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Új esélyek a gazdaságban
Összefogás az iszapkárosultak megsegítésére
Kézműveseink sikere Brüsszelben

A magyar gazdaság helyzetéről szervezett a kamara vállalkozói gazdasági fórumot október 22-én Szegeden, a CSMKIK székházában.
A rendezvényen dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke tartott előadást és válaszolt a vállalkozók
kérdéseire. – Kolontár és Devecser iszapkárosultjainak javára regionális kamarai gyűjtést kezdeményezett a Bács-Kiskun, Békés
és Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. – A brüsszeli Magyar Házban és a Baden-Württemberg Tartomány EU melletti
állandó képviseletén rendezett Duna-vásáron volt látható a Csongrád és Békés megyei kézművesek nagyszabású kiállítása, melyet
most Hódmezővásárhelyen tekinthetnek meg az érdeklődők. (Bővebben a 2., a 3–4. és a 6–7. oldalon)

Kamaratörténeti sorozat és játék a Futárban

120 éves a kamara

Kamaránk 120 éves. A jubileum alkalmából kamaratörténeti sorozattal és hozzá kapcsolódó játékkal
jelentkeztünk a Futár hasábjain, hónapról hónapra.
A jubileumi évet most a Somogyi Könyvtár kamaratörténeti sorozatával folytatjuk. És a játék sem
marad el, az Enterprise Europe Networkkel közösen
szervezett játékban egy valaki, a legszerencsésebb
elviheti a 120 éves kamara 120 ezer forintos pénzdíját.
(Bővebben a 11. oldalon)

Témáinkból
Dr. Papp István – újra itthon a mester (5. o.)
Szakképzés francia módra (8. o.)
Vállalkozók Európai Parlamentje (9. o.)
Hírnévvel a válság ellen (13. o.)
Harmincnégy üzleti ajánlat (15. o.)
Nemzetközi közlekedési konferencia (16. o.)
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Aktuális

Összefogtak a régió kereskedelmi
és iparkamarái az iszapkárosultak
megsegítése érdekében
Kolontár és Devecser iszapkárosultjainak
javára regionális kamarai gyűjtést kezdeményezett a Bács-Kiskun, Békés és Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az
összefogás célja az október 4-én történt gátszakadás miatt kizúduló vörös iszap okozta
károk felszámolásának segítése.
A három kamara nevében a pénzadományok
gyűjtésére a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara egy elkülönített számlát nyitott
az UniCredit Bank segítségével.

Az alábbi számlára október 20-ától november
végéig várják a régióban működő vállalkozások
felajánlásait.
A számlaszám: 10918001-0000001056060286
A kamarák vezetőségei ezúton kérnek
minden vállalkozásvezetőt arra, hogy lehetőségeikhez mérten pénzadományaikkal támogassák a károsultakat annak érdekében, hogy
a térségben élő vállalkozások minél hamarabb
újraindíthassák tevékenységeiket.

Kamarai tanácsadók (2)
Kelemen Péter
A feltaláló, a szerző, vagy a kutató-fejlesztő leggyakrabban a szabadalmaztatással (iparjogvédelem)
kapcsolatosan tesz fel kérdéseket.
Holott a szabadalmaztatás csupán
egy kicsi, de fontos része az innovációnak. Az első kérdésünk az, hogy
A MEGOLDÁS AZ INNOVÁCIÓ
MELYIK SZAKASZÁBAN VAN.
Ez azért fontos, mert ehhez kell
hozzárendelni a különböző jogi
szabályozást, illetve azt, hogy a
MEGOLDÁST milyen irányba vagy
formában célszerű tovább vinni.
Tehát a legfontosabb az, hogy a
FELTALÁLÓ, a SZERZŐ, vagy a
KUATATÓ-FEJLESZTŐ MEGISMERJE/MEGTANULJA AZ INNOVÁCIÓT ÉS ANNAK RÉSZEIT,
magát az innovációs folyamatot
amelynek egy állandó, önmagába

visszatérő kört kell formáznia.
Amennyiben az innovációs körfolyamat valahol megszakad, úgy
az eredmény vagy termék kifut, és
annak az újraindítása nehéz, illetve
sok pénzbe kerül.

Stefán József
Leggyakrabban az alábbi problémákkal keresnek meg ügyfeleim:
• képviseletük APEH-nál folyó
ellenőrzésben és ellenőrzés után
adóhatósági eljárásban
• áfa-törvény értelmezése, különösen a fordított adó tekintetében
• a gazdasági társaság tagjainak egymás közötti elszámolása a
könyvelés ellenőrzésével
• fizetésképtelenség előtti helyze• gazdasági perekben szakvétekben átvilágítás és reorganizációs
lemény készítése.
program

Kamarai Futár
Mesterek figyelmébe!

Mesterajánló készül
a kamarában

A mesteri cím megbecsülésére, a szaktudás, a megbízhatóság, a minőségi munka
elismerésére, és nem mellesleg a kuncsaftok, ügyfelek,
megrendelők, fogyasztók
tájékoztatására a kamara
Mesterajánló kiadványt szeretne kiadni.
Ezúton kérjük a kamara
mester címmel rendelkező
tagjait, jelezzék érdeklődésüket Dovál Anikónál (tel.:
62/554-257, e-mail: doval.
aniko@csmkik.hu)

Kétszeres jubileum
a temesvári kamaránál

A Temesvári Kereskedelmi, Ipari és
Agrárkamara október 27-én ünnepelte alapításának 160
éves, a forradalom
utáni újjáalakulásának pedig 20 éves
évfordulóját.
A CSMKIK vezetése meghívót
kapott a jeles napra, köszönhetően
annak, hogy a két
kamara között 1990
óta nagyon szoros
együttműködés vaGeorgica Cornu, a temesvári kamara elnöke
lósul meg.
Az együttműköés Németh Zoltán, kamaránk titkára.
dés első mérföldkövei a közösen szervezett kiállítások, vezetői, a hazai kamara és a szomüzleti találkozók voltak. 1991-ben szédos országok nemzeti és területi
a két kamara közös szervezésében kamaráinak képviselői. Az ünnepi
első alkalommal mutatkoztak be beszédeket követően elismerő okCsongrád megyei cégek a Temes- leveleket adott át Georgica Cornu,
a temesvári kamara elnöke a kaváron rendezett kiállításon.
Ezt követően számos kétoldalú mara partnerszervezeteinek, volt
üzleti találkozóra és hármashatár- és jelenlegi vezetőinek, valamint a
kiemelkedő munkát végző kamarai
találkozóra is sor került.
A Phare programok beindulásával munkatársaknak.
Kamaránk képviseletében Nészámos közös projektben dolgozott
együtt a két kamara, a közös határ meth Zoltán titkár díszoklevéllel
menti projektek megvalósítása ma köszöntötte az ünneplő kamarát,
is a legaktívabb része a két kamara kifejezve kamaránk elismerését a
magyar–román gazdasági kapcsolaegyüttműködésének.
Az ünnepi eseményen jelen tok fejlesztéséért végzett kiemelkedő
voltak Temes megye és a város munkájukért.

Kamarai Futár Gazdasági információs és üzleti havilap. Kiadja a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Szeged, Pár iz si krt. 8–12. Tel.: 62/554-250, fax: 62/426-149. Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 524. E-mail: info@csmkik.hu. Fel elős kiadó:
Németh Zoltán. Főszerkesztő: Őrfi Ferenc. A szerkesztőbizottság tagjai: Bálint Tünde, Gulyás Tünde, dr. Horváth Lajos, dr. Kőkúti Attila, Nemesi Pál,
Németh Zoltán,Orcsik Sándor,Palotás Sándor,dr.Tráser Ferenc.Nyomás: Juhász Nyomda Kft., Szeged, Makai u. 4. Terjeszti a Lapcom Kft.HU ISSN 1219-7289
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Vállalkozói fórum a kamarában

Új esélyek a gazdaságban

A magyar gazdaság helyzetéről szervezett a kamara vállalkozói
gazdasági fórumot október 22-én Szegeden, a CSMKIK székházában. A
rendezvényen dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK) elnöke tartott előadást és válaszolt a vállalkozók kérdéseire.
A kamarai vezető véleménye szerint az új gazdaságpolitika sikeréhez
az egyensúly fenntartásán, a strukturális reformok végigvitelén, a
gazdaság körüli rendszerek átalakításán, és a gazdaság növekedési
pályára állításán keresztül vezet az út.
Nemesi Pál bevezetőjében mérföldkőnek nevezte a 2010-es esztendőt,
több szempontból is. Ami a gazdaságot illeti, a vállalkozásoknak igen
nehéz akadálypályán, kedvezőtlen
versenyfeltételek mellett kell teljesítményt elérnie. További munkahelyek
szűntek meg, vagy kerültek veszélybe,
új munkalehetőségek viszont nem
nagyon keletkeztek. Mérföldkő e
tekintetben is, hogy a kamara most
először a választások előtt megállapodás kötött a kormányra készülő
párt vezetőjével a gazdaságot érintő
stratégiai kérdésekről. A CSMKIK
elnöke szerint volt értelme megkötni a megállapodást, hiszen annak
számos eleme már a kormányprogramban is visszaköszönt, legutóbb a
szakképzés területén jelentettek be
radikális lépéseket éppen a kamara
javaslataira alapozva, és meghatározó szerepet szánva a gazdasági
önkormányzatoknak. Hogy aztán
magában a gazdaságirányításban, a
gazdasági programok alakításában
ténylegesen mekkora szerep jut majd
a kamarának, nyilván sok-sok további
egyeztetés kérdése.

Kísért a múlt

Parragh László némi múltidézéssel
kezdte előadását. Emlékeztetett arra,
hogy a kamara éveken át figyelte a
gazdaság állapotát, s időről időre
előjelzéseket készített arról hogy a
tervezett, vagy az éppen elmulasztott
intézkedések nyomán mi fog történni
a gazdaságban. Sokszor jelezte a
kamara, hogy: baj lesz. Az lett. Az
MKIK elnöke a tavalyi közgazdász

vándorgyűlésen az akkori kormányfővel vitába szállva állította, a kijelölt pálya nem tartható fenn, mert:
„Egyelőre vesztésre áll a gazdaság.
A mostani pálya veszélyei mindenki
számára világosak. Ugyanazt a hibát
követjük el ugyanis, mint 2006-ban
a konvergenciaprogrammal: csak az
egyensúlyról beszélünk, mindent a
válságra fogunk, mentesítve magunkat
az alól a kötelesség alól, hogy átalakítsuk a rendszereinket. Feléljük és
elégetjük erőforrásainkat, a tartalékainkat… ez a gazdaságpolitika, amit
most folytatunk, rövid távon pangást,
középtávon pedig újabb strukturális
feszültségeket idéz elő, újabb belső
válságot alapoz meg.”
Ilyen előzmények után változtatott
a kamara korábbi magatartásán, s
nyíltan letette politikai voksát egy
gazdaságpolitika mellett, annak érdekében, hogy eltűnjön Magyarországról
az a helyzet, amely állandó koalíciós
kényszerekről és többnyire kicsinyes alkudozásokról szól a politikai
döntéshozatalban, s kezdődjék meg
végre a gazdaság rendbetétele. Ezért
született a politikai megállapodás idén
tavasszal. Az akkor felvetett gazdasági
problémákra, kihívásokra érkeznek
is sorra a kormányzati válaszok –
jegyezte meg Parragh László.
A siker feltételeit is megfogalmazta
a kamara elnöke, ezek: az egyensúly
fenntartása, a strukturális reformok
végigvitele, a gazdaság körüli rendszerek átalakítása, és a gazdaság növekedési pályára állítása. Ez a feltétele annak
is, hogy az a politikai stabilitás, ami
most megvan, fenn is maradjon.

A hogyan kérdésre
is válaszolt az előadó.
Ahogy fogalmazott, a
„prioritásalkotás” kora lejárt, konkrét programok
kellenek, amiben kiemelt
szerep kell, hogy jusson a
kamarának is. (Ígéret van
például Nemzetgazdasági
Minisztériumtól arra,
hogy a Széchenyi Terv
konkrét pályázatait kiírás
előtt átadják a kamarának tesztelésre.) Parragh
László most is elmondta,
1000 milliárdos átrendezésre van szükség – ez az
az összeg, amely a kamara megítélése szerint már
meg tudja mozgatni a
folyamatokat. Nagy a jelentősége annak is, hogy
milyen mértékben tudjuk
kiiktatni/tompítani a jövedelemtranszfereket. Ma
a GDP 7%-a kiáramlik az
országból – ilyen szempontból mi vagyunk a
legkiszolgáltatottabbak a régióban.
Az sem tartható, hogy földgáz ára
nálunk 25-30%-kal magasabb, mint
mondjuk Szlovákiában – amire csak
kis részben magyarázat a nagyobb
adótartalom.
Mindemellett a kamatterhek elérik
a GDP 4-5%-át, ami a költségvetést,
a vállalkozásokat és a magánszemélyeket egyaránt érintik (csak az állami
szférában 1300-1600 milliárdról
van szó, több mint amit egészségügyre költünk), az árfolyamveszteség ugyancsak mindenkit érint, 30
százalék körüli értékről lehet szó.
Komolyan számolni kell a profitrepatriálással, vagyis amikor külföldi
tulajdonban levő magyarországi
vállalatok hazautalják nyereségüket,
ami nagyban hozzájárul a hazai folyó
fizetési mérleg hiányához. És akkor
még számolni kell Magyarország erős
importkitettségével
is. Hány százalékos
gazdasági növekedés
kell, hogy az itthon
maradó fogyasztás/
felhalmozás nőni
tu dj on ? – t e tt e
fel a nagy kérdést
Parragh László.
Az MKIK elnöke
szerint a következő
kihívások tömege áll a gazdaság
előtt:
Valódi konvergencia (hogy végre
ne távolodjunk, hanem tényleg közelítsünk az Európai
Unió gazdasági és
társadalmi színvonalához)
Az ultraliberális

Dr. Parragh László

gazdaságpolitika bukása, gazdaságfilozófia-váltás
A finanszírozási függőség oldása –
„önrendelkezés visszaszerzése”
Monopóliumok megtörése, szerződések újratárgyalása
Versenyképes gazdaság körüli
környezet
Adócsökkentés (termelésre, munkára, teljesítménynövelésre ösztönző
legyen)
Bürokráciacsökkentés
Feketegazdaság visszaszorítása
Korrupció visszaszorítása
Export bővítése
Beszállítói láncok erősítése
Az európai uniós források átcsoportosítása gazdaságfejlesztésre
1 millió új munkahely
Szakképzés, felnőttképzés, felsőoktatás gazdaságközelivé tétele

