutatás-fejlesztési eredmények transzferét szolgáló,−	
 műszaki fejlesztési, termékfejlesztési eredmények alkalmazására −	
irányuló
és környezetvédelmi tevékenységéhez.−	

Prioritások:
kutatásfejlesztés eredményeinek gyakorlati alkalmazása,−	
technológiatranszfer,−	
energia- és anyagtakarékos műszaki megoldások,−	
csomagolástechnikai fejlesztések,−	
környezetvédelmi fejlesztések, −	
környezeti károk elhárítása,−	
technológiai újítások és szabadalmi eljárások.−	

Kizárólag beruházást tartalmazó fejlesztésre támogatás nem igé-
nyelhető! A fejlesztés összköltségének maximum 30%-a fordítható 
eszközbeszerzésre.

A pénzügyi támogatás módja:
Visszatérítendő kamatmentes támogatás maximum 5 millió Ft, leg-

feljebb 36 hó futamidővel. 
A projekt értékének maximum 50%-a finanszírozható támogatás-

ból.
Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati 

forrás kiegészítéseként is, oly módon, hogy annak célja megegyezik az 
itt megjelölt prioritásokkal, illetve pénzügyi teljesítést tekintve, az egyéb 
pályázatban megjelölt támogatáson kívüli forrás megbontása 2/3–1/3 
arányban lehetséges a vállalkozói saját forrás és a kamarai pénzügyi tá-
mogatás vonatkozásában, az utóbbi maximum 5 millió Ft összegben. 

Pénzügyi teljesítését tekintve a pályázat benyújtásának időpontjában 
legfeljebb 50% készültségi fokon álló, legkorábban 2009. január 1-jén 
megkezdett, a pályázat benyújtásától számított 1 éven belül megvalósuló 
projekttel lehet pályázni.

Gazdaság- és kereskedelemfejlesztési pályázat:
A pályázat tárgya a következő lehet: 
1) A vállalkozások versenyképes termelését, szolgáltatását közvetlenül 

segítő, bővítő gépi berendezések, eszközök beszerzése (beleértve az 
energiatakarékos eszközök beszerzését).

2) Az EU követelményeinek megfelelő eszközök beszerzése.
3) Bel- és külföldi kiállításokon, vásárokon, termékbemutatókon – 

elsősorban a megyét és annak gazdaságát bemutató rendezvényen – való 
részvétel dologi költségei.

4) Közvetlenül a pályázó által gyártott, illetve forgalmazott áruhoz, 
ill. a pályázó által teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó reklám- és 
propagandaanyagok, termékismertetők készítése.

5) Termék, szolgáltatás piaci bevezetését, exportfejlesztési célokat 
szolgáló tanulmány készítése.

6) Bel- és külföldi szervezett üzletember-találkozókon való részvétel 
támogatása. 

7) Csongrád megyében szervezendő kereskedelemfejlesztési és 
befektetésösztönzési akciók szervezésének támogatása.

8) Kereskedelem és vendéglátás területén franchise rendszer értéke-
sítésének, ill. a franchise átvevő partnerrendszerbe való belépésének 
támogatása.

9) Telephely kialakítása, vásárlása.
10) Szakképzési körülmények kialakítása és javítása.
A pénzügyi támogatás módja:
Visszatérítendő kamatmentes támogatás maximum 3 000 000 Ft.
A támogatásból 36 hó futamidővel legfeljebb a beruházás, fejlesztés ér-

tékének, illetve az elfogadott költségeknek az 50%-a finanszírozható.
Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati 

forrás kiegészítéseként is, oly módon, hogy annak célja megegyezik az 
itt megjelölt prioritásokkal, illetve pénzügyi teljesítést tekintve, az egyéb 
pályázatban megjelölt támogatáson kívüli forrás megbontása 2/3–1/3 
arányban lehetséges a vállalkozói saját forrás és a kamarai pénzügyi tá-
mogatás vonatkozásában, az utóbbi maximum 3 millió Ft összegben. 

