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Megkezdte működését az Enterprise Europe Network

Üzleti támogatás karnyújtásnyira

Egész Európát átszövő, nagyszabású hálózatot hozott létre az Európai Bizottság, melynek célja, hogy üzleti tanácsadással, innovatív
szolgáltatásokkal segítse a hozzá forduló vállalkozásokat. A most útjára indított Enterprise Europe Network (EEN), mint a vállalkozások
európai hálózata több mint 500 kapcsolódási ponttal, közel 4 ezer szakemberrel a legnagyobb olyan hálózat a kontinensen, mely – egyablakos rendszerben – kész a benne részt vevők tapasztalatait átadni, és szolgáltatásokat nyújtani az üzleti szféra szereplői számára. Az új
hálózat a korábbi Euro Info- és innovációközvetítő központok bázisán jött létre. A hálózat egyebek mellett a következő területeken nyújthat
segítséget: az egységes piacban rejlő lehetőségek kiaknázása, piaci információk nyújtása, innováció és termékfejlesztés segítése, határokon
átnyúló együttműködés támogatása, az EU-forrásokhoz való hozzáférés megkönnyítése. Bővebben a 2. oldalon
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Krónika
Európa elkötelezett a kisvállalkozások mellett

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Üzleti támogatás karnyújtásnyira

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, mint befogadó intézmény 1999 óta
működtette az Euro Info Központot, mely az
Európai Bizottság információs hálózatának
tagja. A központ a tevékenységét az évek
során stabil alapokra helyezte, kialakította
szilárd szolgáltatási rendszerét és kiterjedt
külső kapcsolati hálózatát, mely határozottan
erősítette a szolgáltatások hatékonyságát és
emelte a nyújtott szolgáltatások színvonalát,
az ügyfelek elégedettségének szintjét, s így az
Euro Info Központ eredményesen vett részt a
Csongrád megyei vállalkozások EU-felkészítésében, EU-tudatosságának erősítésében.
Az Európai Bizottság 2008 februárjában
Enterprise Europe Network elnevezéssel új
hálózatot indított el a korábbi Euro Info- és
innovációközvetítő központokra építkezve,
melynek célja segítséget nyújtani a kis- és
középvállalkozásoknak innovatív potenciáljuk
kiaknázásban és a közösségi politikák megismerésében. Ez a kezdeményezés a vállalkozások
számára egyablakos ügyintézési lehetőséget nyújt,

ahol tanácsot kérhetnek a kiterjedt, könnyen
hozzáférhető vállalkozástámogató szolgálatoktól, és támaszkodhatnak rájuk. A hálózat
több mint 500 ügyfélkapcsolati pontjával és
majdnem 4000 főt számláló szakembergárdájával Európa legnagyobb olyan szervezete,
amely a vállalkozásoknak szakmai és egyéb

Nőtt a békéltető ügyek száma
A fogyasztói érdekvédelem jogorvoslatának új rendszerében egyre nagyobb
szerep jut a kamara mellett működő független békéltető testületnek. Feladata,
hogy elősegítse, megkísérelje a felek közötti megegyezést. A Csongrád Megyei
Békéltető Testületnek tavaly 201 (2006-ban 159) ügye volt, ebből 185-ben (előző
évben 130-ban) hozott határozatot az illetékes eljáró tanács (a többi áthúzódó ügy).
A határozattal lezárt ügyek egyezséggel, az eljárás megszüntetésével, ajánlással
vagy kötelezéssel végződtek. A fogyasztói panaszok közel háromnegyed része
megalapozott volt. A bepanaszolt gazdálkodók hasonló arányban működtek együtt
a testülettel. A legnagyobb arányban a szavatossági, jótállási jog érvényesítésével,
a különféle szolgáltatásokkal – utazás, építőipari, pénzügy, biztosítás, telefon, stb.
– kapcsolatos kifogásokkal fordultak a testülethez.
A megyei békéltető testület elnöke: Dékány László.

szolgáltatásokat nyújt. A szolgáltatások bármilyen nagyságú cég számára elérhetők, ám a
hálózat elsődleges feladata az egymillió európai
kis- és középvállalkozás segítése. Amennyiben
igénylik, „személyre szabott” piaci információkat kaphatnak a kkv-k, például a nemzetközi
jelenlétük elősegítésével, a partnerkeresés
formáival, innovációs terveik, új termékeik
egységes piaci fogadtatásával kapcsolatban.
Nagy hangsúlyt kap az új rendszerben az innováció: ezt szolgálja a technológiai partnerségek
kiépítése, az innovatív technológiákhoz való
hozzáférés biztosítása. Az ügyfélkapcsolati
pontok, szakértők csaknem negyven európai
országban érhetők el.
Csongrád megyében a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara keretei között
működik a központ, melynek működéséről
folyamatosan tájékoztatjuk a vállalkozókat.
Kapcsolat: Juhász Csilla irodavezető, juhasz.
csilla@csmkik.hu
További információ: http://www.enterpriseeurope-network.ec.europa.eu/index_en.htm

Regionális kamarai pályázatíró szakértői hálózat
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
regionális kamarai pályázatíró szakértői hálózatot
hozott létre, a térség vállalkozásainak pályázatírási és
pályázat menedzselési tevékenységeinek lebonyolítására.
A hálózat jelenleg hat tanácsadó céget foglal magába.
Az érdeklődő vállalkozások egyéni konzultációk és fogadóórák keretében kaphatnak tájékoztatást az aktuális
pályázatokról, további információk pedig a kamarai
honlapon találhatók (www.csmkik.hu).
Tájékoztatjuk önöket, hogy az ÚMFT új pályázati
kiírásainak várható időpontja 2008. február 15.
Kapcsolat: Juhász Csilla (juhasz.csilla@csmkik.hu)

A kézművesség ezer éve a Kárpát-medencében
Szombathely, április 18-20.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
turisztikai és kézműves kollégiuma által
évekkel ezelőtt útjára indított Kézművesség
ezer éve a Kárpát-medencében elnevezésű
rendezvénysorozata az elmúlt évi sikeres
szegedi állomása után az idén Szombathelyre
érkezik. A programok április 18-án a Savaria
Múzeumban a Kézművesség Nyugat-Pannóniában című kiállítással veszik kezdetüket.

A Szent György nap közeli időpontválasztás nem véletlen, ugyanis a Vas
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a
múzeumi igazgatósággal közel egy évtizede rendszeresen tartanak kézműves
vásárokat a Vasi Múzeumfaluban – korhű
kellékekkel és hangulatban, felidézve
a középkor világát. Erre a bejáratott
kézműves ünnepre épül a Kézművesség

ezer éve a Kárpát-medencében rendezvény is.
Természetesen a vasi székhelyen sem
maradhat el az európai borlovagrend felvonulása, avatási ceremóniája, történelmi
divatbemutatók, folklórműsorok, kiállítások,
kulináris élvezetek. A szakmai konferencia
témája: A kézművesség 2000 éve Pannóniában.
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Aktuális
Dr. Szeri István: A régió teljesítményét ipari beruházásokkal,
új befektetőkkel lehet lényegesen növelni
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Dinamizálni kell a gazdaságot!

Finoman szólva, nincs jó helyzetben a térség gazdasága. Megkésett az ipari szerkezetváltás, nem
egészséges a munkaerő szerkezete, kevés a műszaki szakember, magas a munkanélküliség, ugyanakkor a fejlesztési források alig húsz százaléka szolgálja a gazdaságfejlesztést. A Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK) információkkal, tanácsadással, szakmai fórumokkal, üzleti
találkozókkal, pénzügyi szolgáltatások közvetítésével igyekszik tagjai segítségére sietni, és szeretne
sokkal nagyobb szerepet vállalni a befektetésösztönzésben és a kereskedelemfejlesztés területén
is. A kamara pozíciói jelenleg a szakképzésben a legerősebbek. Dr. Szeri István, a kamara elnöke
osztotta meg velünk gondolatait.
A Dél-Alföld leszakadó térségnek számít a Közép- illetve
Nyugat-Dunántúlhoz képest, ami
megjelenik a GDP-termelő képességben, a munkanélküliségben, a
foglalkoztatásban, a befektetésekben is (a régión belül továbbra is
Csongrád megye mutatói a legjobbak). Az okok messzire vezetnek
és összetettek: elhúzódó balkáni
válság, autópálya hiánya, s részben
az előbbieknek is köszönhetően,
későn és lassan történt meg az
ipari szerkezetváltás, de akkor
sem jelentett új gondolkodást,
merőben más technológiát.

Műszaki szakemberek
kerestetnek

Nem egészséges a munkaerő
szerkezete sem, az érdeklődőket
nemegyszer éppen a szakképzett
munkaerő hiánya tántorította el
a befektetéstől. Kevés a műszaki
szakember – ami nem csoda, hiszen mind a felsőoktatási háttér,
mind az ipari tradíció hiányzott
hozzá. (Nem úgy, mint Győrben, Fehérváron vagy Miskolcon.)
Persze ma már jobban állunk,
hiszen van már műszaki képzés
a Szegedi Tudományegyetemen,
megalakult az SZTE mérnöki
kara. A munkaerőpiac azonban
még mindig sokkal több műszaki
szakembert (mérnököt, technikust
és jól képzett szakmunkást) szívna
fel, mint amennyi rendelkezésre áll.
Ugyanakkor továbbra is túlképzés
van olyan szakmákban, amelyekre
nincs piacképes kereslet. De ezen
a téren is változás van, hiszen
ahogy Szeri István fogalmazott,
a kamara a legnagyobb áttörést
éppen a szakképzés területén érte
el, feladatokat és jogosítványokat
vesz át az államtól, szakmákat
irányít, vizsgakövetelményeket
határoz meg, akkreditációt végez,
folyamatosan viszi közelebb az

lesztési potenciáljára. Nem véletlenül próbálják a gazdaságfejlesztési
operatív programok is összehozni
a vállalkozói szférát az egyetemi
kutatóhelyekkel. Ennek lényege,
hogy egy alapkutatás ne maradjon
az asztalﬁókban, minél gyorsabban
fejlődjön tovább az alkalmazott
kutatásban, ütemesen induljanak
meg az ipari kísérletek, s a lehető
legrövidebb időn belül kezdődjék
a termelés. Az elnök szerint a
gazdaság kész az új technológiák
fogadására.
Világos kitörési stratégiákra van
szüksége Szegednek, a megyének
és a régiónak is. Meg kell határozni a fejlesztési prioritásokat, de
legalábbis kijelölni az irányokat.
Azt kell kihasználni, amiben jók
vagyunk. Ilyen lehet például a
környezeti ipar, a zöld energia,
amihez mind a mezőgazdasági
adottságaink, mind a kutatás-fejlesztési, innovációs hátterünk igen
jó. Az agráriumot sokkal nagyobb
Szeri István szerint azt kell kihasználnunk, amiben jók vagyunk ütemben kellene az iparfejlesztés
egész szakképzési rendszert a gaz- fejlesztése, a fürdőfejlesztés, az és a fenntartható fejlődés szolgádasághoz. Konszenzussal sikerült M43-as építése vagy a pólusprog- latába állítani!
elfogadtatni a szakképzési törvényt, ramhoz tartozó beruházások,
Továbblép a kamara
és ez az együttműködés jellemző programok átmenetileg ugyan
Lelassult a fejlődés, magas az
helyi szinten is a szakképzésben meghúzzák a gazdaságot, de hoszérdekelt fenntartók, szakmai szer- szú távon nem fogják megoldani inﬂáció, súlyosak az adóterhek,
vezetek, intézmények között.
a térség aggasztó foglalkoztatá- rendkívül alacsony a magyar lasi gondjait, és csak áttételesen kosság aktivitási rátája (57-58 száStratégiát kell váltani szolgálják a gazdaságfejlesztést. zalék), a reformok egyelőre inkább
Sokkal kevésbé jellemző ez A vállalkozók számára elérhető megszorításokat, mint lehetőségeket
az együttműködés a gazdaság- pályázati lehetőségek viszont vagy ösztönzőket jelentenek a verfejlesztés területén. A gazdasági aprópénzek a közösségi célú senyszféra számára. Ilyen helyzetben
kamaráknak továbbra sincs sza- forrásokhoz képest. Az európai a kamara elsősorban jogi, piaci,
vazati joguk a területfejlesztési uniós 2007–2013-as költségve- külgazdasági információkkal, tatanácsokban, ami rendkívüli tési ciklus elején vagyunk, Szeri nácsadással, szakmai fórumokkal,
módon megnehezíti a vállal- István szerint még nem késő, üzleti találkozókkal és pénzügyi
kozói érdekek megjelenítését hogy a fejlesztési programokban szolgáltatások közvetítésével (Szémind a tervezésben, mind a stratégiát váltsunk a gazdaság chenyi Kártya, mikrohitel-közvetítő
forráselosztásban. Nem lehet dinamizálása érdekében. A régió program, kamarai alapok) igyekszik
csodálkozni azon, hogy az Új teljesítményét ugyanis elsősor- a vállalkozók segítségére sietni
Magyarország Fejlesztési Tervben ban ipari beruházásokkal, új gazdaságfejlesztési elképzeléseik
nem éri el a húsz százalékot a befektetőkkel lehet lényegesen megvalósításában. Tagjainak ingyenesen, vagy jelentős kedvezménnyel.
gazdaságfejlesztésre fordítható növelni.
Ahogy az elnök fogalmazott, szeprogramok aránya – hangsúlyozta
Kutatástól a termelésig retnének sokkal nagyobb szerepet
Szeri István. A többit az állami
és önkormányzati, infrastruktuA Dél-Alföldnek nagy lehetősé- vállalni a befektetésösztönzés és a
rális és intézményi beruházások gei vannak a szürkeállományban, kereskedelemfejlesztés területén
viszik el. Ettől még persze nagy az oktatásban, a kutatás-fejlesztés- is. A vonzó gazdasági környezet
jelentőségű programról van szó ben és az innovációban is – hívta megteremtése azonban nem a ka– hangsúlyozza a kamara elnöke fel a ﬁgyelmet a kamara elnöke marán múlik.
Őrﬁ Ferenc
–, hiszen a városi infrastruktúra térségünk másik nagy gazdaságfej-
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Aktuális
A huszonegy kitüntetettből négyen Csongrád megyeiek