1 millió munkahely

Nyilvánvaló, hogy a foglalkoztatásban a magas hozzáadott érték
jelenti a húzóerőt, de amikor tömegméretekben van szó új munkahelyek
létrehozásáról, alacsony hozzáadott
értékű munkára kell gondolni – a
munkaerő nagy része alulképzett és
munkakultúrája sincs (a munkanélküliek 50%-a semmilyen szakképesítéssel
nem rendelkezik). Ha a saját segélyük árát megtermelik, már beljebb
vagyunk! – fogalmazott az előadó.
Ahhoz, hogy tényleg létrejöhessen
1 millió munkahely 10 év alatt, a
következőkre van szükség:
Prioritások meghatározása és részletes lebontása
Európai uniós források átcsoportosítása gazdaságfejlesztésre
Élőmunkaterhek csökkentése
Munka törvénykönyve és más
törvények, szabályok módosítása

(Folytatás a 4. oldalon)

4

Krónika

Kamarai Futár

Új esélyek a gazdaságban
(Folytatás a 3. oldalról)

egyenesen akut helyzetről beszélt,
aminek szimptómái közismertek:
fizikai szakmák alacsony társadalmi
presztízse, rossz szakmaszerkezet,
elvárás alatti tudásszínvonal, szakmunkáshiány, intézményrendszeri
feszültségek, súlyos társadalompolitikai vetületek. Hosszú távú (10-15
év) szakképzési stratégia kialakításának szükségességéről beszélt,
amihez hozzátette: meg kell szüntetni
a szakképzés állami irányításának
széttagoltságát (11 minisztérium); újra
kell gondolni a szakképzés-fejlesztési
programokat, és át kell tekinteni az
intézményhálózat működőképességét
és hatékonyságát.
Amikor azt mérik, hogy a szakiskolában való végzést követő 9 hónapban hogyan alakul a szakmájukban
elhelyezkedő tanulók aránya, óriásiak
a különbségek. Míg például az egészDrámai változások
ségügyi szakmákban 67%, a könnyűvárhatók a szakképzésben iparban közel nulla. A különbségeknek
Ami a szakképzést illeti – a kor- a jövőben a finanszírozásban is meg
mány ezen a területen máris a legtöbb kell jelenniük. Brutális a különbség
feladatot és jogosítványt kívánja átadni a gyakorlati órák számában is, ha
a kamaráknak –, Parragh László a német és a magyar szakképzést
Tb-ellátások, táppénzszabályozás
és nyugellátási rendszer anomáliáinak
feloldása
Szociális segélyek juttatásának
szigorítása
Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök erősítése, a Munkaerő-piaci Alap
felügyeletébe a kamarák bevonása
Minimálbér újragondolása
„Átmeneti foglalkoztató szervezetek” kialakítása
Csökkent munkaképességűek foglalkoztatásának módosítása
Közmunkaprogramok módosítása
Rugalmas foglalkoztatási formák
erősítése
Alkalmi munkavállalás szabályainak
módosítása
Belföldi piac védelme.

hasonlítjuk össze. Míg például egy
magyar géplakatos tanuló 1511 órát
tölt gyakorlattal, a kőműves 1742-t,
az ács- állványozó 1645-öt, német
diáktársaik mindhárom szakmában
4288-at.
A gazdaság és szakképzés ös�szefüggésében a Parragh László a
következő feladatokra fókuszálta a
teendőket:
TISZK-ek helyzetének és jövőjének
tisztázása
Valódi duális képzés, a gyakorlati
képzés óraszámának emelése
A gyakorlatigényes szakmák teljes
körének átadása
A felsőfokú szakképzés rendbetétele
Keresletvezérelt szakképzés
Egyenszilárdságú vizsgáztatás,
regionális vizsgaközpontok hálózatának kiépítése
A tanulószerződések rendszerének
továbbfejlesztése
Szakma Kiváló Tanulója verseny
Gyakorlati képzés súlyának erősítése
A gazdálkodók érdekeltségének
erősítése

Mestervégzettség kiterjesztése és
egyenszilárdságúvá tétele
Élethosszig tanulás és szakképzés
Szakképzési alap – szakképzési
finanszírozás

A kamara ereje

Hogy a jövőben hol lesz a kamara
szerepe a magyar gazdaság szervezésében, Parragh László nagyon plasztikusan fogalmazott: ha erős a kamara,
erős lesz a gazdaság – ami fordítva is
igaz. Mindenesetre a kamara komoly
szakmai munkával segíti az új gazdaságpolitika megvalósulását: javaslatokat
tett le az adminisztráció és bürokrácia
csökkentésére, az adórendszer átalakítására, a foglalkoztatás bővítésére,
a szakképzés átalakítására, a kereskedelemfejlesztésre, a közigazgatási
feladatokra, a kkv finanszírozására és az
uniós források átcsoportosítására.
A rendezvény valódi interaktív
fórummal zárult, az MKIK elnöke készséggel válaszolt a felmerülő kérdésekre,
s maga is kíváncsi volt a vállalkozók
véleményére, javaslataira.
Ő. F.

November 17.: workshop a kamarában

KASETTS program
az infokommunikáció fejlesztésére

A KASSETTS program a Középeurópai Operatív Program részeként azért jött létre, hogy fejlessze
azokat az infokommunikációs
technológiákat, amelyek segítségül szolgálhatnak a kkv-k nemzetközi logisztikai forgalmának
optimalizálásához. A program

egy nemzetközi együttműködésen
keresztül olasz, lengyel, szlovén,
német, magyar, szlovák és cseh
partnerekkel valósul meg. Magyar
részről a Dél-alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit
Kft. vesz részt a lebonyolításban,
míg az ARK Archenerg Energetikai
és Innovációs Zrt. vezette konzorcium szakértőként vesz részt a
munkában.
A program célja a logisztikaiszállítmányozási célú közlekedés

volumenének csökkentése fejlett
infokommunikációs eszközök
alkalmazásával, s emellett egy
közép-európai hálózat létrehozása. A kisebb forgalom hatására
várhatóan csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása, valamint
csökken a programban részt vevő
kkv-k tranzakciós költsége.
A workshopot november 17-én
10–12.30-ig rendezik Szegeden, a
Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara épületében.

A találkozó elsődleges célja,
hogy az érdeklődők megismerkedhessenek a programmal,
annak felépítésével, csatlakozhassanak a kezdeményezéshez.
A résztvevők megismerkedhetnek továbbá a logisztikai hálózat
által alkalmazott szoftverrel.
A rendezvény kiváló alkalmat
teremt üzleti kapcsolatok létesítésére, partnerkeresésre.
A workshopon a részvétel
díjtalan.
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Szegedtől Szegedig: dr. Papp István, az APEH régiós főigazgatója

Újra itthon a mester

– Kétféle arcunk van, az egyik
a szolgáltatói, ahol mi vagyunk
az ügyfélért, ezt látja a döntő
többség, akinek tényleg nincs
félnivalója, a másik az ellenőrzés
és a végrehajtás – mondja dr.
Papp István, aki az APEH Dél-alföldi Regionális Főigazgatóságát
vezeti. Budapesten három évig
azon dolgozott, hogy ügyfélbarát
legyen az adóhivatal.
Dr. Papp István 2000-től 2007-ig
vezette az APEH Csongrád Megyei
Igazgatóságát, idén augusztustól
ismét itt régiós igazgató, majd a
szervezeti változásoknak köszönhetően október elsejétől régiós
főigazgató. Ebben az esztendőben történetesen már négyféle
névjegyet is használt, Budapesten a APEH ügyfélkapcsolati és
tájékoztatási főosztályát vezette,
majd elnöki tanácsadó lett. Vis�szatérve Szegedre a már említett
régiós igazgatói névjegykártyát
főigazgatóira cserélte, vagyis most
az APEH Dél-alföldi Regionális
Főigazgatóságot vezeti.
Az APEH a szervezeti változások után az erős megyéken alapul
és három szintű. Az első fokot a
megyei igazgatóságok jelentik, a
másodikat a középszintűt a régiós
főigazgatóságok, funkcionális és
hatósági – másodfokú – szereppel.
A harmadik szint természetesen
a központi hivatal.
– Budapesten negyven közvetlen
beosztottam volt, országosan pedig
körülbelül 2500 kolléga tartozott
hozzám. Sokat dolgoztunk, s ezt
el is ismerték – foglalja össze
nagyon tömören, mi történt Szegedtől Szegedig. Nevéhez fűződik
egyebek között az Contact Center
bevezetése az ügyintézésben, ezzel
elsők voltak a magyar közigazgatásban. Akár 1200 telefonvonalon
is lehetett (lehet) egy időben ügyet
intézni. A szolgáltatást megszokták
és megszerették az adózók, a délalföldi régióban a hívások száma
szeptember végéig például elérte
a 90 ezret.
Papp István ötlete volt a
pinkódos beazonosítás, amit azóta
is sikerrel használnak, mert bevált.
Az ügyintéző például „látja” az
automatikusan megjelenő adatok alapján, hogy éppen kivel
beszél.

Dr. Papp István ismét szegedi dolgozószobájában.

Nem középiskolás fokon…

A minden esztendőben megjelenő exkluzív kötetben, Az APEH
világa című évkönyvben 2009-ben Papp István volt az egyetlen
az adóhivatalból. Munkáját a szakma tehát maradéktalanul
elismeri, a felsőoktatás pedig igényt tart rá. Címzetes egyetemi
docens címet is kapott, oktatott Szegeden éppen úgy, mint a
Károli Gáspár Református Egyetemen. Előadókészségéről a
Csongrád megyei kamara tagsága is évről évre meggyőződhetett,
amikor visszatérően magyarázta az adójogszabály változásait,
világosan, gyakorlatiasan – és természetesen rendre telt ház előtt.
Számos szakkönyvet írt, jogszabályt állított össze, cikket szerzett,
szerkesztett, illetve lektorált, 2005-ben a Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át.
– Létrehoztuk a köztartozásmentes adózói adatbázist,
amelyből gyorsan és egyszerűen
lekérdezhető az adat – mondja.
Aki ebben szerepel, annak nem
szükséges adóigazolást csatolni
az iratokhoz annak érdekében,
hogy közpénzt, vagy például pályázaton megnyert támogatást
fizessenek ki neki. Lehetőséget
teremtettek a bankkártyás befizetésre is. – Az ügyfél bejön a
jövedelemigazolásért, s ha kiderül,
hogy folyószámláján hátralékban

van, átfárad egy másik pulthoz,
befizeti a tartozását és már kaphatja is a nemleges igazolást –
vázolja egy példán a gördülékeny
ügymenetet Papp István. De a
bankkártyával egyetlen utalásnak
számít az is, ha az „evás” adózó
négyféle számlára küld pénzt
valamelyik negyedév végén, s
ez már költségtakarékosság is.
És persze sokkal gyorsabb mint
ugyanazokat az adatokat négyféle
banki bizonylatra is ráírni.
Budapesti munkájához kap-

csolódott, de valamelyest már
„hazamutatott” az, hogy ügyfélszolgálatokat nyitottak a kistérségi központokban, szerte az
országban, egyebek között például Mórahalmon és Kiskőrösön
is. Vagyis minél közelebb kell
menni az adóalanyhoz. – Nem
kell félni az adóhivataltól, s úgy
gondolom, nem is félnek már
az emberek – mondja. „Kétféle
arcunk van, az egyik a szolgáltatói, ahol mi vagyunk az ügyfélért, ezt látja a döntő többség,
akinek tényleg nincs félnivalója.
Javulnak a szolgáltatások, egyre
többen használják az elektronikus adóbevallást, az automatikus
hibajavítás pedig tényleg nagy
segítség az ügyfeleknek. (A régióban idén szeptember végéig
2,2 millió bevallást dolgoztak
fel, ezek közel 83 százaléka elektronikus formában érkezett be.)
Regisztráció után az adózó akár
maga is módosíthatja bevallását,
megnézheti folyószámláját, s ma
már az adóhivatalon keresztül is
lehet ügyfélkaput nyitni.”
Az APEH érthetően kevésbé
szimpatikus arca az ellenőrzés és
a végrehajtás, ám akik a jogszabályoknak megfelelően járnak el,
azoknak nincs félnivalójuk. Mert
azt nem szabad elfelejteni, hogy
az APEH fő feladata a költségvetést illető pénzek beszedése, s ha
máshogy nem megy, behajtása. És
a tét nagy. A régiós igazgatóság
idén szeptember végéig közel 88
ezer fizetési meghagyást adott
ki, ezekben 5,9 milliárd forint
illetéket szabott ki. Ami viszont
jó hír az ügyfeleknek, hogy az
egy főre vetített 69 ezer forint
fizetendő 41 ezerrel kevesebb,
mint a 2007-es évi volt.
Szeptember végéig közel 21 ezer
ellenőrzést fejeztek be a régióban,
nettó 23,9 milliárd forint adókülönbözetet állapítottak meg, ennek
33,7 százaléka kötődik Csongrád
megyéhez. Az első háromnegyed
évben 21,8 milliárd forintot szedtek be végrehajtási eljárásokban,
itt a megyénk részesedése 33,1
százalék. Az adótartozás csökkent,
az adósok száma azonban nőtt, a
hátralékos magánszemélyek száma
2006 végéhez hasonlítva például
megháromszorozódott.
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Kamarai Futár