Pénzügyi teljesítését tekintve a pályázat benyújtásának időpontjában 
legfeljebb 50% készültségi fokon álló, legkorábban 2009. január 1-jén 
megkezdett, a pályázat benyújtásától számított 1 éven belül megvalósuló 
projekttel lehet pályázni.

A pályázat benyújtásáig már lezajlott kereskedelemfejlesztési cél támo-
gatására pályázat nem nyújtható be. (Pályázat tárgya 3, 6, 7-es pontja)
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Lengyelország
0906-01 Zászlórúdgyártó lengyel 

cég (kúp alakú) alumíniumcsöveket 
gyártó partnert keres.

0906-02 Lengyel cég etilalkoholt 
(tiszta szeszt) keres.

0906-03 Lengyel kereskedőcég 
búzát (durumbúzát) keres.

0906-04 Lengyel cég hús- és csont-
lisztet keres.

Enterprise Europe Network aján-
latai

0906-05 Napenergiával működő 
rendszerek gyártásában érdekelt 
lengyel cég kereskedelmi partnereket 
keres az Európai unió területén.   
(ref.: BCD 20090603041)

0906-06 romániai kisvállalat fa-
feldolgozás területén gyártó, illetve 
értékesítő partnereket keres.  (ref.: 
BCD 20090603016 )

0906-07 IT területen érdekelt skót 
KKV közvetítőket (ügynökök, kép-
viselők, forgalmazók) keres közös 
vállalkozás lehetőségével. (ref.: BCD 
20090520059)

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

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

0906-08 Orvosi értékelésekre és 
tanulmányokra online megoldá-
sokat kínáló francia cég  partnert 
keres, hogy bővítse szakértelmét és 
képviselje őt a helyi piacon.  (ref.: 
BCD 20090520031)

0906-09 Üzletfejlesztésben érdekelt 
francia tanácsadó vállalat partne-
reket keres szolgáltatásai terjesz-
tésére az Eu területén.  (ref.: BCD 
20090520022)

0906-10 Nyilvános helyek meg-
világítására specializálódott belga 
cég technológiai és kereskedelmi 
partnereket keres. (ref.: BCD 
20090604034)

0906-11 Válogatott belföldi épí-
tőipari termékek gyártásával és 
forgalmazásával foglalkozó angol 
cég ásványi rost tetőcserepeket gyár-
tó vállalatokat keres.   (ref.: BCD 
20090519038)

0906-12 Nyomdai szolgáltatásokra 
és nyomtatott termékekre specializáló-
dott cég kereskedelmi és technológiai 
együttműködéshez partnert keres 
(kölcsönös forgalmazás és/vagy gyár-
tás). (ref.: BCD 20090518054)

0906-13 Francia elektromos szer-
kezetek forgalmazója új szolgáltató-
kat keres Európában.  (ref.: BCD 
20090518011)

0906-14 Beltéri ajtók gyártására 
szakosodott olasz cég kereskedelmi 
szolgáltatókat keres Európában. 
(ref.: BCD 20090604046)

0906-15 Fürdőszobai tartozékokat 
gyártó és értékesítő olasz cég ügynö-
köket, forgalmazókat és képviselőket 
keres kölcsönös együttműködésre. 
(ref.: BCD 20090515018)

0906-16 Technology for Domestic 
Heating and Cooling Product

(Re f . :  09  GB 43O3 3DTP - 
04/06/2009)

A  U K  d om e s t i c  ap p l i a n c e 
manufacturer seeks a new type of air 
to air heat pump that can be integrated 
into a range of products and decorative 
furniture. The heat pump must be 
efficient, compact and low noise. The 
company requires partnerships for 
technical cooperation and licensing.

0906-17 Seam tracking for laser 
processing

( R e f . :  0 9  S E  6 7 C J  3 DY R  - 
08/06/2009)

A Swedish company dealing with 
laser processing, welding, cutting and 
brazing has an optical seam tracking 
system, which uses triangulation to 
find and track the position where to 
weld. This system needs some kind 
of geometric height difference to 
find the seam. For a butt joint, with 
no visible height difference or gap 
between plates, they cannot find it 
optically. 

