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Az Ön sikere a mi referenciánk

Arculatváltás a kamarában
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Deák Misi a szakma csúcsán (5. o.)
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Jön a reklámhét (7. o.)
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Szabadkai vásárfia (8. o.)
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Tanuljon vállalkozni! (9. o.)
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Újjáalakult a számviteli klub (11. o.)

*

Jogszabályfigyelő (12. o.)
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Békéltetés Szegeden (13. o.)
Ahogy nem mindegy, hogyan szólnak bele a kamara munkatársai a telefonba, hogyan
fogadják a személyes érdeklődőt, milyen gyorsan és eredménnyel intézik ügyeit, védik
érdekeit, az sem mindegy, milyen képet fest a kamara külső jegyeiben: hogy néz ki emblémája, logója, weboldala, névjegykártyái, levélpapírja, szórólapjai. Ezek is találkozások. Ugyanúgy változást, dinamizmust, lendületet, ügyfélközpontú szolgáltatást, pozitív gondolkodást kell hogy sugalljanak. A kamara abban a hitben alkotta meg, illetve
mutatja be új arculatát, hogy ezáltal is mind gyakrabban gratulálhassunk így tagjainknak: Az Ön sikere a mi referenciánk! (Képünkön a kamara új tájékoztató kiadványának
címlapja látható.) (Bővebben a 3. oldalon.)
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33 üzleti ajánlat (15. o)

*

Újság-előfizetés fél áron (16. o.)
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Krónika

Kamarai Futár

Megalakult a Magyar–szerb Kereskedelmi és Iparkamara
A már három éve működő magyar–román és magyar–horvát vegyes kamarák mellett, 2009. május
28-án Kecskeméten megalakult a
Magyar–szerb Kereskedelmi és
Iparkamara, melynek tagjai sorába
kamaránk is belépett.
A magyar–szerb vegyes kamara létrejöttét indokolja, hogy Magyarország
Szerbia fontos export- és importpartnere, több mint 400 vegyes vállalat van
jelen Szerbiában. A vegyes kamarák
az összekötő híd szerepét vállalják fel,
feladatuk a vállalkozások külpiacra
jutásának segítése, hiszen a hazai
kis- és középvállalkozások jellemzően
tőke- és kapcsolatszegények.
Mivel Szerbiában a jogi környezet
jelenleg nem teszi lehetővé vegyes
kamara alapítását, így az újonnan
megalakult vegyes kamara Magyarországon jött létre, egyesületként
lett bejegyezve, székhelye Szeged,
a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara épülete, fióktelepei a
budapesti, valamint a Bács-Kiskun
megyei kereskedelmi és iparkamarákban működnek. Szabadkán képviselet
megnyitását tervezik.

Vegyes kamarai megjelenés a Szabadkai Vásáron. Jójárt Miklós,
a vegyes kamara ügyvezető alelnöke (jobbról) és ifj. Juhász Bálint,
a vegyes kamara szabadkai képviselője.
A kamara alakuló ülésén több
mint 30 alapító vállalkozás képviseltette magát, számos érdeklődő
vállalkozás képviselőjével együtt.
Az egyesület alapítói: a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara, a
budapesti, a Csongrád megyei, a
Bács-Kiskun megyei kereskedelmi

és iparkamarák, valamint számos
gazdálkodó szervezet, amelyek közül
néhányan Szerbiában is jól ismertek.
(MOL, CBA, Fornetti, Eximbank,
TÜV Rheinland Inter Cert stb.)
A kamara megválasztott tisztségviselői:
Elnök: Szatmáry Kristóf, Buda-

Együttműködési megállapodás a Shaanxi
Kereskedelmi Kamarával

Csongrád megye kínai testvérmegyéje, Shaanxi tartomány kereskedelmi kamarájának delegációja járt szeptember 10-én a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A találkozón – a gazdasági tájékoztatókon
túl – együttműködési megállapodást írt alá Bai Jian Wu, a Shaanxi Kereskedelmi Kamara alelnöke és Nemesi
Pál, a CSMKIK elnöke a kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok kölcsönös segítéséről, a vállalkozások közötti
üzleti kapcsolatok fejlesztéséről. Képünkön okmányt cserél a két kamarai vezető, Bai Jian Wu és Nemesi Pál.

pesti Kereskedelmi és Iparkamara.
Ügyvezető alelnök: Jójárt Miklós, Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
Alelnökök: Nagy Szabolcs,
Carpathia Zrt.
Dr. Szabó József, Bács-Kiskun
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
Kincstárnok: Dunai Péter, Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara.
A Magyar–szerb Kereskedelmi
és Iparkamara első szakmai rendezvényére június 12-én került sor
Szabadkán a városháza dísztermében,
majd július 6-án a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara székházában
szerveztek sikeres magyar–szerb
üzletember-találkozót.
További információk az alábbi
elérhetőségeken kérhetők:
Jójárt Miklós ügyvezető alelnök.
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt.
8–12.
Telefon: +36-70-45-222-33.
Fax: +36-62-426-149.
E-mail: jojart.miklos@kvota.hu

Ingyenes szellemi tulajdonvédelmi képzés

Innováció
menedzsment

A Magyar Szabadalmi Hivatal,
együttműködve a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarával, a
Szegedi Tudományegyetem Patlib
Központjával, a Progress Vállalkozásfejlesztő Alapítvánnyal és az
Enterprise Europe Network szegedi
irodájával Innovációmenedzsment
címmel szellemi tulajdonvédelmi
képzést szervez.
Helyszín: Progress Vállalkozásfejlesztő Alapítvány (6722 Szeged,
Tisza Lajos krt. 63.)
Időpont: szeptember 23., 10–13
óráig.
A képzés célja a szellemi tulajdonvédelem témakörében kompetenciafejlesztés, kompetenciaépítés a képzésben résztvevők
számára.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz
kötött.
Bővebb információ, ill. jelentkezés a www.csmkik.hu honlapon, a
Rendezvények menüpontban.

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

Az Ön sikere a mi referenciánk!

Arculatváltás a kamarában

Az egy évvel ezelőtti kamarai választásokat követően Nemesi Pál,
a CSMKIK új elnöke azt mondta, szeretné, ha a „mostani választási
pezsgés a későbbi munkában is megmaradna, ami színvonalasabb szolgáltatásokban, közösségibb gondolkodásban, eredményesebb vállalkozói
érdekérvényesítésben jelenne meg”. Aztán egy hónappal később az
ügyintéző szervezet új vezetője, Németh Zoltán hasonlóan fogalmazott.
A fiatal titkár a „változások kamarája” szlogen jegyében tovább fűzve az
elnök gondolatait, olyan kamaráról beszélt, ahol a kis-, a közepes és a
nagyvállalkozások egyaránt azt érezhetik, hogy jó, érdemes és hasznos
kamarai tagnak lenni. Ehhez olyan ügyfélközpontú szervezetet és emberi
hozzáállást ígért, amitől belátható időn belül valóban kialakulnak az
új arculat karakteres és jellemző vonásai – tartalomban és formában
egyaránt. Persze azt is rögtön hozzátette a titkár: a kamara annál erősebb
lesz, minél aktívabbak és minél sikeresebbek tagjai.
És máris a kamara új szlogenjénél tartunk, amelyet nem valamilyen
kreatív ügynökség talált ki drága pénzért, hanem házon belül a kollégák,
lelkesedésből. Volt egy belső pályázat, amire 25 szlogen érkezett – ami
önmagában is komoly szemléletváltozást jelent -, közülük a legnagyobb
sikert Pintér Ágnes mondata aratta: Az Ön sikere a mi referenciánk!
És ez lett a befutó.
A kamara munkatársai jól tudják, az első benyomás olyan egyedi
élmény, amit nem lehet megismételni. Ahogy nem mindegy, hogyan
szólnak bele a telefonba, hogyan fogadják a személyes érdeklődőt,
milyen gyorsan és eredménnyel intézik ügyeit, védik érdekeit, az sem
mindegy, milyen képet fest a kamara külső jegyeiben: hogy néz ki az
emblémája, logója, weboldala, névjegykártyái, levélpapírja, szórólapjai.
Ezek is találkozások. Egy egységes arculat együtt, olyan tud lenni, mint
egy szépen, igényesen illusztrált szakácskönyv, bizalmat ébreszt, és láthatóvá teszi a szerzők üzenetét, a „cég” filozófiáját. A kamara esetében
a változást, a dinamizmust, a lendületet, az ügyfélközpontú szolgálatot,
a pozitív gondolkodást.
A kamara abban a hitben mutatja be új arculatát, hogy ez által is
mind gyakrabban gratulálhassunk így tagjainknak: Az Ön sikere a mi
referenciánk!

XI. Nemzetközi Közlekedési
Konferencia

Klaszter,
regionalitás,
és közösségi
közlekedés

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a kamarában működő Enterprise
Europe Network – Szeged,
valamint a Dél-alföldi Közlekedésfejlesztési Klaszter
a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara támogatásával
november 19–20-án, immár tizenegyedik alkalommal
szervez Szegeden Nemzetközi
Közlekedési Konferenciát,
„Klaszter, regionalitás
és közösségi közlekedés”
címmel.
Bővebb információ a rendezvénnyel kapcsolatban a
www.csmkik.hu honlapon a
Rendezvények menüpontban
található.

Dél-alföldi regionális konferencia Szegeden

Tanácskozik az autós szakma

13.00–14.30
Az Autószerelők Országos Egyesülete és a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara közös szervezésében október 17-én, Szokatlan gépjárműszerkezetek
szombaton tartják az autós szakma dél-alföldi regionális konferen- - Hogy a mérnök urak mit ki nem
találnak...
ciáját Szegeden, a kamara székházában (Párizsi krt. 8–12.)
A szakmai konferencia programja
9.00 óra
Megnyitó: Nemesi Pál – elnök
Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara
Köszöntőt mond: Orcsik Sándor – alelnök Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, AOE
dél-alföldi regionális képviselője
		
Spindler Tibor – AOE elnök
Nyitó előadás: Újabb benzin- és
gázolajszabvány
Új ACEA motorolaj követelmények a javító, felhasználó szemszögéből
Dr. Borsi Zoltán - alkalmazástechnikai főmérnök (OMV Hungária Kft.)
10.00–11.00 Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi
Regionális Igazgatóságának
előadása

- Az NKH tevékenysége, és tevékenység adatai a régióban
- Az NKH ellenőrzési tapasztalatai
- A bevezetésre került KÖKIR
rendszer
- A régióban megjelenő problémák
- Kérdések, válaszok.
Előadók: Karsai Attila - regionális igazgató,		
dr. Szeri István - főosztályvezető
Közúti Jármű Főosztály.
11.00–11.15
Szünet.
11.15–12.30
Környezetvédelmi termékdíjat
érintő bejelentési és bevallási kötelezettségek.
Előadó: Vám- és Pénzügyőrség
Országos Parancsnoksága.
12.30–13.00
Ebédszünet – büfé.

Előadó: dr. Nagyszokolyai Iván –
egyetemi oktató, az Autótechnika
főszerkesztője.
14.30–14.45
Szünet.
14.45–15.15
Szakszerű szervizelési és karbantartási munkálatok egy intelligens
adatbázis támogatásával.
Előadó: Arthur Selescu – ügyvezető igazgató (AuDaCon Hungary
Kft.)
15.15–16.00
Zárófórum.
		
Beszéljünk őszintén, egymás között
a szakma problémáiról.
Előadó: Spindler Tibor – AOE
elnök.
A konferencia idején az egyesület pártoló tagjai konzultáció
keretében nyújtanak információt
újdonságaikról!
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Szakképzés

Hasznos információk gyakorlati oktatást végző gazdálkodó szervezetek számára

Tanévkezdés iskolai naptárral

Az oktatási és kulturális miniszter a
2009/2010. évi tanév rendjéről szóló 24/2009.
(V. 25.) OKM rendeletében a következő, a szakképzést is érintő információkat tette közzé:
Az első és az utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi időszak, azaz a
tanítási év, amelynek első napja 2009. szeptember
1. (kedd), az utolsó tanítási nap pedig 2010. június
15., kedd. Így a tanítási napok száma a nappali
oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában száznyolcvankét nap.
Az iskola befejező évfolyamán a középiskolában
és a szakiskolában az utolsó tanítási nap 2010.
április 30. A szakiskolákban, szakközépiskolákban
másfél, két és fél éves képzésben tanulók részére
2010. január 15.
A szakképesítések megszerzésére való felkészítés
a szakképző iskola első szakképzési évfolyamán
február első hetében is megkezdhető.
A szorgalmi idő első féléve 2010. január
15-ig tart.