Kamarai Futár

Átadták a Magyar Kézműves Remek címeket

egyetlen fazekas sem készít
hasonló formájú edényeket.
A múlt században nemcsak
csúcsi kerámia, hanem festett
bútor és hímzés is volt, de ezek
sajnos az idők folyamán elvesztek. A pályaművek között
egyike a kiemelkedő szakmai
tudást tükröző alkotásoknak.
Nemcsak a formája gyönyörű, a kidolgozása is. Ambrus
Az elismeréseket február 7-én ünnepélyes Sándor munkássága a szűkebb
keretek között adták át a Magyar Mezőgazdasági városi és tágabb régiós körMúzeum konferenciatermében, a Városligetben. nyezetére is inspiráló hatással
Az ünnepelteket és a vendégeket Parragh László, van. Műhelye kiállítóterem és
az MKIK elnöke köszöntötte. Az eseményt meg- múzeum is, ahol rendszeresen
tisztelte jelenlétével Kiss Péter, a Miniszterelnöki látogatókat fogad és a társ
Hivatalt vezető miniszter is, aki a Kézművesség kézművesek számára kiállíszerepe és lehetőségei hazánkban címmel előadást tásokat is rendez. Negyedik
is tartott. A bemutatásra érdemes és díjazott alkalommal nyerte el termétermékekből február 7-től 17-ig kiállítás nyílt a keivel a Magyar Kézműves
Remek címet.
Vajdahunyad várban.
Fetter Ferencné, hímző
A pályamunkákat elismert szakértőkből álló
tíztagú grémium zsűrizte. A döntés meghoza- népi iparművész (Szeged).
talában kiemelt követelmény volt a termékek A pályázata a dél-alföldi
eredetisége, nemzeti kultúrát őrző, egyedi értéket fehér hímzés egyedi terméParragh László és Kiss Péter Ambrus Sándort köszönti
képviselő hagyományhűsége, a kivitelezés kiváló kek sorozata. Évszázadokra visszanyúló jellegzetes dél-alföldi hímzés, valamennyi termék kiállításra kerül és Magyar
minősége és turisztikai hasznosíthatósága.
A Csongrád megyei alkotók a 21 „Magyar különösen Csongrád megyében, Apátfalva, Kézműves Remek címet érdemel.
Hódfó Kht. himzőműhelye (HódmezőváKézműves Remek” címből 4-et elhoztak – az Makó, Maroslele településein a speciális lyuk- és
alábbiakban a zsűri velük kapcsolatos értéke- fehér-, illetve vászonhímzés. A népművészeti sárhely). A vásárhelyi hímzett terítők lakásdíértékek megőrzése céljából az 1960-as években szítő funkciót töltenek be, amelyek csodálatos
léséből idézünk:
Ambrus Sándor – fazekas népi iparmű- kezdték el kutatók a motívumkincs gyűjtését. pasztell színei miatt minden stílushoz illenek.
vész (Hódmezővásárhely) Ambrus Sándor ez Fetter Ferencné munkái közül különösen a A színvilágában, öltéstechnikájában és motíalkalommal csúcsi terítékkel pályázott. Ebben párnavégek hímzése ﬁgyelemreméltó, amelyet vumkincsében egyedülálló vásárhelyi hímzés
a városrészben született, így szívéhez is közel a huszadik század utolsó harmadában egyetlen vászonra gyapjúfonallal készül. Mai készítői a
állnak a bordás tálak, formás tálak, amelyek a hímző sem újított fel. A tárgyakon alkalmazott hódmezővásárhelyi Hódfó szociális foglalkoztató
XIX. század utolsó harmadában a csúcsi mes- díszítés gazdag: alátöltő lapos- és lyukhímzés. hímzőműhelyének alkotói. A hímzőműhely
terek jellegzetes edényformái voltak. Terítékén Maga a hímzés népi iparművészeti szempontból önkormányzati támogatással 1995-ben alaváltozatos formákkal, szélmegoldásokkal, ﬁnom kifogástalan. Alkotásait a Hagyományok Háza kult, folytatva az előd, a Hódmezővásárhelyi
szélmintákkal és illesztési módokkal találkozunk. Népi Iparművészeti Osztálya által kijelölt zsűri Népművészeti és Háziipari Szövetkezet által
Az utóbbi évtizedekben rajta kívül sajnos már is minősítette. Technika és kivitelezés kitűnő, megkezdett értékmentő és népszerűsítő munkát.
Hazai és külföldi kiállításokon, pályázatokon
lehetőségeik szerint részt vesznek, de bemutató
műhelyként vendégeket is fogadnak. A hímzés
szakágban a legnívósabb Kis Jankó Bori Hímzéspályázaton több alkalommal is nyertek díjat.
A pávaszemes és tótrózsás tervezője Marton
Sándorné, a pávaszemes kivitelezője Setényi
Lászlóné, a tótrózsás kivitelezője Tóth Sándorné.
A napos félrózsás és a napraforgós tervezője
Angyal Frigyesné, kivitelezője Korom Jánosné.
Mind a négy terítő Magyar Kézműves Remek
címet nyert. A zsűri értékelése szerint magas
színvonalon adják vissza az alkotások a népi
hagyományokat. Színei és formái markánsak,
teltek és kellemesek.
A kitüntetést Chappon Adrienne ügyvezető
vette át.
Gálné Nagy Ildikó – szövő népi iparművész
(Algyő). Pályázatának témája: algyői rongyszőttes
hálószoba garnitúra. A pályázó több mint 20
éve foglalkozik szövéssel,. 2003 óta vezetője az
Algyői Művészkörnek. Nyaranta alkotótábort,
jeles ünnepeken népi játszószínházat tartanak.
Műhelyében, amely állandó kiállítóterme is,
gyakran tart mesterségbemutatót, ahol a látogatók
megismerkedhetnek a szövés múltjával, a helyi
hagyományokkal, és még a szövést is kipróbálhatják. 2004-ben lett népi iparművész. ÿ
A Csongrád megyei kézműves csapat Orcsik Sándor kamarai alelnök vezetésével
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a
magyar kézművesség múltból hozott értékeinek
elismerésére 2001-ben „Magyar Kézműves
Remek” elismerő címet alapított. Azóta a címre
évente jelentkezhetnek kézműipari tevékenységet folytató magánszemélyek és vállalkozások.
A 2007-ben benyújtott 36 pályázat közül a zsűri
21 pályamunkát tüntetett ki a rangot jelentő
címmel – külön büszkeségünk, hogy közülük
négyen Csongrád megyeiek.

2008 február
ÿ Már két alkalommal pályázott sikerrel. Az

algyői minták hagyományát eleveníti fel termékein,
amelyek szépen tervezett és megszőtt, a funkciójának a mai kor igényeinek is megfelelő tárgyak.
Garnitúrája hagyományos parasztszövőszéken
készült két nyüstben, vászonkötéssel, fogazott,
csavart rozmaringos díszítéssel. Hitvallását: „a
hagyományt nemcsak őrizni, de teremteni is
kell”, mostani pályázatával is igazolta. Anyagát,
amely kiemelkedő, a magyar népművészeti
hagyományokat követő, ízléses, harmonikus
színvilágú, kiválóan kivitelezett munka, a zsűri
Magyar Kézműves Remek címmel díjazta.

Ambrus Sándor csúcsi terítéke

Fetter Ferencné dél-alföldi fehér hímzése

A Hódfó Kht. alkotóinak egyik hímzett
terítője
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Aktuális

Szakma- és gyakorlati képzőhely választás
2008/2009.
Kedves Fiatalok!

Ezúton is megjelentetjük tájékoztató füzetünket a fenti címmel, abból a meggondolásból,
hogy segítséget nyújtsunk részetekre az általunk ismert szakképző helyekről, ahol szívesen
foglalkoznak a ﬁatalok oktatásával, nevelésével. Természetesen megtalálható kiadványunkban
a szakelméletet biztosító szakképző iskola neve, pontos címe is.
Pályaválasztás – szakmaválasztás?
Tulajdonképpen e két meghatározást összességében az életpályaválasztással lehetne
meghatározni, de ez a szó sem fedi már a valóságot.
Régebben, amikor még szakmát, pályát választottak maguknak a ﬁatalok, akkor ez egy
életre szólt. A „szakma” kiszolgálta az embert – a szakmatanulástól kezdve – a munkába
lépéstől a nyugdíjba vonulásig, sok esetben ugyanazon gazdálkodónál, ugyanazon munkahelyen, ahol tanult.
A gyárak, üzemek saját maguk részére oktattak, tanítottak, így biztosítva az utánpótlásukat.
Az 1989-es rendszerváltás után a gyárak, nagyvállalatok felbomlása, valamint a gazdaság, a technika felgyorsuló változása, fejlődése következtében ezt az életpályamodellt
lehetetlenné tette.
Akkor most mi is a megfelelő kifejezés a szakmát tanulni vágyó ﬁatal számára? Talán
ez:
életpálya-építés.
Ezt a fogalmat kellene rá alkalmazni, mert folyton-folyvást változik körülöttünk a világ,
a gazdaság, a technikáról, a technológiáról nem is beszélve.
Mit is tanulnak a ﬁatalok a szakképző iskolákban és a képzőhelyeken?
Szakmai alapot, melyet, kilépve az iskolapadból, önképzéssel, továbbképzéssel, szorgalommal tovább kell fejleszteni, hogy megfelelő munkalehetőséget, egzisztenciát lehessen
elérni, megvalósítani a nagybetűs ÉLET-ben.
Úgy lehet, ennek érdekében többször is szakmát kell „módosítani”, változtatni, újra
építeni az életpályát.
Tisztelt Szülők, Kedves Fiatalok!
A szakelméletet biztosító iskolák, a szakképzést vállaló gazdálkodó szervezetek feladata,
hogy segítsék a ﬁatalokat maximális tudással felvértezve, jól képzett, piacképes szakemberré
válni.
A ﬁatalok kötelessége, lehetősége, hogy mindenki szabadon válasszon szakmát – tájékoztató füzetünk szakmakínálatából is – szorgalmuk, tudásuk legjavát adva, hogy az iskola
elvégzése után ne a munkanélküliek táborát erősítve, hanem jól képzett szakemberként
kezdjék életpályájukat.
Ne a divatos, néhány jól csengő szakmanevet, szakmát válasszák, mint pl. fodrász, kozmetikus, fogtechnikus stb., mely igen vonzó a ﬁatalok között, csak éppen – végzés után – nem
tudnak elhelyezkedni, főleg nem annyian, ahányan jelentkeznek, illetve végeznek.
Azt, hogy a fenti szakmákra és a többi túljelentkezettekre szüksége van-e a gazdaságnak,
ezt jelenleg senki nem tudja megmondani. Jelenleg még nem tartunk ott, hogy az iskolarendszert (felvehető létszámkeretet) összehangoljuk a munkaerő-piaci igényekkel.
Tisztelt Szülők!
Felelősségük tudatában most is, mint eddig is, segítsék gyermeküket a pályaválasztás
útvesztőjében eligazodni.
Tudjuk, hogy Önök is, gyermekeik is nehéz döntés előtt állnak, hiszen „életmeghatározó”
felelősségről van szó.
Kérjük, tájékozódjanak a kamarai füzetünkben megjelentetett képzőhelyekről, szakmákról.
Vegyenek részt a pályaválasztási fórumokon a megfelelő döntés meghozatala előtt.
Ehhez kívánunk Önöknek a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nevében jó
egészséget, kitartást, gyermekeiknek sok sikert és eredményes tanulást.
Kesztyűs Lajos
szakképzési tanácsadó

Tizenhat szakmában a kamara rendezi az elődöntőket

A SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENY

Gálné Nagy Ildikó algyői rongyszőttes
hálószoba garnitúrája

Az idén először rendezzük meg az általunk
felügyelt 16 szakmában a szakma kiváló tanulója
versenyt, melynek elődöntője a területi kamarák
szervezésének keretében zajlik.
Csongrád megyében összesen 57 tanuló
jelentkezett az SZKTV-re ács-állványozó,
asztalos, cukrász, épületburkoló, fodrász, kárpitos, kozmetikus, kőműves, nőiruha-készítő,
szakács, szobafestő-mázoló és tapétázó, valamint
villanyszerelő szakmákban.

A verseny döntőjét április 23–25. között rendezik
meg Budapesten a Hungexpo területén, melyre a
versenyzőkön kívül több ezer diákot is várnak. A
háromnapos rendezvényen a versenyek mellett
színes programokkal, koncertekkel, kvízműsorokkal,
nyereményjátékokkal várják az érdeklődőket.
A verseny elsősorban a gyakorlati tudást díjazza, az elődöntők eredményébe pedig beleszámít
a gyakorlati szintvizsgák eredménye is.
Dankó Viktória
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Kamarai Futár

Fókusz
„A siker fokmérője a közös munka”

Szoftveripari klaszter Szegeden

A dél-alföldi régió vezető szoftveripari kutatóközpontjainak, vállalatainak és technológiai transzferszervezeteinek új típusú összefogásával jött létre a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter Szegeden. A klaszter tagjai a már meglévő együttműködések alapján felismerték, hogy fejlesztéseiket
összehangolva versenyképesebb technológiák, termékek és szolgáltatások előállítására képesek. A
klasztert egy négytagú operatív bizottság irányítja, minden ügyben egyeztetnek, így a Kamarai
Futár kérdéseire is dr. Gyenizse Pál (GriﬀSoft Zrt.), Gaál György (Polygon Kft.), Simon József
(Siemens PSE Kft.) és dr. Gyimóthy Tibor (Szegedi Tudományegyetem) közösen kialakított válaszát
oszthatjuk meg olvasóinkkal.
– Sokan még csak kerülgetik,
ízlelgetik a fogalmat „klaszter”,
önök viszont az elsők között léptek:
tizenkilenc alapítóval létrehozták
a Szoftveripari Innovációs Pólus
Klasztert. Hogyan, milyen körből
jött az ötlet, a felismerés, hogy
hálózatba kellene szerveződnie a
Dél-Alföld meghatározó szoftveripari cégeinek, kutatóhelyeinek,
technológia transzfer szervezeteinek?
– Az informatikai cégek összefogása 2004-től datálható. Ekkor
került aláírásra az e-Szeged együttműködés. Ebben a csatlakozó cégek
a régióban működő informatikai
cégek tevékenységének összefogását
vállalták fel. A szoftveripari klaszter
megalakításához a legnagyobb
lépést az SZTE Informatikai Tanszékcsoportja tette meg. A felsőoktatási oktatóműhely már közel egy
évtizede áll kapcsolatban az ipari
partnerekkel. Ezen idő alatt számos
olyan ipari projektben vettek részt,
ahol megismerhették a vállalkozói
szféra gondolkodásmódját.
– Könnyű vagy nehéz volt megértenie az alapítóknak – akik, lehet,
hogy az üzleti életben éppen egymás konkurensei –, hogy érdemes
belemenniük ebbe az új típusú
összefogásba?
– Az együttműködést nagyban
segítette a két éve elindult Szeged
Pólus program tervezése. Ennek
során alapkövetelmény volt az
egyetemi és vállalkozói szféra,
valamint az önkormányzat közös
összefogása. Ekkor fogalmazódott
meg a Szoftveripari Innovációs és
Kutató Központ (SIKK) ötlete,
és sikerült kidolgozni az evvel
kapcsolatos kulcsprojektet. A
klaszter magját az ebben szerepet vállaló vállalkozások adják.
Ehhez még további – az egyetem
kutatásai proﬁljához illeszkedő
– innovatív cégek csatlakoztak.
A klaszter elsősorban stratégiai
szövetséget jelent, a vállalkozások piaci fejlődését érintő szintű
kérdések jönnek elő. Így nem a
verseny, hanem a jövőbeli előre-

lépést akadályozó közös gondok
jönnek elő.
A kompetens munkaerő esetében jól látható, hogy minden cég
azonosan gondolkodik. Ma már
köztudott, hogy e területen egyszer-

beágyazott rendszerek, mesterséges intelligencia) fókuszál. Tehát
kifejezetten egy jól meghatározott
terméklánc mentén szerveződnek a
cégek, és nem a hagyományos al- és
fővállalkozói hierarchiában.

amelyek „magányos harcosként”
gyakorlatilag elérhetetlenek?
– Elsősorban a most induló
operatív programokból számítunk
ﬁnanszírozásra (DAOP, ill. GOP).
Emellett azonban a határon átnyúló
kapcsolatokat sem kívánjuk elhanyagolni. Ehhez már eddig is sok
segítséget nyújtott DARFT Kht.
– A Szegedi Tudományegyetemet, valamint a Csongrád és a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarát is ott találjuk az
alapítók között. Mi az ő szerepük
a hálózatban?