Kézműves kiállítóink sikere
Brüsszelben

Október 3–6. között a brüsszeli
Magyar Házban, míg október 5–6.
között Baden-Württemberg Tartomány EU melletti állandó képviseletén rendezett Duna-vásáron
volt látható a csongrádi és békési
kézművesek nagyszabású kiállítása.
A kiállítás sikeres megrendezéséhez többek között Deutsch Tamás
EP-képviselő nyújtott segítséget a
dél-alföldi kézműveseknek.
A Magyar Házban és a Dunavásáron is a dél-alföldi régióval,
jellegzetes kézműves mesterségeivel,
valamint tipikus ételeivel és italaival
ismerkedhetett meg a nagyszámú
Deutsch Tamás a dél-alföldi vállalkozókkal – Brüsszelben
érdeklődő közönség. Magyar Kézműves Remek díjjal elismert népi lében a következőket írta Orcsik számunkra, a dél-alföldi kézműveiparművészek mutatták be hagyo- Sándornak, kamaránk kézműves sek bemutatkozása itt Brüsszelben.
mányos technikával készített, egyben elnökének: „Nagy büszkeség volt A művészcsapat Magyarországot
a mai kor igényeinek megfelelő
népművészeti alkotásaikat.
A Magyar Házban október 3-án
kóstolóval egybekötött nagysikerű
Ambrus Sándor fazekas
Debreczeni János szövő, texmesterségbemutatót tartottak az
Ma g y a ro r s z á g „ f a z e k a s  tiltervező
alkotók.
fővárosában”, HódmezővásárheA takács szakma elsajátítását
Deutsch Tamás brüsszeli titlyen
47
éve
foglalkozik
a
fazekaskövetően,
lakóhelye, Mezőberény
kársága a kiállítást méltató levemesterséggel. Jellegzetes stílusa és környéke szőtteseit kutatta. Ezek
szervesen épül a korábbi helyi alapján, több évtizedes munkája
hagyományokra. Míves és a mai eredményeként önálló formavilakáskultúrába kiválóan illeszkedő, lágot alakított ki, magyar, német
jól használható tárgyakat készít, és szlovák motívumok felhaszamelyeket számos díjjal ismertek nálásával. Munkájának eddigi
el. Műhelye kiállítóterem és mú- legnagyobb hazai elismeréseként
zeum is, ahol rendszeresen fogad 2009-ben Köztársasági Arany
látogatókat és a társ kézművesek Érdemkereszttel tüntették ki.
számára kiállításokat rendez.
Kocsor Imréné kosárfonó
Chappon Adrienne, a Hódfó
Saját tervezésű kézműves terHímző Műhely vezetője és Juhász mékei között az apró kosaraktól
Istvánné hímző
az egyedi bútorokig mindenféle
A (hódmező)vásárhelyi hím- használati tárgy megtalálható.
zések a legrégebbről fennmaradt Szép, egyszerű formájú munkái a
magyar népi hímzések közé tar- mai modern lakásban is remekül
toznak. E hagyományos népi tevé- megtalálják helyüket. Fűz és fa
kenységet folytatja Juhász Istvánné összedolgozásával készített egyedi
közel negyven éve, melynek során bútoraiért a szakma legnagyobb
a többszörösen kitüntetett helyi hazai elismerését kapta.
népművészeti szövetkezet részS z a b ó n é Tó t h H i l d a
legvezetőjeként is dolgozott. A tűzzománckészítő
Hódfó Hímző Műhely 1995-ben
A festészet alapjait Svájcalakult. Vásárhelyi hímzéssel ké- ban tanulta, Magyarországon
szült termékeivel népművészeti tovább képezte magát, így iskiállítások állandó szereplője és merkedett meg az üvegfestés
számos szakmai díj nyertese.
és a tűzzománckészítés tech-

és a régiót képviselve nagy sikert
aratott az itteni kiállításokkal,
mind a Magyar Házban, mind a
baden-württembergi képviseleten. Véleményünk szerint a Duna
Konferencián kiállító országok
közül a magyar, és ezen belül is
a dél-alföldi stand volt a legszínvonalasabb.”
A kiállításokat a brüsszeli Magyar
Ház, a brüsszeli Magyar Kulturális
Intézet, Békéscsaba Megyei Jogú
Város Önkormányzata, a Békés
megyei önkormányzat, a Csongrád
megyei önkormányzat, az Európai
Néppárt képviselőcsoportja, a Hét
Határ Határokon Átnyúló Önkormányzati Szövetség és Deutsch
Tamás európai parlamenti képviselő
támogatta.

A dél-alföldi kiállítók

nikájával. 2001-ben hozta létre
saját tűzzománcműhelyét, itt
készült munkái nagy sikerrel
szerepelnek hazai és külföldi
kiállításokon.
Szakál László citerakészítő
és szólista
Immár ötven éve játszik citerán,
1997 óta pedig készíti is ezt a
jellegzetes magyar népi hangszert.
Citeráival és szólistaként egyaránt
számos elismerésben részesült.
Külföldi szereplései alkalmával számos európai országban
fellépett, sőt az általa készített
hangszerek még a tengerentúlra
is eljutottak.
Tarjányi József késes
Négy generáció családi hagyományait folytatva, 1986 óta
készít késeket, tőröket és bicskákat. Az átadott tapasztalatokat
tanulmányaival egészítette ki,
és így a hagyományt modern
ismeretekkel ötvözve készíti
többszörösen díjazott népi iparművészeti termékeit. Lenyűgöző
a kések sokfélesége, ami funkciójuknak megfelelő formai változatosságukból és a kivitelezés
egyediségéből fakad.
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A kezek dicsérete – Vásárhelyen is
A dél-alföldi kézműves kiállítók
nagysikerű brüsszeli tárlata látható
Hódmezővásárhelyen is, Ambrus
Sándoréknál, a Fazekasházban, A
kezek dicsérete címmel. Hasonló
sikerrel és gyönyörűséggel, mint
Brüsszelben. Az október 9-én megnyílt kiállításon Orcsik Sándor,
a CSMKIK alelnöke, kézműves
elnöke köszöntötte az alkotókat és
az eseményre érkező látogatókat.
Megnyitó beszédet Szulovszky
János, a történettudomány kandidátusa mondott, Az igazi celebek,
avagy a kezek dicsérete címmel. Az
alábbiakban ebből idézünk.
„2010. október 3-án előbb a brüs�szeli Magyar Házban, majd október
5-én és 6-án a Baden-Württenberg
tartomány állandó brüsszeli képviseletén megrendezett Duna-konferencián és vásáron mutatta be
portékáit a dél-alföldi régió néhány
Kézműves Remek-díjasa. Alig telt el
azóta néhány nap, s lám, már itthon
is megtekinthető az ott kiállított
anyag. Meglehetősen ritka jelenség
ez hazánkban” – kezdte beszédét
Szulovszky János, akinek nevéhez
fűződik A magyar kézművesipar
története című alapmű elkészítése,
megjelentetése is. „A Magyarországot
külhonban – rendszerint igencsak
tetemes pénzráfordítással – reprezentálni hivatott, olykor meglehetősen
kétes értékű projekteket ugyanis
egyáltalán nem szokták itthon közszemlére tenni. Ha bárki megnézi a
jelen kiállítást, meggyőződhet arról,
hogy ez esetben egyáltalán nincs
takargatni valójuk sem a brüsszeli
bemutató szervezőinek, sem a résztvevő alkotóknak, s megérthetjük,
hogy a hírek szerint miért is volt
oly sikeres ez a – meglehetősen
szerény költségvetéssel megvalósított
– brüsszeli bemutatkozás.”
„Mivel Nyugat-Európában korábban indult a gyáripari fejlődés, ott
már hosszabb ideje nagy becsben
tartják azokat, akik természetes anyagok felhasználásával és hagyományos
technológiával a mai kor igényeit is
kielégítő egyedi vagy kis szériájú
termékeket készítenek. Itthon a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egy évtizede ír ki rendszeresen
pályázatot a Magyar Kézműves
Remek díj elnyerésére. A kiállítók

a dél-alföldi régió kézműves remek
díjasaiból kerültek ki, közülük nem
egy mester különböző benyújtott
munkáival több ízben is elnyerte
e címet.”
„Ezeket az iparosokat gyakran
illetik népi iparművész címmel. A
magam részéről én nem szeretem
sem ezt, sem a népművész vagy a
népművészet mestere megjelölést.
Nem azért, mert nem tartom fontosnak, megőrzésre és átörökítésre
méltónak a tradicionális tárgyi és
szellemi örökségünket. Meggyőződésem szerint ez mellőzhetetlen
feladat, s illő és helyénvaló, ha napjaink tárgyalkotói alaposan ismerik
ezt a kincsünket,
s a lehetőség szerint igazodnak
hozzá, merítenek
belőle. Azonban
úgy vélem, mivel
mára megszűntnek tekinthető
a hagyományos
paraszti társadalom, anakronizmus úgy viselkedni, mintha
e hajdani széles
társadalmi rétegnek a kultúrája,
népművészete
továbbra is élő
organizmus
lenne. Napjaink igazán jó tárgyalkotói ismerik ezt az örökséget,
és rendszerint merítenek is belőle.
A kezek dicsérete című kiállítás
résztvevői is így tesznek. Mivel
mindegyikőjük számára egyaránt
eligazodási pontnak számít a szűkebb
vagy a tágabb térség népművészeti
öröksége, a különböző anyagokkal,
más műfajokban alkotó mesterek
portékái közös szellemiségükkel
egymás hatását erősítik.”
„Véleményem szerint a kezük
munkájával minőségi termékeket
készítő iparosokat legcélszerűbb egyszerűen és mégis sokatmondóan mesternek szólítani. Ahogy ugyancsak a
mester megszólítás dukál a kimagasló
művésznek vagy az iskolateremtő
tudósnak is. Dél-magyarországi
mesterek mestermunkái kerültek
tehát itt, a belvárosi Fazekasházban
bemutatásra. Elmondhatjuk tehát,

méltóképpen képviselte Brüsszelben
ez a reprezentatív kiállítási anyag
nemcsak a dél-alföldi régiót, hanem
tágabban az egész magyar kézműves
örökséget is. Méltán illeti köszönet
a mestermunkák készítőin túl az
ötletgazdát, Ambrusné Katona Erikát,
s a brüsszeli kiállítás gondolatának
felkarolóját, Deutsch Tamást, az
Európa Parlament néppárti képviselőjét. Úgy vélem, ennek a remek
kézművesremek anyagnak a Brüs�szelbe utaztatása követésre méltó és
nemes cselekedet volt. A nagy múltú
magyar kézműves örökség bemutatása lehetne az egyik legnagyobb
hatású eszköz az országimázsunk
eredményes
külhoni formálására.”
„Számomra e
kiállítók az igazi
celebek. Méghozzá a szó eredeti értelmében
is azok. A felkapott, a média
által elhíresült
emberek utóbbi
időkben használatossá vált celeb
elnevezése az ismert ember latin
megnevezésére, a
celebritas kifejezésre vezethető
vissza. A latin celebris melléknév
jelentése pedig: ahová sokan és gyakran látogatnak, azaz nagyon keresett
hely vagy ember, illetve akit vagy amit
sokadmagával keres fel az ember, tehát
jellemzője a sokadalom. Márpedig kik
számítanának igazán a sokadalmak,
vásárok kedvelt szereplőinek, ha nem
e közös kiállításon portékáikat elénk
táró mesterek?”
„Az érdekes szakmai fogások filmes
dokumentálása, a mestersége fortélyairól teljes szívükkel beszélő iparosok,
s munkájuk, a kéz intelligenciájának
eredményei, az alkotó kétkezi munka
örömének bemutatása fájdalmasan
hiányzik a magyar köztévé műsorpalettájáról. S mivel itt nem gagyiról
van szó, hanem igazi értékekről,
ezért a kereskedelmi csatornák sem
törekednek e hiányt pótolni. Egy
jól kitalált, a kézműves örökségre
figyelmet fókuszáló ismeretterjesztő

Pályázati felhívás

Magyar Kézműves
Remek

A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara egyfordulós pályázatot hirdet a „MAGYAR
KÉZMŰVES REMEK” elismerő
cím elnyerésére.
A pályázat célja: A magyar
kézművesség múltból hozott
modern értékeinek elismerése.
Egy-egy tájegység, kisrégió egyedi arculatára jellemző termékek
bemutatása, a hazai és külföldi
fogyasztók orientálása. A magyar
vállalkozói kultúra elmélyítése
és a piaci helyzetének javítása
azáltal, hogy a magyar kézművesség a turizmus adottságaira
épülve a hagyományos iparágak
megőrzésével, esetleg bemutatásával a régió turisztikai kínálatát
gazdagítsa és bővítse.
A pályázat benyújtási határideje: 2011. január 5.
A pályázati felhívás és az
adatlap letölthető a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
honlapjáról (www.mkik.hu)
vagy igényelhető a közgazdasági
igazgatóságán, illetve a területi
kereskedelmi és iparkamarák
irodáiban.
magazinműsor sokak érdeklődését
kelthetné fel az alkotó kétkezi mesterségek iránt. Jómagam immár három
évtizede energiáim jelentős részét
a kézműves örökség feltárására és
tovább örökítésére szentelem. Ez A
kezek dicsérete kiállítás arra késztet,
hogy ne csak álmodozzak arról, hogy
milyen jó lenne egy, a kézműves
örökség múltját-jelenét bemutató,
színes magazinműsor valamelyik
köztévében, hanem kíséreljem is meg
ennek megvalósítását. Egy biztos: ha
egy kisebb csoda folytán létrejönne
ez a műsor, a televíziós stábbal egészen biztosan felkeresem majd a
vásárhelyi belvárosi Fazekasházat,
s a most itt kiállító mestereket a
műhelyeikben.”
Szulovszky János egyenként is
méltatta a kiállítókat.
(A kiállítás november 30-ig tekinthető meg.)
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Kamarai Futár

Szakképzés

Kamarai szakképzési szakértők tapasztalatszerzése Finistere megyében

Munkához szoktatják a tanulókat

A CSMKIK sikeres pályázatának köszönhetően, a Leonardo
da Vinci mobilitási programjának keretén belül szeptember
27. és október 3. között egyhetes tanulmányutat szerveztünk a
franciaországi Finistere megyébe. A tanulmányúton a CSMKIK
szakképzéssel kapcsolatos döntéseiben részt vevő 22 szakértő
vehetett részt.
A látogatás és találkozók alkalmával
betekintést nyerhettünk a francia
kamarai szervezetbe és annak finanszírozási rendjébe. Megismerhettük
a szakképzés rendszerét felülről, a
szervezés és finanszírozás szintjétől
haladva egészen a gyakorlati képzőhelyekig. Megismerhettük továbbá
a szakképzés felső szintjét, az üzleti
iskolát is, valamint annak képzési
rendjét.
A delegáció tagjai azon munkálkodnak, hogy az átalakulás alatt lévő
magyar szakképzésbe beépülhessenek a szakmai program legfőbb
tapasztalatai.
A kamarák szerepe a szakképzésben a magyar gyakorlattól jelentősen
eltér. Az együttműködés különböző
szervezetekkel lehetővé teszi
az erőforrások hatékony kihasználását, a képzők gazdaságos működtetését, a modern
technológiák bevonását az
oktatásba, tágabb értelemben
a munkaerő piaci igényeinek
megfelelő szakmai képzést, az
egyén eredményesebb boldogulását.
A francia vállalkozók a szakképzési hozzájárulás teljes ös�szegét fordíthatják gyakorlati
képzőhelyek működtetésére, és ezen
felül még további kedvezményt is
kapnak.
A tanuló a tanulószerződés megkötésétől kezdve nem tanuló, hanem
a munkapiac szereplője.
A döntések széles körű egyeztetéssel születnek meg (kamara, állam,
vállalkozások + irányító szervezet);
A képzés minden közszereplőjének
kötelező a közbeszerzés.
A képzések tervezését a piac tanulmányozása előzi meg.
Jól kiépített pályaválasztást segítő
hálózat működik (fórumok, pályainformációs központ, pályaválasztási
tanácsadók).
Láthatóan nagy gondot fordítanak

a munka világába való csatlakozásra,
arra, hogy kompetenciák fejlesztésével megőrizze az egyén a helyét a
társadalomban.
Az állam, mint közszolgáltató
kidolgozza a foglalkoztatáspolitikát, garantálja a diplomák értékét,
ellenőrzi a képzések minőségét, a
munkaadók és a munkavállalók
közötti kapcsolatot.
A szakmai képzésben az erőforrások gazdaságos kihasználása érdekében szakosodás jellemzi a megye
különböző településein működő
képző központokat.
A megtekintett tanműhelyekben
látottak a gyakorlás fontosságát erősítik. Kiépített tanpálya, berendezett
logisztikai szaktanterem, hajófestő

műhely munkájába történő betekintéssel a kompetenciák fejlesztésének
lehetőségeit ismertük meg. A folyamatos fejlesztések következtében
lehetőség nyílik az új technológiák
megismertetésére. A bizonyítványok
értékét az ismeretek alkalmazhatósága, a technológiákba való beépítése
teremti meg.
Tanulság az is, hogy képzésbe be
kell vonni gyakorló vállalati szakembereket az elmélet „eladhatóságának
fokozása érdekében”, illetve a gyakorlati alkalmazások lehetőségeinek
bemutatására.
A kiterjedt nemzetközi kapcsolatok „belső húzóerőként” hasznosíthatók.