Tanítási szünet a szorgalmi időben
(tanítás nélküli munkanapok)

Őszi szünet: 2009. október 23-tól november
1-jéig tart. (A szünet előtti utolsó tanítási nap
október 22., csütörtök; a szünet utáni első tanítási
nap november 2., hétfő).
Öt munkanap.
Téli szünet: 2009. december 23-tól 2010. január
3-ig tart. (A szünet előtti utolsó tanítási nap
2009. december 22., kedd; a szünet utáni első
tanítási nap 2010. január 4., hétfő).
Hat munkanap.
Tavaszi szünet: 2010. április 2-ától április 6-ig
tart. (A szünet előtti utolsó tanítási nap április
1., csütörtök; a szünet utáni első tanítási nap
április 7., szerda).
2 munkanap.
Megjegyzés: az iskola más időpontokban is
adhat a tanulóknak szünetet, illetőleg a szünetek
kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a heti
pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a
szükséges feltételeket megteremti.
A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév
helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra

a nappali oktatás munkarendje szerint működő
középiskolában és szakiskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat
fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap
programjáról a nevelőtestület véleményének
kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult
dönteni. (3 §)
Megjegyzés: A kamara állásfoglalása alapján a
gyakorlati képzőhelyeken ezeken a napokon is
kellene gyakorlati oktatásnak történnie, hacsak
a gazdálkodó szervezet ez alól nem mentesíti a
tanulót – oktatási szünetet biztosítva számára.
Kérjük a gazdálkodó szervezeteket, hogy ezekben a kérdésekben egyeztessenek a szakképző
iskolával.
Nyári szünet: 2010. június 16. és augusztus 31. között kell kiadni (30-35 nap). Mivel
a szorgalmi időszak alatti oktatási szünetek
beleszámítanak a nyári szünetbe, így csak a
30-35 napból fennmaradó részt kell, lehetőleg
egybefüggően kiadni.

Szakmai vizsgaidőszakok,
vizsganapok

A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a
speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli,
szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, illetve írásbeli,
interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét
az alábbi időben kell megszervezni:
a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív
vizsgatevékenység:
2009. október 5–6–7–8–9. 8.00-tól.
Szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2009. október.
b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív
vizsgatevékenység:
2010. február 1–2–3–4–5. 8.00-tól.
Szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2010. február-március.
c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív
vizsgatevékenység:
2010. május 17–18–19–20–21. 8.00-tól.
Szóbeli és gyakorlati vizsgarész:
2010 június.

Szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2010 május-június.
A tanév rendjére vonatkozó rendelet megtalálható a Magyar Közlöny 2009/71. számában
(16 302. oldalon).

Akkreditáció

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara külső kamarai szakértők segítségével
2009-ben is folyamatosan végzi a gazdálkodó
szervezetek akkreditációját. Ez a területi
kamarák által lefolytatott emelt szintű ellenőrzés, amely annak igazolására szolgál, hogy a
képzőhelyek a törvényi előírásokat és a gyakorlati oktatásra, a tanulószerződésre vonatkozó
rendelkezéseket hiánytalanul betartják-e. A
gyakorlati képzés minőségének biztosítása
mellett az ellenőrzés eredményeként kiadott
és kétéves érvényességgel bíró tanúsítvány
ahhoz is elengedhetetlen, hogy a szakképzési hozzájárulásra kötelezett visszatérítési
igényét érvényesíthesse. A CSMKIK Oktatási
Igazgatósága figyelemfelhívó levelet küldött a
gazdálkodó szervezeteknek, amelyben jeleztük,
hogy a tanúsítvány iránti kérelmüket írásban
küldjék el. Az akkreditációs kérelem űrlap
lementhető a www.csmkik.hu honlapról a
Szakképzés/akkreditáció menüpontról. Ezen
kérelmek és a saját nyilvántartásunk alapján
számba vesszük azokat a képzőhelyeket, amelyek
esetében szükséges a lejárt (2007-es keltezésű)
tanúsítvány megújítása, illetve azokat, akiknél a tanulóképzés 2008-ban vagy 2009-ben
indult el, így szükségessé válik a tanúsítvány
megszerzése. A helyszíni ellenőrzések lebonyolításának időpontjáról és egyéb tudnivalóiról
a gazdálkodó szervezeteket értesítjük.
Kérjük azokat, akik még a kérelmüket
nem küldték be, lehetőség szerint pótolják
(CSMKIK 6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12.). Az
akkreditációval és a tanúsítványok kiadásával
kapcsolatban keressék kamarai szakképzési
tanácsadó kollégáinkat a 554-266-os és 554267-es telefonszámon.
CSMKIK Oktatási Igazgatóság

Szerezzen modern vállalkozói
ismereteket – térítésmentesen –
a kamarában!

Képzés kézműves vállalkozásoknak

Kamaránk október 19-én 13–16
óráig ingyenes képzést szervez „Hogyan segíti a fenntarthatóság mágikus
hármasa a kézműipari vállalkozásokat?” címmel a kisvállalkozások számára is fontos fenntartható fejlődéssel
kapcsolatos ismeretekről. Az előadó
Szügyi György, az Euromenedzser
Tanácsadó és Képzési Központ elnökvezérigazgatója lesz. A rendezvény
helyszíne a kamarai székház Lednitzky
terme. Minden érdeklődő vállalkozót

várunk a képzésre, de a fő célcsoport
a kézműipari szektor cégvezetői,
akik a saját vállalkozásuknál a fenntarthatósági menedzsmentképzést,
tanácsadást fontosnak tartják és
lehetővé teszik.
Ez az előadás egy önértékeléssel
egybekötött képzési program első
képzése „A kompetenciafejlesztés
a fenntarthatósági menedzsment
érdekében az európai kézműiparban
(EuroCrafts 21)” című Leonardo

szakképzési innováció transzfer
projekt keretében.
A Németországban kifejlesztett
és tesztelt képzési és tanácsadói
koncepció alapvető célja az, hogy
felvázolja a fenntartható gazdálkodás
szempontjait és lehetőségeit azáltal,
hogy számba veszi a kézműipari
üzleti vállalkozások központi problémáit, tapasztalatait és fenntartható
megoldásokat mutat be számukra.
Ennek segítségével a vállalkozások

képessé válnak arra, hogy a saját
jövőbeli vállalkozói tevékenységüket
fenntartható módon alakítsák.
Amennyiben rendezvényünk felkeltette érdeklődését, várjuk jelentkezését (levélben, faxon, telefonon
vagy e-mailben) október 15-ig.
A projekttel kapcsolatos bővebb
információ Gál Zsuzsannától és
dr. Tráserné Oláh Zsuzsannától
kérhető a kamarában a 62/554259-es telefonszámon.

2009 szeptember
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Deák Mihály nyerte a klímaszerelő tanulók országos versenyét – Gimnázium után lett
a szakmája legjobbja

Pénteken nyert, hétfőn már
állásajánlatot kapott

Deák Mihály a verseny helyszínén.

Deák Mihály gimnáziumot
végzett, aztán főiskolára ment,
de végül amellett döntött, hogy
szakmát tanul. Szellőző- és klímaberendezés-szerelőként áprilisban országos szakmai versenyt
nyert, az eredményhiredetés után
rögtön állást ajánlottak neki. A
25 éves csongrádi fiatalember
többet keres, mint egy egyetemet
végzett kezdő tanár.
Kényszerdöntésnek tűnt –
mondta kései elhatározásáról Deák
Mihály. A csongrádi fiatalember
gimnáziumot végzett, aztán főiskolával próbálkozott, de nem
találta meg számítását. Érdekelték
a műszaki dolgok, ezért tanakodni
kezdett, milyen szakmát sajátíthatna el. Mivel lakóhelyén több légtechnikai cég is működik, és a helyi
Sághy Mihály szakközépiskolában
és szakmunkásképzőben az elmúlt
években indult ilyen képzés, felvállalta, hogy újra iskolapadba ül.
Hogy a szükséghelyzetben hozott
döntés milyen fontos pillanat volt,
az csak akkor derült ki, amikor

Deák Mihály a dobogó legfelső fokán.

Deák Mihály, az aranyérmes szakmunkás.

idén tavasszal benevezett a Szakma
kiváló tanulója versenyre.
– Kétéves képzésre iratkoztam
be. Tíz napból négyet az iskolában, hatot gyakorlaton, a Panol
Plusz Kft.-nél töltöttem. Érdekes
volt számomra az anyagismeret,
de foglalkoztunk műszaki alapis-

meretekkel, klímaszabályozással,
és szakmai angolt is tanultunk
– avatott be a részletekbe Misi,
aki kezdettől fogva komolyan vette
az iskolát. Eltökéltségének meg is
lett az eredménye: másodmagával
ő képviselhette az intézményt a
szakma országos megmérettetésén.

Matekból többet kéne tudni

Ritka, hogy egy fiatal érettségi után a kétkezi munkát
választja. Misi lehet a követendő példa – nyilatkozta
tanítványáról gyakorlati oktatója, Bakai Mihály. A
kiváló gyakorlati helyként is elismert csongrádi Panol
Plusz Kft. gépészmérnöke szerint Misi érdeklődőbb és
segítőkészebb volt a többieknél, ráadásul rendelkezett
azokkal a matematikai és fizikai ismeretekkel, amelyek a

műszaki képzésnél nélkülözhetetlenek. A tapasztalatok
alapján a szakmunkásnak jelentkezők többségénél
hiányzik ez a tudás, pedig ezen a helyzeten a képző
intézmények sokat javíthatnának. Bakai Mihály úgy véli,
Misi szakmájában 3 éven belül telítődik a munkaerőpiac,
de Csongrádon, épp a helyi üzemek miatt, lesz igény a
jól képzett légtechnikai szakmunkásokra.

Írásbelije olyan jól sikerült, hogy a
150 induló közül bekerült a legjobb
8-ba, így részt vehetett az áprilisi
Szakma Sztár Fesztiválon, ahol a
döntőt rendezték.
Három nap alatt két gyakorlati feladatot kellett végrehajtani.
Terítékrajz alapján egy szögletes
légcsatornát kellett elkészítenie 3
óra alatt, míg a háztartási léghűtő
(légkondi) felszerelésére 5 órát
kapott. Hogy ne unatkozzon, szerelés közben szóbeliztette a zsűri.
Misi elárulta, egyik feladatnál sem
ő kapta a legtöbb pontot, de ös�szességében az ő teljesítménye
volt a legjobb, így ő lett az ország
legjobb szellőző- és klímaberendezés-szerelője.

„

Egy kényszernek tűnő
döntés is meghozhatja a sikert.

”

Egy pénteki napon volt az
eredményhirdetés, hétfőn már
munkát is ajánlottak neki Csongrádon. Most a 25 éves fiatalember
többet keres, mint egy egyetemet
végzett kezdő tanár. Nem ismer
olyan csongrádi fiatalt, aki példáját
követte volna, de talán épp ezért
azt tanácsolja kortársainak, vegyék
fontolóra lehetőségeiket, és azok
alapján határozzanak jövőjükről,
mert egy kényszernek tűnő döntés
is meghozhatja a sikert.
B. D.
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Javul a gyakorlati képzés szervezettsége

A kétszintű ellenőrzéseken innen és túl

A CSMKIK Oktatási Igazgatósága elkészítette a 2009. évre
szóló időarányos képzőhelyi ellenőrzések értékelését a gyakorlati
képzéssel foglalkozó vállalkozások
esetében.
Bővítettük a kamarai szakértők
számát. Alapvető szempontnak
tekintettük a potenciális szakértő
OKJ-s vizsgaelnöki vagy vizsgabizottsági tagi regisztrációját. A kiválasztott közel 50 szakértő számára
felkészítést szerveztünk, a résztvevők
részére névre szóló megbízólevelet
állítottunk ki.
2008. december 1-jétől 2009.
augusztus 31-ig Csongrád megyében 62 gazdálkodó szervezetnél 73
képzőhelyen végeztünk bevezető
ellenőrzést összesen 99 szakmára
vonatkoztatva. A bevezető ellenőrzésben érintett gazdálkodó szervezetek száma a megye összes gyakorlati
képzéssel foglalkozó gazdálkodó
szervezetének 22%-át tette ki a
vizsgált időszakban.
Ugyanez az arány a képzőhelyek
számára vonatkozóan 12%.
A bevezető ellenőrzések viszonylag magas aránya jelzi, hogy nagy az
érdeklődés a megyében a gyakorlati
képzés iránt.
A bevezető ellenőrzésekre a
szakmastruktúra változása miatt is
szükség van, bővül a képzési kínálat,
vagy a piaci igények indokolják új
szakmák bevezetését a gazdálkodó
szervezeteknél.
A tanulóképzésbe való bekapcsolódás szándékának komolyságát
jelzi, hogy a gazdálkodók zöme
felkészül a bemeneti ellenőrzésre.
Szakképzési tanácsadóink előzetesen
konzultálnak a vállalkozás képzésért
felelős vezetőjével, megbeszélik a
tanulóképzéssel kapcsolatos általános tudnivalókat, rendelkezésre
bocsátják a kamara helyi kiadványait,
tájékoztatás történik a honlapon

Akkreditációs eljárások

Az akkreditációs eljárás lefolytatására a vizsgált időszakban 104
gazdálkodó szervezetnél került sor
155 képzőhelyen. Az augusztus
31-ével lezárt ciklusban a megye
gyakorlati oktatással foglalkozó
cégeinek 38%-át vizsgáltuk.
Akkreditációs ellenőrzéseinken
azt is tapasztaltuk, hogy a képzésbe
bekapcsolódó cégeknél a gyakorlati
oktatók szakirányú végzettsége
maradéktalanul megfelelő, alkalmazkodik az adott technológiához.
Egy-egy ilyen ellenőrzés során a
tényleges pedagógiai felkészültség
azonban nehezen tesztelhető.

keresztül is. Ez az előzetes tájékozódás, a dokumentumok beszerzésének lehetősége biztosítja, hogy
a bemeneti ellenőrzések általában
rugalmasan, időtakarékosan végezhetők. Készségesen fogadják
a gazdálkodók szakértőinket, értékelik azt a segítséget, amelyet a
folyamatosan változó szakképzés
miatt biztosítunk számukra.
Tapasztalataink szerint a gyakorlati képzőhelyeknél adottak
a személyi és a tárgyi feltételek.
Ma már több olyan céggel is találkozhatunk, ahol csúcstechnikát
alkalmaznak, a tanulók felkészítése
a legkorszerűbb technológiával
történik. A gyakorlati képzéssel
megbízott személy a cégen belül
ma már többször felsőfokú képzettségű. A jogszabályban előírt
gyakorlati idővel minden képzőhelyen rendelkezik a gyakorlati
oktató. Természetesen vannak
olyan cégek is, ahol szerényebbek
a gazdasági-technikai lehetőségek.
Az üzemméret azonban nem kritériuma a szakmai felkészítésnek.
Sokszor a személyesebb kapcsolat,

Tény azonban, hogy a tanulókkal
foglalkozó, megfelelő gyakorlati
idővel rendelkező szakmunkások
esetében alacsony a mestervizsgával
rendelkezők aránya, szakértőink
tapasztalatai alapján ilyen irányú
képzettség megszerzésére törekvés
nem is nagyon tapasztalható.
Az akkreditáció során a képzőhelyek az előkészítés, illetve a korábbi
tapasztalatok eredményeként az
alábbi minősítést kapták:
• kiválóan megfelelt 23,1%
• jól megfelelt 74,1%
• megfelelt 2,8%.