Partners are sought for technical 
cooperation and joint further 
development to f ind the seam 
position. 

0906-18 Process for organic 

waste elimination and energy 
production

(Re f. :  09  FR 38m9 3DZX - 
09/06/2009)

A French company specialised 
in air and soil decontamination is 
looking for a process of organic waste 
elimination and energy production by 
high temperature. A license transfer 
or a subcontracting agreement is 
sought.

0906-19 Technology for the use of 
biogas as fuel for motor vehicles.

( Re f . :  0 9  PL  6 4 B F  3 D SU  - 
27/05/2009)

A company from South Poland 
responsible for the management of a 
municipal landfill site, in cooperation 
with a municipal transport company, 
is searching for technological solution 
which would enable the use of biogas 
extracted from landfills as a fuel for 
bus transport. 

The company is interested in 
commercial agreement with technical 
consultancy.

Szeretne az otthona kényelméből 
válogatni a legújabb partnerkeresések 
között? 

Látogasson el honlapunkra!
Ha szeretne még több üzleti aján-

lat közül válogatni, vagy személyre 
szabott értesítéseket kapni a legújabb 
profilokról, kattintson a www.csmkik.
hu honlapon az Enterprise Europe 
Network logóra, ahol az „Aktuális 
partnerkeresések” menüpontban 
további partnerkereséseket talál-
hat, innovációs rovatunkban pedig 
regisztrálhat az Ön által megadott 
témakörökben megjelenő, legújabb 
partnerkeresésekért. 

Bővebb információt az eenszeged@
csmkik.hu e-mail címen kérhet. 

Pályázati felhívás „Ipari park” cím 
elnyerésére

IPC-2009
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Miniszté-

rium (NFGM) pályázatot hirdet az „Ipari park” 
cím elnyerésére.

Az NFGM célja, hogy jelen pályázattal lehető-
séget adjon az „Ipari park” cím elnyerésére olyan 
szervezetek számára, amelyek vonzó befektetési 
környezet megteremtésével a kis- és középvállalko-
zások versenyképességét növelik korszerű telephely 
kialakításával, és emelt szintű szolgáltatás nyújtá-
sával, valamint olyan területnek, amely megfelel 
az előírásoknak.

Beadási határidő: július 15
Kiíró: NFGM - Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 

Minisztérium.

Ipartelepítés
DAOP- 2009 - 1.1.1./D

Pályázati kiírás alapvető célja:
A régióban működő, illetve letelepülni kí-•	

vánó, elsősorban gyártó, valamint szolgáltató 
vállalkozások korszerű telephelyi feltételeinek 
megteremtése.

A munkahelyteremtést, a működő tőke be-•	
áramlását elősegítő, magas szintű infrastruktúrával 
és magas színvonalú szolgáltatásokkal rendelkező 
területek kialakítása.

A pályázatok benyújtása június 30-tól le-
hetséges.

Kiíró: NFÜ.

Vállalati innováció támogatása
GOP-2009-1.3.1/A
A konstrukció célja azon vállalkozások piaci 

potenciáljának erősítése, innovációs tevékenységének 
elősegítése, akik már meglévő K+F eredményekre 
új, korszerű termékek piacra vezetését vállalják.

A kihirdetésre – mely 2010. február 15-ig él – gaz-
dasági társaságok, szövetkezetek pályázhatnak.

A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
hirdette meg.

K+F munkaerő megőrzése és fejlesztése
KF MuNKAErŐ 09
A pályázat célja, olyan K+F projektek támogatása, 

melyek elősegítik a K+F szféra humánerőforrása-
inak fejlesztését, kis- és középvállalatoknál, költ-
ségvetési vagy nonprofit kutatóhelyeken történő 
új munkahelyek létrehozásán, és olyan magasan 
képzett szakemberek (kutatók, fejlesztőmérnökök) 
alkalmazásán keresztül, akiknek ipari nagy- vagy 
középvállalatnál fennálló munkaviszonya a gazdasági 
válság miatt szűnt, illetve szűnik meg.