Képzési és
tanácsadási
koncepció kézműves
vállalkozásoknak

Néhány vélemény a kiutazók
részéről:
Szügyi György: „A munkaerőpiaci előrejelzés módszertanának
magyarországi adaptációja kiemelt
hozzáadott értékkel bírhat.”
Orcsik Sándor: „Megerősödött
bennem az a hit, hogy kamaránknak
sokkal nagyobb részt kell vállalni a
szakképzés tartalmának, a képzés
időtartamának és szerkezetének,
a képzés irányának és arányának
meghatározásában. Fontos feladat
a végrehajtás nyomon követése., a
rendszeres értékelés, és a szükséges
korrekciók gyors megtétele, a független vizsgaközpontok létrehozása
kamarai működtetéssel.”
Szénási Róbert: „A szakképzésben
részt vevő összes intézmény
(kamara, szakképző intézmények, állami régió, tudásközpont, vállalatok, vállalkozások
stb.) kitűnően együttműködik,
mindenki tudja a feladatát.
A válságról egyetlen előadó
egyetlen témakörben sem beszélt, mindig mindenkor, csak
a pozitívumokat emelték ki.”
Vér Sándor: „Megszívlelendő az a filozófia, hogy a
tanulókat elsősorban a munkához kell szoktatni, s azután kell az
elméleti ismereteket – a gyakorlathoz
kapcsolódóan – átadni.”
Orosz János: ,,Nagyon jó gyakorlatnak tartom azt a rendszert, hogy
a képzés előrehaladtával egyre nő a
gyakorlati órák száma.”
Filep Irén: „A kamarai tagság kötelező, de nem jár külön tagdíjfizetéssel.
Az iparűzési adó 0,5%-ából keletkezik
a kamarák ilyen irányú bevétele.
Tehát a francia vállalkozók a kötelező
kamarai tagságot nem újabb adóként,
hanem inkább adókedvezményként
élik meg.”
Az anyagot összeállította:
Síposné Magony Mária és
dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna

Kamaránk 2010. november 29-én
(hétfőn) 15 órától a kamarai székház
Lillin termében bemutatja a kétéves,
Euro Crafts 21 Leonardo szakképzési innováció transzfer projekt
eredményeit és tapasztalatait. „A
kompetenciafejlesztés a fenntarthatósági menedzsment érdekében
az európai kézműiparban” című
projekt végső terméke egy kézműves fenntarthatósági önértékelést
is tartalmazó, Németországban
kifejlesztett és tesztelt képzési és
tanácsadói koncepció adaptációja.
A projekt célcsoportjainak köre
magába foglalja a szakképzésben
dolgozó oktatókat és tanárokat,
a kézműipari szektor gazdálkodó
szervezeteit illetve vezetőit, és azokat
a tanácsadó szervezeteket, amelyek
az eredmények multiplikátorai
lehetnek.
Amennyiben rendezvényünk felkeltette érdeklődését, várjuk jelentkezését november 25-ig. A projekttel
kapcsolatos bővebb információ dr.
Tráserné Oláh Zsuzsannától kérhető
a kamarában.

Humánklub

A Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara valamint a Humán
Szakemberek Országos Szövetsége
pártolásával működő humánklub
november 16-án 15 órai kezdettel tartja következő összejövetelét
Szegeden, a kamara székházában
(Párizsi krt. 8–12.)
Téma: A szervezeti kultúra és a
kompetencia összefüggései ügyfélszolgálati vizsgálatok tükrében.
Előadó: dr Málovics Éva szakcsoportvezető egyetemi docens
(SZTE GTK).

20 ezer tanuló az 1000 Mester TISZK-ben

Országosan is az egyik legnagyobb térségi integrált szakképző központ az 1000
Mester TISZK, amely 2008-ban jött létre
300 millió forintos uniós pályázatból. A
rendszer mostanra készült el: 8 fenntartó
működtetésében álló 21 tagintézményben
közel 1200 pedagógust, valamint csaknem
20 ezer tanulót tömörít.
– A pályázat célkitűzéseit megvalósítottuk,
a TISZK beváltotta a hozzá fűzött reményeket

– fogalmazott Solticzky József, az 1000 Mester
Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően
Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója a tegnapi
tájékoztatón. Az eddig elért eredmények kiemelkedők a térség szakképzése szempontjából. A
felállított rendszernek köszönhetően szervezetté
vált a különböző szakmák oktatása.
– A TISZK-en belül ma már elképzelhetetlen, hogy ugyanazt a szakmát több iskolában is tanítsák kis létszámú osztályokban,

megfelelő felszereltség nélkül – mutatott rá
a központosítás lényegére Solticzky József.
– Ez persze azt is jelenti, hogy szakmaválasztásnál ma már megyei nagyságrendben kell
gondolkozniuk a fiataloknak, nem feltétlenül
helyben jutnak hozzá képesítésükhöz. Cserébe
viszont korszerű eszközöket kapnak ahhoz,
hogy a lehető legtökéletesebben elsajátítsák
azt a szakmát, amelyből később aztán meg
is tudnak élni.

2010 november
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EU-rópa

Másodszor rendezték meg a Vállalkozók Európai Parlamentjét

Brüsszelig ér vállalkozóink hangja

Második alkalommal rendezték meg a Vállalkozók Európai
Parlamentjét Brüsszelben, ahol
a parlamenti képviselők helyén
vállalkozók tanácskoztak az üzleti
szférát érintő aktuális európai
uniós kérdésekről. Magyarországot
egy 22 vállalkozóból álló delegáció
képviselte, köztük Szügyi György, a
szegedi Euromenedzser Tanácsadó
és Képzési Központ elnök-vezérigazgatója, a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara oktatási, szakképzési és mestervizsgabizottságának elnöke.
Mint Szügyi Györgytől megtudtuk,
napra pontosan két évvel ezelőtt
alakult meg a Vállalkozások Európai Parlamentje, az Eurochambres
(Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége) a nemzeti
kereskedelmi és iparkamarákkal
együttműködésben. Az Európai
Parlament ugyanis rádöbbent arra,
hogy Európa gazdaságát oly mértékben meghatározzák a kis- és
középvállalkozások (kkv), hogy az
EU gazdasági, vállalkozási kérdéseket tárgyaló fórumain célszerű
rendszeresen megkérdezni véleményüket a vállalkozásokat érintő
aktuális ügyekben. Az október
14-i ülést Jerzy Buzek, az Európai
Parlament elnöke nyitotta meg. A
résztvevők három egymást követő
szekcióban vitatták meg a plenáris
ülés fő témáit: általános működési
keretfeltételek, erőforrások, piacok.
A vállalkozók számos kérdésben
több mint 90 százalékos arányban
szavaztak igennel: legyen egységes
az elektronikus aláírás rendszere az
Európai Unióban, jöjjön létre az
európai magánvállalkozás társasági
forma (SPE), és az Európai Unió
támogassa a kis- és középvállalkozások nemzetközi piacra jutását.
Mint Szügyi György elmondta,
minden felszólalónak egyperces, igen
szűk hozzászólási időt biztosítottak,
ám így rendkívül sokféle véleményt
ismerhettek meg a képviselők, amelyek bizonyos szempontból mégis
egységes állásfoglalást tükröztek.
Ennek talán legfőbb magyarázata a
szegedi képviselő szerint a vállalkozások egymáshoz közeli szemléletmódja. Nagy többséggel támogatják
például, hogy a jelenlegi gazdasági
nehézségek ellen az EU erősebb gazdaságirányítási szerepet töltsön be.
Erre az igényre rímelve ugyanakkor
úgy látják, hogy az EU politikája
jelenleg nem adekvát módon veszi
figyelembe a kkv-k érdekeit.
Azon képviselők, akik időszakonként lehetőséget kapnak ezen
a fórumon közösen gondolkodni
és európai léptékű egységesítési
megfontolásokat tenni, örömmel

Szügyi György a Vállalkozók Európai Parlamentjében
nyugtázzák, hogy a kis- és középvállalkozásokat érintő kérdésekbe
végre az érintettek, illetve képviselőik
is beleszólhatnak. Közéjük tartozik

Szügyi György is, aki megjegyezte,
hogy az ilyen, szélesebb horizontú
gondolkodás a kontinens gazdaságát
más gazdasági övezetekkel való

versengésében is képes megjeleníti.
Szerinte Európa jövőjét jelentősen
befolyásolja, hogy az EU intézményei
korszerű és nyitott vezetési módszerekkel járjanak élen, jól működjenek
együtt, és építkezzenek a gazdaság
szereplőinek tapasztalatából. Ennek
egyik legfontosabb fóruma éppen a
Vállalkozások Európai Parlamentje – 45 ország 700 képviselőjével.
(Kétévente rendeznek plenáris ülést,
közte egy kisebb szervezői munkát
igénylő, a vállalkozások aktuális kérdéseit feldolgozó konferenciát.)
Szügyi György szerint ezek az
elvárások és gondolatok azt a felelősséget is róják a Vállalkozások
Európai Parlamentjének 22 magyar
képviselőjére, hogy a közös tapasztalatból, szándékból és eredményekből
előmozdítsák Magyarországon a
21. század elvárásainak megfelelő
vállalkozási, vállalatvezetési kultúra
kialakítását.

Kérdések, válaszok, vélemények, szavazatok

Szügyi György jegyzetei, dokumentumai alapján összefoglalót készített számunkra a Vállalkozók
Európai Parlamentje legutóbbi ülésén feldolgozott témakörökről, az ahhoz kapcsolódó kérdésekről,
illetve a szavazások végeredményéről.

1. A kkv-k működésének feltételeiről:

Az EU intézményeit vezető politikusoknak és
hivatalnokoknak Európa irányítása közepette olyan
vállalkozási feltételeket kell teremteniük, hogy azok
fejlődni, sikerrel működni, virágozni tudjanak. A
XXI. század gazdaságfejlesztési elvárásainak a vállalkozási feltételei között az innováció támogatását,
a vállalkozásvezetők tudatos kockázatmenedzsmentjét kell segíteni. Szükséges a vállalkozásműködés
adminisztratív és jogi akadályait minimalizálni a
gördülékeny cégvezetés érdekében.
A témakörhöz szavazásra bocsátott kérdések:
• A jelenlegi gazdasági nehézségek ellen támogatná-e, hogy az EU erősebb (központosítottabb)
gazdaságirányítási szerepet töltsön be? – 70% igen.
• Az EU politikája adekvát módon veszi-e
figyelembe a kkv-k érdekeit? – 83% nem.
• Az EU-nak biztosítania kellene-e az akadályok
eltávolítását a nemzeti digitális aláírási rendszerek
együttműködésére vonatkozóan Európában? (Egységes európai rendszer létrehozása?) – 93% igen.
• Támogatná-e egy olyan EU-rendszer bevezetését, mely a fogyasztókat ért megkárosítások
kollektív megoldását segítik? – 90% igen.
• Kívánatos-e a fogyasztói jogok teljes harmonizációja az EU-n belül? – 74% igen.

2. A kkv-k működtetésének erőforrásairól

Szükséges a banki hitelek elérhetőségének javítása. Fontos a jó szakemberek munkaerő-piaci
képzésének és alkalmazási lehetőségeinek javítása.
Fontos a természeti és a környezeti erőforrások
elhasználódásának megelőzése.
A témakörhöz szavazásra bocsátott kérdések:
• Legyen-e szigorúbb a jogi szabályozás a közhivatalok késedelmes fizetésére vonatkozóan, mint
az üzleti vállalkozásokra? – 75% igen.
• Nehezebb-e jelenleg megfelelő készségekkel
rendelkező munkatársakat toborozni, mint 5 évvel
ezelőtt? – 56% igen.

• Főként a rugalmatlanság eredményezi-e az
EU-ban a munkanélküliséget? – 88% igen.
• A termékek és termelés környezetvédelmi
standardjeinek meghatározása növelné-e az EU-s
vállalatok versenyképességét – 61% nem (!)
• A pénzügyi korlátok-e a fő akadályai annak,
hogy az Ön cégénél az energiahatékonyság mérését
megvalósítsa? – 61% igen.