A szoftveripari innováció a tantermekben is megjelenik
re van a munkaerőfronton hiány
és túlkínálat. Egy komoly nemzetközi projekt elnyeréséhez nagyon
sok speciális tudással rendelkező
fejlesztőre van szükség. Ez egy cégnél nem mindig áll rendelkezésre.
Emellett még számos példát fel
lehetne sorolni (pl. az egyetemen
kifejlesztett új kurrens tudások
mielőbbi beépítése a programjaikba,
vagy a szoftverminőség területe),
ahol nem a verseny dominál a
cégek között.
– Mennyiben más, és mivel több
a klaszter a puszta együttműködésnél?
– A klaszter már a nevében is
jelzi, hogy az összefogás alapja az
innováció, és jellegében pedig a
pólusprogramban meghatározott
kutatási irányokra (szoftverminőség, orvosi jel- és képalkotás,

– A könnyebb megértés érdekében, kérem mondjon, illetve
modellezzen egy konkrét példát
a klaszterbe tartozók ,,összedolgozására”.
– Friss klaszterként elsősorban a
közös pályázati aktivitásokat lehet
kiemelni. A klaszterünkből több
cég is részt vett az NKTH Jedlik
Ányos, vagy a Nemzeti Technológiai Platform pályázataiban. A
közös kutatási és termékfejlesztési
munka ezeken keresztül valósul
meg. Ezt követően közös honlapot,
kiadványokat kívánunk szerkeszteni, amely a közös piacra lépést
lesz hivatott szolgálni majd.
– Az Európai Unióban jól csengő
fogalom a klaszter, támogatásra
érdemes együttműködési formációnak is számít. Megnyílhatnak
olyan források a hálózat számára,

– Az egyetem, bármennyire is furcsa, a klaszter esetében a szervezet létrejöttét követően egy lépéssel hátrébb
kerül a sorban, hiszen ez a vállalkozások összefogásáról szól elsősorban.
Tehát a napi klaszter gyakorlatban
főképp a speciális képzési igények
kielégítésére (átképzések, kompetenciaközpontok létrehozására) illetve
a tudományos eredményeinek az
átadására koncentrál majd. A közös
piacszervezés viszont egyértelműen
a vállalkozásokra hárul. A kamarák
itt tudnak bekapcsolódni a közös
munkába, hiszen ez a szervezet
tudja a legautentikusabban egyrészt
konkrét fejlesztési igényeit megjeleníteni a tagjain keresztül, másrészt
pedig a nemzetközi kapcsolatait
felhasználva új perspektívákat nyitni
a régióban működő szoftverfejleszÿ
tők előtt.

2008 február
ÿ – Nyitott-e a klaszter további
csatlakozók irányába? Ha igen,
kiket várnak a hálózatba? Hol
a határ?
– A klaszter természetesen
nyitott. A belépés formai lehetőségét az SZMSZ határozza meg.
Elsősorban olyan cégeket várunk
sorainkba, amelyek a kijelölt tema-
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Fókusz
tikus fejlesztési irányok munkájába
kívánnak és tudnak eddigi referenciáik alapján bekapcsolódni.
– Mikor lennének elégedettek,
ha egy-két-három év múlva megkérdeznék önöket?
– A klaszterünk számára a legfontosabb kihívás a „nemzetközi
láthatóság” elérése. Ehhez közös

exportképes termék- és szolgáltatási paletta kialakítása kell. A
kitűzött cél eléréshez azonban soksok közös projektre van szükség.
A siker fokmérője tehát paradox
módon elsősorban maga a közös
munka. A minél nagyobb számú
közös ötlet, a kimunkált fejlesztés
és annak végén pedig a közös

klasztertermék. Elégedettek pedig
akkor lennénk, ha ezeket a közös
régiós termékeket a piac is kedvezően fogadná. Ha végre a jelentős
kutatási eredményeket felvonultató
egyetem eredményei nem másutt
hasznosulnának vagy a ﬁókokban
porosodnának.
Őrﬁ Ferenc

Fehér Éva: Felmérjük a cégek kutatás-fejlesztéssel, innovációval kapcsolatos igényeit

Kamara a szoftveripari klaszterben

A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter alapítói között van a
Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara is. A kamara szakirányú információs bemutatkozó anyagát Fehér Éva, a kamara
szolgáltatási alelnöke készítette
el, aki a vállalkozóknak nyújtott
szolgáltatások közül külön is
kitért az innovációs projektek
bemutatására, köztük a Link to
e-business kereskedelem- és üzleti
szolgáltatásfejlesztési programra,
mely az információs társadalom
kiterjesztésében játszhat kulcsszerepet. Felhívta a ﬁgyelmet arra
is, hogy a kamara több mint két
évtizedes tapasztalattal rendelkezik
a partner- és üzletközvetítés terén,
s közel hét éve ad otthont nemcsak
a megyei, hanem számos esetben
az országos multinacionális informatikai vállalatoknak is klubszerű
bemutatkozásra, kapcsolatépítésre.
Ahogy Fehér Éva utalt rá, a kamara
eddig is számos programban működött együtt a klasztertagokkal
üzleti, pályázati, marketing- és más

szolgáltatási területeken. A kamara
adott otthon például 2005-ben
a Gondolkodjunk együtt! című
konferenciának, amikor is húsz,
a területfejlesztésben érdekelt,
koncepciókkal, elképzelésekkel
rendelkező szervezetet, intézményt,
önkormányzatot, kistérséget ültetett egy asztalhoz, melynek alapján
kötetben is megfogalmazta fejlesztési javaslatait a II. Nemzeti
Fejlesztési Tervhez. Majd, mintegy
az együtt gondolkodás folytatásaként, a 2006-ban induló kamarai
esték rendezvénysorozatban már
a fejlesztési pólusprogram kulcselemeivel ismerkedhettek meg
az érdeklődő vállalkozók. Ezek
is mind a kutatás-fejlesztésre és
az innovációra épülnek.
Ahogy Fehér Éva fogalmazott,
a kamara a klaszterben „üzleti
angyalként” innovációs és technológiatranszfert segítő feladatokat
kíván ellátni, elősegítve, menedzselve a gondolatok, projektek
minél gyorsabb megvalósulását a
gazdaságban (olyan területeken,

Fehér Éva
mint például: szoftverminőség,
beágyazott rendszerek, orvosi jel- és
képalkotás, mesterséges intelligencia
stb.). A kamarai hálózatra, illetve
a társkamarai együttműködésre
utalva, a következő területeken javasolja kiterjeszteni a tevékenységek
körét: technológiák beszerzése; K+F
termékek, szolgáltatások kifejlesz-

tése a tagvállalatokon keresztül;
technológiatranszfer; tudásáramlás,
tapasztalatcsere elősegítése; piackutatás; kapacitások összehangolása;
új piaci kapcsolatok teremtése; marketing, értékesítés; ügyfélszolgálat;
érdekképviselet; pályázatokon való
részvétel; képzések; kiállításokon,
vásárokon való megjelenés; határ
menti kapcsolatok.
Fehér Éva becslése szerint akár
ezer olyan tagja is lehet a megyei
kamarának, akik/amelyek érdekeltek
lehetnek ebben az új típusú üzleti
szolgáltatásban. Kétoldalú információáramlásban gondolkodnak:
egyrészt feltérképezik a gazdaság
szereplőinek kutatás-fejlesztéssel, innovációval kapcsolatos elképzeléseit,
igényeit, másrészt megosztják velük
a klaszter működésével kapcsolatos
információkat, lehetőségeket. A
szoftveripari klaszternek máris
számos olyan eleme van, amelyről
érdemes tájékoztatni a kamarához
tartozó cégeket, hangsúlyozta a
CSMKIK alelnöke.
Ő. F.

Környezetkímélő technológiák az élelmiszeriparban: feldolgozás, műszaki diagnosztika, információtechnológia

Ingyenes tanfolyamok a mérnöki karon

A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki
Kar a Környezetkímélő technológiák az
élelmiszeriparban: feldolgozás, műszaki
diagnosztika, információtechnológia (HEFOP
3.3.1-P.-2004-06-0086/1.0) pályázat koordinátoraként különféle tanfolyamokat indít
februárban és márciusban.
A pályázati támogatásnak köszönhetően a
tanfolyamaink teljesen ingyenesek. A tanfolyami
hallgatóknak napidíjat, szállás költséget és
utazási hozzájárulást ﬁzetnek. A tanfolyam
résztvevői írásos és/vagy elektronikus formában
a tanfolyam anyagát megkapják.
A pályázat célcsoportjai felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók, ezért
a fenti támogatást csak nekik biztosítja a
program.
Ízelítő a több mint harminc kurzust tartalmazó tanfolyami kínálatból:

Szakértő rendszerrel támogatott üzleti
döntések
A tanfolyam helyszíne: Szeged, Moszkvai
krt. 5–7.
A tanfolyam időpontja: február 25–26.
Kezdés: 9 óra.
Kurzuskód: DÖNT1
Hatékony vezetés
A tanfolyam helyszíne: Szeged, Moszkvai
krt. 5–7.
A tanfolyam időpontja: március 10–11.
Kezdés 13.00
Kurzuskód: HVEZ1
Műszaki diagnosztika alapjai (február
22–23.).
Kurzuskód: MD
Érzékszervi vizsgálat és élelmiszerminősítés (március 26–28.). Kurzuskód:
ERZ01

Minőségügyi alapismeretek (február
22.).
Kurzuskód: MIN01
Számítógéppel segített tervezés CAD
(március 5-8.).
Kurzuskód: CAD02
Fejlesztési és innovációs pályázatok készítése (március 7-8.). Kurzuskód: PÁLY1
Az érdeklődőknek javasoljuk, látogassák
meg a projekt honlapját a
www.mk.u-szeged.hu/~femat internet
címen, ahol az összes tanfolyam információs
anyagát is megtekintheti.
Jelentkezés: a hak@mk.u-szeged.hu
e-mail címen, a kurzus kódjának feltüntetésével.
Bővebb információ: (62) 546-020
Horváthné dr. Almássy Katalin, (30) 4293774 dr. Gyimes Ernő.
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Pályázati felhívás

A kamara gazdaság- és kereskedelemfejlesztési,
valamint innovációs alapjából elnyerhető támogatások
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az előző évek gyakorlatához hasonlóan pályázati felhívást
tesz közzé az alábbi témákban. A pályázat benyújtásához szükséges pályázati csomag, mely tartalmazza a
részletes pályázati felhívást, az adatlapot és az ahhoz kapcsolódó útmutatót, 2008. február 7-től szerezhető
be a kamara ügyfélszolgálatán.
A pályázat célja, hogy egyszeri pénzügyi támogatással segítséget nyújtson a kamarai tagok gazdaság- és
kereskedelemfejlesztéséhez, bel- és külföldi piacra jutásához, üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez, innovációs
elképzelésük megvalósításához.
I. A pályázat benyújtására jogosult:
Pályázat benyújtására jogosult
minden olyan kamarai tag (egyéni,
ill. társas vállalkozás), aki/amely
1) a pályázat benyújtását megelőző
12 hónapig folyamatosan a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
regisztrált tagja volt, vagy a pályázat
benyújtását megelőző évben vállalt
kamarai tagságot, de a 12 havi folyamatos tagsággal nem rendelkezik, és
vállalja, hogy a támogatás visszaﬁzetését követő további 3 évig folyamatosan kamarai tag marad és a tagdíjat
határidőre megﬁzeti, vagy a pályázat
benyújtásának évében vállal kamarai
tagságot, és azt a pályázat benyújtását
megelőző legalább 3 hónappal korábban teszi, és vállalja, hogy a támogatás
visszaﬁzetését követő további 5 évig
folyamatosan kamarai tag marad és a
tagdíjat határidőre megﬁzeti.,
2) a pályázat benyújtásakor nem
áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,

3) a pályázat beadásakor lejárt köztartozása nincs,
4) a pályázat beadásakor tagdíj- és
szolgáltatási díj hátraléka nincs,
5) az etikai bizottság nem hozott
elmarasztaló határozatot ellene.
6) Nem pályázhat 5 évig az a kamarai tag, aki/amely a már folyósított támogatásból eredő visszaﬁzetési
kötelezettségének nem tett eleget, a
támogatási célt nem valósította meg,
vagy megtévesztően nyilatkozott.
7) Kapcsolt vállalkozások közül
csak egy pályázó részesülhet támogatásban.
Fent megnevezett feltételeknek
együttesen kell fennállniuk, bármelyik
hiánya a pályázat érdemi vizsgálat
nélküli kizárását eredményezi a pályázati körből.
II. A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei:
A pályázaton való részvétel részletes
feltételeit, a pályázat benyújtásának
tartalmi és formai követelményeit,
a pályázat elbírálásának szempont-

Gazdaság- és kereskedelemfejlesztési pályázat:

A pályázat tárgya a következő lehet:
1) A vállalkozások versenyképes termelését, szolgáltatását közvetlenül
segítő, bővítő gépi berendezések, eszközök beszerzése (beleértve az energiatakarékos eszközök beszerzését).
2) EU követelményeinek megfelelő eszközök beszerzése
3) Bel- és külföldi kiállításokon, vásárokon, termékbemutatókon – elsősorban a megyét és annak gazdaságát bemutató rendezvényen – való
részvétel dologi költségei.
4) Közvetlenül a pályázó által gyártott, illetve forgalmazott áruhoz, ill.
a pályázó által teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó reklám- és propagandaanyagok, termékismertetők készítése.
5) Termék, szolgáltatás piaci bevezetését, exportfejlesztési célokat szolgáló tanulmány készítése.
6) Bel- és külföldi, szervezett üzletember-találkozókon való részvétel
támogatása.
7) Csongrád megyében szervezendő kereskedelemfejlesztési és
befektetésösztönzési akciók szervezésének támogatása.
8) Kereskedelem és vendéglátás területén franchise rendszer értékesítésének, ill. a franchise átvevő partner rendszerbe való belépésének
támogatása.
9) Telephely kialakítása, vásárlása.
10) Szakképzési körülmények kialakítása és javítása.
A pénzügyi támogatás módja:
Visszatérítendő kamatmentes támogatás maximum 2 000 000 Ft.
A támogatásból 36 hó futamidővel legfeljebb a beruházás, fejlesztés
értékének, illetve az elfogadott költségeknek az 50%-a ﬁnanszírozható.
Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati
forrás kiegészítéseként is, oly módon, hogy annak célja megegyezik az
itt megjelölt prioritásokkal, illetve pénzügyi teljesítést tekintve, az egyéb
pályázatban megjelölt támogatáson kívüli forrás megbontása 2/3, 1/3 arányban lehetséges a vállalkozói saját forrás és a kamarai pénzügyi támogatás
vonatkozásában, az utóbbi maximum 2 millió Ft összegben.
Pénzügyi teljesítését tekintve a pályázat benyújtásának időpontjában
legfeljebb 50% készültségi fokon álló, legkorábban 2008. január 1-jén
megkezdett, a pályázat benyújtásától számított 1 éven belül megvalósuló
projekttel lehet pályázni.
A pályázat benyújtásáig már lezajlott kereskedelemfejlesztési cél támogatására pályázat nem nyújtható be. (pályázat tárgya 3, 6, 7-es pontja)

jait a Pályázati Útmutató (csomag)
tartalmazza.
Pályázatot benyújtani kizárólag a
kamaránál hivatalosan beszerzett és
regisztrált CD lemezen tárolt Pályázati Útmutató csomag alapján lehet,
2008. február 7-től.
Pályázati útmutató ára: 2000 Ft.
A pályázati útmutató beszerezhető:
Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara
6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12.
szám alatti székhelyén és a hódmezővásárhelyi, szentesi és makói kamarai
szolgáltató irodákban.
III. Általános feltételek:
1) Alaponként – egy fordulóban
– egy pályázó csak egy pályázatot
nyújthat be.
2) Egy pályázó adott évben csak egy
alapból nyerhet el támogatást.
3) Azok a pályázók, akik 5 éven belül
már kétszer részesültek támogatásban,
abban az esetben részesülhetnek újból,
amennyiben a pályázat benyújtásakor
maximum 1 folyamatban lévő, vissza

nem ﬁzetett támogatásuk van, illetve
forráshiány miatt egyéb pályázat
nem kerül elutasításra.
4) Előnyt élveznek azok a pályázók, akik még nem részesültek
támogatásban.
5) Pályázónként a kintlévő aktuális
támogatás összege együttesen nem
haladhatja meg a 7 millió Ft-ot.
A visszatérítendő kamatmentes
támogatás teljes összege lejárttá válik azon a napon, amikor
a vállalkozás kamarai tagsága
megszűnik, vagy kamarai tagdíj és
szolgáltatási díj ﬁzetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti.
IV. A pályázat beérkezésének
határideje:
A pályázat beérkezésének határideje 2008. április 24. 12 óra
A pályázat leadásának helye/
postai címe: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12.,
Pf.: 524
A pályázat benyújtására nyitva
álló határidő elmulasztása esetén
igazolási kérelemnek nincs helye.
A benyújtott pályázatokat a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége bírálja el az elnökség
mellett működő gazdaságfejlesztési
munkabizottság javaslata alapján,
legkésőbb 2008. június 30-ig.