Kamarai Futár
Informatikai klub
Digitális világunk 10.
A kamara informatikai, távközlési és logisztikai klubja (ITL klub)
szeptember 29-én 14 órától tartja
következő összejövetelét a „Digitális
világunk – 10. szakmai délután”
címmel Szegeden, a CSMKIK székházában (Párizsi krt. 8–12.)
Program:
• A PLC-k és programozása
– az elektronika „napszámosának”
bemutatása. Előadó: Dobóczky Zsolt
mérnök-tanár, Gábor Dénes MSZKI
Szeged http://gdszeged.hu
• PLC programozási bemutató
– napjainkban használt gyakorlati
alkalmazások. Előadó: Dobóczky
Zsolt mérnök-tanár, Gábor Dénes
MSZKI Szeged, http://gdszeged.hu
• Meglepetés a regisztrált résztvevők számára!
• Konzultáció és kötetlen beszélgetés.

a közvetlenebb légkör eredményez
On-line regisztráció: http://kamara.
sikeres felkészítést.
Fontos kérdés a gazdálkodó szer- dravanet.hu/csmkik/ vagy elektrovezetek számára az is, hogy milyen nikus levélben: itl.klub@csmkik.
hu címen.
juttatásokat, kedvezményeket kell
biztosítani a tanuló számára. Sok
Szakács mestervizsga
bizonytalanságot okozott a jogA Jász-Nagykun-Szolnok Meszabályok többszöri változtatása
gyei Kereskedelmi és Iparkamara
az elmúlt hónapokban. Nehezíti
szakács mestervizsga tanfolyamot
a tanácsadók, szakértők munkáját
és vizsgát szervez.
az, hogy nincs még a módosított
Várható kezdési időpont: 2009
törvénynek végrehajtási utasítása.
szeptember.
Helye: Szolnok.
Elhangzottak azonban aggodalIdőtartama: 100 tanóra.
mak is a szakértők és a tanácsadók
Költsége: 80 000 Ft (létszám,
jelzései alapján, amelyek a kedveóraszám, gyakorlati anyagszükséglet
zőtlenül változó jogszabályi környefüggvényében).
zetre utalnak. Többen fontolgatják a
Órarend: jelentkezőkkel egyezcégeknél, hogy a gyakorlati képzést
tetés után.
befejezik, ha számukra továbbra
Mestervizsga tervezett ideje:
is hátrányos anyagi vonatkozások
2009 december.
terhelik a szakképzést. Reméljük,
Lehetőség van a ped.-váll. vizsga
egyidejű letételére is.
hogy nem romlanak tovább a tanulóképzés feltételei.
További információ és jelentkeMindenesetre biztató az ellenőrzési lehetőség: Szabó Zoltán, 5000
zések tapasztalata: összességében
Szolnok, Verseghy park. 8.
elmondható, hogy javul a gyakorlati
Tel.: 56/510-621, fax.:56/370-005,
képzés szervezettsége.
www.jnszmkik.hu
Siposné Magony Mária

Tájékoztatás a vizsgabizottsági tagok új pályázatáról
Az oktatási igazgatóság augusztus elején
levelet küldött minden olyan vizsgabizottsági
tagnak, akik a kamarai névjegyzékben szerepelnek, és az utolsó elfogadott pályázatuk
alapján a vizsgabizottsági tagi jogosultságuk
2010. február 28-án lejár.
A levélben felkértük a vizsgabizottsági tagokat új pályázat benyújtására, egyben jeleztük,
hogy az előző érvényesség meghosszabbításra
nincs lehetőség, a szakképzés változásai és az
új OKJ bevezetése miatt.
A levél mellékleteként megküldtük a kamarai
szakképesítések jegyzékét a hozzájuk tartozó

rész szakképesítéssel, elágazás-szakképesítéssel
és ráépüléssel.
Ezúton is szeretnénk hangsúlyozni, hogy
az ott található szakképesítésekre vizsgabizottsági tagi pályázatot beadni nem kell,
mert ezek a szakmai érdekképviseletekhez
tartoznak.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden
szakképesítést külön lapon kell jelölni.
Pályázatot maximum 15 szakképesítésre
lehet beadni.
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy amennyiben az új OKJ szerinti szakképesítések és OKJ

számok kitöltése nehézséget okoz, úgy előzetes
bejelentés és időegyeztetés alapján Haraszti
Gábor szakképzési tanácsadó felvilágosítást
és segítséget ad. (Telefon: 62/554-263, e-mail
cím: haraszti.gabor@csmkik.hu)
Továbbá szeretnénk felkelteni minden olyan
szakember érdeklődését, aki még nincs a
vizsgabizottsági névsorban, hogy adja be
pályázatát, ezáltal részt vehessen a vizsgabizottsági munkában.
Pályázati adatlap a mellékleteivel együtt
a kamaránk honlapjáról letölthető (www.
csmkik.hu)
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Szegedi reklámhét szeptember 28-tól október 4-ig

Made in Szeged

A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) 5 éve hozta létre azt az országos kezdeményezést, amely a reklám pr-jára koncentrál. Ehhez a szegediek a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK) Kommunikációs és Reklámklubján keresztül
kapcsolódhattak. A nonprofit módon formálódó megvalósításba már a kezdetektől
fogva egyre bővülő számú helyi stúdió kapcsolódott be. A szakmai összekapaszkodás
legfőbb szándéka az, hogy az előadások, a kiállítások és a kapcsolatépítő beszélgetések
során a megrendelők és a fogyasztók megismerhessék a reklámkészítés hátterét, annak
legfrissebb technológiáit, valamint a hatékony eladás módszereit.
Szegediként sokszor érzi az ember,
hogy „nem átlagos városban” él. Egyszer
megtelik élettel, másszor lassan pereg az
idő, nehezen múlnak a percek. Egyszer világvárosnak mutatja magát, másszor pedig
Porlódnak tűnik az egész, ami körülveszi
az itt élőket. Ezen a dilemmán szeretne
úrrá lenni a szegedi alkotóművészek egy
köre, akik napjaik jó részét alkalmazott
grafikusként élik. Egy köztéri kiállítás
és egy közösen feltöltött honlap galéria
segítségével kívánják bizonyítani, hogy
vidéken is évről évre igényes kreatív anyagok születnek, és olyan szakmai munka
folyik, amely alkalmas a világ bármely
részében a termékek, szolgáltatások piacra vitelére.
Az idei „a méret a lényeg?” alcím azt az
ellentmondást kívánja felszínre hozni, hogy
a számunkra fontosnak tartott helyi értékek
el is veszhetnek a globális térben.
Tervezett rendezvények
Szeptember 28. (hétfő) 9.00-16.30
CSMKIK Párizsi krt. 8-12.
Direkt marketing fórum
Előadások:
- Aktualitások, szabályozás (az on-line
és a mobil alkalmazás terén)
Esettanulmányok:
- Kampánytervezés a forprofit szféra
számára
- DM használat a nonprofit szféra esetében
Részvétel előzetes jelentkezés alapján:
Pataki Andrea 30/289-78-30
Szeptember 29. (kedd), 10-13.30-ig
(SZTE Gazdaságtudományi Kar Kálvária
sgt. 1.)
Összefogás a pozitív társadalmi változásokért
Előadások:
- Közterület – Szabad a gazda? – A
„nem nevesített” táblákon való reklámozás hazája
- Médiaunió – „Nincs de - rajtad
is múlik” (Az egészség megőrzésre, a
megelőzés népszerűsítésére fókuszáló
kampány bemutatása)
14 óra
(Dugonics tér)
„Made in Szeged – a méret a lényeg ?”
Kiállításmegnyitó: a szegedi stúdiók alkotóinak egy közös kreatív téma körül összpontosuló, ill. az idei év céges megrendelésre
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Krónika
CSMKIK-elismerés az aradi kamara elnökének

Üzleti közelségről
az Agromalim kiállításon

készült alkotásainak (referenciamunkáinak)
a bemutatása
Szeptember 30. (szerda), 17-20 óráig
(Bowling–teke Centrum, Derkovits
fasor 1–5.)
www.madeinszeged.hu (a kreatív szakmai honlap galéria indítója)
Kötetlen szakmai találkozás – kapcsolatépítés (bowling)
Részvétel a honlapra tartalmat feltöltők
számára, előzetes jelentkezés alapján: Volford
László 20/95-46-985.
Október 1. (csütörtök) 10-17.30-ig
(CSMKIK, Párizsi krt. 8–12.)
„Köret Nélkül” – Reklám- és marketingkonferencia
(Élménydús kalandozás a reklámpszichológia és a hatékony eladás területén.)
Előadások: az újszerű marketingeszközök
használatáról a KKV-k számára.
Kerekasztal: Mitől leszünk mi a legjobbak? (Regionális fogyasztó–vidéki média
viszonya)
Részvétel előzetes jelentkezés alapján:
Sévity Zorán 20/347-82-82 Karacs Rita
20/346-1700.
Október 1. (csütörtök) 16-18 óráig
(SZTE JGYPK Rajz–művészettörténet
Tanszék, Brüsszeli krt. 37.)
Az utca művészete
A Temesvári Művészeti Akadémia
Művészeti Kar Design Tanszék reklámgrafikusainak és Andor András grafikus
kiállítása.
Előadások:
- A méret, mint vizuális vonzerő az új
keletű poster reklámok észlelésénél.
- A lépték hegemóniája
- A reklámérték mérhetősége az újszerű
köztérhasználatnál (ambient média).
Október 2. (péntek) 9-14 óráig
(Belvárosi mozi Balázs Béla terem)
A broadcast design világa
Műhelymunka
Az animációs technológiák és alkalmazások elmélete és gyakorlata a megrendelő,
a kivitelező, a rendező, az utómunka-stúdió
és a művész szemszögéből.
Október 2. (péntek) 21-22 óráig
(Belvárosi mozi Balázs Béla terem)
A Promax és a Clio Awards díjnyertes
filmek vetítése.
Rendezvény információ: http://
szegedireklamhet.ujmedia.hu/

Palotás Sándor (balról) adta át az elismerést Nicolae Băcanu-nak
Szeptember 10–13. között rendezték meg Aradon a XX. Agromalim
Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari
Kiállítást. Ez alkalomból kamaránk
elnökségi tagja, Palotás Sándor a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara nevében elismerő oklevelet adott át a kiállítást szervező
Aradi Kamara elnökének.
Az Arad Megyei Kereskedelmi, Ipari
és Agrárkamara valamint a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
között kialakult gyümölcsöző kapcsolatok szimbolikus elismeréseképpen
– melyet hamarosan együttműködési
megállapodás követ – Palotás Sándor,
a CSMKIK elnökségi tagja elismerő

oklevelet adott át Nicolae Băcanu-nak,
az Aradi Kamara elnökének. Az oklevél
átadásán jelen volt többek között Ilie
Sârbu román mezőgazdasági miniszter
is, aki a kiállításon részt vevő gazdáknak
és vállalkozóknak tartott fórumot.
Palotás Sándor hangsúlyozta, Csongrád
megye és Arad megye amellett, hogy
közös régióban helyezkedik el, minden
feltétel is adott ahhoz, hogy a vállalkozások mind nagyobb mértékben legyenek jelen egymás országában, és a regionális célkitűzéseket közös projektekben
valósítsák meg. Mint hozzátette, a közös
piacra jutást nagymértékben elősegítheti az Enterprise Europe Network hálózat,
amely mindkét kamarában rendelkezik
információs ponttal.

Hungarikum Fesztivál

Kezek dicsérete III. – Vásárhelyen

A kamara kézművesei Kezek dicsérete
címmel immáron a harmadik helyszínen rendeznek bemutatót, kiállítást, ünnepet. Ezúttal
Vásárhelyen, a Belvárosi Fazekasházban
(Lánc u. 3.).
A kiállítást Juhász József, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke,
kézműves elnöke nyitja meg október 3-án
(szombaton) 15 órakor.
Kiállítók:
• Ambrus Sándor fazekas népi iparművész (népművészeti és iparművészeti
alkotások).
• Gálné Nagy Ildikó szövő népi ipar-

művész (népművészeti és iparművészeti
alkotások).
• Hódfó Szociális Foglalkoztató
Hímzőműhely (hódmezővásárhelyi hímzés
és bőrdíszmű alkotások).
• Szabóné Tóth Hilda tűzzománc (iparművészeti és népművészeti alkotások).
• Hmv-helyi általános iskolák honismereti rajz pályázat résztvevői.
Rajzkiállítást Tóthné Kecskeméti Katalin,
a vásárhelyi közgyűlés oktatási és kulturális
bizottságának elnöke nyitja meg.
A kiállítás megnyitójára minden érdeklődőt – családtagokkal együtt – szeretettel
várnak a Belvárosi Fazekasház kiállítói!