3. Az EU piaci egységesítése

A termékek, szolgáltatások, emberek és tőke
szabad áramlása mára kiegészül a tudás szabad
áramlásával. Az „egységes EU piac” csak álom
marad, ameddig több szektorban (ágazatban)
megmaradnak a korlátok. A kultúrába épített
protekcionizmusok a nem fair kereskedelmi és
„márkalopási” gyakorlatok sikeres kezelése mellett
hogyan tudják az EU-s vállalkozások előnyükre
fordítani a globalizációt?
A témakörhöz szavazásra bocsátott kérdések:
• Támogatná-e az Európai Magán Vállalkozás
általános jogi formájának opcionális bevezetését?
– 89% igen.
• Jó gondolat-e, ha az EU-ba importált termékeken kötelező származási jelzést alkalmazni? – 62%
igen.
• A mai globális piacon erősítenie kellene-e az
EU gazdasági diplomáciájának erőfeszítéseit, annak
érdekében, hogy támogassa az EU vállalkozásait,
különösen a kkv-k, nemzetközivé válását? – 94%
igen.
• Meghatározó lenne-e az Ön cége számára, azon
döntésében mely országgal akar üzleti kapcsolatba
kerülni az, hogy szabad kereskedelmi megállapodás
van az EU és egy harmadik ország között? – 67%
igen.
• Növelni kellene-e az EU erőfeszítéseit a műszaki
standardjei érdekében, hogy új piacokat nyisson
harmadik országban? – 89% igen.
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Foglalkoztatás – Jogszabályfigyelő

Pályaválasztási Vásár 2010 Szeged

Álmodtam egy világot magamnak

Elfogadták
az újabb különadókat

A Magyar Közlöny 2010. évi 162.
számában jelent meg az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló 2010.
évi XCIV. törvény, amely szerint a
távközlési, az energetikai szektor és
a kiskereskedelmi láncok december
20-ig kötelesek befizetni a 2010-re
előírt különadót.
Az adó alapja a törvény alapján az
adóköteles tevékenységből származó
nettó árbevétel. A nettó árbevétel a
számviteli törvény hatálya alá tartozó
adóalany esetén a számviteli törvény
szerinti nettó árbevétellel, a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó,
egyszerűsített vállalkozói adó alanya
(eva-alany) esetében az áfa nélküli
bevétel, a személyi jövedelemadóról
szóló törvény hatálya alá tartozó esetén a személyi jövedelemadóról szóló
törvény szerinti áfa nélküli bevétellel
egyezik meg.
Az adó mértéke a javaslat szerint
– figyelemmel az eltérő adóköteles
tevékenységi kör jellegére, hatásaira,
s az ágazaton belül az egyes adózók
eltérő teherviselő képességére – az
első két tevékenységi körbe tartozókra
sávosan progresszív, a harmadik
tevékenységcsoportba tartozókra
lineáris.

A bolti kiskereskedelmi tevékenység esetén 500 MFt adóalapig 0%,
500 MFt és 30 Mrd Ft között 0,1%,
30 Mrd Ft és 100 Mrd Ft között
0,4%, a 100 Mrd Ft feletti részre
pedig 2,5%.
Távközlési tevékenységet végzők
esetén 500 MFt adóalapig 2%, 500
MFt és 5 Mrd Ft közötti részre 4%, 5
Mrd Ft feletti rész után 6,5%.
Az energiaellátók által folytatott
vállalkozási tevékenység esetén 1,05%
az adó mértéke.

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.
2010. november 1-je és 30-a között
alkalmazható üzemanyagárak:
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin
342 Ft/l
Gázolaj 330 Ft/l
Keverék 369 Ft/l
LPG-autógáz 199 Ft/l
Az APEH-közlemény a Hivatalos Értesítő 2010. évi 88. számában
jelent meg.

A Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Oktatási Igazgatósága
az előző évhez hasonlóan ebben az
évben is részt vett a Dél-alföldi
Regionális Munkaügyi Központ
és az 1000 Mester TISZK által
2010. október 26–27-én szervezett
„Pályaválasztási Vásár 2010 Szeged”
rendezvényen. Standunkon azokat
szólítottuk meg, akik pálya- és
szakmaválasztással kapcsolatosan
érdeklődtek. Választ adtunk tanulók,
a tanulókat kísérő pedagógusok és
szülők kérdéseire is, biztatva őket a
Pályaválasztási Vásár nyújtotta széles
körű információszerzésre.

A rendezvény céljainak megvalósulását szolgálta jó néhány
gazdálkodó szervezet megjelenésével, profiljának, munkaerő-piaci
lehetőségeinek bemutatásával.
Kamaránk is lehetőséget kapott a
szakképzéssel kapcsolatos feladatainak, a tanulószerződéses rendszer
lényegi elemeinek bemutatására egy
rövid prezentáció keretében.
Továbbra is rendelkezésére állunk
a szakképzés szereplőinek, hogy
teljesülhessen a vásár szlogenje
minden pályát, szakmát választó
tanuló esetében, hogy „Álmodtam
egy világot magamnak.”

Program a munkanélküliség kezelésére
Több százan részesültek képzésben, és helyezkedtek el

A Társadalmi Megújulás Operatív
Program (TÁMOP 1.1.2) keretében
zajló a „Decentralizált programok a
hátrányos helyzetűek foglalkoztatására”
elnevezésű európai uniós pályázaton
nyert pénzből a Dél-alföldi Regionális
Munkaügyi Központ szegedi kirendeltsége is részesült. A 660 millió forintot
meghaladó összeg felhasználásával 739
regisztrált álláskeresőnek adtak esélyt a
foglalkoztatásra. Eredetileg 644 fő volt a
programba vonni kívánt létszám.
A program ezen részét is túlteljesítettük – tudtuk meg Borbélyné Nagy Mária
kirendeltségvezetőtől. – A terveinkben
azt tűztük ki célul, hogy az érintettek
legalább 62%-a képzésben vegyen részt,
ezek 90%-a sikeresen fejezze be a képzést,
szerezzen képzettséget, szakképesítést.
Az ügyfelek 80%-a sikeresen fejezze be
a programot és 36%-uk a kilépést követően a 180. napon is foglalkoztatásban
álljon. Amikor elindítottuk a programot,
figyelembe vettük a foglalkoztatók igényeit. A képzéseink kialakításában is ez

a szempont vezérelt minket. Ügyfeleink
számára különféle szolgáltatásokat és
támogatásokat kínáltunk: pszichológiai
tanácsadás, álláskeresési tanácsadás,
motivációs tréningek. Az ügyfelekkel
közösen, személyre szabottan alakítottuk ki az egyéni programjukat. Az
új elem a mentori segítségnyújtás által
egy magasabb szintű szolgáltatást tudtunk biztosítani azoknak, akik ebben a
programban vettek részt. A mentor az
ügyfelek képzésbe vonását, valamint a
képzés sikeres kimenetelét segítette elő
személyre szabott tanácsadással, mentálhigiénés gondozással, majd minden
szükséges esetben az aktív, önálló állásfeltárásban is közreműködött. A képzés
idejére keresetpótló juttatást adtunk. Az

ügyfelek többségének lehetősége volt a
képzést követően bérköltség-támogatás
megszerzésére is. Az Európai Unió és
a TÁMOP 1.1.2 program segítségével
502 ügyfelet támogattunk a képzettség
megszerzésében, és 237 ügyfelet az
elhelyezkedésben. Bár sokak esetében a
hatásvizsgálat még tart, de akik elhelyezkedtek és a 180. napon dolgoznak, azok
száma 145 fő a vizsgált 291 főből.
A program során az önkormányzatok,
civil szervezetek, a munkáltatók és az
álláskeresők aktív részvétele a programban segítette a megvalósítást. Az
eredmények eléréséhez hozzájárult az is,
hogy ez a program új szolgáltatásokkal,
kedvező támogatási formákkal segítette
a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatási esélyeinek
megteremtését,
képzési szintjének
növelését.

2010 november

120 éves a kamara
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120 ezer forint a 120 éves kamarától
Kedves Olvasó! Idén 120 éves a kamara. A jubileum
alkalmából kamaratörténeti sorozattal és hozzá kapcsolódó játékkal jelentkeztünk a Futár hasábjain, hónapról hónapra. A jubileumi évet a Somogyi Könyvtár
kamaratörténeti sorozatával folytatjuk. És a játék sem
marad el, az Enterprise Europe Networkkel közösen

szervezett játékban ugyan minden résztvevő nyer azzal,
hogy bekerülhet a nemzetközi vállalkozásfejlesztési
hálózatba, de egy valaki, a legszerencsésebb elviheti
a 120 éves kamara 120 ezer forintos pénzdíját is. A
játékkal kapcsolatos bővebb információ és regisztráció
a www.csmkik.hu honlapon.

A Somogyi Könyvtár polcairól (3.)

A kamara arra biztat, hogy
a selyemhernyók táplálásához szükséges eperfa „kimeríthetetlen mennyiségben
szaporíttassék.”
A kiadott iparengedélyek jegyzéke négy oldalon át sorolja,
miféle iparágak művelői kértek
működésükhöz kamarai jóváhagyást. A közismert mesterségek képviselői mellett szerepel
aranyozó, béltisztító, „gypszöntő”, házaló, kendergerebenező,
képfaragó, lőporkereskedő és
zsibárus is.
Külön fejezet szól a „fegyenczés rabipar” és a kézműipar közt
feszülő érdekellentétről. Kiemeli,
hogy „a fegyházak és börtönök
immár nemcsak a rabok hasznos
foglalkoztatását tartják szem
előtt, hanem néhol rendszeres
és végzetes versenyre szállanak
a kézműiparosokkal, és megrendelések elfogadása által valóságosan a nyílt piaczon győzik le
azt az ipart, melynek adójából
a többek közt a börtönök is
föntartatnak.”
Az „Élelmezési ipar” című
bekezdés pedig arra is kitér, hogy
„a kávémérés a közpiaczokon is
nagy elterjedést vesz a kerületben, és ez főleg azért örvendetes,
mert a népnek egy bizonyos
kút óránkénti „vízbőségéről”,
A mezőgazdasági adatok elemét lassankint teljesen elvonja
a fúratási költségekről és a víz táblázatai közt üdítő színfolt a pálinka-ivástól.”
Nyilas Péter
összetételéről.
a selyemiparról szóló fejezet.

A kamara első évi jelentése

Lebilincselő adatgazdagsága
mellett korfestő olvasmányként
is szolgál a szegedi iparkamara
első évéről szóló jelentés. Az
1891-es esztendő mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi
mutatóinak sorában olyan érdekességeket is találunk, mint a
selyemhernyó-tenyésztés, vagy a
„fegyencz- és rabipar” termelési
sajátosságai.
„Nagyméltóságú Bellusi Baross Gábor kereskedelemügyi
miniszter úrnak” ajánlotta első
évi, 1891-ről szóló jelentését a
Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara, amely az ugyancsak
szegedi Bába Sándor nyomdájából került ki. Az első fejezet
részletesen taglalja a benyújtott
és elfogadott indítványok tartalmát, a javaslatok megvitatását. Közli a bel- és kültagok
névsorát is.
Az „Őstermelés” című fejezet
még részletes időjárási adatokkal
is szolgál, a szegedi meteorológiai állomás „észleletei” alapján.
Áttekinthetjük a Szegedtől Szabadkán, Zomboron, Újvidéken,
Ó-Becsén, Apatinon át Topolyáig
terjedő terület tizenhét nagyobb
városának népességi mutatóit,
polgári és katonai fölosztásban.
Továbblapozva megtudjuk, hogy
Szegeden a nők éppen fele-, a
gyerekmunkások pedig harmadannyi napszámot kaptak,
mint a férfiak.
Az „egészségügyi viszonyok”
című rész hangsúlyosan foglalkozik a trachoma elleni küzdelem szegedi eredményeivel.
A „ragályos, és erélyes gyógykezelés híjján teljes vakságot
okozó egyiptomi szembetegség
valóságos egyiptomi csapássá
növi ki magát” – olvashatjuk.
Képet kapunk a Szeged belterületén működő nyolc ártézi
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Pályázati figyelő

Kamarai Futár

Dél-alföldi Regionális Minőségi Díj 2010

A dél-alföldi régió három kereskedelmi és iparkamarája, a BácsKiskun, Békés és Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara díjhoz kötött, melynek összege
pályázatot hirdet a 2010. évi Dél-alföldi Regionális Minőségi Díj kategóriától és ágazattól függetlenül:
elnyerésére.
kamarai tagok részére: 190 000
• oktatási, egészségügyi intéz- Ft+áfa
A pályázat célja a dél-alföldi
régióban a szervezeti kiválóság mény, illetve egyéb közszolgáltató
nem kamarai tagok részére: 220
terén kimagasló eredményeket szervezet.
000 Ft+áfa.
elérő szervezetek tevékenységének
A pályázat elkészítéséhez és
Nem pályázhatnak
elismerése, felkészülés a Nemzeti
benyújtásához szükséges jelent• a korábbi évek magyar Nemzeti kezési lap és a részletes, valaMinőségi Díj – NMD – követelMinőségi Díj és az Európai Kivá- mennyi szükséges információt
ményeinek teljesítésére.
lósági Díj (továbbiakban: EFQM) tartalmazó pályázati útmutató
Pályázati feltételek
Pályázatot nyújthat be bármely, nyertesei,
2010. november 2-ától letölthető
• a 2003–2004–2005–2006–2007 a kamarák honlapjáról, illetve
Bács-Kiskun, Békés, ill. Csongrád
megyében bejegyzett, az ipar, keres- –2008–2009 év Dél-alföldi Regio- beszerezhető mindhárom kamara
kedelem, szolgáltatás vagy kézmű- nális Minőségi Díj (továbbiakban: ügyfélszolgálatánál.
DARMD) nyertesei,
vesség területén tevékenykedő:
• a minőségügyi, vezetési ta• jogi személyiségű gazdasági
A pályázati anyagot 2010.
nácsadási tevékenységet végző december 31-ig folyamatosan
társaság,
• jogi személyiséggel nem ren- szervezetek,
lehet benyújtani postai úton (pos• az 5 főnél kevesebb alkalmazot- tabélyegző) vagy személyesen.
delkező gazdálkodó szervezet,
• önkormányzat, vagy annak tat foglalkoztató szervezetek.
Előjelentkezési határidő 2010.
A pályázat benyújtása eljárási december 10.
intézménye

További információkat a www.
csmkik.hu honlapon találhat, vagy
keresse Tanács Edinát a 62/554255-ös telefonszámon vagy a
tanacs.edina@csmkik.hu e-mail
címen.