Innovációs pályázat:

A pályázat célja, hogy egyszeri visszatérítendő kamatmentes pénzügyi támogatással segítséget nyújtson a kamarai tagok
− kutatás-fejlesztési eredmények transzferét szolgáló,
− műszaki fejlesztési, termékfejlesztési eredmények alkalmazására
irányuló
− és környezetvédelmi tevékenységéhez.
Prioritások:
− kutatásfejlesztés eredményeinek gyakorlati alkalmazása,
− technológiatranszfer,
− energia- és anyagtakarékos műszaki megoldások,
− csomagolástechnikai fejlesztések,
− környezetvédelmi fejlesztések,
− környezeti károk elhárítása,
− technológiai újítások és szabadalmi eljárások.
Kizárólag beruházást tartalmazó fejlesztésre támogatás nem igényelhető! A fejlesztés összköltségének maximum 30%-a fordítható
eszközbeszerzésre.
A pénzügyi támogatás módja:
Visszatérítendő kamatmentes támogatás maximum 5 millió Ft, legfeljebb 36 hó futamidővel.
A projekt értékének maximum 50%-a ﬁnanszírozható támogatásból.
Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati
forrás kiegészítéseként is, oly módon, hogy annak célja megegyezik az
itt megjelölt prioritásokkal, illetve pénzügyi teljesítést tekintve, az egyéb
pályázatban megjelölt támogatáson kívüli forrás megbontása 2/3, 1/3
arányban lehetséges a vállalkozói saját forrás és a kamarai pénzügyi támogatás vonatkozásában, az utóbbi maximum 5 millió Ft összegben.
Pénzügyi teljesítését tekintve a pályázat benyújtásának időpontjában
legfeljebb 50% készültségi fokon álló, legkorábban 2008. január 1-jén
megkezdett, a pályázat benyújtásától számított 1 éven belül megvalósuló
projekttel lehet pályázni.
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöksége

2008 február
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Három megye, 444 milliárd forintos nettó adó- és járulékbevétel

Közel ezerszáz vagyonosodási vizsgálat

Közel 15 százalékkal volt több az adóhatóság bevétele a három
dél-alföldi megyében 2007-ben, mint egy évvel korábban. Eredményesen zárult a mintegy 1100 vagyonosodási vizsgálat is, melyek
során 5,5 milliárd forintos adókülönbözetet tártak fel.
„Tavaly 536,7 milliárd forint beﬁzetést könyvelhettünk az adóalanyok
folyószámláján a kiemelt adó- és
járuléknemekben, ami közel 15
százalékkal haladta meg a 2006.
évi beﬁzetéseket” – kezdte beszámolóját Tamásné Czinege Csilla,
az APEH Dél-alföldi Regionális
Igazgatóságának igazgatója, aki az
elmúlt évet értékelte idei első sajtótájékoztatóján. A beﬁzetések mellett
92 milliárd forintot kaptak vissza
az adózók, így a költségvetés nettó
bevételéhez 444,5 milliárd forinttal
járultak hozzá a régióban székhellyel
rendelkező adóﬁzetők.
Az illetékhivatalok integrációját
követően az év során valamivel több
mint 15 milliárd forint illetékbevételt is beszedett az adóhivatal, amely
összeg a 2006. évit 18 százalékkal
haladta meg. 2007-ben közel 144
ezer ügyben 15,5 milliárd forint
illetéket szabtak ki, határozatonként
átlagosan 108 ezer forintot.
A jövedelmekhez kapcsolódó
adóknál, járulékoknál azon jogszabályváltozások hatása érvényesült,
amelyek az adózói kör kiszélesítésével a bevételek növekedését
segítették elő. Ezek a hatások
leginkább a társadalombiztosítási
bevételeknél jelentek meg. A nettó
bevétel növekedésének üteme a
nyugdíjbiztosítási alapot illetően több mint 21 százalékkal, az
egészségbiztosítási alapnál pedig

6,7 százalékkal nőtt a múlt évhez
képest.
A nettó áfabevétel 20,6 százalékkal, 11 milliárd forinttal emelkedett
a 2006-os záráshoz képest, amellett,
hogy mindkét évben egyaránt 20
százalékos kulcs alkalmazását írta
elő a jogszabály a 25 százalékos
kulccsal szemben. Az áfa-visszaigénylések összege mellesleg 8,6
százalékos emelkedést mutat. A
társasági adóból származó bevételek
pedig csaknem 13 százalékkal, azaz
3,3 milliárd forinttal haladták meg
a múlt évit.
Az adóalanyok száma 2007 végén 155 ezer volt, több mint 16
százalékkal, közel 21 ezer 500 fővel
haladta meg az előző év végén nyilvántartottak létszámát. A leginkább
az önálló tevékenységet folytató
magánszemélyek száma emelkedett a dél-alföldi régióban: az év
végére 77,2 százalékkal, 21 ezer 400
fővel gyarapodtak az előző évhez
képest. A költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervezetek számában
tapasztalható a legnagyobb mértékű,
csaknem 12 százalékos csökkenés,
amelynek hátterében a közigazgatás
átszervezése húzódik meg.
Az elmúlt évben nagyságrendileg
több adóbevallást és adatszolgáltatást
dolgoztak fel a három megyében,
mint 2006-ban. A járulékﬁzetéssel
összefüggésben beérkezett elektronikus bevallások száma például

csaknem 1 millió darab volt. A bevallások, adatszolgáltatások növekvő
száma részben az előírt kötelezettségből adódott, de az adózók jóval
nagyobb hányada élt az internetes,
illetve elektronikus úton történő
adóbevallás lehetőségével is.
Az igazgatósághoz az előző évhez
viszonyítva 119 ezer darabbal több
személyi jövedelemadó-bevallás
érkezett, s közel 77 százalékukat az
adózók az internetes program segítségével készítették el. A beérkezett
bevallások számának növekedését
az okozta, hogy kevesebb munkáltató vállalta a munkavállalókkal
való elszámolást, így több lett az
önadózó.
Az ellenőrzések során megállapított nettó adókülönbözet, csaknem 26 milliárd forint, az összeg
18,5 százalékkal haladta meg a
2006-ost. Az egy megállapításra
jutó nettó adókülönbözet pedig 47
százalékkal emelkedett 2006-hoz
képest: 3 millió forint jutott egy
megállapításra.
A vagyonosodási vizsgálatoknál
az 1097 darab befejezett ellenőrzés
64 százaléka zárult megállapítással.
A feltárt adókülönbözet összege
elérte az 5,5 milliárd forintot, az
egy vizsgálatra jutó adókülönbözet
összege pedig a 7,8 milliót.
A társadalombiztosítási alapokat
megillető járulékkötelezettségek,
valamint magánnyugdíj-pénztári
tagdíj ellenőrzések témakörében
több mint 10 ezer darab ellenőrzést
végeztek a revizorok. A vizsgálatok
során 10,5 milliárd forint adókülönbözetet tártak fel. 2007-ben több

Tamásné Czinege Csilla
mint 52 milliárd forint behajtására
kezdeményeztek végrehajtási eljárást, és ebből több mint 23 milliárd
forint be is folyt, az illeték-végrehajtási ügyekből pedig mintegy 1,1
milliárd forintot szedtek be.
A felszámolási és végelszámolási
szakterületen a folyamatban lévő felszámolási eljárások száma megközelíti
az 1900 darabot. Az előző évhez viszonyítva 11 százalékkal több felszámolási
eljárást kezdeményeztek. A folyamatban lévő végelszámolások száma eléri
a 900 darabot, akárcsak 2006-ban. Az
APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága hatósági jogkörében eljárva 181
büntető feljelentést kezdeményezett:
a feljelentések oka a legtöbb esetben
a csalás, adócsalás gyanúja volt. Az
összes jogcímen tett feljelentésünk
elkövetési értéke megközelítette a 2,4
milliárd forintot.
F. K.

Új közbeszerzési felelősségi szabályok március 1-jétől

A közpénzek védelmében

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 36/A. §-ának értelmében közbeszerzések esetén a kifizetések során 2008.
március 1-jétől új felelősségi szabályok
lépnek életbe. Az erről megjelent APEH
tájékoztató lényegét az alábbiakban foglaljuk össze.
A közbeszerzésekről szóló (2003. évi CXXIX).
törvény szerinti nyertes ajánlattevő és az
alvállalkozók között megkötött vállalkozási
szerződések alapján havonta nettó módon, azaz
forgalmi adót nem tartalmazó 100 ezer Ft-ot
meghaladó kiﬁzetés csak abban az esetben
teljesíthető, ha a kiﬁzetést megelőzően a kiﬁzetés jogosultja bemutat, átad, vagy megküld
egy 15 napnál nem régebbi adóigazolást a
ﬁzetésre kötelezett vállalkozónak. A 100 ezer Ft-

os határ elszámolási időszaktól, részteljesítéstől
stb. független, azt mindig egy naptári hónapra
vetítve összesítve kell számítani. Amennyiben
egy naptári hónapban több részletben történik
kiﬁzetés és például – a kiﬁzetések kis összege
miatt – csak a negyedik alkalommal lépi túl a
kiﬁzetést teljesítő vállalkozás a 100 ezer Ft-os
határt, az adóigazolást ennél a kiﬁzetésnél kell
először kérni.
A fenti szabályt azoknál a kiﬁzetéseknél
kell alkalmazni, amelyek a közbeszerzési
törvény szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében
eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő
között a hatályba lépést követően történnek,
valamint a közbeszerzés megvalósításához
kapcsolódóan a vállalkozók (alvállalkozók)
között már megkötött vagy a jövőben meg-

kötendő szerződések alapján, 2008. március
1-jétől történő kiﬁzetésekre vonatkozik. Ez
alapján mindig a kiﬁzetés időpontját, nem
pedig a szerződéskötést vagy a teljesítést
kell vizsgálni.
A közbeszerzések közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött mindegyik
szerződés esetén a vállalkozó tájékoztatja
az alvállalkozót arról, hogy a szerződés
és ennek teljesítése esetén a kifizetés a
közbeszerzési felelősségi szabály hatálya
alá esik. A tájékoztatási kötelezettséget
már megkötött szerződések esetén is alkalmazni kell utólagosan, ha az alapján
kifizetés történik.
(Folytatás a 10. oldalon)
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Egyértelmű szabályozást, egységes értelmezést sürget a kamara

Áfazűrök 2008
Még ebben a hónapban törvénymódosítás várható

2008. január 1-jétől teljesen új áfatörvény lépett hatályba, amely
a közel másfél évtizede hozott (azóta számtalanszor módosított)
régi áfatörvényt váltotta fel. Az új törvény megalkotását indokolta,
hogy az Európai Unió közösségi szintű szabályozása is megújult,
2007. január 1-jével hatályba lépett a közös hozzáadott értékadórendszerről szóló 2006/112/EK irányelv, amely a korábbi (ún.
hatodik) áfa irányelvet és annak összes módosítását tartalmazza
átláthatóbb és közérthetőbb szerkezetben.

esetben az APEH, vagy a PM illetékes szakembereitől sem kapnak,
ezért másfél hónappal a törvény hatályba lépése után kaotikus helyzet
alakult ki. Január elején az APEH
honlapján a fordított adózásra
vonatkozóan megjelent ugyan egy
állásfoglalás, amely a problémát

A Parlament által megalkotott új
áfatörvény nem a korábbi törvény
módosítása, hanem a előzőnél
lényegesen hosszabb, teljesen új
szerkezetű törvény, amelyben sok
szabály változik, újrafogalmazódik, átneveződik, megszűnik,
kiegészül stb.
A törvény gyakorlati alkalmazása
már az év első hónapjában nehéz
helyzet elé állította a vállalkozókat,
mivel az – a régi törvénnyel ellentétben – számos területen nem tartalmaz konkrét meghatározásokat,
hivatkozásokat (pl. az SZJ számra)
az adózás mikéntjére vonatkozóan. A törvény egyik neuralgikus
pontja a fordított adózás, amelyet
az uniós szabályoknak megfelelően több területre is kiterjeszt,
de nem nevezi meg konkrétan
ezeket a tevékenységeket. Például
az ingatlanok esetében ingatlanhoz kapcsolódó építés-szerelési
fenntartási, takarítási, tisztítási,
karbantartási, javítási, átalakítási
és bontási szolgáltatásokra fordított adózást ír elő, ugyanakkor az
ingatlan fogalma az áfatörvényben

nem oldotta meg, inkább további
kérdéseket generált.
Kamaránk a törvény hatályba
lépése óta két előadást is szervezett
áfatémában, ahol azonban sok
kérdés megválaszolatlan maradt,
pedig az adózók megfelelő tájékoztatásának kötelezettségét az adózás
rendjéről szóló törvény is előírja
az adóhatóság számára.
Véleményünk szerint a jelenlegi