Nagy sikerrel rendezték meg idén is a szegedi Hungarikum Fesztivált,
a minőségi kézművesség, a finom ételek és italok, s a hagyományos magyar muzsika (operett, magyar nóta, cigányzene) ünnepét augusztus 6–9.
között, a város több pontján. A Széchenyi téri forgatagban a kiállítók
és árusok egyebek mellett tulipános ládával, szegedi papuccsal, szürke
marhából készült ételekkel, igazi szódával készült kis- és nagyfröccsel,
rózsaszirom-, csalán-, vagy éppen fokhagymalekvárral csalogatták a
nagyérdeműt. A nosztalgiabolt asztalán gyermekkorunk játékai jelentek
meg: kaleidoszkóp, kutyanyelves persely, ugráló béka. A rendezvényt a
Pálma Reklám Stúdió szervezte.
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Iránytű

Üzleti lehetőségek Szabadkán és Palicson

Vásárfia a Vajdaságból

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Szabadkai
Körzeti Gazdasági Kamarával
közös információs standon jelent
meg az augusztusban megrendezett III. Nemzetközi és Regionális
Gazdasági Vásáron Szabadkán,
amelyen mintegy 130 szerbiai,
boszniai, horvát, román és magyar vállalat vett részt. Magyarország nemzeti standján mintegy
45 vállalat képviseltette magát,
köztük több Csongrád megyei
élelmiszer-ipari cég termékei is
megjelentek képviselőn keresztül
(például a Pick Zrt. és a Hungerit
Zrt. termékei is). A megnyitón
Nagy Ferenc szabadkai magyar
főkonzul is méltatta az esemény
jelentőségét és örömmel számolt
be a vízumkényszer jövő évi
megszűnéséről.
A vásár megnyitóját követően
a szabadkai városházán mini
konferenciát tartottak a gazdasági
együttműködés lehetőségeiről,
„Az Európai Unió Szabadkára
jön” címmel. A tanácskozáson
vajdasági – főként szabadkai és
palicsi – befektetési lehetőségeket
prezentáltak.

Támogatott
kiállítások, vásárok
2009. II. félévében az alábbi kiállításokat, vásárokat ajánljuk a vállalkozók
figyelmébe, melyek egy részén a magyar
megjelenést az ITD-H jelentős mértékben támogatja.
1. IndAgra Farm mezőgazdasági
vásár
Időpont: 2009. október 14–18.
Helyszín: Bukarest, Románia.
2. 14. SASO és 4. SAFIR
Időpont: 2009. október 21–25.
Helyszín: Split, Horvátország.
Témakörök: építőipar, faipar, szerszámok,
gépipar, fémipar, kereskedelem, elektrotechnika, energetika távközlés.
3. 65. ITM Műszaki-technikai Vásár
Időpont: 2009. szeptember 28.–október 3.
Helyszín: Plovdiv, Bulgária.

Magyar élelmiszerek standja a szabadkai gazdasági vásáron.
Szabadkán, a vámszabad övezetekkel kapcsolatos teendőket
a Szabadkai Vámszabad Övezet
Üzemeltető Rt. látja el. A kapacitásokról, tevékenységekről és a
területek elhelyezkedéséről bővebb információ a honlapjukon
található ( www.szsu.co.rs ).
A palicsi fejlesztési terv célja,
hogy Palics nemzetközi tekintetben ismert és egész évben

ismertetése a vajdasági vállalkozásokkal, valamint a magyar–szerb
határon átnyúló üzleti kapcsolatok
és gazdasági együttműködések
fejlesztése.
A projekt keretében június
23-án „Innovatív klaszterépítő
információs nap” címmel nagy

Nagy érdeklődés kísérte Szabadkán a klaszterekről szóló előadásokat.

4. 35. TIB Technikai-beruházási Vásár
Időpont: 2009. október 28–31.
Helyszín: Bukarest, Románia.

látogatható spa- és wellnessközpont legyen, ami találkozók, 5. Budvai Nemzetközi Vásár (Civil
rendezvények szervezésére és Engineering Fair)
Időpont: 2009. szeptember 23.–október
sportolásra is alkalmas.
27.
A Szabadkán működő, ill. kialakítani kívánt ipari parkokról Helyszín: Budva, Montenegro.
Témakör: építőipar.
és a palicsi beruházási tervről
bővebb információkért érdemes 6. VARADINUM Expo Általános
ellátogatni a www.suboticainvest. Nemzetközi Kiállítás és Vásár
eu magyarul is elérhető hon- Időpont: 2009. szeptember 24–27.
Helyszín: Románia, Nagyvárad.
lapra.

Határ menti klaszter együttműködések
Kamaránk a Szabadkai Körzeti
Gazdasági Kamara együttműködésével közös programot valósít
meg, „Magyar–szerb klaszterépítő
információs napok a Vajdaságban” címmel.
A projekt célja: korszerű vállalatközi együttműködési formák meg-

Kamarai Futár

érdeklődésre számot tartó rendezvényt szerveztünk a partnerkamarával Szabadkán, melyen
közel 100 vállalkozás és szervezet,
intézmény képviselője vett részt.
Az információs napon előadások
hangzottak el a klaszterszervezés
módszertanáról, valamint sor került
a Dél-Alföldön működő klaszterek
bemutatkozására is.
A délutáni workshopok keretében kétoldalú megbeszélések,
konzultációk során lehetőség
nyílt a határon átnyúló együttműködési lehetőségek feltárására, gyakorlati tapasztalatok
megvitatására.
A projekt következő állomásaként októberben 20 vajdasági vállalkozás látogat el két, régiónkban
működő klaszterhez, személyes
kapcsolatfelvétel, együttműködések
kialakítása, „legjobb gyakorlatok”
megismerése céljából.
A projekt a Kis-és Középvállalkozói Célelőirányzat támogatásával
valósul meg.

7. EQUIP AUTO 2009 gépjárműipari
szakkiállítás
Időpont: 2009. október 13–18.
Helyszín: Párizs, Franciaország.
8. MIDEST Beszállítóipari Szakvásár
Időpont: 2009. november 17–20.
Helyszín: Párizs, Franciaország.
Bővebb információ a kiállításokkal
kapcsolatban a kamarai honlapon
a Kiállítások menüpontban vagy az
Enterprise Europe Network logóra
kattintva olvasható: www.csmkik.hu.

Kiadó irodák,
terembérlés
belvárosi irodaházban!
Hódmezővásárhelyen
a központi buszpályaudvarhoz
közel lévő irodaházban irodák
bérelhetők,
ugyanitt berendezett terem,
előadások stb. megtartásához
hosszú, ill. rövid távra kiadó.
Érd.: 62/242-077,
fax: 62/534-950
E-mail: hodafesz@invitel.hu

2009 szeptember
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Tanuljon vállalkozni!
Elkészült a program honlapja!
Indul a marketingismeretek blokk

Júniustól elérhető a kamara és az Enterprise Europe
Network regionális irodája
által márciusban indított, tíz
hónapon át kezdő és leendő
vállalkozásoknak tartandó térítésmentes képzési sorozat, a
„Tanuljon vállalkozni!” című
képzés saját honlapja, melynek
címe www.tanujonvallalkozni.
hu. A honlapról elérhetőek a
már lezárt blokkok tananyagi
elektronikus formában, illetve
megtalálható minden információ a további képzésekkel, mentoring klubokkal kapcsolatban.
A tananyagokat az érdeklődők
a képzés során és a kamara
ügyfélszolgálatán nyomtatott
formában is térítésmentesen
átvehetik.
2009. július 8-án lezajlott a
képzés keretein belül működő
mentoring klub harmadik találkozója. A klub vendéglátója
és házigazdája Lakatos Jenő, a
Főszer Electric Zrt. vezérigazgatója volt.
Október 6-án 14 órakor indul
a képzéssorozat IV. blokkja,
melyen az érdeklődők a mar-

ketingismeretek témakörrel
ismerkedhetnek, kéthetenkénti
gyakorisággal, 4 alkalommal.
Az előadásokat Herczeg Gábor
közgazdász, projektmenedzser
tartja, az alábbi tematika szerint:
• A marketing meghatározása, fogalmai
• A marketingtevékenység
lényege, tartalma
• Marketing mix elemei
• Marketingtervezés alapjai
További képzési napok: október 22., november 3. és 17.
Jelentkezés módja:
A jelentkezéseket továbbra
is folyamatosan regisztráljuk.
A most induló új témakörnél
azoktól is kérünk egyszeri regisztrációt, akik már a korábbi
képzéseken részt vettek.
Jelentkezés: telefonon vagy
a képzés honlapján az eseményre kattintva on-line módon. (tel.: 62/554-250, www.
tanuljonvallalkozni.hu).
Bővebb információ: Tanács
Edina közgazdasági referens
(tel.: 62/554-255, e-mail: tanacs.
edina@csmkik.hu)

Utolsó képzési blokk:
Külkereskedelmi alapismeretek
2009. december–2010. január.
A program aktualitásairól,
a rendezvények időpontjáról
folyamatosan tájékozódhat a
kamara vagy a képzés honlapjáról, a Kamarai Futárból és a
helyi napilapból.
A programot a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
támogatja a Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzatból.

Gondolkodj először kicsiben!
téseik hatását a kis- és középvállalkozásokra? Ha így is történik,
tesznek-e megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy biztosítsák
az kkv-kat érintő intézkedések
hatékonyságát és sikerét, annak
érdekében, hogy ne érintsék
hátrányosan őket a nagyobb
cégekkel szemben?
A bizottság rég felismerte az
igényt, hogy a döntéshozatalnak és a szabályozásnak a kkv-k
érdekeit figyelembe véve kell

Fuvarozó szakmai irányítók és
gépkocsivezetők, FIGYELEM!
TACHOGRÁF kezelő képzést indítunk!
Érd.: ATI-Császárné Kft.
6721 Szeged, Berlini krt. 16. • Tel.: 20/9431-444
DARMK nyilvántartási szám: 06-0056-02

Az Európai Feltalálói Díj
tisztelgés az olyan feltalálók
előtt, akiknek a találmánya kiemelkedő hatást és maradandó
sikert aratott Európában.
Az Európai Szabadalmi Hivatal és az Európai Bizottság
2006 óta évente gyűlik össze,
hogy az európai innovációra
jelentős hatást gyakorló feltalálókat megjutalmazza.
Négy kategóriában ítélnek
oda díjakat:
• Ipar
• KKV kutatás
• Európán kívüli országok
• Életműdíj
A részvétel feltétele, hogy a
vállalkozó legalább egy – 2004
előtt bejegyzett (a 2009-es díj
esetében) – szabadalommal
rendelkezzen.
A jelentkezéseket már fel lehet tölteni a 2010. évi díjra.
A díjról bővebb információ
honlapunkon, a www.csmkik.
hu címen található.

Megújult az
Euro Info Futár!

Európai uniós ajánlások a vállalkozásbarát politikához

A „ Think small first” (Gondolkodj először kicsiben) elve már
az európai döntéshozatal központi
kérdése, de hogyan alkalmazható ez
a gyakorlatban? Az Európai Bizottság konkrét eljárásokat dolgozott
ki azért, hogy az elvet hatékonyan
tudják alkalmazni, és tanulni lehessen a kis- és középvállalkozások
számára kedvező kezdeményezések
uniós példáiból.
A döntéshozók hatékonyan
figyelembe tudják-e venni dön-

Az év európai
feltalálója

megvalósulnia. A 2008-as kisvállalkozói törvény kihangsúlyozta
a „Think small first” elv fontosságát. A törvény lényegében
felhívja a döntéshozók figyelmét,
minden szinten – az unióstól
a helyi szintig –, hogy vegyék
figyelembe az kkv-k érdekeit a
lehető legkorábbi időpontban a
jogalkotás folyamán.
A témával kapcsolatban bővebb
információ megtalálható honlapunkon, www.csmkik.hu .

Tudja-e?

Hogy az Európai Bizottság kamaránkban is képviselettel rendelkező vállalkozásfejlesztési hálózata, az Enterprise
Europe Network a világ 40 országában
biztosít díjmentes lehetőséget a kis- és
középvállalkozások nemzetközi partnerkereséseinek meghirdetésére.