...pályázatok...pályázatok...pályázatok...pályázatok...pályázatok...
Mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése
GOP-2010-2.1.1/A
Ismét megnyílik a lehetőség, hogy
jelentős támogatást kapjanak az
Európai Unió forrásaiból a mikroés kisvállalkozások technológiai
fejlesztéshez, korszerűsítéshez.
A pályázati konstrukcióra a magyarországi mikro- és kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok,
szövetkezetek, egyéni vállalkozók
pályázhatnak.
A pályázatok beadhatóak 2010.
március 29-től 2010. december
31-ig.
Támogatás mértéke: 30–50% (a
támogatás mértékénél a hátrányos és
nem hátrányos kistérségi besorolás
az irányadó).
Támogatás összege: minimum 1
millió forint, maximum 20 millió
forint.
Kiíró: NFÜ.
Vállalati folyamatmenedzsment
és elektronikus kereskedelem támogatása
GOP-2009-2.2.1
A pályázat célja a hazai kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő
képességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai
megoldások hatékony alkalmazása
révén mind a belső vállalati, mind
pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban, amelyek a hazai kkv-szektor
versenyképességének növekedését
segíthetik elő.
Maximum összeg: 10 000 000 Ft.
Támogatás mértéke: maximum
50%.
A pályázat 2009. augusztus 31től nyújtható be 2010. december
31-ig.
Kiíró: NFÜ.

Vállalati innováció támogatá- jelentős foglalkoztatási hatással
járó fejlesztései infrastrukturális
GOP-2010-1.3.1/A
elemeinek támogatása. Ezáltal közA konstrukció célja olyan vál- vetve javítva a régiók foglalkoztatási
lalkozások (beleértve az innovatív helyzetét, az üzleti környezetet és a
beszállítókat) technológiai innová- régió versenyképességét.
ciós tevékenységeinek támogatása,
Pályázók köre:
amelyek új vagy jelentősen javított
helyi önkormányzatok, önkorpiacképes termékek (beleértve az mányzati társulások
alkatrészt és/vagy részegységet),
gazdasági társaságok
szolgáltatások, technológiák kidolszövetkezetek
gozását, a kapcsolódó termelési/
egyéb vállalatok.
szolgáltatási tevékenység beindítását/
Jelen kiírás keretében konbővítését, és a termék/szolgáltatás zorciumban történő pályázat
piaci bevezetését vállalják.
benyújtására is van lehetőség.
Jelen pályázati konstrukcióra Támogatás igényelhető a következő
pályázhatnak:
tevékenységekre:
gazdasági társaságok (kivéve
A termelő és szolgáltató tevénonprofit gazdasági társaságok)
kenységekhez kapcsolódó új épület
szövetkezetek,
építése, a szükséges épületgépészeti
feltéve, hogy
beruházások végrehajtása.
kettős könyvvitelt vezetnek
A termelő és szolgáltató tevénem tartoznak az eva hatálya kenységekhez kapcsolódó meglévő
alá.
épületek átalakítása, bővítése, a
Támogatható tevékenységek szükséges épületgépészeti beruháköre:
zások végrehajtása.
kísérleti fejlesztés
Támogatás mér téke: maeszközbeszerzés
ximum 50%. Támogatás ös�infrastrukturális és ingatlanberu szege: minimum 100 millió,
házás
maximum 1000 millió forint.
marketing.
A pályázatok benyújtása 2010.
Támogatás mértéke: maximum május 31-től, 2010. december 3155%.
ig lehetséges.
Támogatási összeg: minimum
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügy15 millió és maximum 500 millió nökség.
forint.
Helyi hő- és hűtési igény kiA pályázatok benyújtása 2010. elégítése megújuló energiaforjúnius 25-től 2011. április 25-ig rásokkal
lehetséges.
KEOP-2009-4.2.0/B
Ipartelepítés 2010.
A konstrukció ösztönözni és
DAOP- 2010 - 1.1.1/D
támogatni kívánja az energiaA pályázat célja a régióban igényt helyi, megújuló energiaműködő, illetve letelepülni kívá- forrásokból kielégítő beruházánó elsősorban gyártó, valamint sok megvalósulását, elsősorban
szolgáltató gazdasági társaságok az önkormányzati és nonprofit
sa

szektor intézményeiben, másodsorban kis- és középvállalkozások
gazdasági termelési folyamataihoz
kapcsolódóan, valamint a távfűtési
rendszerek megújuló energia alapon történő teljes vagy részleges
energiaellátását. Ezen keresztül
cél az önkormányzati, valamint
a vállalkozói célcsoport esetében
a hosszú távú energiaköltségek
csökkentése.
Pályázhatnak:
vállalkozások
költségvetési szervezetek
nonprofit szervezetek.
Támogatható tevékenységek:
napenergia hasznosítása
biomassza-felhasználás
szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz, depóniagáz előállítása és hőigény kielégítésre történő
hasznosítási rendszer kialakítása
és bővítése
geotermikus energia hasznosítása
hőszivattyús rendszerek telepítése
hűtési igény kielégítése megújuló
energiaforrás felhasználásával
szélenergia hasznosítása
megújuló energiaforrások kombinálása.
Támogatás mértéke: minimum 10%, vállalkozások maximum 50%, leghátrányosabb
helyzetű kis- és középvállalkozásoknak pedig maximum 60%.
Támogatás összege: minimum 1 millió, maximum 1 milliárd forint.
A pályázatok benyújtása 2009.
szeptember 1-jétől lehetséges.
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.
A pályázatokról bővebben olvashat
a www.csmkik.hu honlapon.
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Fiatal Vállalkozók Hete
Szegeden

A Global Entepreneurship Week
elnevezésű programot a világ közel
100 országában rendezik meg az idén.
Ennek a nagyszabású rendezvénysorozatnak a magyarországi állomása
a Fiatal Vállalkozók Hete.
A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ), illetve partneri hálózata
szervezésében hazánkban Budapesten,
valamint 10 vidéki nagyvárosban kínálnak programokat.
A rendezvényhez a FIVOSZ partnereként kamaránk és az Enterprise Europe
Network Szeged is csatlakozott.
Az alábbi szegedi rendezvényeket
ajánljuk tagjaink figyelmébe:
Régiónap november 16-án
16–19-ig. A hármashatár-menti gazdasági lehetőségek bemutatása.
Előadók: dr. Nagy Gábor (Regionális
Kutatások Központja), Jójárt Miklós (Magyar–szerb Kereskedelmi és Iparkamara),
Palotás Sándor (Déli Farm Kft.)
Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Szeged,
Párizsi krt. 8–12.
Médianap november 17-én 16–
19-ig Üzleti kihívások és megoldásaik
a mai médiavállalkozásoknál.
Előadók: Kiss Máté (Myminimedia
Kft.), Weiser István (Webvizio.hu).
Kerekasztal-beszélgetés a régió jelentős
médiavállalkozásaival: Jenei Péter (General
Media), Konkoly Béla (Rádió Plusz), Kóti
Zoltán (Délmagyarország.)
Helyszín: SZTE Jogtudományi Kar,
Szeged, Tisza Lajos krt. 54.
Bővebb információ a www.fivosz.
hu/fvh honlapon található, érdeklődni
a FIVOSZ Csongrád megyei elnökénél, Domonkos Ervinnél lehetséges
e-mail-ben az edomonkos@fivosz.hu
címen, vagy telefonon a +36-20/597
6350-os számon.
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Pr-konferencia – Hírnévvel a válság ellen

A vállalkozásnak is van
társadalmi felelőssége

Kis- és középvállalkozóknak
tartott kommunikációs napot a
Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara a Magyar Public
Szövetséggel közösen, Hírnévvel
a válság ellen címmel.
A konferenciára három előadót hívott
meg a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara (CSMKIK): Szeles Péter,
a Magyar Public
Relations Szövetség
(MPRSZ) elnöke,
Kurjancsek Judit,
a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem
oktatója, és Bakos
Miklós, a Bakos
Faipari Egyéni
Cég (Bakosfa)
ügyvezetője tartott előadást.
– 2020-ra megfordul a világ: az
immateriális vagyon átveszi az
üzleti életben a dominanciát a materiális vagyon felett. Azaz, mondjuk Bill
Gatesnek elég egyetlen okos szoftverfejlesztő ahhoz, hogy megduplázza a
vagyonát. De ugyanez igaz az asztalosra,
vagy akár egy lakatosra is – az arányok
persze mások, de mindegyik iparágra
igaz – mondta előadásában Szeles Péter.
Az MPRSZ elnöke úgy látja, ez a tendencia már ma is tart. – A nem anyagi
javak egy cég értékének a 85 százalékát
teszik már ki ma is – tette hozzá az

előadó. Szeles azt is elmondta, egy cég
immateriális vagyona tulajdonképpen
három összetevőből áll: az alkalmazottak kompetenciájából, a belső valamint
a külső szerkezetből. ,,A hírnév annak
az eredménye, amit teszel, amit mondasz és amit mások mondanak rólad”
– idézte az angol pr-szövetséget Szelesi.
Kurjancsek Judit egy friss kutatási
jelentést osztott
meg a hallgatósággal. A CSR csak a
multiké? címmel.
A kutatásban szereplő vállalatoktól
kapott válaszok
alapján kiderült,
a kkv-szektorban
jelentősen átalakult
a társadalmi felelősségvállalás. Egyre
többen gondolkodnak úgy, hogy
környezettudatosan, a szociális
dolgokra figyelve irányítják a cégüket.
Harmadik előadóként Bakos Miklós a
saját vállalkozásáról beszélt. Kiderült,
tudatosan 2 éve, tudat alatt 22 éve foglalkozik CSR-rel. Nem csinálok semmi
egyebet, csak egy olyan munkahelyet
hoztam létre hosszú évek alatt, ahol
alkalmazottként én is szívesen dolgoznék – mondta Bakos, aki hozzátette,
egy szatyornyi szerszámmal kezdte egy
25 négyzetméteres garzonban. Bakos
megjegyezte azt is, mai szemléletét egy

osztrák faipari cégnél alapozta meg. –
Akartam valami és valaki lenni, ezért
ott maradtam, tanultam, odafigyeltem
munka után is – emlékezett vissza a
kezdetekre Bakos Miklós. A Bakosfa
ügyvezetője nem hagyta szó nélkül a
legfontosabbat: a CSR igenis pénzbe
kerül. – Viszont kinek nem éri meg?
Ki ne akarna több pénzt keresni? –
tette fel a költői kérdéseket Bakos.
Ma még sokan nem tudják rá a választ...

Mi a CSR?

CSR – Corporate Social
Responsibility, avagy a Vállalatok Társadalmi Felelősségvállalása. Az EU Green Paper
c. dokumentumának meghatározása alapján: „A vállalatok társadalmi felelőssége egy
olyan folyamat, amellyel a cégek
azokkal az érdekgazdákkal való
kapcsolatukat irányítják, akik
valóban befolyásolhatják működésüket.” Nyugat-Európában,
főként Nagy-Britanniában már
bejáratott dologról van szó.
Nálunk még egyezményesen
elfogadott neve sincs, így marad
az angol elnevezés, szerepelt
már vállalati társadalmi kötelezettségvállalásként, vállalati
közhasznú magatartásként
vagy köztudatos magatartásként is..

Brainturbo a Progress Schoolban

A leggyorsabb és legkönnyebb nyelvtanulás

Nem igaz, hogy a magyarok nem akarnak idegen nyelvet tanulni,
igaz viszont az, amit a felsőoktatási helyettes államtitkár mond: az
egyéb oktatási rendszereink színvonalához képest feltűnően rossz az
idegen nyelvek oktatása. Pedig tényleg sokan szeretnének megtanulni
beszélni valamelyik idegen nyelven. Gondoljunk csak a felnőttekre,
hányan szeretnék bepótolni nyitottá vált világunkban kínos hiányosságukat: nincs az a tanfolyam, amit ki ne próbálnának, fizetnek,
tanulnak, abbahagyják, megint fizetnek, megint tanulnak, megint
abbahagyják... Legtöbbször a kudarc meg az időhiány miatt.
És akkor jön a Brainturbo, melynek képviselői és több ezer végzett
hallgatója állítja, még soha nem volt
ilyen könnyű a nyelvtanulás. A több
száz órás, hatékonyságában és eredményességében erősen megkérdőjelezhető hagyományos tanfolyamok
helyett 40 órában – magolás és házi
feladat nélkül, egyszerűen, pihentetően, stresszmentesen, mégis 4-szeres
tempóval – nyújt ugyanannyi, de
praktikusan az emberre szabott,
tartósabb (3-szor jobb emlékezés)
nyelvtudást. Az eredmény 10 hét
után: több mint 1000 szó és kifejezés
beszédkészsége.
A Brainturbo az első olyan magyar
fejlesztésű alternatív nyelvtanulási
módszer, mely alapjait magára a

felhasználó emberre építi. Arra, aki
motivált ugyan, szeretne nyelvet
tanulni, de napi rohanásai közepette se ideje, se idegzete nincs a
tanulásra. Legalábbis a klasszikus
értelemben nem.
És akkor most fejtsük fel a titkot,
hogyan is működik a Brainturbo
alternatív nyelvtanulási rendszer.

Kezdjük az úgynevezett laborórákkal, amikor egy csendes, elsötétített
szobában kényelmesen elhelyezkedünk egy tévéfotelben, fülünkre
fejhallgatót, szemünkre elektromos
szemüveget tesznek, és a feladat
tulajdonképpen csak annyi, hogy
engedjük el magunkat egészen az
alfa tudati állapotig, amiben, mint
köztudott, nemcsak a legjobban
pihen az ember, de a legfogékonyabb is. Tanulás közben – amikor
képben és szóban is megjelennek,
illetve ismétlődnek a szövegek, halk
barokk muzsika szól a háttérben.
Közben EEG-készülék kontrollálja,
mennyire sikerült agyhullámunkat
a kívánatos frekvenciatartományba

vinni, relaxálni, s ennek megfelelően
szabályozza a tanulás tempóját. A
laborórát a következő alkalommal
külön személyre szabott nyelvóra
követi, tanár közreműködésével,
aki az alfában rögzített tanultakból
igyekszik minél többet előhívni, és
gyakoroltatni. A nyelvi tréner számára itt is legfontosabb az ember, aki
nyilván a saját élethelyzetének, céljának, érdeklődési körének megfelelő
szituációkban használja a tanultakat.
És még egy nagyon fontos dolog: a
Brainturbo módszerrel nemcsak saját
tanárral, de saját időbeosztás alapján
tanulhat az ember – itt a Brainturbo
alkalmazkodik a hallgatóhoz. A
tanulás bármikor elkezdhető, nem
kell várni más személyekre vagy
csoportra.
A Brainturbo nyelvtanfolyam
Szegeden, a Progress School-ban
érhető el. Cím: Tisza Lajos krt.
63. Tel.: +36(20)249-4399. E-mail: brainturbo.szeged@gmail.com,
brainturboszeged@brainturboszeged.
eu. Web: www.brainturboszeged.eu,
Facebook: Brainturbo Szeged
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Hagyományőrzés a korszellem jegyében

Dóm téri advent 2010

„Vermarktungshilfeprojekt”

Kooperációs tárgyalások
német vállalatokkal

A Német–magyar Ipari és Keres• rugós kapák talajmegmunkáló
kedelmi Kamara 2010. november mezőgazdasági gépekhez
29–30-án kooperációs tárgyalásokat
• fóliamegmunkáló gépek
szervez német és magyar vállalatok
• lezáró gépek fém csomagolóközött Budapesten. A találkozó eszközökhöz
a Német Szövetségi Gazdasági és
• reklámeszközök
Technológiai Minisztérium által
• papírgyártás
támogatott program keretén belül
• etikettgyártás
kerül megrendezésre olyan német
• megújuló (nap)energia
cégek részvételével, amelyek üzleti
• műszaki hengerek és hengerkapcsolatokat szeretnének kiépíteni hüvelyek
magyar vállalatokkal.
• hívókészülékek, nővérhívók.