Mi a fordított adózás?
A fordított adózás az áfatörvénnyel kapcsolatosan merül fel,
és csak áfaalanyok között jöhet létre. Fordított adózásról akkor
beszélünk amikor az általános forgalmi adót nem a termék
értékesítője ( eladója), a szolgáltatás nyújtója, hanem a termék
vevője, a szolgáltatás igénybevevője ﬁzeti meg. Tehát pl. egy
fordítottan adózó szolgáltatás esetében a szolgáltatást nyújtó a
szolgáltatásról szóló számlában nem számít fel áfát (nettó öszszegben számláz, a számlán azonban jeleznie kell, hogy az adót a
szolgáltatás igénybevevője ﬁzeti). A szolgáltatás igénybevevője, a
számla befogadója számítja fel, vallja be és ﬁzeti be az általános
forgalmi adót, egyidejűleg lehetősége van (amennyiben jogosult)
az adó visszaigénylésére is.
nincs deﬁniálva (csak az építési
telek és a lakóingatlan), hasonlóan
kimaradt belőle az építési-szerelési
tevékenység meghatározása is. Így
a jogszabály szövege túlságosan
széles körű értelmezésre ad lehetőséget, ami kérdések százait
veti fel az ilyen tevékenységeket
végzők körében.
Sajnos a vállalkozók kérdéseikre
az egyértelmű választ nagyon sok

helyzet tarthatatlan, ezért mielőbbi
törvénymódosítás szükséges az
egységes értelmezés érdekében. Az
azonban elvárás, hogy az egyértelmű szabályozás megjelenéséig ne
érje szankció azokat a jóhiszemű
vállalkozásokat, akik a felmerült
értelmezési problémák miatt
áfaügyekben nem megfelelően
jártak el.
Lapzártánkkor kaptuk az információt, kormány-előterjesztés
készült az áfatörvény módosítására,
amely érinti a fordított adózást is,
leszűkíti és egyértelművé teszi az
ingatlannal kapcsolatos ily módon adózó szolgáltatások körét.
Az előterjesztés szerint ingatlan
esetében a fordított adózás csak
az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő épület, egyéb építmény
létrehozatalának részeként, szolgáltatás nyújtásának minősülő
építési -szerelési munka, valamint
olyan szolgáltatás nyújtása esetében
állna fenn, amely meglévő épület,
egyéb építmény rendeltetésszerű
használatának megváltoztatására
irányul. A törvénymódosításra
– amennyiben a Parlament jóváhagyja – várhatóan még február
hónapban sor kerül. A módosított
törvény kihirdetését követően
kamaránk az áfaváltozásokkal
kapcsolatosan – várhatóan március elején – tájékoztató előadást
szervez.
Kürti Klára

Új közbeszerzési felelősségi szabályok március 1-jétől

A közpénzek védelmében

(Folytatás a 9. oldalról)
A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
kiemelt szankcióval jár. Az adózó a közbeszerzések közvetlen megvalósítása érdekében megkötött vállalkozási szerződésekhez
kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségének
megsértése esetén, kiﬁzetésenként a kiﬁzetés összegének 20%-áig terjedő mulasztási
bírsággal sújtható.
Amennyiben az alvállalkozó a kiﬁzetés
előtt nem tud „nullásnak” minősülő együttes
adóigazolást bemutatni, azaz tartozása van, a
vállalkozó az adóhatóság intézkedéséig visszatartja a kiﬁzetést az igazolásban feltüntetett
köztartozás erejéig. Amennyiben ezt nem teszi,

a kiﬁzetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozó köztartozásáért. Ha az adóigazolás
tartozást mutat, az adóhatóság a végrehajtás
szabályai szerint a végrehajtási jegyzőkönyv
kiállításával és megküldésével haladéktalanul
intézkedik a követelés lefoglalásáról. A vállalkozó a követelés lefoglalását követően mentesül
az egyetemleges felelősség alól.
Az eljárás során megkövetelt adóigazolás egy
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás.
Az együttes igazolás tartalmazza mind az
állami adóhatóságnál, mind a vámhatóságnál
fennálló köztartozás fennállását vagy annak
hiányát. Az igazolás iránti kérelmet elegendő
az állami adóhatóságnál előterjeszteni, ezután
az adóhatóság megkeresi a vámhatóságot és

beszerzi az igazolás kiállításához szükséges
adatokat. A közbeszerzéshez kapcsolódó
kiﬁzetés céljából igényelt adóigazolás iránti
kérelem tartalmazza a kiﬁzetést teljesítő adózó
nevét (elnevezését), székhelyét (címét), adóazonosító számát.
Az igazolás iránti kérelem elektronikus úton
is beszerezhető.
A közbeszerzés során teljesítendő kiﬁzetéshez
igényelt igazolás illetékmentesen kérhető.
Az igazolás kiállítására az ügyintézési határidő nyolc nap.
A témában megjelent APEH tájékoztató
részletesen olvasható a CSMKIK honlapján
az „APEH aktuális híranyagai” menüpontban.
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Minden, amit a számlahasználat
új rendjéről tudni kell
2008. január 1-jétől jelentősen megváltoztak a számla használatával kapcsolatos előírások (47/(XII. 29) 2007 PM rendelet),
amelyek pontos ismerete fontos valamennyi vállalkozás számára.
Az alábbiakban, ﬁgyelemfelkeltés céljából, röviden összefoglaljuk
az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Nyomdai úton előállított
számlák
A nyomdai úton előre gyártott
számlák közül 2008. január 1-jétől
már csak kizárólag az APEH által
kijelölt sorszámtartományokat
tartalmazó számlák használhatók,
tehát csak azokat lehet kibocsátani
és befogadni. (az APEH határoz meg sorszámot minden, az
áfatörvényben meghatározott tartalmi elemeket tartalmazó számla
(egyszerűsített számla) nyomdai
előállításához.).
A 2007. január 1. előtt gyártott
nyugta- és számlanyomtatványokat 2007. június 30-ig lehetett
forgalomba hozni, és azokat csak
2007. december 31-ig lehetett
felhasználni. Az ezen időpontig fel
nem használt régi számlatömböket
2007. december 31-én le kellett
zárni, majd selejtezni (lásd Futár
januári szám).
Hogyan ismerhető fel, hogy a
hatályos jogszabályoknak megfelelő-e az előre gyártott számla?
Az APEH által engedélyezett
sorszámtartományba illeszkedő

Új
üzemanyagárak
2008. február 1-je és február
29-e között alkalmazható üzemanyagárak
Ólmozatlan motorbenzin
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 289Ft/l
Gázolaj 295 Ft/l
Keverék 312 Ft/l
LPG autógáz 186 Ft/l
Ha a személyi jövedelmadótörvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő
árak szerint számolja el, nem
szükséges az üzemanyagról
számlát beszereznie. (Magyar
Közlöny 2008. 7. szám)

sorszámmal legyártott nyugta- és
számlanyomtatványok sorszámának hosszúsága 12 karakter.
Felépítését, struktúráját az alábbi
példa szemlélteti.
Példa a 2007-ben engedélyezett
sorszámra:
AA7N-A123456. (2008-ban is
használható)
Példa a 2008-ban engedélyezett
sorszámra:
AA8NA1234567
2007 második félévében már
csak az APEH által engedélyezett
sorszámtartományba illeszkedő
nyugta-, számla-, egyszerűsített
számlanyomtatvány volt jogszerűen
értékesíthető, ezért – szabályos
értékesítés esetén – a második félévben vásárolt nyomtatványok már
megfelelnek az új szabályoknak,
így 2008-ban is használhatók.
Azt, hogy a vállalkozás által
használt, illetve a hozzá beérkező
(befogadott) számlán az APEH
által kiadott sorszámtartomány
szerepel-e, ellenőrizni lehet az
APEH honlapján.
Elsősorban a befogadott nagyobb összegű számlák esetében

érdemes utánanézni, hogy az
APEH által engedélyezett sorszámtartományú nyomtatványon
készült-e számla.
Az ellenőrzés menete: az
APEH honlapján a jobb oldali
menüsorban található „egyéb
adatbázisok” menüre kattintva
kiválasztjuk a „nyomdai sorszám
intervallumokat”, majd a feljövő
ablakokat kitöltve (a legördülő
menüből a nyomda, a számla
fajtája kiválasztása, a sorszám
beírása) információt kapunk
arról, hogy a számlát tényleg a
számlán szereplő nyomda gyártotta, valamint mikor kérte a
sorszámtartományt és mikor
tették közzé.

Számítógéppel előállított
és papírra nyomott
számlák

A számítástechnikai eszköz útján
előállított és papírra nyomtatott
számla abban az esetben alkalmas
adóigazgatási azonosításra, ha
szigorú számadás alá vonása úgy
valósul meg, hogy
a) a számla kibocsátására szolgáló számítástechnikai program
kihagyás és ismétlés nélkül, folyamatosan biztosítja a sorszámozást,
továbbá
b) a számlapéldányok hiánytalan
elszámolása biztosított.

Új szolgáltatások az APEH-nél
Elektronikus szolgáltatások bővítése

Az elektronikus bevallásra kötelezett
adózó bejelentési, változásbejelentési
feladatát is teljesítheti elektronikus
úton. Bármely adózó előterjeszthet
elektronikusan kérelmet általános,
nemleges, illetve az együttes adóigazolásra, valamint ﬁzetési könnyítésre,
elektronikusan lekérdezheti folyószámlájának adatait, illetve a bejelentése
(változásbejelentése) alkalmával közölt
és az állami adóhatóság által nyilvántartott adatait le is töltheti.

Bankkártyás ﬁzetés

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési
Hivatal 2008. január 1-jétől az adózók számára lehetőséget biztosít a
bankkártyás ﬁzetési módra. Ennek a
szolgáltatásnak a bevezetése lerövidíti
az adózók ügyintézési idejét, hiszen az
eljárási illetékek postai úton történő
kiváltását eredményezi, mely eljárás

Fontos tudni, hogy a számla kibocsátójának a számlázó program
olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, amely biztosítja a program működésének ellenőrizhetőségét. A dokumentáció tartalmazza a
program működésére, használatára
vonatkozó részletes leírást, valamint a program készítője által a
számla kibocsátójának címzett
írásos nyilatkozatát arról, hogy az
maradéktalanul megfelel a hatályos
számlázási és adójogszabályoknak.
A számlázó programnak a hiányos, hibás, megsemmisült vagy
elveszett számlákat is rögzíteni
kell. A számlapéldányokkal történő hiánytalan elszámolást az
adóhatóság ellenőrzi.
A helyszíni ellenőrzés során az
adóhatóság részére
a) biztosítani kell a számla olvashatóságához szükséges technikai
eszközöket,
b) rendelkezésre kell bocsátani
a technikai eszközök használatára
vonatkozó dokumentációt,
c) meg kell adni az ezen eszközök használatához szükséges
minden felvilágosítást.
Az adóhatóság jogosult a számla
kiállításának folyamatát úgy is
ellenőrizni, hogy felügyelete alatt
a számla kiállítója – próbajelleggel
– állít ki számlát.
Összeállította: Kürti Klára

„eBEV” portállal találkozhatnak,
amennyiben az Ügyfélkapu bejelentmentesíti az adózót a hivatalunk több- kezés után az „eBEV” szolgáltatást
választják. A megújult felület számos
szöri felkeresése alól.
A szervezet 23 központi ügyfél- új, kényelmi szolgáltatást nyújt a
szolgálatán összesen 141 terminálon felhasználóknak.
keresztül lehet bankkártyás adóﬁzetést teljesíteni. Az adóhatóság régión- o Áttekinthetőbb menüszerkezet
ként átlagosan 5 terminált működtet. o A korábbinál lényegesen több
keresési és szűrési lehetőség
Budapesten a Közép-magyarországi
Regionális Igazgatóság központi o A felhasználó által szabadon
meghatározható rendezési szemügyfélszolgálatain, míg vidéken a
pontok
megyeszékhelyeken működő központi ügyfélszolgálatokon van mód o A felhasználói tevékenységek történetének lekérdezhetősége
a bankkártya használatára. Az adózó
illetékességtől függetlenül bármely o Bevallások és üzenetek összekaparra kijelölt ügyfélszolgálaton teljecsolt megjelenítése
síthet bankkártyás beﬁzetést.
A bankkártyás adóﬁzetés költségei
A megújult „eBEV” portál hasznáaz államot terhelik.
latához készített az APEH egy részletes felhasználói dokumentációt,
Megújult az „eBEV” amely az APEH internetes honlapportál
járól az „Elektronikus adóbevallás”
A bevallási kötelezettségüket ikonról az „Általános tudnivalók
elektronikus úton teljesítő adó- az e-bevallásról” menüpont alatt
zók 2008. január 7-től a megújult érhető el.
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Adóváltozásokról Hódmezővásárhelyen
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hódmezővásárhelyi városi szervezete „Adóváltozások 2008” címmel előadást
rendezett az SZTE Mezőgazdasági
Karán. A megjelenteket dr. Hampel
Tamás, a kamara városi elnöke
köszöntötte, felhíva a ﬁgyelmet
arra, hogy ismételten egy sok változással terhelt adóév elé néznek
a vállalkozások és a pénzügyi,
számviteli szakemberek. Reményét
fejezte ki, hogy az előadással és
az azt követő konzultációval a
kamara hozzájárulhat ahhoz, hogy
könnyebb legyen a változásokban
való eligazodás.
A rendkívül nagy érdeklődés mellett zajló rendezvényen dr. Szűcs Edit,
az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának osztályvezetője tartott
előadást a személyi jövedelemadó,
áfa, járulékok, illetve az adózás rendjének 2008 évi változásairól.

Járulékváltozások

Az előadásból kiderült, hogy
a társadalombiztosítási és egyéni
járulékok összmértéke változatlan, az Egészségbiztosítási Alapba
történő beﬁzetéseket azonban a
Nyugdíjbiztosítási Alapba történő
beﬁzetések javára csökkentették. A
társadalombiztosítási járulék mértéke
továbbra is 29 százalék, a nyugdíj-biztosítási járulék azonban 21
százalékról 24 százalékra emelkedik,
az egészségbiztosítási járulék pedig
8 százalékról 5 százalékra csökken.
A természetbeni eb-járulék 5 százalékról 4,5 százalékra, a pénzbeli 3
százalékról 0,5 százalékra csökken.
Az egyéni egészségbiztosítási járulék
7 százalékról 6 százalékra csökken,
ebből a pénzbeli egészségbiztosítási
járulék 2 százalék, a természetbeni
egészségbiztosítási járulék pedig 4
százalék. Az egyéni nyugdíjjárulék
9,5 százalékra nő, ebből magánnyugdíj-pénztár tagok esetében a
tagdíj 8 százalék, a nyugdíjjárulék
pedig 0,5 százalékról 1,5 százalékra
emelkedik.