Kamaránk heti rendszerességgel jelentkező, elektronikus hírlevelét új formába öltöztettük, hogy az Ön
igényeihez jobban igazodva
színesebb és könnyebben
kezelhető legyen.
Ha még nem kapja hírlevelünket, de szeretne rendszeresen értesülni
 aktuális EU-s hírekről,
 üzleti partnerkeresésekről,
 pályázati lehetőségekről,
 rendezvényeinkről,
 szolgáltatásainkról,
honlapunkon Ön is feliratkozhat!
(http://kamara.dravanet.
hu/csmkik/index.
php?id=2093)
Továbbra is várjuk véleményét, javaslatait és észrevételeit
a hirlevel@csmkik.hu
e-mail címen.
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Kamarai Futár

Célkeresztben a társasági és cégtörvény
Dr. Ravasz László, a Csongrád Megyei Bíróság Cégbíróságának bírája tartott előadást a
társasági és cégtörvény aktuális kérdéseiről. A rendezvényről dr. Horváth Károly készített
szakmai összeállítást, melynek összefoglalóját az alábbiakban közöljük. (A teljes szöveg a
kamara honlapján, a csmkik-hu oldalon megtalálható.)
Előzetes kérésként merült fel a kamarai tagok
részéről az előadás kapcsán, hogy a gazdálkodó
szervezetek mire ügyeljenek szerződéskötés során,
vagy később milyen lehetőségeik vannak a nem
fizető adósokkal szemben.
Felszámolás vagy/és átmentés?
A tapasztalat azt mutatja, hogy sok gazdálkodó
szervezet – jellemzően kft. – lényegében egy
meghatározott üzlet kivitelezésére projekt céget
alapít, majd a cég különböző okok miatt később
megszünteti a tevékenységét. Ilyen ok lehet szándékos
például, amikor a tulajdonos- és ügyvezetőváltás,
illetve székhelyáthelyezést követően elérhetetlenné
válik a cég. De gyakori ok, hogy a cég a piacon való
maradás miatt olyan árat fogad el vagy alkalmaz, ami
törvényszerűen vezet veszteséges gazdálkodáshoz, és
lényegében feléli a tőkéjét, majd – saját tőkével már
nem fedezve – a továbbiakban tetemes veszteségeket
halmoz fel.
A gazdálkodó szervezetek egy nagy csoportja
pedig a körbetartozás anomáliái miatt válik
működésképtelenné, és a finanszírozás elégtelensége
miatt – jellemzően banki kölcsön hiánya miatt
– kerülnek kényszerfelszámolás alá. Elterjedt
gyakorlattá vált, hogy a nehézségbe került cég
vagyonát a tulajdonosok „átmentik” egy másik
hasonló tevékenységet folytató céghez.
A sokszor indokolatlanul változó társasági és
kapcsolódó jogszabályok sem teszik átláthatóbbá
a helyzetet, így a „zavarosba halászó” társaság
tulajdonosa, illetve ügyvezetője egy jelentős
adóssággal felszámolásba vitt társaság megszűnését
követően a piacon maradhat, miközben a „bedöntött”
cége által okozott károkért sem vonnak felelősségre
senkit.
Mindenképpen szükséges, hogy az 1997. évi
szabályok közül a garanciális elemek kerüljenek
vissza a társasági és cégjogi törvényekbe, így pl.
igenis legyen annak következménye az ügyvezetőre
nézve, hogy ha aktív vezetői tevékenységével
felszámolásba „vitt” egy társaságot, akkor egy
ideig ne láthasson el másik társaságban ügyvezetői
tevékenységet. Továbbá indokolt lenne, hogy az egy
tőkeösszeggel, vagy vagyontárggyal való többszörös
cégalapítások megelőzése érdekében a régi szigorúbb
konszernszabályokat vissza kellene állítani.
Csökkenthető a kockázat
Amíg ezen módosításokra nem kerül sor, addig
a meglévő jogszabályok alkalmazásával csökkenteni
lehet a kockázatokat. Így pl. a szerződéskötés
során indokolt igénybe venni a hatályos ingyenes
cégadattárat ahonnan megtudhatóak a cég
fontosabb adatai. Ezenfelül egy jelentősebb összegű
szerződéskötés előtt érdemes a cég mérlegadatait
is kikérni a cégbíróság adattárából. A Cégközlöny
is elérhető ingyenesen, on-line módon. A
szerződéskötés során indokolt alkalmazni az ún.
szerződést biztosító kötelezettségeket, pl. zálogjog
különböző formái közül a vagyontárgyakra is
köthető jelzálogszerződés. Ahol nincs ingatlan
vagy vagyontárgya a cégnek, ott lehet esetleg
engedményezést is alkalmazni. Mindenképpen
érdemes jogásszal is átnézetni a korábban nem
alkalmazott szerződéses formulát, mert lehet
esetleg olyan kikötés a szerződés tervezetében,
ami indokolatlanul hátrányos lehet.
Ravasz bíró úr számos példával érzékeltette,
hogy milyen jellemző hibákat, mulasztásokat
követnek el a társaságok, és ezek a mulasztások
esetenként milyen súlyos következményekkel
járnak. Gyakori – főleg a családi cégek esetében –,
amikor a székhely azonos a tulajdonos és cégvezető

lakcímadataival, és a székhely-lakcímváltozást
elfelejtik a cégbíróság felé bejelenteni. Ilyenkor,
ha a cégbíróságot egy érdekelt hitelező értesíti
az „elérhetetlenségről”, akkor a cégbíróság az
„ismeretlenség” miatt megszüntetheti a céget!
Jobbik esetben pedig „csak bírságolásra” kerül sor,
ha a változásokat késve közlik a bírósággal.
Az előadás lényegesebb megállapításai:
1. A vezető tisztségviselőnek korlátlan és
egyetemleges felelősség van, ha a bejelentési
kötelezettséget a cégbíróság felé elmulasztotta.
A gazdasági társaság alapításának, a társasági
szerződés módosításának, a cégjegyzékbe
bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és
ezek változásának, valamint törvényben előírt
más adatoknak a cégbírósági bejelentése a vezető
tisztségviselők kötelezettsége.
A vezető tisztség viselők korlátlanul és
egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben
azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat,
jog vagy tény valótlanságából, illetve a bejelentés
késedelméből vagy elmulasztásából származnak.
2. Fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet esetén
a vezető tisztségviselő elsődlegesen a társaság
hitelezői érdekeire köteles figyelemmel lenni. A
csőd tv. 33/A §. értelmében a hitelező jogosult a
felszámolási eljárás során bíróság felé megállapítási
keresettel élni. Ez a törvényi rendelkezés egyébként
megfordítja azt az általánosan alkalmazott eljárási
szabályt, melyben a felperesnek kell az állításait
bizonyítania. Itt a törvényi rendelkezés szerint
akkor mentesül a vezető tisztségviselő, ha bizonyítja,
hogy minden megtett a hitelezők érdekében.
Bátran ki lehet jelenteni, hogy ezt a szabályt
a hitelezők gyakorlatilag nem ismerik, illetve
ha ismerik, akkor sem alkalmazzák. Ez az új
rendelkezés pedig rendkívüli mértékben megnöveli
az ügyvezetők felelősségét, hiszen egyszerre két
új jogintézményt vezet be. Egyrészről azt, hogy
az ügyvezetői feladataikat a fizetésképtelenségi
helyzet bekövetkezte után a hitelezői érdekeknek
megfelelően kötelesek ellátni, másrészt lényegében
arra sem hagy lehetőséget, hogy az ügyvezetők
„kimeneküljenek” a felelősség alól, hiszen 3 évre
visszamenőlegesen állapítja meg a felelősséget.
3. Jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőke
hiánya esetén a tagok, ügyvezetők, könyvvizsgáló
felelősségének kérdésköre. Ha a gazdasági társaság a
számviteli törvény szerinti beszámolójában foglaltak
alapján egymást követő két teljes üzleti évben nem
rendelkezik a társasági formájára kötelezően előírt
jegyzett tőkének megfelelő összegű saját tőkével, és a
társaság tagjai (részvényesei) a második év számviteli
törvény szerinti beszámolójának elfogadásától
számított három hónapon belül a szükséges saját
tőke biztosításáról nem gondoskodnak, a gazdasági
társaság köteles e határidő lejártát követő hatvan
napon belül elhatározni más gazdasági társasággá
való átalakulását, vagy rendelkeznie kell jogutód
nélküli megszűnéséről.
4. A minősített többséget biztosító befolyás
szerzésre vonatkozó szabályok. Ha a korlátolt
felelősségű társaságban vagy a zártkörűen működő
részvénytársaságban (a továbbiakban: ellenőrzött
társaság) annak tagja (részvényese) az alapítást
követően minősített többséget biztosító befolyást
szerez, a befolyásszerző köteles azt a befolyás
létrejöttét követő tizenöt napon belül a cégbíróságnak
bejelenteni.
Ha a minősített befolyásszerző az ellenőrzött
társaság vonatkozásában tartósan hátrányos
üzletpolitikát folytat, és ez által az ellenőrzött

társaság kötelezettségeinek teljesítését jelentősen
veszélyezteti, az ellenőrzött társaság bármely
hitelezőjének kérelmére a cégbíróság a minősített
befolyásszerzőt biztosíték adására kötelezheti,
illetve vele szemben törvényességi felügyeleti
intézkedéseket alkalmazhat.
5. Az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére
irányuló eljárás, a többségi befolyással rendelkező
tag felelőssége. Ha a cégbíróság tudomást szerez
arról, hogy a cég a székhelyén, illetve telephelyén,
fióktelepén sem található, és a cég képviseletére
jogosult személyek lakóhelye is ismeretlen vagy
ismeretlennek minősül, mivel a cég képviseletére
jogosult személy lakóhelye külföldön van, és nincs
a cégjegyzékbe bejegyzett kézbesítési megbízottja (a
továbbiakban: ismeretlen székhelyű cég), a cégbíróság
a Cégközlönyben közzétett hirdetményben felhívja
a cég tagjait (részvényeseit), hogy a cég törvényes
működéséhez szükséges intézkedéseket hatvan
napon belül tegyék meg. A törvényes működés
helyreállítása érdekében a tagok (részvényesek) a cég
legfőbb szervének összehívására is jogosultak.
6. Kizárólagossá vált az elektronikus eljárás
a cégeljárásban. Minden, a cégbíróság felé tett
bejelentést kizárólag elektronikus úton „E” eljárás
keretében lehet tenni 2009. április 30-tól. Tehát ha
pl. osztalékelőleg kifizetésére kerül sor, akkor az
erről szóló bejelentést csak az „E” aláírásra jogosult
teheti meg a cégbíróság felé. Az elektronikus eljárást
jellemzően ügyvéd, közjegyző vagy akár maga a cég
is végezheti, ha az elektronikus aláírásra való jogot
megszerezte. Lényeges, hogy ha a bejelentést csak
postai úton teszi meg a cégbíróság felé a társaság,
akkor azzal még nem tesz eleget a bejelentési
kötelezettségének!
7. Cégnév. Az új eljárási szabályok szerint a
cégnévnek már csak a vezérszót kell tartalmaznia, de
természetesen tartalmazhatja a tevékenységre történő
utalást is (kereskedelmi, ipari stb.) Ugyanakkor, ha
a cég a tevékenységi körét megváltoztatja, akkor a
cégnevet is változtatnia kell. Tehát célszerű, ha csak
a vezérszót alkalmazza cégnévként a társaság.
8. Tevékenységi kör (TEAOR/. Már nem kell
a cégjegyzékbe bejegyeztetni a tevékenységi kört.
Szükséges és elegendő is egyben a tevékenységi kört
az APEH felé bejelenteni. Ebből adódóan, ha a cég
tevékenységi köréről akar a partner információt
beszerezni, akkor azt a cégbíróságtól már nem
szerezheti be, csak az APEH-től.
9. Székhely. Az új cégjogi szabályok szerint
elkülönülhet a székhely és a központi ügyintézés
helye. A székhelyként elegendő a levelezési cím, de
egyben szükséges is, hogy a székhelyen a címzés
feltüntetésre kerüljön. (Nem elegendő a postafiók
megjelölés!)
A központi ügyintézés helye az, ahol az iratok
kerülnek megőrzésre, ahol az ügyfélfogadásra
kerül sor, illetve ahol a taggyűléseket is tartják. A
központi ügyintézés helye lehet külföldön is.
10. Egyszerűsített – gyorsított – cégbejegyzési
eljárás. A cégbejegyzésre formanyomtatvány
szerint kerül sor a törvény mellékletében megjelölt
mellékletek útján. Figyelem, az egyszerűsített
eljárásban alapított cégek iratait az eljáró ügyvéd
köteles megőrizni, a cégbíróság az eredeti iratokkal
nem rendelkezik.
11. Aláírási jogok. A cég jegyzésére-képviseletére
a tisztségviselő, cégvezető jogosult, míg a
munkavállalók csak meghatározott témakörben
jogosultak a cég képviseletére. A cégvezető
tisztségviselője adhat meghatalmazást a cég
képviseletére, pl. ügyvédnek adásvételi szerződés
megkötésére. Ha a cégjegyzékben együttes aláírási
jog van feltüntetve, akkor az a szerződés, ahol nincs
meg a kettős aláírás, érvénytelen.
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Második foglalkozását tartja az újjáalakult számviteli klub

Újra megalakultunk!