Az Ördögszekér tizenegyedik éve
szervezi a szegedi Dóm téren adventi
rendezvénysorozatát. A vidéki Magyarország legszínvonalasabb köztéri
adventje igényes programkínálatával
túlnőtt a város határain, és 200 ezres
látogatószámával a régió meghatározó rendezvényévé vált.
„Hagyományőrzés a korszellem
jegyében – amikor ezt a szlogent
megfogalmaztuk, arra is utaltunk,
hogy korunk kommunikációval
átszőtt közege hasonlít a régmúlt
piacokhoz, ahová az emberek nem
csupán vásárolni jártak, hanem beszélgetni és szórakozni is” – vallják
az ördögszekeresek.

A válogatott vásári kínálattal, a
színes kísérőprogramokkal sikerült
meghonosítani egy színvonalas
eseménysorozatot, amely a hazai
kézművesség értékeire összpontosít.
Szeged a Dóm téri adventtel bizonyítja, hogy a különleges köztéri
ünnepváró hangulat nemcsak a
világvárosok kiváltsága.
A Dóm téri kézművesvásárba válogatott portékát, igényes kézműves
termékeket várnak a szervezők. A
kamarai tagoknak – regisztráció
után – 10 százalék kedvezmény
jár a részvételi díjból. Részletek
a rendezvény honlapján:
www.domter.hu

A rendezvény német résztvevői
A kamara találkozót szervez
a következő területekről keresnek az érdeklődő magyar cégek és a
kapcsolatot:
német vállalatok képviselői között Budapesten, melyre – előzetes
• egyedi biológiai szennyvíztisztító időpont-egyeztetés után – 2010.
berendezések
november 29-én vagy 30-án kerül
• vízkezelés területén használatos sor. A találkozón való részvétel
vegyipari termékek
ingyenes, a kamara szükség esetén
• transzformátorok és induktív tolmácsot biztosít.
elemek
További információ és jelentkezés (2010. november 12-ig):
http://www.ahkungarn.hu/hu/
dienstleistungen/geschaeftspartner/
geschaeftspartnervermittlung/
kooperationsboersenundprojekte/
vhp-2010/

Bemutatkozik új kamarai tagunk,
az MSG Kommunikációs Tanácsadó Iroda

Egy vállalkozás mindig képes
jobban működni – de hogyan?

Ha összehasonlítjuk a
sült csirkét áruló amerikai
gyorsétteremláncot egy
hazai baromfikeltető kis
céggel, két dolgot állapíthatunk meg. Egyrészt a miénk is olyan,
mint a tengerentúli nagy csibe, csak
kicsiben. Másrészt viszont az előbbi
évek óta költ marketingre és pr-ra,
míg a hazai kis- és középvállalkozások
most kezdik felismerni az ezekben
rejlő lehetőségeket – mondta Márton
Gergely, az MSG Kommunikációs
Tanácsadó Iroda ügyvezetője.

után minden esetben átvilágítjuk
eddigi működésüket, megjelenési felületeiket, majd közösen újra meghatározzuk stratégiájukat. Ezt követően
az elfogulatlan külső szemlélő előnyét
kihasználva felépítjük számukra azt
a kommunikációs ütemtervet, amely
segítségével eljuttathatják üzenetüket
a megfelelő célcsoportnak. Végül
Keleten a helyzet változatlan kreatív javaslatainkkal elindítjuk őket
– Az utóbbi időben több cégve- az ismertté és sikeressé válás útján,
zetővel dolgoztunk együtt a kkv- folyamatos utánkövetéssel segítjük
szektorból, szinte kivétel nélkül forgalmuk növekedését.
ugyanazzal a problémával kerestek
Folytassa, MSG!
meg bennünket. Vállalkozásuk nem
– Kollégáim a kereskedelem és az
indult be megfelelően, illetve egy értékesítés mellett a vendéglátásban
ígéretes kezdet után stagnálás követ- és az idegenforgalomban szereztek
kezett be, bevételük nem gyarapodott. tapasztalatokat, míg jómagam a hazai
Mindezt a piaci körülmények mellett nyomtatott, elektronikus és online
elsősorban a rosszul megválasztott sajtóból hozott ismereteimet tudom
stratégia okozta, illetve sok esetben kamatoztatni munkánk során.
a marketing és az ügyfél-kommuniCélunk, hogy partnercégeink a
káció hiányzott. Vagyis hiába értettek számukra egyedileg megalkotott
szakterületükhöz, amelyik vállalko- stratégiával dinamikusan fejlődve
zásról a 21. században nem tudnak, felesleges kiadások helyett jelenaz gyakorlatilag nem is létezik.
tős többletbevételt érjenek el. Az
És jött a doktor…
MSG-nél ezért a kreatív tervezéstől
– A bennünket választó cégeknél a sikeres megvalósításig mindenben
az adott piaci környezet megismerése aktív szerepet vállalunk.
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Üzleti ajánlatok
Szeretne külföldi kereskedelmi, logisztikai partnereket 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.
Az alábbi ajánlatokhoz tartozó cégadatokkal kapcsolatban az Ön vállalkozásadatainak
megadásával (cégnév, cím, kapcsolattartó
neve, telefon, faxszám, e-mail cím, esetleg
weboldal elérhetősége) bővebb információ
kérhető az eenszeged@csmkik.hu e-mail
címen vagy a 62/426-149-es faxszámon.
Enterprise Europe Network
1011-1 Egy Németországban működő, növénynemesítéssel és termesztéssel
foglalkozó vállalkozás (dísznövények,
gyógynövények, díszfák) olyan egyesületeket, szervezeteket, vállalkozásokat keres,
akik kerttervezéssel, kertészettel, természetorientált tervezéssel, lepusztult természeti
területek helyreállításával foglalkoznak. A
cég kereskedelmi közvetítőket, termelési
partnereket és alvállalkozókat keres, és
kölcsönös termelési együttműködés iránt
is nyitott ezeken a területeken. (BCD ref.
20081211056)
1011-2 Oroszországban működő,
tájrendezéssel virágok és egyéb növények
termesztésével foglalkozó, saját mezőgazdasági laboratóriummal rendelkező vállalkozás
vegyes vállalkozást hozna létre európai
partnerekkel. (BCD ref.: 20081009001)
1011-3 Oroszországban működő,
présgépek gyártásával foglalkozó vállalkozás partnereket és befektetőket keres
közös vállalkozás létrehozásához. (BCD
ref. 20100323012)
1011-4 Olasz bioélelmiszerek nagykereskedelmével foglalkozó vállalkozás
új termékeket keres az olasz piacra való
bevezetéshez. Minőségi termékeket keres,
amelyek rendelkeznek „bio” tanúsítvánnyal.
(BCD ref. 20091209013).
1011-5 Lengyelországban működő,
méhészettel és méhészeti termékek (méz,
mézsör, méhviasz, virágpor, propolisz stb.)
előállításával foglalkozó mikrovállalkozás
kereskedelmi közvetítést és kölcsönös
termelési együttműködést keres, valamint
felajánlja magát, mint alvállalkozó és beszállító kozmetikai vállalkozások számára.
A cég utazási irodákkal is együttműködne
(BCD ref. 20091208015).
1011-6 Lengyelországban működő,
innovatív golyóálló termékek gyártásával foglalkozó vállalkozás kereskedelmi
közvetítőket keres, hogy termékei elérjék
a potenciális vevőket a hadsereg, ipar,
autógyártás, építőipar és mezőgazdaság
területén, egész Európában (BCD ref.
20091207001).
1011-7 Angol élelmiszer-ipari vállalkozás élelmiszer-előállítókat keres, többek
között hús, zöldség-gyümölcs, desszert,
keksz, csokoládé és hideg/forró italok
területéről, hogy alvállalkozói alapon
állítsanak elő számára termékeket (BCD
ref. 20091203056).
1011-8 Svédországban működő vállalkozás olyan üzleti partnert keres, aki ínyenc
gyümölcslekvárokat tudna számára készíteni
egyedi receptek alapján, és különleges vevői
elvárásoknak megfelelve csomagolná a
terméket (BCD ref. 20091201042).
1011-9 Spanyolországban működő,
fából készült hangszigetelő panelek gyártásával foglalkozó vállalkozás európai

partnereket keres üzletének bővítésére
kölcsönös termelés, kölcsönös disztribúció és/vagy vállalkozás megvételének
segítségével (BCD ref. 20100118029).
1011-10 Spanyolországban működő,
motoralkatrészek kifejlesztésével és gyártásával foglalkozó vállalkozás együttműködne
öntő-, gépész- vagy összeszerelő cégekkel
az autógyártás területéről, hogy növelje
termékeinek versenyképességét az ár/
minőség javításával. Szeretne együttműködést, vegyes vállalkozást létrehozni a
közösen kifejlesztett és legyártott termékek
árusításához (BCD ref. 20100121036).
1011-11 Romániában működő, textilfeldolgozással, farmer alapanyaggal
foglalkozó vállalkozás (gyártás, mosás,
szárítás, farmertermékek befejezése) vegyes vállalkozás és kölcsönös termelés
iránt érdeklődik EU partnerrel (BCD ref.
20100122006).
1011-12 Izraelben működő vállalkozás,
amely alvállalkozóként tevékenykedik
civil és katonai cégek számára, felajánlja
tervező, fejlesztő és gyártó szolgáltatásait.
A vállalat termékek széles skálájában szerzett tapasztalatot, és olyan gazdaságos és
rugalmas formában működik, amely magas
szintű projekt végrehajtást tesz számára
lehetővé a helyi piacon és világszerte. Olyan
vállalkozások iránt érdeklődik, amelyik
kiszerveznék fejlesztési és/vagy gyártási
tevékenységeiket mechanikai, elektronikai,
opto-mechanikai és a mikroprocesszorok
területén stb. A cég vegyes vállalkozási
lehetőségeket és kereskedelmi közvetítést
(ügynök/képviselő) is keres (BCD ref.
20100124002).
1011-13 Szerbiában működő, napenergiával kapcsolatos tanácsadással és építéssel
foglalkozó vállalkozás potenciális partnert
keres vegyes vállalkozás létrehozására
napelemek szerbiai termelésére (BCD ref.
20100124006).
1011-14 Horvátországban működő,
hajógyártás, olaj, gáz, cement, víz és
vegyipar számára acél és rozsdamentes
acél felszerelések gyártásával foglalkozó
vállalkozás kölcsönös termeléshez és alvállalkozáshoz keres partnereket (BCD
ref: 20100125049).
1011-15 Lengyelországban működő, fém
és műanyag autóalkatrészek gyártásával foglalkozó kisvállalkozás kölcsönös termelési
megegyezés iránt érdeklődik, és alvállalkozást ajánl fel (BCD ref.: 20100125039).
1011-16 Egy bolgár fémfeldolgozó
vállalat üvegházakat kivitelező vállalatokat
keres kereskedelmi együttműködésre. A
vállalat az üvegház részeit legyártó cég
alvállalkozója szeretne lenni (BCD ref.:
20100805018).
1011-17 Egy a műanyag cső ipar számára gépek és berendezések gyártására
szakosodott török cég üzleti partnereket
keres, mint alvállalkozó. A cég innovációt
kínál a műanyag cső extrudálási szektorban. A következő termékeket gyártják:
egycsavaros extruder, vákuum tartály,
spray fürdő, festőfej, kalibráló hüvely, vágó,
alumínium cső, fóliás készülék, csepegtető
öntözőrendszer, és műanyag pipa (BCD
ref.: 20101018039).