Végső beadási határidő: 2009. december 31.
Kiíró: NKTH – Nemzeti Kutatási és Techno-

lógiai Hivatal.

Kiemelt attrakciók fejlesztése
DAOP-2009-2.1.1./G
Az operatív program turisztikai vonzerők fej-

lesztésével foglalkozó prioritása lehetőséget nyújt a 
régió turizmusában meghatározó jelentőséggel bíró 
vonzerők fejlesztésére. A vonzerők fejlesztésének 
célja, hogy olyan attrakciók működjenek a régióban, 

amelyek az adott turisztikai desztinációban önállóan 
is vonzerőt jelentenek a turisták számára.

Pályázhatnak: mikro-, kis- és középvállalkozás, 
nagyvállalat, szövetkezet, önkormányzat, önkormány-
zati társulások, kistérségi társulások, költségvetési 
szerv, közigazgatási szervek, nonprofit szervezet.

A projektjavaslatok benyújtása 2010. december 31-
ig folyamatos, az irányító hatóság azonban az alábbi 
értékelési szakaszokat határozza meg (az értékelési 
szakasz azt jelenti, hogy a meghatározott időpontig 
– az irányító hatósághoz beérkezett – projektjavasla-
tok vonatkozásában egyszerre kerül sor a projektek 
értékelésére, zsűriülésre, valamint kormánydöntésre): 
2009. július 30., október 30.; 2010. április 30., július 
30., október 30., december 31. 

Kiíró: NFÜ.
.
regionális jelentőségű technológiai 

inkubátorok
DAOP- 2009 - 1.3.1/A
A pályázati kiírás alapvető célja a regionális üzleti 

környezet infrastrukturális elemeinek fejlesztése, a 
regionális innovációs infrastruktúra megerősítése 
– különös tekintettel a régióban a KKV-k számára 
magas szintű szolgáltatásokat nyújtó technológiai 
inkubátorházak létrehozására – ezek meglévő 
szolgáltatásainak, valamint infrastruktúrájának 
továbbfejlesztésére.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1,5 
milliárd forint. 

A pályázat június 19-étől nyújtható be.
Kiíró: NFÜ.
A pályázatokról bővebben a kamara honlapján.

Pályázatok • Pályázatok • Pályázatok • Pályázatok • Pályázatok



16 Kamarai Futár  Apropó

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

Tehát Széchenyi Kártya 2: 

2-3 héten belül,•	
2 éves futamidővel,•	
akár 25 M Ft hitelösszegig,•	
 állami kamat- és garanciadíj •	
támogatással,
ingatlanfedezet nélkül,•	

Innovációs klub 
alakult  

a kamarában
A Csongrád Megyei Kereske-

delmi és Iparkamara, valamint a 
kamarában működő Enterprise 
Europe Network iroda az Első 
Európai Kis- és Középvállalkozá-
sok Hete alkalmából innovációs 
klubot indított. 

Ahogyan dr. Horváth Lajos üd-
vözlő beszédében fogalmazott, a 
klub célja, hogy az innováció irá-
nyába mozduló, de annak területén 
járatlan kis- és középvállalkozások 
kötetlen formában beszélhetik meg 
ügyes-bajos dolgaikat a tapasztal-
tabb vállalkozásokkal, szakértőkkel 
és közvetlen módon tanulhatnak 
egymástól.

A május 11-i klubdélután ven-
dége volt dr. Gács János a Magyar 
Szabadalmi Hivataltól, aki az in-
nováció és az iparjogvédelem kap-
csolatáról tartott előadást, ezután 
pedig a Dél-alföldi Regionális 
Innovációs Ügynökség szakértője, 
Szigethy László ismertette az inno-
váció finanszírozására kiírt pályá-
zatokat és az EU 7. keretprogramja 
által kínált lehetőségeket.

A találkozók keretében sze-
retnénk lehetőséget biztosítani 
az érdeklődőknek, hogy egy-egy 
témát megvitassanak, szakértőkkel 
konzultáljanak, illetve a már be-
vált jó gyakorlatokat elleshessék, 
átvehessék egymástól. 