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara számviteli
szekciója augusztus 27-én megtartotta a számviteli klub újjáalakuló
ülését. A számviteli szakemberek feladatait ebben és az elkövetkező években igen mozgalmasnak, és igen nehéznek tüntetik fel az
előrejelzések.
A számviteli szakemberek munkáját minden esetben a mindenkori gazdaságpolitika befolyásolja,
s ez az idei, és előreláthatóan
2010–2011-es években folyamatosan és többször fog változni.
Ezek a változások érintik minden
esetben az adótörvényeket, az
adójogszabályokat és a tb-járulék
törvényeket, s így a gazdasági
események számviteli megjelenítése lényegesen több feladatot
ad a könyvelőknek, adótanácsadóknak. Ezek megoldása sok
találékonyságot, és a jogszabályok
helyes értelmezését igényli. Hogy
ilyen nehéz időszakokban eredményesen, minél kisebb hibaszázalékkal tudjunk dolgozni, több
továbbképzésre, tájékoztatásra,
több egymás közti információra, és a számviteli szakemberek
egymással való szorosabb szakmai
kapcsolatára lesz szükség.
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Ebben tud segíteni a számviteli klub, ahol a különböző
gyakorlattal rendelkező számviteli szakemberek egymásnak
is tudnak tanácsokat adni, nem
beszélve arról, hogy a regisztrált könyvelők oktatásában részt
vevő nagy tapasztalatú oktatók,
könyvvizsgálók is részt vállalnak
a klub munkájában. Ezekből a
gondolatokból kiindulva, mi, a
számviteli szekció képviselői úgy
gondoltuk, hogy az évekkel ezelőtt
eredményesen működő számviteli
klubot újjászervezzük.
Az újjáalakult klub 20 fővel kezdte meg működését.
A tagság egymással egyetértve
a következő célokat és feladatokat
tűzte ki:
• A régiós ellenőrzési szervek
vezetőivel, munkatársaival az eddig
kialakult jó kapcsolat továbbépítése,
hisz munkánk eredményessége az

ő tájékoztatásuk, segítségnyújtásuk
nélkül nehezen képzelhető el.
• Olyan aktív klubtagság létrehozása, akik nemcsak szakmailag,
de emberileg is kötődnek egymáshoz, hisz jelenleg egyik legnagyobb
társadalmi probléma az emberi
kapcsolatok hiánya.
• A klub tagjai rendszeresen
tartják egymással a kapcsolatot, s
a klubösszejövetelek időpontjait, a
beszélgetés témáit közösen határozzák meg, melyeknek helyszíne
a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara épülete.
• A számviteli klub a szakmai
összefogás szükségességét hirdesse,
hisz eredményes szakmai munkát
csak erős összefogással lehet elérni.
A klub tagjai megállapodtak,
hogy – egyelőre – havonta egyszer tartanak összejövetelt előre
megbeszélt időpontban. Ezeken
az üléseken felvetik a napi, havi
aktuális szakmai problémákat,
közösen próbálják értelmezni az
új jogszabályokat. Amennyiben
ez nem sikerül, közösen döntenek

Klubrendezvények

A számviteli klub első összejövetelének meghívott előadója Plentel Jánosné, az APEH
Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának munkatársa volt. A
járulékszabályok évközi (2009.
július 1-jétől életbe lépett) változásait ismertette. A szakmai
találkozó végén megbeszéltük,
hogy rövidesen folytatjuk összejöveteleinket. Reméljük, hogy az
újjáalakult klub be fogja váltani a
hozzá fűzött reményeket. S már
folytatjuk is!
*
A számviteli klub szeptember
24-én 13 órakor tartja következő
összejövetelét Szegeden, a kamara székházában. A beszélgetés
tárgya: áfa évközi (2009. július
1-jén életbe lépett) jogszabályváltozásai, az áfa elszámolásával
kapcsolatos gyakorlati kérdések
megválaszolása.
A klubösszejövetelekre valamennyi érdeklődő kamarai
tagot várjuk!

arról, hogy a következő klubülésre
kit kérjenek fel előadónak az adott
probléma megoldásának ismertetésére.
Dobó Attiláné
a számviteli klub megbízott
vezetője

Kihelyezett ülés, izgalmas látnivalókkal

Környezetgazdálkodással ismerkedett a 8. osztály

A kamara 8. osztályának elnöksége előre meghirdetett munkaterve alapján szeptember 1-jén
kihelyezett ülést szervezett a
Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. Sándorfalvi úti
telepére.

A kihelyezett ülésre az osztályelnökség minden tagja eljött és a
meghívott vendégek is elfogadták
a meghívást, így többek között dr.
Horváth Lajos, a szolgáltatói tagozat
elnöke és Magyar István, a humán
klub vezetője.
Fekete Istvánné, a szolgáltatói tagozat osztályelnöke a rövid köszöntő
után tájékoztatást adott a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit
Kft. és a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. tevékenységéről,
üzletpolitikájáról.
Befejeződött a szegedi regionális
hulladékgazdálkodási program
harmadik tendere, melynek keretében 1,2 milliárd forintból 29
hulladékudvar és 72 szelektív hulladékgyűjtő pont készült el. Szeged
és 32 környező település 1999-ben
sikeresen pályázott európai uniós ISPA támogatásra, ez a pénz a

megvalósítás 65%-át jelentette. A
beruházási összeg 25%-át a központi
költségvetés, a fennmaradó 10%-ot
pedig Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a társult települések teremtették elő. A kivitelezőt
közbeszerzési eljáráson választották
ki. A pályázat győztese a magyar
érdekeltségű HDV Konzorcium
lett. A beruházás eredményeként
kialakult a szelektív hulladékgyűjtés

infrastruktúrája, a korszerű másodnyersanyag-visszagyűjtés, valamint
az ideiglenes tárolás feltételei. A
társulás benyújtotta az utolsó pályázatot is, amely a térségben lévő,
megszüntetett hulladéklerakók
rekultivációját célozza.
A program talán legizgalmasabb részeként a vendégek
megtekintettek egy működő hulladékudvart, szennyvíztisztítót,

kőtörőt, komposztálót, valamint
a válogató üzemet. Sokan korábban el sem tudták képzelni
a hulladék sorsát a begyűjtéstől
a feldolgozásig.
Nagyon sok tapasztalattal, jókedvvel és remélem tenni akarással
a környezetünkért zárult a kihelyezett ülés.
Fekete Istvánné
osztályelnök
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Jogszabályfigyelő

Kamarai Futár

és a tárgyalás menetrendjéről. A polgári perrendtartásról szóló 1952.
évi III. törvény módosítását tartalmazó 2009. évi LXVIII. törvény a
Magyar Közlöny 92. számában jelent meg.

Élelmiszerek jelölése

MK. 114. számában megjelent a 105/2009. (VIII. 14.) FVM rendelet,
mely több pontban módosította a 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM
együttes rendelet. A módosítások főként a élelmiszerenzimek, adalékanyagok, aromák feltüntetésének szabályait érintik. Hatályát veszti az
Csődeljárás hatékonyabban
rendelkezés, hogy a „Kereskedelmi előre csomagolt termékek esetében
A Magyar Közlöny 85. számában jelent meg a 2009. évi LI. törvény a a kereskedelmi előre csomagolás dátumát is fel kell tüntetni.”
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,
valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról. A szeptemIngatlanadó
bertől hatályos szabályok szerint az egyik legfontosabb újdonság, hogy
A 2009. évi LXXVIII. törvény az egyes nagy értékű vagyontárgyakat
bevezetik az automatikusan engedélyezett, ideiglenes fizetési haladékot terhelő adóról rendelkezik. A törvény talán legjelentősebb rendelkezése a
(moratóriumot). Az adós kérelme alapján a bíróság egy munkanapon lakóingatlanok adójáról szól, ennek az adónemnek a tárgya az adóköteles
belül intézkedik az azonnali, ideiglenes fizetési haladék Cégközlönyben lakóingatlan. Az adó alanya az a személy vagy szervezet, aki vagy amely
történő közzétételéről. Az egyezségkötés szabályai is rugalmasabbak a naptári év első napján a lakóingatlan tulajdonosa. Az adó alapja a
lesznek, az egyes hitelezői osztályokban ugyanis a követelésarányosan lakóingatlannak az adóév első napján fennálló forgalmi értéke. Az adó
számított többség már elegendő lesz.
évi mértéke az adóalap 30 millió forintot meg nem haladó része után
0,25%, a 30 millió forint feletti, de 50 millió forintot meg nem haladó
része után 0,35%, az adóalap fennmaradó része után 0,5%. A törvény
Június 22-én fogadta el a Parlament az építési beruházások megvaló- számos mentességről és kedvezményről is rendelkezik. A jogszabály a
sításának elősegítése érdekében az egyes törvények módosításáról szóló Magyar Közlöny 95. számában jelent meg.
2009. évi LVII. törvényt. A jogszabálytól azt várják a jogalkotók, hogy
gyorsulnak az építési beruházások, és mérséklődnek a lánctartozások. A
Adómódosítások jövőre
jogszabály értelmében gyorsulhat az építkezések engedélyezési folyamata,
A Magyar Közlöny 95. számában megjelent a közteherviselés rendcsökkennek az engedélyköteles tevékenységek, valamint kialakításra szerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi
kerül az építtetői fedezetkezelés rendszere. Az úgynevezett építtetői LXXVII. törvény, amely a jövő évre szóló adó- és járulékmódosításokat
fedezetkezelő garantálja majd a szerződésszerű teljesítés ellenértékének is tartalmazza.
kifizetését, nemcsak a kivitelező, hanem az alvállalkozó irányában is.
Ötmillió forint éves jövedelemig 17 százalék személyi jövedelemadót
A törvény a Magyar Közlöny 88. számában jelent meg, a módosítások kell fizetni jövőre. Ötmillió forint felett 850 ezer forint, és az ötmillió forint
jelentős része október 1-jén lép hatályba.
feletti rész 32 százaléka lesz az éves adó összege. 2011-től az ötmilliós
jövedelemhatár 15 millióra emelkedik. Fontos változás, hogy az adóalapba
Elektronikus közszolgáltatások
minden önálló tevékenységből, nem önálló tevékenységből származó,
Október elsején lép hatályba az elektronikus közszolgáltatásokról valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem beleszámít. Ezen felül
szóló 2009. évi LX. törvény, amely a közigazgatási hatóságok számára adóalap-növelő tételként hozzá kell adni a társadalombiztosítási járulék
kötelezővé teszi az elektronikus kapcsolattartást és az ügyintézést. A általános mértékével megállapított összeget (szuperbruttó). Az adójóváírás
bíróságokkal, ügyészségekkel és a nyomozó hatósággal teljes körűen 17 százalék, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 15 100 forint, míg a
csak 2012-től terelik elektronikus útra az írásbeli kapcsolatot.
jogosultsági határ 3 millió 188 ezer forintra emelkedik a következő évben.
Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a köz- Megszűnik a természetbeni juttatások adómentessége, juttatásonként váligazgatási hatóságok már idén októbertől kötelesek lesznek a hatósági tozó értékhatár függvényében 25, illetve 54 százalék adót kell fizetni.
eljárásokban kapcsolattartást és a törvény szerinti más szolgáltatásaikat
2010-től megszűnik a munkaadói, a munkavállalói, valamint a vállalkozói
elektronikus úton megvalósítani, illetve hozzáférhetővé tenni. A jog- járulék, helyettük bevezetik a munkaerő-piaci járulékot a társadalombiztosítási
szabály a Magyar Közlöny 89. számában jelent meg.
járulékon belül. A foglalkoztatóknak egységesen 27 százalék tb-járulékot,
míg a biztosítottaknak összesen 7,5 százalék járulékot kell majd fizetniük.
Fémkereskedelem engedéllyel
Eltörölték a kulturális járulékot és a tételes ehót, a százalékos eho viszont
A 2009. évi LXI. törvény értelmében fémkereskedelmi tevékenységet 27 százalékra emelkedik. Ötszöröse lett a rehabilitációs hozzájárulás. Az
kizárólag a fémkereskedelmi hatóság által kiadott érvényes engedéllyel egyéni és a társas vállalkozók pedig fő szabályként legalább a tevékenységük
rendelkező fémkereskedő folytathat januártól. Engedélyköteles anyagot piaci értéke után lesznek kötelesek járulékot fizetni.
– bizonyos kivétellel - kizárólag írásba foglalt megállapodás alapján lehet
Módosításra került többek között az egyszerűsített vállalkozói adóról
majd beszerezni, és kizárólag az engedélyben meghatározott telephelyen szóló 2002. évi XLIII. törvény is. A legjelentősebb módosítás az eva
lehet raktározni. A kereskedőnek a jövő év elejétől az értékesítéseiről mértékére vonatkozik, így az eva a pozitív adóalap 30 százaléka. Továbbá
eladónként és vevőnként az anyag jogszerű beszerzésének igazolása kiegészült a törvény azzal, hogy ha az adóalany bevétele meghaladja az
céljából külön nyilvántartást kell vezetnie. A jogszabály további ren- adóalanyiság választására jogosító értékhatárt, a bevételnek az értékhatárt
delkezései a Magyar Közlöny 89. számában tekinthetők meg.
meghaladó része után az eva mértéke 50 százalék.
A társasági adó 16 százalék helyett 19 százalék lesz. Egyidejűleg
Vállalkozások közötti jogviták gyorsabb
megszűnik 4 százalékos különadó. Átalakul az adózás előtti eredményt
elbírálása
növelő és csökkentő tételek rendszere. A helyi adót pedig nem az önkorA nyár folyamán megszavazták a képviselők a vállalkozások közötti mányzatoknak, hanem az APEH-nak kell majd megfizetni és bevallani.
jogviták gyorsabb elbírálását célzó törvénymódosítást, amely elősegítheti Csökkennek a vagyonszerzési illetékek, viszont bizonyos esetekben
a körbetartozások csökkenését, a vállalkozások jogainak, üzleti érdeke- illeték terheli majd a cégben lévő vagyoni betét megszerzését is.
inek érvényre jutását, és így pozitív hatással lehet a versenyképességre
is. Az új előírások döntő többsége a kellő felkészülési idő biztosítása
Kevesebb táppénz, adóköteles családi pótlék
miatt 2011. január elsején lép majd hatályba. A törvény többek között
A májusban elfogadott adómódosítások (2009. évi XXXV. törvény,
rendelkezéseket tartalmaz a per előtti kötelező egyeztetésről, az elektro- kihirdetve a Magyar Közlöny 68. számában) következtében augusztus
nikus kommunikációról, az ítéletek Cégközlönyben való közzétételéről, 1-jével hatályba léptek a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
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Tájékoztató a Csongrád Megyei Békéltető Testület elmúlt évi tevékenységéről