1011-18 Bolti polcrendszerek (üzlet
berendezés, bolti eszközök, üzlet design,
piaci eszközök, tároló rendszerek) gyártásával foglalkozó török cég termékei
forgalmazására keres partnert (BCD ref.:
20101018034).
1011-19 Tej- és sajttermékek előállítására
szakosodott olasz vállalat kereskedelmi és
forgalmazó partnereket keres szállítási és logisztikai együttműködésre. Ajánlott együttműködési forma: franchise vagy kapcsolt
vállalkozás (BCD ref.: 20100621022).
1011-20 Lengyel, minőségi sörökkel
foglalkozó nagykereskedő saját értékesítési hálózattal rendelkező importőröket
keres. A vállalat kereskedelmi közvetítői
szolgáltatást kínál a partnereknek és a
minőségi sör importőrjeinek (BCD ref.:
20101011001).
1011-21 Lengyel ajtó, ablak, lépcső,
tömör fából készült farostgyártó vállalat
keres építőiparból partnereket. A cég többek
között kereskedelmi közvetítő szolgáltatásokat keres (BCD ref.: 20100706036).
1011-22 Egy német középvállalkozás
élelmiszer-ipari gépek (elsősorban pékség
számára), berendezések tervezéséhez, kivitelezéséhez, gyártásához és összeszereléséhez
kínál know-how-t. A vállalat rendelkezik
saját tervező és kivitelező irodával és gyártó,
összeszerelő berendezésekkel (BCD ref.:
20100930010).
1011-23 Egy ír cég egy belső forgatható ajtófüggesztő rendszert tervezett
és szabadalmaztatott. A cég értékesíteni
szeretné licencét megbízható belső ajtó
nagykereskedőknek/kiskereskedőknek
(BCD ref.: 20100913028).
1011-24 Romániában működő, tollból
és pihéből készülő termékek előállításával
foglalkozó vállalkozás olasz és/vagy magyar
partnert keres kölcsönös termeléshez, és
ha lehetséges, kereskedelmi együttműködéshez (a román vállalkozás kereskedelmi
közvetítő szolgáltatás iránt érdeklődik). A
vállalkozás tollat és azzal töltött termékeket
(kárpitos és ruhaipari) gyárt és árul(BCD
ref.: 20091215040).
1011-25 Finnországban működő,
biofűszerek nagy- és kiskereskedelmével
foglalkozó vállalkozás beszállítókat keres
biocukorkák, gyümölcslevek stb. területéről,
hogy importálja, eladja e termékeket (BCD
ref.: 20091218021).
1011-26 Olaszországban működő, extra
szűz olívaolaj, olajos konzervek és biomassza
előállításával, fűszer- és gyógynövények
termesztésével foglalkozó vállalkozás kereskedelmi közvetítéssel foglalkozó partnert
keres (ügynök, képviselő, disztribútor)
(BCD ref.: 20100102005).
1011-27 Törökországban működő,
különféle fonalak, cérnák gyártásával
foglalkozó vállalkozás kereskedelmi közvetítőt keres. A vállalkozás szívesen lenne
beszállítója méteráru-gyártóknak (BCD
ref.: 20100106003).
1011-28 Olaszországban működő palackozott (üveg és PET) ásványvizek és üdítő
italok gyártásával foglalkozó vállalkozás
kereskedelmi közvetítőt keres (BCD ref.:
20100107024).
1011-29 Lengyelországban működő,
tészta, gríz és kutyaeledel gyártásával foglalkozó vállalkozás kereskedelmi közvetítőket
keres (forgalmazókat) és kölcsönös termelést
kínál (BCD ref.: 20100115015).
Technology offers and requests
Az alábbi technológiai ajánlatokhoz
tartozó cégadatokkal kapcsolatban az Ön
vállalkozásadatainak megadásával (cégnév,
cím, kapcsolattartó neve, telefon, faxszám,
e-mail cím, esetleg weboldal elérhetősége)
az eenszeged@csmkik.hu e-mail címen
érdeklődhet. (A várható ügyintézési idő
3-8 nap.)
1011-30 Cím: Szabadalmaztatott
magozógép friss sárgabarackhoz
Összefoglalás: Egy török kisvállalkozás
kifejlesztett egy gépet, amely úgy távolítja
el a friss sárgabarack magját, hogy közben a gyümölcs nem sérül meg. Ennek
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a szabadalmaztatott gépnek a segítségével nagyobb mennyiségű barackmagolaj
nyerhető ki, mint a szárított gyümölcsből.
A vállalkozás kereskedelmi megegyezést
kínál, műszaki asszisztenciával, ipari gépés élelmiszergyártóknak.
(Technology offer: 10 TR 99PD
3GGJ)
1011-31 Cím: Innovatív feldolgozó
gyártósor sajttermeléshez
Összefoglalás: Csehországban működő,
élelmiszer-ipari beruházások tervezésével,
kivitelezésével és telepítésével foglalkozó
vállalkozás partnert keres, aki ezt az aránylag kisméretű, feldolgozó gyártósort szállítaná számára. A gyártósor a sajt előállítását
és csomagolását végezné (15 000 liter tej
feldolgozása naponta, hat adagban). Ez a
cég által kivitelezett beruházási egységek
része lenne, tejfeldolgozó üzemek számára
Oroszországban.
(Technology request: 10 CZ 0744
3GLK)
1011-32 Cím: Sót helyettesítő anyagok
félkész, védőgázas csomagolásban tárolt
húsételekhez
Összefoglalás: Brüsszelben működő,
húsfeldolgozással foglalkozó vállalkozás
sóhelyettesítő alapanyagot keres félkész
húsételei számára. Az alapanyagnak ös�szeférhetőnek kell lennie a hőkezeléssel,
gyorsított öregítéssel és a védőgázas csomagolással. A keresett megoldás legyen
piaci forgalomban, de még több szenzoros
és mikrobiológiai teszten kell átesnie, a
hústermékekhez történő adaptálás során.
Kereskedelmi megegyezést keresnek műszaki asszisztenciával.
(Technology request: 10 BE 0213
3GL0)
1011-33 Cím: Új moduláris kompakt
technológia az ivóvíz káros szerves és szervetlen anyagoktól való megtisztítására
Összefoglalás: Egy szerb kkv kifejlesztett
egy technológiát, ami elektrokémiailag aktív
mikroötvözött és nanoszerkezetű szilárd
anyagokkal képes a víz megtisztítására a
káros szerves és szervetlen anyagoktól. Ez az
innováció a nanotechnológiát kínálja, mint
új kompakt technológiát az ivóvíz minden
olyan anyagtól való megtisztítására, ami
ionos, kolloid, vagy molekula állapotban van.
A szerb cég által keresett együttműködési
formák: licenc szerződés, közös továbbfejlesztés, új alkalmazások keresése, speciális
igényekhez való alkalmazkodás.
(Technology offer: TO 10 RB 1B1O
3HY1)
1011-34 Cím: Spirális szalag alapú
szennyvíziszap-szárító
Összefoglalás: Egy a gépgyártás területén
dolgozó közepes méretű német vállalat
kifejlesztett spirális szállítószalagon alapuló
szennyvíziszap-szárítót. A spirál szállítószalag
elvét használva ez a szennyvíziszap-szárító
sokféle iszapot tud kezelni, és magas az
energiahatékonysága. Ez egy kompakt
rendszer, amit már meglévő épületekbe lehet
beépíteni. Tűz- és robbanásvédelem nem
szükséges a szárítóba. A cég kereskedelmi és
technológiai együttműködést keres.
(Technology offer: 10 DE 17A1
3IL3)
Szeretne az otthona kényelméből
válogatni a legújabb partnerkeresések között?
Látogasson el honlapunkra!
Ha szeretne még több üzleti ajánlat 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 találhat, innovációs rovatunkban pedig
regisztrálhat az Ön által megadott
témakörökben megjelenő, legújabb
partnerkeresésekért. (Bővebb információ: eenszeged@csmkik.hu)
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Kamarai Futár

Apropó

Milyen változások
lesznek az
adótörvényekben
2011-ben?

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az
Enterprise Europe Network –
Szeged, valamint a kamarában
működő számviteli klub rendezvényt szervez december 1-jén
(szerdán) 9.30-tól, melynek
témája a 2011. évi adótörvény
változások.
Az előadást dr. Papp István
fogja tartani, az APEH Délalföldi Regionális Főigazgatóságának főigazgatója.
Helyszín: CSMKIK székháza,
II. emeleti konferenciaterem
(Szeged, Párizsi krt. 8–12.)
Részvételi díj:
CSMKIK hátralékkal nem
rendelkező tagjai számára: 4000
Ft/fő+áfa
hátralékkal rendelkező tagok,
valamint nem kamarai tag vállalkozások számára 8000 Ft/
fő+áfa.
Részvételi szándékát a 62/554255-ös telefonszámon, 62/426149-es faxszámon, a tanacs.
edina@csmkik.hu e-mail címen
vagy a honlapon keresztül kérjük jelezni.
Jelentkezési határidő: 2010.
november 19. (péntek).
Részletes program a kamara
honlapján a www.csmkik.hu
címen található.

A közúti közlekedési szolgáltatások versenyképessége itthon és Európában

Nemzetközi közlekedési konferencia

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a kamarában működő Enterprise
Europe Network – Szeged, valamint a Dél-alföldi Közlekedésfejlesztési Klaszter a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával
november 18–19-én immár tizenkettedik
alkalommal szer vez Szegeden nemzetközi
közlekedési konferenciát a kamara székházában. A mostani konferencia címe: A közúti
A konferencia programja
(Tervezet)
November 18.
12.30–13.00 Regisztráció
13.00–13.10 Köszöntő
Nemesi Pál elnök, CSMKIK
13.10–13.50 N y i t ó e l ő a d á s
Kormányzati törekvések a magyar
közúti közlekedési szolgáltatások versenyképességének növelése érdekében
Dr. Völner Pál államtitkár, Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium
13.50–14.20 A Mag yar Közúti Fuvaroz ók Eg yesületének
javaslatai a hazai fuvarozók
versenyképesség i kérdéseiben
Dr. Vereczkey Zoltán MKFE-elnök,
az MKIK alelnöke
14. 20-14.40 Kávészünet
14.40–15.20 A helyi közösségi
közlekedés ellátási felelőse által megfogalmazott versenyképességi szintjei
Szoták Zoltán közlekedési csoportvezető, Debrecen Megyei Jogú Város
15.20–15.50 A magyar közforgalmú közlekedés magyarországi
rendszerének optimalizálási lehetőségei
Dr. Dabóczi Kálmán főosztályvezető,
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
15.50–16.05 A hazai közforgalmú közlekedés versenyképességének növelése a logisztika modern
módszereinek alkalmazásával
Sárközi György társelnök, Közúti Köz-

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.
 
Humánklub – november 16. (Bővebben a 8. oldalon)
 Fiatal vállalkozók hete: Hármashatár-menti gazdasági lehetőségek
– november 16. (Bővebben a 13. oldalon)
 Fiatal vállakozók hete: üzleti kihívások a médiában – november
17. (Bővebben a 13. oldalon)
 K
özlekedési konferencia – november 18–19. (Bővebben ugyanezen
az oldalon)
 V
áltozások az adótörvényekben – december 1. (Bővebben ugyanezen
az oldalon)
A vállalkozás neve: ...............................................................................
Címe: ................................................................................................... .
Kontaktszemély: ...................................................................................
Tel.: ................................................ Fax: ..............................................
E-mail: ..................................................................................................
Kamarai regisztrációs szám: ......................... ...................................
Aláírás

közlekedési szolgáltatások versenyképessége
itthon és Európában.
A rendezvényt megelőzően, november 17-én
14 órai kezdettel Szegeden tartja kihelyezett
ülését az MKIK Logisztikai és Közlekedési Kollégiumának taxis tagozata „Összeomlás előtt a
taxipiac?” címmel.
Bővebb információ a konferencia@csmkik.hu e-mail
címen vagy a 62/549-398-as telefonszámon kérhető.

lekedési Vállalkozások Szövetsége
16.05–16.30 A közforgalmú közlekedés európai szabályozása és annak végrehajtása Magyarországon
Dr. Kerékgyártó János főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium
19.00
Állófogadás
November 19.
08.45–09.00 Regisztráció
09.00–09.30 Az árufuvarozási
szolgáltatások európai és magyarországi versenyképességi helyzete
Karmos Gábor főtitkár, Magyar Közúti
Fuvarozók Egyesülete
09. 30–10.00 A taxiszabályozás
európai normái, elvárások a taxiközlekedés mag yarorsz ág i sz abályoz ásához
Dr. Horváth György elnök, Magyar
Taxis Szövetség
10.00–10.20 A
taxiközlekedés versenyképességi kritériumai Magyarországon
Dudás Zoltán elnök, MKIK Közlekedési Kollégium Taxis Tagozat.
10.20–10.40 MÁV Start hazai
és nemzetközi versenyképessége
Matéczné Németh Ágnes vezérigazgatóhelyettes, MÁV Start Zrt.
10.40–11.00 Kávészünet

Klaszter blokk
11.00–11.20 A Dél-alföldi Közlekedés-fejlesztési Klaszter stratégiája
Dr. Baráth Tibor ügyvezető, Qualitas
Kft.
11.20–11.40 A z á r u f u v a rozási klaszterek jövőképe
Hajdu Vilmos ügyvezető, Pólus
Nonprofit Kft. Budapest
11.40–12.00 A
D él-alföldi Közlekedésfejlesztési Klaszter eddigi eredményei
Paragi József igh. Tisza Volán Zrt,
DAKK Klaszter Bizottság tagja
12.00–12.20 A z e g y s é g e s
orsz ágos közforgalmú közlekedési adatbázis létrehoz ása
Dobrocsi Tamás közl. fejl. igazgató,
Közlekedési Fővárosi Tervező Iroda
Kft.
12.20–12.40 SMART projekt
– közlekedési kutatási együttműködési projektekben való
ré s z vé tel h e z k kv - k s z ám ár a
Jónás Dénes projektmenedzser,
INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
Kérdések, hozzászólások
12.40–12.50 Zárszó
Dr. Szeri István elnök, MKIK Közlekedési és Logisztikai Kollégium
12.50
Ebéd

Köszöntjük új tagjainkat!
TOP-GÁZ 2000 BT. – Szeged
AUXA PLUSZ KFT. – Szeged
GLOBAL EDUTAINMENT
KFT. – Szeged
IB CARGO SZOLG. KFT. –
Csongrád
Bánáti Antal ev. – Szeged
TISOTERV BT. – Zsombó
ANTARKTISZ KFT. – Szeged

B-MIX TEAM KFT. – Szeged
Molnár Sándor – Szeged
Vinszent Bt. – Szeged
Progress School Kft. – Szeged
Szabóné Tóth Irén ev. – Hódmezővásárhely
Mestergépész Kft. – Szeged
Izometria Kft. – Szeged
Hovefa Bt. – Földeák

Könyvelők kötelező továbbképzése
A kamara DMG Oktatási Nonprofit
Kft.-je a könyvviteli szolgáltatók
kötelező továbbképzésének idei
utolsó tanfolyamát, 4x4 órában,
2010. november 25–26-án, illetve
december 2–3-án 13.00–16.30 óra
között tartja. Előadók: dr. Deák
István, Tímárné Staberecz Teréz,
Bodzsár Piroska.
A kötelezően előírt 16 órás színvonalas képzés teljes részvételi díja,
amely magában foglalja a továbbképzés, a konzultáció, a tankönyv, az
ásványvíz, kávé díját és közterheit

– a CSMKIK tagjainak (akik hátralékkal nem rendelkeznek) 17 000 Ft/fő
– nem CSMKIK tagoknak 19 000
Ft/fő.
A tananyag vállalkozási szakon
a Novoschool A számvitel és az
adózás aktuális kérdései 2010 című
tankönyve.
A továbbképzésről részletes információ és további felvilágosítás a
62/554-259-as telefonszámon és a
kamara ügyfélszolgálatán kérhető,
illetve jelentkezési lap a www.csmkik.
hu címről letölthető.