Változó értékhatárok

Január 1-jével megváltozott több
természetbeni juttatás adómentes
értékhatára. A munkáltató által
biztosított étkeztetés adómentes
határa hideg étkeztetés esetén 6 ezer
forintra, meleg étkeztetés esetében
12 ezer forintra nőtt. Iskolakezdési
támogatást pedig a minimálbér 30
százalékáig, (20 700 forint) lehet
adómentesen adni. A munkáltatói
hozzájárulások esetében a nyugdíjpénztári beﬁzetések adómentes
határa továbbra is a minimálbér
(2008. január 1-jétől 69 ezer forint)
50 százaléka, az önkéntes kölcsönös
egészségpénztárak esetében azonban
az adómentes határ 20 százalékról

a minimálbér 30
százalékára emelkedett. Módosult
a mu n k á lt at ói
beﬁzetések rendje is. Lehetőség
van arra, hogy a
cégek egy összegben, visszamenőleg
is – maximum 3
hónapra, például
a próbaidő lejárta
után – beﬁzethessék a juttatást a
munkavállaló számára, ha az illető
átadta a pénztártagi jogviszonyát
igazoló okiratot.
Telt ház a kamara vásárhelyi adófórumán Fotó: promenad.hu
Az adómentesen
adható béren kívüli juttatások össze- cég az adóalanyiságot választja, három naptári éven belül újabb
ge nem változott. Adóalapnak csak az a választás évét követő ötödik ingatlant vagy telket ad el. A kisaa 400 ezer forintot meghaladó rész év végéig kötelezően bent marad játított ingatlanok közül csak azok
számít, ﬁgyelemmel a munkáltatónál az áfakörben, abból jogszerűen számítanak ide, amelyeknél az eljárás
eltöltött napokra. A munkáltatók nem léphet ki. Minden ingatlanra 2008. január 1. után indult. Tehát
adminisztrációs terheit csökkenti, egységesen vonatkozik a választás, a 4. értékesítés már áfakötelezett
hogy az adóköteles béren kívüli legyen szó lakóházról üzemépület- értékesítés lesz.
juttatások adóját a korábbi évek ről vagy irodáról, csak egyformán
Jövedelemminimum
rendelkezéseivel szemben nem ha- adózhatnak. Kivétel természetesen
vonta, hanem az adóévet követő év most is van, az építési telkek és az új
Dr. Szűcs Edit a jövedelemminimájusában kell teljesíteniük, beval- ingatlanok esetében megmaradt az mum szerinti adózás szabályainak
laniuk és megﬁzetniük.
áfakötelezettség, azaz ezek értékesí- ismertetésével zárta előadását. A
A számlakiállítás szabályai is vál- tése továbbra is – minden esetben törvény értelmében, ha az egyéni változtak. A számlát teljesítéskor, de – áfakötelesnek minősül. Az ingat- lalkozó bevételeinek és költségeinek
legkésőbb attól számítva 15 napon lan-bérbeadás szabályai speciálisnak különbsége nem éri el az adóévben
belül ki kell állítani. Ugyanazon vevő tűntek ugyan, azonban most már ez az eladásra beszerzett áruk és eladott
és eladó megállapodhat arról, hogy is megegyezik az ingatlanértékesítés közvetített szolgáltatások együttes
egy áfaidőszakon belül gyűjtőszámlát általános szabályaival. Vagyis a bér- értékét nem tartalmazó vállalkozói
bocsátanak ki. Ez nagyon fontos leti díj alapesetben áfamentes, de a bevétel 2 százalékát (vagyis a törvény
változás, mert e határidő elmulasz- bérbeadó választhatja, hogy mégis által meghatározott jövedelem-,
tása azzal a kockázattal jár, hogy belép (természetesen itt is 5 évig) az illetve nyereségminimumot), akkor
egy adóhatósági ellenőrzés esetén a áfakörbe. Kivétel még ebből is van, két lehetőség közül választhat. Az
számla valódisága, valóságtartalma a szálloda és a garázs bérbeadása adóbevallásban nyilatkozatot tesz,
megkérdőjelezhető.
például áfaköteles tevékenységnek vagyis kitölti az állami adóhatóság
minősül. Miután mindkét tevékeny- bevallást kiegészítő nyomtatványát
Áfakörök
ségre (ingatlanértékesítés és bérbe- (ez adójogi szempontból bevallásA fordított adózás szabályait adás) egymástól függetlenül, külön- nak minősül), vagy a jövedelem-,
kiterjesztették. Korábban a hulla- külön is lehet áfakötelezettséget nyereségminimumot tekinti adódékkereskedelemre vonatkozott ez választani, ezért nem feltétlenül esik alapnak.
a szabály, 2008. január 1-jétől pedig egybe a bérbeadás és az értékesítés
Kiss Ivetta
már a munkaerő-kölcsönzésre, és a áfamegítélése.
Ha evás adóalany fordított adózás
ﬁzetésképtelen cégek által 100 ezer
forintot meghaladó értékesítésekre, alá tartozó ügyletnek vevőként szeaz ingatlanhoz kapcsolódó építés- replője, az áfát neki kell bevallania,
szerelési, fenntartási, takarítási, kar- megﬁzetnie.
A Csongrád Megyei Kebantartási tevékenységre, illetve
Áfaalanyok
reskedelmi és Iparkamara
azokra az ingatlanértékesítésekre,
Hódmezővásárhelyi Városi
amelyek főszabály szerint adómente2008-tól – a félreértések elkesek ugyan, de az értékesítő adóalany rülése miatt – egyértelműen kiSzervezete, az EUROTEX
adókötelezettséget választott rájuk. mondták, hogy a magánszemélyek
Pályázati Tanácsadó Iroda és
Ezekben az esetekben a fordított is áfaalanyokká válnak, ha ingatlant
Hódmezővásárhely Megyei
adózás csak akkor alkalmazható, vagy építési telket ,,sorozat jelleggel”
Jogú Város Önkormányzata
ha az ügylet szereplői olyan bel- értékesítenek. Az ingatlanok (lakátájékoztató előadást rendezett
földi adóalanyok, akik áfa ﬁzetésre sok) közül csak azok számítanak,
február 15-én 14 órától a GOP
kötelezettek. Ez a gyakorlatban azt amelyekre még nincs használatba2008. évi pályázati kiírásairól
jelenti, hogy ezen szolgáltatások vételi engedély, vagy az engedély
(technológiai fejlesztés, K+F) a
után nem a szolgáltatás nyújtója, kiadása és az eladás között nem telt
városháza dísztermében. Előnem a számlakibocsátó számlázza ki el két év. A sorozat jelleg a törvény
adó Keller Péter, a GKM vállalaz áfát, hanem a vevő – saját maga értelmező rendelkezései alapján a
– állapítja meg, számolja fel, vallja következőt jelenti: az lesz áfaalany,
kozásfejlesztési osztályvezetője
be és vonhatja le (ha egyébként a aki az említett ingatlanokból és telvolt. Az előadást konzultáció
levonási feltételeknek megfelel) az kekből két naptári éven belül négyet
követte.
áfát. Fontos korlát, hogy amelyik értékesít, továbbá a rá következő
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Fókusz

Az Európai Unió közvetítési rendszerébe tart a régió munkaügyi központja

Tovább korszerűsödik az Állami
Foglalkoztatási Szolgálat

Majd 19 év telt el a rendszerváltás óta. A teljes foglalkoztatottság megszűnésével az
országnak új jelenséggel, a több százezres munkanélküliséggel kellett szembenéznie és
megbirkóznia. Az 1990-ben létrejött munkaügyi szervezet fő feladata az első időkben
az állás nélkül maradt emberek megélhetésének, ellátásának biztosítása volt. Az elkövetkezendő évek alatt a munkanélküliség megelőzésének, kezelésének eszközrendszere
egyre bővült, ﬁnomodott.
2002-ben PHARE-program indult, amelynek célja az Állami Foglalkoztatási Szolgálat
(ÁFSZ) modernizációja, hatékonyságának és
eredményességének javítása, az ügyfelek jobb
kiszolgálása, a munkaerőpiac működésének
támogatása, a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolásának javítása volt. A dán
és svéd partnerségben futó program során a
munkaadók és munkanélküliek véleményét is
felmérve átvilágították a szervezet munkáját.
A dán és svéd munkaügyi szervezet munkáját
megismerve, a tapasztalatokat adaptálva a
hazai viszonyokra új szolgáltatási modellt
dolgoztak ki, amelyet kísérleti jelleggel 21
választott kirendeltségen vezettek be.

Korszerűbb kirendeltségek

A modernizációs folyamat a 2004-ben indult
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
1.2-es intézkedésének keretében folytatódott. A
hároméves programra 8,16 milliárd forint állt
rendelkezésre, 75%-ban a strukturális alapokból,
25%-ban hazai forrásból ﬁnanszírozva. A program első ütemében 80 munkaügyi kirendeltség
korszerűsítése valósult meg.
A program célkitűzése, hogy az ÁFSZ teljes
rendszerének modernizálásával egyszerűsödjön, az ügyintézés, az eddiginél megbízhatóbb
előrejelzések készüljenek a munkaerőpiacról, és
új módszerek fejlesztésével segítse az ügyfelek
mielőbbi elhelyezkedését.

Hogy mit kínál a tovább ﬁnomított új szolgáltatási modell? Jobb minőségű személyes
szolgáltatást, személyre szabott ügyintézést,
közvetítést, egyéni tevékenységtervek készítését. A modell lényege, hogy a munkát
keresők önállóan, aktívan részt vállaljanak
sorsuk alakításában, új állásuk megtalálásában. Ehhez segítségképpen a munkaügyi
központok modern informatikai és egyéb
informálódási lehetőséget kínálnak. A modell
A modernizáció folytatódik
igazi megvalósulása azonban egyfajta szemAzon ügyfelek számára, akik nem boldogulnak
léletváltást igényel, amely nem megy egyik önállóan a munkaerőpiacon, vagy álláskeresésük
napról a másikra. Ezt segíti a modernizáció valamilyen akadályba ütközik, az ÁFSZ további
többlépcsős folyamata.
szolgáltatásokat, támogatásokat, komplex programokat kínál. A szolgálat hatékonyságát segíti
Információs terminálok
a szervezet munkatársainak képzése, a magas
az ügyféltérben
színvonalú szolgáltatás garanciája a minőségAz érdeklődők a munkaügyi kirendeltségeken irányítási rendszer bevezetése.
új irodai környezetben, az ügyféltérben elheA HEFOP 1.2. program hamarosan zárul,
lyezett számítógépes információs terminálokon az ÁFSZ modernizációja azonban 2013-ig egy
tallózhatnak a munkaadó elérhetőségét és az újabb ütemben folytatódik. A programsorozat
állásparamétereit is tartalmazó állásajánlatok végén remélhetőleg az EU-normáknak megfelelő,
között, képzési lehetőségekről tájékozódhatnak. ügyfélbarát, hatékony, az EU közvetítési rendszeAz ÁFSZ honlapja elérhető az interneten, rébe integrálódott, korszerű szolgáltatásokkal,
sőt egy fejlesztés eredményeként az állás- infrastruktúrával és kommunikációs eszközökkel
ajánlatok és a képzési lehetőségek mobilról rendelkező szolgálat várja majd ügyfeleit.
is lekérdezhetők.
Dr. Tóth Éva
Ahhoz, hogy a munkaügyi szolgálat részeDél-alföldi Regionális
sedése a munkaerő-közvetítésben növekedjen,
Munkaügyi Központ
rendszeres, hatékonyabb párbeszédet kellett
Szegedi Kirendeltség
kialakítani a foglalkoztatókkal, korszerűsíteni
és Szolgáltató Központ

Építőipari kiállítás és üzletember-találkozó Aradon

Confort Construct

Aradon rendezik meg március
13–16. között Románia egyik
legnagyobb vidéki szakkiállítását,
a Confort Construct Építőipari
Anyagok és Technológiák Vásárát, melyhez kapcsolódóan az
ITD Hungary közreműködésével
üzletember találkozó tartanak
március 13-án.
Tervezett program: 13.30–17.00
kétoldalú üzleti tárgyalások
17.00–18.00 állófogadás (kétoldalú üzleti tárgyalások kötetlen
formában)

s munkáltatói kapcsolattartást. Az állásajánlatok interneten történő közzététele segíti az
állások gyors betöltését.
Az AFSZ munkahelyeket teremteni nem
tud, azonban – és ez a modernizáció egyik
fontos célja – elősegítheti a foglalkoztatás,
tágabb értelemben a gazdaság bővülését, ha
a modernizáció keretében a helyi, regionális
és országos munkaerőpiacról szerzett ismereteket hatékonyan használják fel. Ennek fontos
feltétele a program részeként kifejlesztett
munkaerő-piaci információs rendszer.
Az új szolgáltatási modell egyik vívmánya
a munkaadók számára is elérhető álláskeresői
önéletrajz adatbank.

A szakmai rendezvényen való
részvétel a magyar cégek számára
ingyenes, a kiutazó üzletemberek ugyanakkor saját utazási,
szállás- és ellátási költségeiket
maguk térítik.
Bővebb információ, jelentkezési
lap Hajdú András osztályvezetőtől
(tel.: 1/472-8183, e-mail: andras.
hajdu@itd.hu) kérhető vagy letölthető kamaránk honlapjáról
(www.csmkik.hu).

Temesvári vásárok

A Temesvári Kereskedelmi Ipari és Agrárkamara 2008. 1. félévi kiállításai,
vásárai:
TEGA 2008 – nemzetközi műszaki vásár febr. 14–16.
DIAFAM – nemzeti vásár: ajándékok nőknek febr. 27.–márc. 2.
EXPOMARIAGE – esküvői kiállítás márc. 14–16.
PRO DOMO – nemzetközi belsőépítészeti, lakberendezési, építőipari
szakkiállítás márc. 27-30.
EXPO FURNITURE – nemzeti bútorkiállítás ápr. 10–13.
DECO DESIGN – nemzeti belsőépítészeti, lakberendezési kiállítás ápr.
10–13.
FLORES – nemzeti virág, kertészeti, gyümölcstermesztési és tereprendezési
kiállítás ápr. 17–20.
VINVEST – nemzetközi bor- és alkoholkiállítás, vásár ápr. 17–20
MOTO BIKE MANIA – motorkerékpár-, kerékpár- és alkatrész-kiállítás
máj. 8–11.
TIMAGRALIM – agrár, állattenyésztési, élelmiszer-ipari, csomagolási
szakkiállítás jún.
JÖVŐ ENERGIÁJA – hagyományos és alternatív energiák nemzetközi
vására jún. 19–21.
Bővebb információ: +40 750/240/801 temesvári telefonszámon kérhető.
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Bulgária
0802-01 Bolgár külkereskedő olyan
magyar cégekkel venné fel a kapcsolatot,
amelyek szeretnének a bolgár piac számára
új termékeket megismertetni, eladni, amiket
képviselhetne a bolgár piacon.
e-mail: sof168@yahoo.com, kapcsolattartó:
Ognian Sztoianov
Csehország
0802-02 Folyékony tapétát gyártó cseh
cég forgalmazó partnereket keres.
e-mail: sat-sporo@raz-dva.cz, web: www.
izolux.cz, Pavel Scudlik
Egyesült Királyság
0802-03 A Brit Evolution Power Tools
Ltd. magyarországi disztribútorokat keres
kézi körfűrészek piaci bevezetéséhez. A cég
3 típusban gyártja a körfűrészeket, melyek
egyaránt használhatók az egyszerű otthoni
barkácsolásban, az építőipari munkákhoz,
valamint vas-és egyéb fémek vágásához.
Brit nagykövetség kereskedelmi osztály, tel.:
06/1-429-6324, fax: 06/1-429-6360, e-mail:
lorand.farkas@fco.gov.uk, Evolution Power
Tools Ltd., www.evolutionpowertools.com
Franciaország
0802-04 Francia vasipari cég nyersanyag
és félkész termék beszállítókat keres.
Cím: 1294 Rue Achille Peres, 59640 Dunkerque, Nord – France, tel.: +33328589274, fax:
+33328592941, e-mail: marine.derache@voila.
fr, web: www.bsl-steel.com, kapcsolattartó:
Derache Marine, Pinee Julie
Hollandia
0802-05 A hollandiai De Best Flowers
magyar virágimportőr cégekkel szeretné
felvenni a kapcsolatot. Szeretne a cég a
magyar piacon is terjeszkedni. Egyszemélyes
cégről lévén szó, az üzletben is szeretne a
tulajdonos személyes ﬁgyelemmel fordulni
az ügyfelek felé.
De Best Flowers, tel.: 00 31/ 7140 88896, fax:
0031/ 7140 88897, mobil: 0031/ 652529195,
e-mail: rikus@debestﬂowers.com, kapcsolattartó: Rikus de Best
0802-06 A hollandiai Jachtbemiddeling
de Jong olyan poliészterfeldolgozó cégekkel
szeretné felvenni a kapcsolatot, akik műanyag
halászcsónakot, túrahajót, ladikot, kabinos
hajót, csónakot gyártanak.
Jachtbemiddeling de Jong Cím: Midsbuorren
24, 9003 LB Warten, Hollandia, tel.: 00 31/
5825 51362, fax: 00 31/ 5825 51363, e-mail:
info@jachtbemiddelingsdejong.nl, kapcsolattartó: S. de Jong
0802-07 A hollandiai Ravo cég Európa
több országában is forgalmaz középméretű
utcaseprő gépeket és szeretnének a magyar
piacon is megjelenni.
Ravo, tel.: +31 72 567 3205, mobil: +31
6 5384 7616, fax: +31 72 567 3280, e-mail:
cvanderput@ravo.nl, web: www.ravo.nl, kapcsolattartó: Cees van der Put
Lengyelország
0802-08 Lengyel gyártó, kereskedelmi
cég kukoricamagot (pop corn gyártáshoz)
és napraforgómagot keres.
Cenos Sp. Z o. o., cím: Pl-62-300
Wrzesnia, ul. Gen. Sikorskiego 22., tel.: +48
61 4370-835, fax: 4370-801, e-mail: agnieszka.
mietlarek@cenos.com.pl, web: www.cenos.com.
pl, www.osole.com.pl, kapcsolat: Agnieszka
Mietlarek