Idén is lesz  
Hungarikum  

Fesztivál Szegeden
Idén is megrendezik Szegeden a 

Hungarikum Fesztivált, a minőségi 
kézművességnek, a finom ételeknek 
és italoknak, s a hagyományosan ma-
gyar muzsika (operett, magyar nóta, 
cigányzene) ünnepét augusztus 6–9. 
között, a város több pontján.

A téren kapnak majd bemutatkozási 
lehetőséget ebben az évben is a gasztro-
nómia kiállítói (borászok, pálinkások, 
magyar alapanyagokból készült ételek-
kel vendéglátósok, kézművesek, népi 
iparművészek). 

Ebben az évben a Széchenyi téren 
a fesztivál kísérő rendezvénye lesz a 
Hungarikum Tér-Film-Zene Feszti-
vál is. A 25 m2-es kivetítőn minden 
nap szinte csak magyar vonatkozású 
filmeket vetítenek. Felvonulnak a 
veterán járművek is, melyek a fesztivál 
alkalmából Romániában is tesznek egy 
kis kitérőt. A Hungarikum Fesztiválról 
nem hiányozhatnak a „Szegedikumok” 
idén sem, Pick szalámi, a paprika, a 
szegedi papucs, a szőregi rózsa ismét 
megtalálható lesz Szeged szívében.

A belváros éttermeiben, cukrász-
dáiban a vendégeknek lehetőségük 
lesz megkóstolni a szürke marhából, 
mangalicából, libamájból, szarvasgom-
bából készült ételeket és a tradicionális 
magyar édességeket. 

A rendezvény szervezője a Pálma 
Reklám Stúdió.

Bővebb felvilágosítás: Elekes Zoltán: 
30/219-58-00, Sztáry Erika: 30/687-
2967.

A SZÉCHENYI KárTYA népszerűsége töretlen 
Éljen Ön is ezzel a kedvező hitellehetőséggel!

 minimális adminisztrációval •	
igényelhető és
 a piac bizonyítottan az egyik •	
legjobb hitelkonstrukciója
 minden vállalkozásnak 20 km-•	
en belül elérhető.

Ügyfélszolgálat:
Kamaránk székháza:  
Szeged, Párizsi krt. 8–12.
 Németh Tamás
Telefon: 62/554-264
e-mail: 
nemeth.tamas@csmkik.hu
Tanács Edina
Telefon: 62/554-255
e-mail: 
tanacs.edina@csmkik.hu

Hódmezővásárhely, Táncsics 
M. u. 15.

Kiss Ivetta
Telefon: 62/244-064

Szentes, Tóth József u. 13.
Sülyös Edit
Telefon: 63/316454

Bővebb információ kamaránk 
honlapján, a www.csmkik.hu 
címen elérhető.

Tájékoztató az idegenforgalmi vizsgálatokról
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az Enterprise 

Europe Network Szeged, együttműködve a KISOSZ Csongrád Megyei 
Szervezetével közös rendezvényt szervez  július 2-án 14 órától, mely-
nek célja, hogy tájékoztatást adjon a nyári idegenforgalmi vizsgálatok 
ellenőrzési szempontjairól és módszereiről.

Előadó: dr. Horváth Zsuzsanna regionális igazgató, Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság Dél-alföldi Regionális Felügyelősége.

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

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

Részvételi szándékát faxon, e-mailben, telefon (62/554-250) vagy 
on-line a kamara honlapján kérjük jelezni június 25-ig.

A Délmagarország Kiadó az előfizetési kedvezmény mellé a Délmagyarorzágban és a Délvilágban 
megjelenő hirdetések árából is kedvezményt biztosít a kamarai tagoknak, a hirdetési keretszerződésben 
rögzített kedvezményeken, valamint az eseti, általános érvényű akciós ajánlatain felül további 5%-ot.

Tájékoztatjuk kedves olva-
sóinkat, hagy a Kamarai Futár 
következő száma szeptember 
elején jelenik meg. 