Üzleti ajánlatok
tel.: 62/ 540-340, fax: 62/ 540-343, e-mail:
itdszeged@itd.hu

39-90Kapcsolttartó: Helmut Kolbe, e-mail:
Helmut.Kolbe@airinotec.com

0802-11 Magyar cég innovációs partnereket keres. Céljuk saját terméket, termékkört felállítani, melyet fejleszthetnének,
bővíthetnének, marketingjét elláthatnák,
és természetesen gyártanák.
Ehhez olyan partnert keresnek, akinek
ötlete van, de a megvalósítással gondja
támad, termékpalettája/terméke van, melyet
valamilyen okból nem akar tovább vinni
(nyugdíj, más termékskála…)
A megvalósítási hátteret (üzemet, egy
működő szervezetet), termékfejlesztést, tőkét,
piackutatást, piacra jutást tudnák támogatni.
Saját termékük még nincs, ehhez szeretnénk
partnert vagy terméket találni.
Tevékenységük: műszaki műanyag fröccsöntés Arburg, Engel, Battenfeld gépeken
180 to-ig és 450 g-ig, (jellemző anyagok:
PA, PBT, PC, PVC, TPE, TPU, PVDF,
POM, PP), szerelés, kábelfejfröccsöntés
(hotmelt (forróragasztó technológiával
is), ultrahangos hegesztés, beültetések,
prototípusgyártás stb.
PLASTICOR Műszaki Műanyagfröccsöntő
Kft, cím: Veszprém, Kistó u. 12, H-8200, tel./
fax :+36 88 328296, mobil: 30 5587669, web:
www.plasticor.hu, e-mail: kbody@plasticor.
hu, kapcsolat: Bódy, Kornél

Olaszország
0802-17 Olasz kereskedelmi cég ipari
kendert vásárolna, melyet állatok (pl. ló)
almozásához használnak.
Colortex Snc, cím: Via Col di Lana, 14.
– 20080 Calvignasco (Milánó), tel.: +39
290848849, e-mail: colortex@tiscali.it

Németország
0802-12 Németországi székhelyű cég 2008.
őszétől Ausztriában induló építkezéséhez
magyar építőipari vállalkozók jelentkezését
várja az alábbi tevékenységek elvégzéséhez:
villanyszerelés, csőszerelés, szerelési munkálatok elvégzése
Airinotec GmbH, cím: Németország, 95445
Bayreuth, Kulmbacher Str. 127, tel.: +49 921
7 45 44 39-30, fax: +49 921 7 45 44 39-90,
e-mail: Helmut.Kolbe@airinotec.com, web:
www.airinotec.com, kapcsolattartó: Helmut
Kolbe
0802-13 Iskolai táblákat vásárolna magyar
gyártótól az alábbi német érdeklődő.
Schultafelservice, cím: D-94315 Straubing,
Leutnerstr. 18, tel.: 0049 9421 52402, fax:
0049 9421 520880
0802-14 Bajorországi székhelyű cég
üzleti partnereket keres Magyarországon
épületfelújítás területén.
Termékeik alkalmasak:
• régi épületek felújításánál és új épületek
építésénél nedvesség és gombásodás megelőzésére. Beton, homokkő és tégla felhasználásakor
egyaránt alkalmazható.
• fából készült építőelemek konzerválására.
• erősen szennyezett alapzatok tisztítására.
Minden termékünk környezetbarát, nem
mérgező, nem gyúlékony, valamint szagtalan
és áttetsző.
GeoMax Baustoﬀveredelungen GmbH,
Müncheni Iroda, tel.: +49-89-820 20 820,
fax: +49-89-820 20 820, e-mail: ellen.danieljohn@gmx.de, kontaktszemély: Frau Ellen
Daniel

Magyarország
0802-09 Magyar cég műanyagipari
termékeket szeretne gyártani, telephely,
infrastruktúra már adott. Bedolgoznának
már meglévő, illetve új termékek gyártásához, rugalmasan igazodva a partner
elvárásaihoz.
Kristály Bt., tel.: 30/9 683-345, e-mail:
kristalybt@invitel.hu, kapcsolattartó: Gyuris
László

0802-15 2003 óta működő bajor cég
sikeresen adja el termékeit nagy számban,
az európai térségben.
A cég kapacitánövelés érdekében keres magyar gyártókat a szabadalmaztatott
„Babybay“ gyermekágy gyártására.
A termék bükkfából készül több méretben
és háromféle színben (natúr lakkozott, fehér
és sötétbarna). A „Babybay“ termékcsaládról
részletes információ található a www.babybay.
de cím alatt.
Tobi Gmbh & Co.KG, cím: 82239 Alling,
Gilchingerstraße 1, tel.: +49-8141-8889-890, fax:
+49-8141-8889-89-89, web: www.babybay.de,
e-mail: c.pihale@babybay.de, kontaktszemély:
Christian Pihale

0802-10 AZ ITD-H külföldi befektető
partnerei számára keres idegen nyelven
(elsősorban angolul, németül) beszélő könyvelőcéget (vagy magánszemélyt) és ügyvédi
irodát a dél-alföldi régióban. Rövid angol
nyelvű cégismertetőt várnak honlapcím
megadásával.
Kapcsolat: Pitó Enikő, képviseletvezető, ITD
Hungary Dél-alföldi Regionális Képviselet,

0802-16 Németországi székhelyű cég, 2008.
őszétől Ausztriában induló építkezéséhez
magyar építőipari vállalkozók jelentkezését
várja az alábbi tevékenységek elvégzéséhez:
villanyszerelés, csőszerelés, szerelési munkálatok elvégzése.
Airinotec GmbH*.Kulmbacher Str. 12795445
BayreuthGermany, www.airinotec.com, tel.:
+49 921 7 45 44 39-30Fax: +49 921 7 45 44

Oroszország
0802-18 Oroszországi üzlethelyiségek
eladók
- Fűrészüzem felszerelve, saját fűtéssel,
belső tér 2066,2 m2
- Transzformátorház területe 42,3 m2
- Üzem + irodaépület (fűtés nélkül), belső
tér 908,1 m2
- A kzánház összterülete 121,6 m2
- Munkavégzésre alkalmas földterület
területe 12968+60 m2
Cím: Oroszország, Kirovszkaja megye
(Oblast), Szlobodszkoj Pervomajszkaja 68.
Kirov megye fejlett térségnek számít
Oroszországban, sok erdőgazdasággal rendelkezik. Legfőképpen fenyők, lucfenyők
találhatóak itt.
Az üzem minden gazdasági épületével,
felszereléssel, gépsorral, készlettel, azonnali
munkakezdési lehetőséggel eladó.
Tel.: 20/373-5020, kapcsolattartó: Dakó
Attila
Törökország
0802-19 Török cég használt és új gáztartályokat, gázpalackokat (oxigén, acetilén,
argon, karbon-dioxid stb. tárolására).
Oksimar Tıbbi ve sınai gazlar ith.ihr.san.tic.
ltd.şti, cím: Turgut özal mah.cumhuriyet cad.
No:18 Şekerpınar-Gebze-İzmit, tel.: +90-2164461924, fax: 4461922, e-mail: info@oksimar.
com.tr, web: www.oksimar.com.tr
0802-20 Szaniterek, fürdőszobai bútorok gyártására specializálódott török cég
kereskedelmi partnereket keres.
Elit Seramik Mobilya İnş.San.Tic.Ltd.Şti.,
cím: Organize Sanayi Bolgesi, 14. Cad. No:15
, 26110 Eskisehir, tel.: +90-222—2361900, fax:
2361907, e-mail: info@sanovit.com.tr, web:
www.sanovit.com.tr
Ukrajna
0802-21 Egyéni vállalkozó gyermekruházati termékek és bébitápszerek magyarországi
gyártóktól való beszerzésében érdekelt.
CSP Szergej KOMARNICKIJ, cím: ul. V.
Szemenca, 22. Vinnica, 21000, Ukrajna, tel../
fax: +38-0432/635-046, mobil: +38-097/92604-26, e-mail: vrochild@svitonline.com
0802-22 Szabadidős és kerti bútorokat
forgalmazó cég üzleti kapcsolatot keres
műanyag kerti bútorokat, asztalokat, kempingszékeket és -ágyakat, sezlonokat, hintaágyakat, napernyőket stb. kempingcikkeket
és kiegészítőket gyártó magyarországi cégek
körében.
OOO OST-FRAN, cím: prs. Vosszojedinenija,
19. Kijev, 02160, Ukrajna, tel.: +38-044/50109-60, 501-09-66, fax: +38-044/501-09-70,
e-mail: ostfran@ostfran.kiev.ua, http://www.
ostfran.kiev.ua/about.php, kapcsolat: Vera
Pavlovna KALANTAJ igazgató:
0802-23 Kijevi cég saját felhasználásra
(kiszerelés, áruházakon keresztül történő
forgalmazás) nagy szemű, csíkos napraforgómagot vásárolna.
„OOO „KLOV”, cím: ul. Lyteranszkaja, 4. of.
23. Kijev, 01001, Ukrajna, tel./fax: +38-044/49030-61, e-mail: asholom@foodindustry.com.
ua, kapcsolat: Anna SOLOM (külgazdasági
kapcsolatok menedzser)
0802-24 Hulladék és másodlagos nyersanyagok felvásárlásával foglalkozó cég DAF
ukrán határparitáson tört üveget, palackot,
konzervüveget, háztartási üveghulladékot,
barna és zöld üveget vásárolna. Mennyiség:
1000 tonna/hó.
OOO Csisztaja Sztolica, Kijev, 03148,
Ukrajna, tel.: +38-044/233-08-44, fax: +38044/496-35-61, e-mail: rosexport@mail.ru ,
http://www.ukrglass.info, kapcsolat: Vitalij
BALACKIJ
0802-25 Épületgépészeti termékeket
(polimer víz- és hőellátási, csatornázási
anyagok) gyártó és importáló vállalat tevé-

Kamarai Futár
kenysége bővítése céljából együttműködne
szívattyú és fűtéstechnikai berendezéseket
gyártó vállalatokkal. A cég Ukrajna területén
értékesítési hálózattal rendelkezik, melynek
forgalma cc.a. 1,5 mill. USD/hó.
OOO SZP UDT, ul. Szvjatosinszkaja, 1.
Kijev, 03115, Ukrajna, tel./fax: +38-044/459-58-60, e-mail: truba@sp-udt.kiev.ua ,
http://www.santehnika.com.ua/, kapcsolat:
Georgij CSERKASIN (elnök)
0802-26 Vinnica megyei magánvállalkozás környezetvédelmi beruházásokban
érdekelt.
CSP Tri kolodca, cím: ul. Lenina, 27.
kv. 14. Kazatin, 22100, Ukrajna, tel.: +3804342/20-801, mobil: +38-067/294-30-87,
e-mail: tas@kazatin.net, kapcsolat: Oleg V.
POLISCSUK
ITD-H Beszállító
és Tanácsadó Központ
Az ITD-H Beszállító és Tanácsadó Központ
üzleti ajánlatai iránt e-mailben vagy faxon
érdeklődhetnek.
Kapcsolatszemélyek: Molnár G. Csilla és
Bazsó Beáta
E-mail: uzletihirek@itd.hu
Fax: (1) 472-8140,
Telefon: (1) 472-8150
0802-27 Dán cég magyar fagylaltot keres
megvételre.
08-01/E/DK-1
0802-28 Görög vállalat használt gépjárműveket vásárolna.
08-01/E/GR-1
0802-29 Horvát cég papír csomagolóeszköz-gyártókkal, valamint gyümölcstermesztőkkel keresi a kapcsolatot.
08-01/E/HR-1
0802-30 Horvát vállalat öntödékkel,
betonvasexportőrökkel szeretne kapcsolatba lépni.
08-01/E/HR-2
0802-31
Izraeli vállalat ezüstműves-beszállítókat
keres a következő termékekre (ezüst gyertyatartók, tálak, kelyhek, judaica stb.).
08-01/E/IL-1
0802-32 Olasz cég kukoricát vásárolna.
08-01/E/IT-1
0802-33 Olasz vállalat tejet szeretne
Magyarországról vásárolni.
08-01/E/IT-2
0802-34 Nigériai vállalat különféle irodaszereket (tollak, irattartók, névjegykártyatartók stb.) venne.
08-01/E/NG-1
0802-35 Lengyel kereskedő cég a következő
termékeket keresi megvételre: üveg palack,
cukor, glükóz szirup.
08-01/E/PL-1
0802-36 Zágrábtól 20 km-re Belgrád felé,
80 000 m2 építési telek eladó. Az egész terület
kb. 200 000 m2. Az érdeklődők részére a telek
angol nyelvű leírását elküldjük.
08-01/V/HR-1
0802-37 Izraeli cég keres együttműködési
lehetőségeket magyar vállalatokkal az alábbi
témákban:
1. disztribúció – szoftvercégek, melyek
érdekes, innovatív termékekkel rendelkeznek, és
szeretnének belépni az izraeli piacra. A tanácsadó cég vállalja a disztribútor szerepét.
2. valós idejű és beágyazott rendszerek – szoftvercégek, melyek valós idejű és
beágyazott rendszerekkel foglalkoznak és
együttműködésben érdekeltek.
3. digital ticketing – Szoftvercégek, melyek
közreműködtek digital ticketing fejlesztési
témában.
08-01/V/IL-1
0802-38 Litván szállítmányozási és logisztikai vállalat magyar partnert keres az alábbi
tevékenységekre: teherfuvarozás, raktározás,
nemzetközi fuvarozás, bérraktározás; további
logisztikai szolgáltatások.
08-01/V/LT-1
0802-39 Orosz cég várja az érdekelt magyar vállalkozók jelentkezését az alábbi
projektekhez:

2008 február
- Vérplazmából készült preparátumokat
előállító üzem építése a Kaluga megyei
Obnyinszkban. A projekt becsült értéke
550 millió euró.
- Sclerosis multiplex gyógyítására alkalmas
preparátumokat gyártó üzem létesítése.
A helyszín nem ismert, a projekt becsült
értéke 100 millió euró.
- Sertés- és szarvasmarha-tenyésztő telepek
kapacitásbővítését célzó rekonstrukciója
Szverdlovszk megyében, összesen mintegy
40 millió euró értékben.
08-01/V/RU-1
0802-40 Spanyol cég Magyarországról építkezési állványzatot vásárolna nagy
mennyiségben.
08-02/E/ES-1
0802-41 Görög cég savanyúságot (csemegeuborka, paprika, karﬁol stb.) keres
megvételre.
08-02/E/GR-1
0802-42 Ír cég „American Girl” típusú játék babagyártókat keres Magyarországon.
08-02/E/IE-1
0802-43 Indiai vállalat papírokat, ragasztót
és ragasztószalagot venne.
08-02/E/IN-1
0802-44 Műanyag – soft touch – lakkozásra
(bérmunka) ,,minőségi“ automata (robotizált)
lakkberendezéssel felszerelt és ISO 9001-es
minőséggel rendelkező szállító céget keres
Magyarországon, holland vállalat.
08-02/E/NL-1
0802-45 Pakisztáni cég a következő termékek gyártóival szeretne kapcsolatba lépni:
borotválkozóhab, egzotikus szappan, fogkrém, sampon, rovarölő szerek, fabútor.
08-02/E/PK-1
0802-46 Amerikai cég glicingyártókkal
szeretne kapcsolatba lépni.
08-02/E/US-1
0802-47 Felületikeménység-mérő műszereket gyártó svájci cég termékei forgalmazásához disztribútort keres.
08-02/I/CH-1
0802-48 Olasz vállalat, mely „vadász”
esernyőket gyárt, ezért vadászboltoknak,
kereskedőknek szeretné Magyarországon
értékesíteni.
08-02/I/IT-1
0802-49 Hegesztéstechnikai berendezések,
anyagok, alkatrészek gyártásával foglalkozó
lengyel vállalat együttműködési lehetőséget
keres magyar hegesztéstechnikai cégekkel.
08-02/V/PL-1
0802-50 Mélyhűtött halat és zöldséget
vásárolna lengyel, élelmiszer-kereskedelmi cég.
08-02/V/PL-2
Az alábbi üzleti ajánlatokhoz tartozó
cégadatokkal kapcsolatban az Ön vállalkozásadatainak megadásával (cégnév, cím,
kapcsolattartó neve, telefon/faxszám, e-mail
cím, esetleg weboldal elérhetősége) Füzesi
Edina ügyfélszolgálati munkatársnál érdeklődhet a fuzesi.edina@csmkik.hu e-mail
címen vagy a 62 / 426-149-es faxszámon. (A
várható ügyintézési idő 3-8 nap.)
0802-51 Vadász-, horgász-, illetve biztonsági ruházatot, öltözéket, kiegészítőket
gyártó bolgár cég kereskedelmi partnereket
keres.
0802-52 Turisztikai szolgáltatásokra
specializálódott bolgár cég hasonló tevékenységű partnereket keres kölcsönös
együttműködésre.
0802-53 150 optikát felölelő spanyolországi optikuscsoport disztribúciót vállal,
kereskedelmi hálózatokkal szeretne kapcsolatba kerülni, beszállítókat keres.
0802-54 Vegyi anyagok, termékek román
nagykereskedője képviseletet vállalna, gyártókat, kereskedelmi partnereket keres.
0802-55 Ingatlanügyekre specializálódott
spanyol cég ügynöki tevékenységet, képviseletet látna el nemzetközi eseményeken,
vásárokon.
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Üzleti ajánlatok

Szenior Foglalkoztatási Klub Szegeden, Csongrád megyében

Nemcsak a húsz- (harminc-)
éveseké a világ

A Szenior Foglalkoztatási Szövetség, a Bálint Sándor Művelődési
Ház és a Dél-alföldi Munkaügyi Központ Szegedi Kirendeltsége és
Szolgáltató Központja 2007 októberében felhívással fordult a 45 év
feletti munkavállalókhoz, a szegedi és Szeged környéki önkormányzatokhoz, a közművelődési intézményekhez, továbbá a munkáltatói és
a munkavállalói érdekképviseletekhez, a munkanélküli-, a nyugdíjas
civil szervezetekhez azért, hogy a 45 év felettiek foglalkoztatásának
bővítése érdekében hozzák létre közösen a Szegedi Szenior Foglalkoztatási Klubot, és csatlakozzanak e klubok országos hálózatához.
A Szegedi Szenior Foglalkoztatási
Klub alakuló összejövetelét „45 éven
felüliek: előnyben – avagy: nemcsak
a húszéveseké a világ!” címmel 2007.
október 16-án rendezték meg a Bálint
Sándor Művelődési Házban (Szeged,
Temesvári krt. 42.). A programban
dr. Juhász Károly, a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szegedi
Kirendeltség és Szolgáltató Központ
igazgatója ismertette a képzési és
egyéb elhelyezkedést segítő lehetőségeket, majd Ughy Tivadar, a Szenior
Foglalkoztatási Szövetség főtitkára
adott tájékoztatást a szövetség célkitűzéseiről. A klubba e napon 107 fő
lépett be (a taglétszám jelenleg 120
fő). Néhány héttel később elkészült a
klub programja 2008 júniusáig; a következő klubfoglalkozáson e program
elfogadása mellett megválasztották a
klub vezetőségét is (klubvezető Bugya
Jánosné, klubvezető-helyettes dr. Mutsy
Zsuzsanna, a vezetőség tagja lett Kiss
Ernő, a Bálint Sándor Művelődési Ház
igazgatója is). Januárban kialakították a
klub számítógépes információs pontját
– mely a művelődési ház teljes nyitvatartási idejében díjmentesen vehető
igénybe –, s felvették a kapcsolatot a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarával, mely már eddig is igen
sok segítséget nyújtott klubunknak.

A Szegedi Szenior Foglalkoztatási
Klub lehetőséget kíván biztosítani
a munkavállalók, munkanélküliek,
dolgozni képes és dolgozni akaró
nyugdíjasok találkozásához, közösséggé szerveződéséhez, a nyitott, befogadó működéséhez. Megteremti
a munkáltatók és a munkavállalók
foglalkoztatási fórumainak, állásbörzéinek, együttműködésének rendszeres
tereit, módot ad jogi, érdekképviseleti,
munkaerő-piaci ismeretterjesztésre,
oktatásra, képzésre, továbbképzésre,

a munkaképességet javító rekreációra. A klub a foglalkoztatási kultúra
megújításának, a legális és rendezett
munkaügyi viszonyok közötti munkáltatás és munkavégzés általánossá
tételének közösségi tere lesz. 2008.
évi programjában többek között a
munkavállalás jogi ismereteiről, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő
foglalkoztatás szabályairól, a vállalkozóvá válás módjairól, ügyviteléről; a
nyugdíjrendszer aktuális változásairól;
az álláskeresési ismeretekről, technikákról; a munkanélküli-segélyen
kívüli ellátások lehetőségeiről és a
munkanélküliség mentális vonatkozásairól szervezünk előadásokat.
Klubfoglalkozások: minden hónap
utolsó keddjén 10 órai kezdettel a
Bálint Sándor Művelődési Házban.
Kiss Ernő
népművelő
(szintén szenior)

Szélesedik a szövetség

A klubba történő belépéssel kapcsolatban segítséget nyújt, információval szolgál a Szenior Foglalkoztatási Szövetség (tel.: 413-8761,
www.szeniorfoglalkoztatas.hu), a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi
Központ Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ (tel.: 561–561,
www.afsz.hu) és a Bálint Sándor Művelődési Ház (432-578, 30-2581300; balint.muvhaz@int.ritek.hu. ) Szeretnénk minél hamarabb
újabb klubokat alakítani a megye több városában (Csongrád, Hódmezővásárhely, Kistelek, Makó, Mórahalom, Szentes) is.
A klub nagyon számít azon cégek, munkaadók csatlakozására,
együttműködésére, melyek szívesen foglalkoztatnának 45 éven felüli
tapasztalt, felkészült, megállapodott munkavállalókat. Kérjük, hogy
a művelődési ház e-mail címére küldjék el állásajánlataikat; várjuk
hagyományos formátumú (plakát, szórólap) álláshirdetéseiket is.
Örülnénk, ha minél több cég lenne a klub szervezeti tagja. Hívásra
házhoz megyünk; s ne feledjük: „Nemcsak a húsz- (harminc-) éveseké a világ!”

Kollektív magyar kiállítások
Az ITD Hungary Zrt. az első félévben négy rangos nemzetközi vásáron kínál kedvezményes
bemutatkozási lehetőséget a hazai, exportképes árualappal rendelkező, főleg kis- és középvállalkozói szektor részére. A kollektív megjelenésekhez kísérő rendezvények (sajtótájékoztató,
üzletember-találkozó, tőkekihelyezési-szeminárium) kapcsolódnak. A rendezvények költségeit
az ITD Hungary 70-75%-ban ﬁnanszírozza.
Kiállítás neve

Helyszín

Időpont

Szektor

Mostari Nemzetközi
Vásár

Mostar

2008. április 1–5.

multiszektorális

Szentgyörgy-napi Vásár

Sepsiszentgyörgy

2008. május 1–4.

multiszektorális

Újvidéki Mezőgazdasági
és Élelmiszer-ipari Vásár

Újvidék

2008. május
10–17.

mezőgazdaság, élelmiszeripar

Technika Beruházási
Javak Vására

Belgrád

2008. május
12–16.

gépipar, fémipar, épületgépészet,
energetika, műszeripar,
csomagolástechnika, logisztika,
telekommunikáció, innováció

A kollektív magyar megjelenéseket „előminősített” kiállításszervező
cégek valósítják meg. A szervezők
kiválasztása folyamatban van, a pályáztatás befejezése után a szervező

cégek elérhetőségeit a www.itd.hu
honlapon közzéteszik.
Bővebb információ, illetve a
nyertes cégek kiválasztásáig előzetes
jelentkezés:

Vargáné Tánczos Gyöngyi,
tel.: 06-1-472-8192,
e-mail:
gyongyi.tanczos@itd.hu
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Apropó

március 15 • március 15 • március 15 • március 15 • március 15 • március 15 • március 15

Báli meghívó

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

március 15-én
rendezi meg

az iparosok, kereskedők, szolgáltatók és kézművesek hagyományos kamarai bálját
Szegeden, a kamara székházában (Párizsi krt. 8-12.).
A korábbi évekhez hasonlóan ez alkalommal kerül sor a kamara által alapított

Csongrád Megye Gazdaságáért Díj
és a Kézműves Mester Remek Díj átadására is.
A bálon hideg-meleg svédasztalos vacsorával,
sajt- és borkóstolóval várjuk a vendégeket.
Az ételeket a Csiszár Mesterszakács Kft. készíti.

Éjfélkor tombolasorsolás, értékes nyereményekkel.

Az est műsorában fellép a Cuháré Táncműhely együttese, bemutatót tart a Szegedi Divatiskola, játszik a Blues Bell.
A tánchoz a talpalávalót a Dollár Boys együttes szolgáltatja.

A mulatság 19 órakor kezdődik.

A rendezvény partnertalálkozó is egyben, ahol a vállalkozók, cégvezetők kötetlen formában bővíthetik,
erősíthetik üzleti és baráti kapcsolataikat.

A belépő ára: 15 ezer Ft

Jegyigénylés és információ: a CSMKIK ügyfélszolgálatán
(Párizsi krt. 8–12.). Tel.: 62/486-987/193. E-mail: kata@csmkik.hu
Szponzori megjelenéssel, illetve a tombolasorsolás ajándékainak felajánlásával kapcsolatban kérjük keresse
Kovács Kata PR-munkatársat: kata@csmkik.hu.
(A felajánlók névsorát a Kamarai Futár báli riportjában feltüntetjük.)

Társasági adóbevallás

Február 29-én a kamarában

Járulékbevallás 2008

A 2007. évi társasági adóbevallás mara március közepén Szegeden,
A kamara Járulékbevallás fogkitöltésének tartalmi és technikai a CSMKIK székházában. Előadók:
lalkoztatóknak és egyéni vállalkokérdéseiről szervez előadást a ka- az APEH illetékes szakemberei. zóknak címmel rendez szakmai
programot február 29-én 9 órai
kezdettel Szegeden, a kamara székházában (Párizsi krt. 8–12.).
Előadók: Nyilas Gábor osztályvezető, Tariné Deák Edit
Részvételi szándékomat előzetesen jelzem, illetve a konkrét dátummal
főtanácsos, APEH Dél-alföldi
megjelent rendezvények esetében egyben jelentkezem. Kérem az alábbi,
Regionális Igazgatóság, Bevallási
általam X-szel megjelölt rendezvény(ek)ről további tájékoztatásukat
Osztály.
megküldeni.
Az előadás programja:
9–10-ig A 0808 és a 0858 számú
® Kommunikációs és reklámklub – február 18. (Bővebben ugyanezen

Rendezvény-visszajelző

az oldalon)
® A magyar gazdaság helyzete (Petschnig Mária Zita előadása)
– február 19., 14 óra, kamarai székház.
® Járulékbevallás 2008 – február 29. (Bővebben ugyanezen az oldalon)
® Társasági adóbevallás – március közepe. (Bővebben ugyanezen az
oldalon).
A vállalkozás neve: ..............................................................................
Címe: .................................................................................................. .
Kontaktszemély: ..................................................................................
Tel.: ................................................ Fax: .............................................
E-mail: ................................................ .................................................
Kamarai regisztrációs szám: ......................... ..................................
Aláírás

bevallások kitöltésének fontosabb
kérdései
10–11 Az elektronikus bevallással
kapcsolatos 2008. évi változások
11–12 Konzultáció.
A rendezvényen való részvétel díja
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara tagdíj- és szolgáltatási díj
hátralékkal nem rendelkező tagjai
számára 4000 Ft/fő+áfa, hátralékkal
rendelkező tagok, valamint nem
kamarai tagvállalkozások számára
8000 Ft/fő+áfa.

Kommunikációs és reklámklub

Vállalkozó egyetem

A kamara kommunikációs és reklámklubja február 18-án (hétfőn)
14 órától tartja szakmai délutánját a Novotel Szegedben.
A rendezvény témája: A tudásalapú gazdaság lehetőségei Szegeden.
Előadó: dr. Bajmócy Zoltán egyetemi adjunktus (SZTE Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet).
A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán számos
olyan publikáció áll rendelkezésre, amelyet a helyi vállalkozók számára
is hasznosak lehetnek. Ennek egyik, a közérdeklődésre is számot
tartó eleme a Szegedi Tudományegyetem lehetőségei a tudásalapú
helyi gazdaságfejlesztésben című vizsgálat keretében született meg.
A szakmai délutánon a „Vállalkozó egyetem” vállalkozásfejlesztési
szemszögből történő elemzését ismerhetik meg részletesebben az
érdeklődők. A részvétel ingyenes!