Az alternatív vitarendezés fóruma

A Kamarai Futár XV. évfolyam 5. szám (2009. május) 4. oldalán megjelent: „A gyors és olcsó megoldás vitás ügyekben” c. cikk félreértésre okot
adó tartalma helyesbítését ill. a testület 2008. évi tevékenységét kívánom
a tisztelt olvasók elé tárni:

eljárásokkal, a hozott határozatok- meglévő túlsúlya mellett a szolgáltakal és ajánlásokkal kapcsolatosan tások irányába történő átrendeződés
fogyasztói és vállalkozói kifogás nem tendenciája évről évre növekszik.
merült fel.
A hatályos jogszabályok a fogyasztói
A fogyasztói tudatosság hiányossá- kifogás intézésének kötelezettségét
Az alternatív vitarendezési fórum- tóvédelemben is tapasztalatokkal gai, a vállalkozók fogyasztóbarátnak egyértelműen a forgalmazó/szolgáltató
ként a Csongrád Megyei Kereskedelmi rendelkező személy.
nem minősíthető, üzleti érdekeiket is feladatává teszik. Ennek ellenére sok
és Iparkamara mellett működő fügA testület elé kerülő ügyek száma figyelmen kívül hagyó magatartása sok esetben tapasztaltuk, hogy előszeregetlen Békéltető Testület 2008. évben évről évre, most már tendenciaként, esetben nagyon nehézzé tette a fogyasz- tettel hárítják át a kötelezettek ezt a
233 beérkezett, iktatott kérelemből 20%-kal növekszik, így 2008-ban is. tói kifogás objektív megítélését.
kötelezettséget a szervizekre, és ez
221 ügyben hozott határozatot vagy
Az eljárás megszüntetése határozaA nem egyértelmű jogszabályi hát- a fogyasztók számára többlet anyaajánlást.
tok növekedése mögött kedvezőnek tér is igen gyakran megnehezítette gi terhet és elviselhetetlen helyzetet
Gyakran félreértésekre ad okot a minősíthető, hogy a számszerűen a döntéshozók helyzetét. Pl. minő- teremt.
Békéltető Testület státusának meg- növekedett azon ügyek száma, ahol a
határozása. Fontos, hogy mind a testületi eljárás megindítását követően
Szolgáltatások
fogyasztók, mind a vállalkozások a felek megegyeztek és/vagy a fogyasztó
tisztában legyenek azzal, hogy a Békél- visszavonta kérelmét a vállalkozás
Ép.-ip.–kézmű.-ip.		 P.-ügyi, biztosítási			 Termékszavatosság
tető Testület nem a kamara testülete, megváltozott álláspontja miatt.
		
Utazási		
Közüzemi
Egyéb
attól szervezetileg, szakmailag teljesen
Bár a bepanaszolt vállalkozások
független, még akkor is, ha a kamara együttműködési készsége 73%-ról
2007
5%
2%
7%
7%
21%
58%
infrastruktúrájára lett telepítve az 1997. 84%-ra növekedett, ez azonban nem
2008 3,6% 13,1% 4,1% 7,2%
7,2%
15,8%
49%
évi CLV.Tv. (fogyasztóvédelmi törvény) vonta maga után a testület előtti egyezalapján, és kitűnő együttműködés van ség, ill. kötelezés jellegű határozatok
a két testület között.
számának bázisévhez viszonyított
ségvizsgáló szervezetek (beleértve a
Sajnálatos, de a vállalkozások döntő
Tisztújítás következtében 2008. növekedését.
július 1-jétől kezdte meg a 20 fős
Arányát illetően azonos a fogyasztók márkaszervizeket is) függetlensége, többsége szemléletében még nem fetestület tevékenységét, amelybe 10 kérelmének megalapozottsága a múlt vizsgálati megállapításai megkérdő- dezhető fel annak a felismerése, hogy
főt a kereskedelmi és iparkamara, 10 évivel, valamelyest csökkent az alap- jelezhetősége, vagy a jótállás, szava- üzleti érdekeiket is szolgálhatja, ha a
főt pedig az Országos Fogyasztóvé- talan kérelmek aránya, de ugyanilyen tosság keretében végzendő javítási idő békéltető testületi eljárásban alávetési
delmi Egyesület delegált. A testület mértékben növekedett a részben alapos nem egyértelmű meghatározása,ezzel nyilatkozatot tesznek (akár konkrét eset
összefüggően az alkatrész-utánpótlás nélkül is előre, akár meghatározatlan
valamennyi tagja felsőfokú képesítésű, fogyasztói kérelmek aránya.
ideig is), és ezzel elismerik a testüleakár több diplomás, nagy szakmai
A testületi munka színvonalának kritikus helyzete.
Az ügyek tárgy szerinti megoszlása ti határozatot rájuk nézve kötelező
gyakorlattal rendelkező, a fogyasz- megítélésében fontos elem, hogy az
tekintetében jól érzékelhető átrendeződés érvényűnek. Ez bizony a fogyasztói
történt:
bizalmat nagy mértékben növelheti
A hozott határozatok fajtája szerinti megoszlás:
Jelentős mértékben növekedett az az adott vállalkozással szemben, és
		
2007		
2008
építőipari – ezen belül a kézműipari reklámjaiban, az üzletben, szolgáltató
kategóriába sorolt egyéni vállalkozói, helyen jól láthatóan közölheti a foEljárás megszüntetése
40
22% 77 35%
kisipari – szolgáltatások mennyiség és/ gyasztóval ilyen irányú döntését.
Egyezség
45
24% 38 17%
vagy minőséghibás teljesítése miatti
A Békéltető Testületek 2009-ben beKötelezés
11
6%
7
3%
fogyasztói kifogások száma.
töltik 10. életévüket, reményeink szerint
Az utazási és egyéb szolgáltatások az alternatív vitarendezés valamennyi
Ajánlás (2008. 09. 1-jétől nem
területén bekövetkezett ügyszám- résztvevője serdülő korba lép.
Határozat)
89
48% 99 45%
növekedést is figyelembe véve jól
Dékány László
érzékelhető, hogy a termékszavatosság
a Csongrád Megyei Békéltető
		
185 100% 221 100%
kategóriába sorolt ügyek még mindig
Testület elnöke

 szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosításai. A táppénz összege
10 százalékkal csökkent, így kétéves biztosítási idő után 60 százalékos,
ennél rövidebb jogviszony esetén és a kórházi ápolás időszaka alatt 50
százalékos táppénz jár. A Munka Törvénykönyvében szabályozott és
a munkáltató által fizetendő 15 napos betegszabadság időtartamára
augusztustól a munkavállaló a távolléti díjának 80 százaléka helyett
70 százaléka jár.
A májusban elfogadott adómódosítások alapján szeptembertől a
családi pótlék és az anyasági támogatás is adóterhet nem viselő járandósággá válik, s mint ilyen, az adóalaphoz hozzászámítva, az együtt élő
házastársak között megosztva adókötelessé válik. A magánszemélyek
munkáltató felé adandó nyilatkozatához szükséges formanyomtatvány
már elkészült az adóhatóságnál.

Taxiengedély nélkül végzett szállítás
következménye

A 156/2009. (VII. 29.) korm.-rendelet, a közúti árufuvarozáshoz,
személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint
a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról határoz. A rendelet
szerint az a gépjárművezető, vagy szállító, aki egyebek között közúti
árufuvarozói engedély, autóbuszos személyszállító engedély, taxiengedély,

személygépkocsis személyszállító engedély nélkül végzi a megadott
tevékenységet, 800 000 forint bírságot köteles fizetni. A jogszabály a
Magyar Közlöny 107. számában jelent meg.

Jegybanki alapkamat
A Magyar Nemzeti Bank a nyáron két alkalommal csökkentette a
jegybanki alapkamat mértékét. A 17/2009 MNB rendelkezés alapján
július 28. napjától 8,5%, a 21/2009. MNB rendelkezés alapján augusztus
25. napjától 8% a jegybanki alapkamat mértéke.

APEH üzemanyagárak
Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak
szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni. 2009. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható
üzemanyagárak:
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 297 Ft/l
Gázolaj 277 Ft/l
Keverék 324 Ft/l
LPG autógáz 167 Ft/l
Az APEH-közlemény a Hivatalos Értesítő 2009. évi 40. számában
jelent meg.
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Pályázati figyelő

2009. október 15-ig igényelhető még kamatmentes támogatás a kamarától!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdaság- és
kereskedelemfejlesztési, valamint innovációs alapjából pályázati úton
elnyerhető támogatás igénylésére
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az előző évek
gyakorlatához hasonlóan pályázati
felhívást tesz közzé gazdaság- és
kereskedelemfejlesztési és innovációs témákban.
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.
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

Pályázatot benyújtani kizárólag a kamaránál hivatalosan beszerzett és regisztrált CD
lemezen tárolt Pályázati Útmutató csomag
alapján lehet.
Pályázati útmutató ára: 2000 Ft.
A pályázati útmutató beszerezhető: Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

és Iparkamara regisztrált tagja
volt,
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 vis�szafizetési kötelezettségének nem
tett eleget, a támogatási célt nem
valósította meg, vagy megtévesztően
nyilatkozott.
7) Kapcsolt vállalkozások közül csak egy pályázó részesülhet
támogatásban.

6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12. szám alatti
6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12.,
székhelyén, valamint a hódmezővásárhelyi és
Pf.: 524
szentesi kamarai szolgáltató irodákban.
A pályázat beérkezésének határideje: 2009.
A pályázati kiírás részletes feltételei megtaoktóber 15. 12 óra.
lálhatók a Kamarai Futár júniusi számában,
A pályázat leadásának helye/postai címe:
illetve a www.csmkik.hu weboldalon. Részletes
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara információ a 62/486-987/121-es melléken.

Turisztika • Foglalkoztatás • Kutatás-fejlesztés • Innováció
Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés
DAOP-2009-2.1.1.B.D.E.F.
A pályázati felhívás fő célja turisták igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként az
attrakciók látogatottságának és jövedelemtermelő képességének
növelése, valamint a szezonalitás mérséklése.
A támogatás maximális mértéke: 50–85%
A támogatás összege: 10 millió–500 millió forint.
A pályázatok benyújtása 2009. szeptember 1-jétől 2009.
szeptember 30-ig lehetséges.
Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex
támogatása
GOP-2009-2.1.3
A kiírás célja, olyan, legalább 1,5 milliárd Ft elszámolható
összköltségű beruházások komplex támogatása, amelyek
megvalósítása jelentős számú új munkahely megteremtését
és tartós fennmaradását eredményezi.
Támogatás mértéke: 5–35%
Támogatás összege: minimum 200 millió Ft és maximum
1,5 milliárd forint.
Benyújtási határidő: 2009. december 31.

Kiemelt attrakciók fejlesztése
DAOP-2009-2.1.1./G
Az operatív program turisztikai vonzerők fejlesztésével
foglalkozó prioritása lehetőséget nyújt a régió turizmusában
meghatározó jelentőséggel bíró vonzerők fejlesztésére.
A vonzerők fejlesztésének célja, hogy olyan attrakciók
működjenek a régióban, amelyek az adott turisztikai
desztinációban önállóan is vonzerőt jelentenek a turisták
számára.
Pályázhatnak: mikro-, kis- és középvállalkozás, nagyvállalat,
szövetkezet, önkormányzat, önkormányzati társulások, kistérségi társulások, költségvetési szerv, közigazgatási szervek,
nonprofit.
A projektjavaslatok benyújtása 2009. április 24.–2010. december 31. között folyamatos, az irányító hatóság azonban
az alábbi értékelési szakaszokat határozza meg (az értékelési
szakasz azt jelenti, hogy a meghatározott időpontig – az
irányító hatósághoz beérkezett – projektjavaslatok vonatkozásában egyszerre kerül sor a projektek értékelésére,
zsűriülésre, valamint kormánydöntésre): 2009. május 15.,
július 30., október 30., 2010. január 30., április 30., július
30., október 30., december 31.

Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel
és képzéssel kombinálva
TÁMOP 2.3.3.A-09/1
A program célja hosszú távon a mikro-, kis- és középvállalkozások alkalmazkodóképességének és versenyképességének
növelése, valamint a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének
javítása, a képzettségi szintjének és az általuk végzett munka
hatékonyságának növelése.
A pályázatok benyújtása 2009. április 1-jétől lehetséges 2009.
december 31-ig
Pályázhat: gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó.
Támogatás mértéke: 80%, elnyerhető pályázat összege minimum
2 000 000 Ft és maximum 150 000 000 Ft.

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység
támogatása
GOP-2009-1.1.1
Vállalkozások K+F tevékenységének fokozása és a vállalati
K+F ráfordítás növelése. Az egyetemek, kutatóintézetek és a
vállalkozások közötti K+F együttműködés, valamint a technológiatranszfer erősítése.
Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak a cégbíróságon
bejegyzett gazdasági társaságok, szövetkezetek, feltéve,
hogy kettős könyvvitelt vezetnek és nem tartoznak az EVA
hatálya alá.
Benyújtható: 2010. január 4-ig.
Támogatás mértéke: 50%, elnyerhető támogatási összeg:
25–300 millió forint.

Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése
GOP-2009-1.1.2
Célja más támogatási programok keretében korábban létesített
és eredményes kutató-fejlesztő munkát végző tudásközpontok
(Kooperációs Kutatási Központok (KKK), Regionális Egyetemi
Tudásközpontok (RET)) K+F és innovációs tevékenységének
folytatására alakult, a korábbi befogadó intézmény résztulajdonában lévő gazdasági társaságok megerősítése és fejlesztése.
Benyújtható: 2010. július 5-ig.
Támogatás mértéke: 50%, elnyerhető támogatási összeg:
400–1000 millió forint.
Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése
GOP-2009-1.3.2
A konstrukció célja korszerű vállalati munkahelyek létesítése,
illetve bővítése a K+F infrastruktúra fejlesztésének és új K+F
munkahelyek létrehozásának támogatásával.
Jelen pályázati konstrukcióra jogi személyiséggel rendelkező
gazdasági társaságok pályázhatnak, feltéve, hogy kettős könyvvitelt vezetnek és nem tartoznak az EVA hatálya alá.
Benyújtható: 2010. július 5-ig.
Támogatás mértéke: 50%, elnyerhető támogatási összeg:
200–1500 millió forint.
Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának
támogatása
GOP-2009-1.3.1/B
A konstrukció célja azon akkreditált klaszter tagvállalkozások
innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő
K+F eredményre (prototípus vagy termék) új vagy jelentősen javított, korszerű, magas értéket képviselő, piacképes
termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozását, piaci
bevezetését vállalják.
Benyújtható: 2010. augusztus 30-ig.
Támogatás mértéke: 25%, elnyerhető támogatási összeg:
15–300 millió forint.
A pályázatok kiírója a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.
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Üzleti ajánlatok
Szeretne külföldi kereskedelmi, logisztikai partnereket találni? Részt venne termelői vagy franchise
együttműködésben? Van olyan ötlete, vagy technológiai
megoldása, melyet továbbfejleszteni, értékesíteni
szeretne? Esetleg Önnek van szüksége valamilyen
egyszerűbb, olcsóbb technológiára, módszerre,
mellyel könnyebben, gyorsabban és hatékonyabban
működtethetné vállalkozását? De nem tudja, hol és
hogyan találjon megbízható partnereket?

Az Európai Bizottság vállalkozásfejlesztési hálózata, az Enterprise Europe Network
kiemelt figyelmet fordít a nemzetközi együttműködések elősegítésére. A hálózat a
világ 40 országában biztosít díjmentes lehetőséget a kis- és középvállalkozások
nemzetközi partnerkereséseinek meghirdetésére. Adatbázisainkban jelenleg közel
10 000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.
Az alábbi ajánlatokhoz tartozó cégadatokkal
kapcsolatban az Ön vállalkozásadatainak
megadásával (cégnév, cím, kapcsolattartó neve,
telefon, faxszám, e-mail cím, esetleg weboldal
elérhetősége) bővebb információ kérhető az
eenszeged@csmkik.hu e-mail címen vagy a
62/426-149-es faxszámon.
Enterprise Europe Network
0909-1 Gumitermékgyártással foglalkozó német cég keres a különböző ipari
területekről (pl. autóipar, orvosi eszközök,
háztartási gépek) együttműködő partnereket
(Ref. BCD 20081013006).
0909-2 Fémszerkezet- és haszongépjárműgyártással foglalkozó német cég együttműködő
partnereket, viszonteladókat, szállítókat keres
a fémiparból, akik azbesztfertőtlenítő eszközöket kínálnak (Ref. BCD 20090804017).
0909-3 Román cég, amely kiváló minőségű
zoknikat gyárt (különböző design, alacsony
gyártási költség, magas termelékenység,
alacsony árak) kínálja termékeit. A cég 3
millió pár zoknit gyárt évente, 5 színű és
3D-s rajzokkal is, minden méretben, egyéni
rendeléseket is vállalnak (céglogó stb.).
0909-4 Angol cég keres alsóneműgyártással foglalkozó szállítót, akinek tapasztalata
van a bambuszrosttal való gyártásban. A
bambuszrost-tartalomnak minél magasabbnak
kell lennie, hogy az anyag puhább és jobb
minőségű legyen.
0909-5 Kiváló minőségű és költséghaté
konyan előállítható orvosi eszközöket gyártó
angol cég keres ügynököket, képviselőket vagy
forgalmazókat. (Ref. BCD 20090825019).
0909-6 Svéd cég keres vertikális meghajtású 24 V DC motort szállító partnert. A
motor teljesítménye: 1500 W 24 V mellett;
a motort és a váltót egybe kell építeni; az
egység magassága a hajtókerékkel együtt
600-700 mm legyen; ill. a terhelésnek kb.
2500 kg-nak kell lennie.
0909-7 Orosz, gázkazán eszközöket árusító
cég kínálja közvetítő tevékenységét, hogy
szélesíteni tudja tevékenységét, tehát kész
ügynökként, képviselőként, forgalmazóként
tevékenykedni.
0909-8 Angol cég (amely üveggyapot tetőszerkezetekkel foglalkozik) keres üveggyapot
tetőszerkezetet gyártó vagy vele kereskedő
céget.
0909-9 Férfiruházattal foglalkozó
olasz cég keres kereskedelmi közvetítőket
ill. joint venture partnereket (Ref. BCD
20090714028).

0909-10 Járművekhez, zöld üzemanyag
befecskendezésére alkalmas rendszerek tervezésére, gyártására, összeállítására specializálódott olasz cég keres kölcsönös termelési
megállapodásokat és joint venture partnereket
(Ref. BCD 20090717001 ).
0909-11 Por és granulátumok szállítására,
keverésére, adagolására és mérésére alkalmas
ipari rendszerek gyártására szakosodott
olasz cég keres ügynököket, képviselőket és
forgalmazókat ( Ref. BCD 20090730035 ).
0909-12 Kiváló minőségű sebészeti eszközök és termékek (melyeket a kórházi
ápolásban, szanatóriumokban használnak)
gyártásával foglalkozó olasz cég keres közvetítőket termékeik népszerűsítésére és
forgalmazására. Minden termékük megfelel a 93/42-es EU-rendeletnek és ISO
13485:2004 minősítéssel rendelkeznek (Ref.
BCD 20090730039 ).
0909-13 Fagyasztott és friss hús (szárnyas,
sertés, marha) előállításával és kereskedelmével
foglalkozó francia cég keres szállítókat (Ref.
BCD 20090720002).
0909-14 Acél-, rozsdamentes acél, alumínium- és réztermékeket gyártó szlovén cég keres
különböző nyersanyagokat gyártó partnereket
(CNC lézervágás, lyukasztás, hajlítás). A cég
telekommunikációs eszközökhöz, energiával
kapcsolatos tevékenységekhez, automatikus
vezérléshez és gépgyártáshoz gyárt termékeket
(Ref. BCD 20090708060).
0909-15 Szlovén, párnákat, matracokat,
ágytakarókat, ágyneműket és lepedőket
gyártó cég keres forgalmazókat az EU-ban
(Ref. BCD 20090708039).
0909-16 Növények keresztezésével és
mikroszaporításával foglalkozó olasz cég
keres külföldi partnereket (Ref. BCD
20090721007 ).
Ausztria
0909-17 Osztrák cég, vegyes vállalat alapításához magyar partnereket keres. Az
osztrák cég egy fiatal, szivattyútechnikával
és tömítőanyagokkal foglalkozó, 10 éves
vállalat. A keresett magyarországi partner
olyan alkatrész-forgalmazó vagy papír-,
élelmiszer-ipari és vegyipari beszállító, aki
nemcsak az összeszerelést, hanem a szivattyúk
szervizelését is vállalni tudja.
Bulgária
0909-18 Bolgár tejtermékgyártó cég sajtokat kínál eladásra. Termékei: friss sajtok
(mozzarella), szarvasmarha/juhsajt, sajtkrémek, aludttej.

Rókusi Könyvelő Iroda

könyvelés, bérszámfejtés,
cégalapítás, e-bevallások,
jogszabályfigyelés,
tanácsadás, szabályzatok regisztrált szakemberekkel.
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Csehország
0909-19 Dél-csehországi, széles körű üzleti kapcsolatokkal rendelkező kft. felajánlja
segítségét, magyar termékek cseh piacra való
bevezetésénél. Érdeklődés esetén segítenek
cseh termékek beszerzésénél is. Magyarul
beszélnek.
Franciaország
0909-20 Francia cég keres növényolajtermelőket (repce, napraforgó, szója) és
használtolaj- begyűjtőket biodízel előállításához.
Magyarország
0909-21 Egy magyar cég keres olyan
partnert, aki felvásárolná raktáron maradt
bőrkesztyűit. Az említett cég magas minőségű export divat bőrkesztyű gyártásával
foglalkozik, de raktáron maradt egy nagyobb
mennyiségű bőrkesztyű, amely nem illik bele
a jelenleg értékesített árukészletükbe.
Olaszország
0909-22 Egy olasz vállalat keres magyar
partnert. Első lépcsőben olyan magyar vállalkozót keres vegyes vállalati partnernek,
akivel egy olasz technológián és anyagokon
alapuló fagylaltozót és később hálózatot tudna
kialakítani Magyarországon. Ők biztosítanák
a gépeket, és olyan partnert keresnek, aki
az üzemeltetéséhez megfelelő helyiséggel
rendelkezik Budapesten és más nagyobb
vidéki városokban is.
Ukrajna
0909-23 Cserkasszi megyei baromfitenyésztő farm napos kacsa szülőpár állomány
(„Cserri-Velli”, „Star 53 H.Y.” és „Szarvasi”
fajok) és kacsa keltető tojás beszerzésében
érdekelt. A gazdaság keltetőtojás-igénye
2009. augusztus–2010. december közötti
időszakban 3,5 millió darab.
0909-24 Ukrán termelési egyesülés
elektrotechnikai rendeltetésű szekrények
gyártásához vásárolna hidegen hengerelt
szerkezeti acélt (gépacélt). Műszaki paraméterek: lemezméret: 1000x2000 mm
(1250x2250 mm), vastagság: 0,8÷3 mm.
Igényelt mennyiség: 50 tonna/év.
0909-25 Lvovi építőipari cég építőipari
szervezetek, vállalatok, ill. vállalkozók körében
keres együttműködési és kooperációs partnert
Ukrajna területén, ill. határán kívül lévő
létesítmények építése, felújítása, restaurálása
(helyreállítása) céljából.
0909-26 Luganszki szénexportőr üzleti
partnert keres különböző márkájú szén
(AK, AKO, AO, AOM, AM, AC, T, GK, Gr,
Gk, Tk, Tr, G, DG, D stb.) magyarországi
értékesítéséhez.
0909-27 Kijevi cég együttműködne magyar húsipari vállalatokkal (hűtött fél sertés,
fagyasztott sertés félkész termékeket értékesítő) beszerzés céljából.
0909-28 Lucki cég (Voliny megye) élelmiszer-ipari csomagolóanyagok és -eszközök
magyarországi beszerzésében érdekelt az
alábbiak szerint (tejipari zsugorfólia, zsugorfólia tasak keménysajt kiszereléséhez,
tejipari hullámkarton, címkepapír, polipropilén fólia).
0909-29 Ukrán cég keres együttműködő
partnereket Magyarországon. Az ukrán cég
acélszálat kínál (betongyártás). Paraméterek
angol nyelvű leírás alapján megkérhetőek.
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Technology offers and requests
Az alábbi technológiai ajánlatokhoz tartozó
cégadatokkal kapcsolatban az Ön vállalkozásadatainak megadásával (cégnév, cím, kapcsolattartó neve, telefon, faxszám, e-mail cím,
esetleg weboldal elérhetősége) az eenszeged@
csmkik.hu e-mail címen érdeklődhet. (A várható
ügyintézési idő 3–8 nap.)
0909-30 A hydrolytic cement based, dry,
ready pre-mix thermostatic and isoaucustic
building plastering material
(Ref: 09 TR 97NA 3EM7)
A Turkish company has developed an
isoaucustic building plastering material that is
composed of organic and inorganic binders,
hydrophobic structure with high adherence.
The material has thermal insulating and
sound proofing characteristics for interior and
exterior construction applications. Company
is interested in commercial agreements with
technical assistance with potential partners
from construction industry.
0909-31 Technology for Production of
Solid Carbide Cutting Tools
(Ref: 09 TR 99PB 3DN9)
A Turkish company is looking for a technology
to produce solid carbide tools for industrial
processes. Preferably, technology shall be
already in the market. Company is looking
for a partnership for technical cooperation
or a joint venture agreement.
0909-32 Technology for Production of
Activated Carbon and Electric Power from
Olive Residues
(Ref: 09 TR 99PB 3EAF)
A Turkish SME is looking for a technology
to produce activated carbon and electric
power for recovery of residues generated by
oil milling process. Preferably, technology
should be already in the market. Company
is looking for commercial agreement with
technical assistance.
0909-33 Németországi cég kínálja termékeit, amely élenjáró a korszerű, legújabb
igényeket kielégítő kenőanyagok fejlesztésében, ugyanakkor a több mint 680 féle termék
szavatolja a különböző felhasználói igények
magas szintű teljesítését.
Szeretne az otthona
kényelméből válogatni
a legújabb partnerkeresések között?
Látogasson el honlapunkra!
Ha szeretne még több üzleti ajánlat
közül válogatni, vagy személyre szabott értesítéseket kapni a legújabb
profilokról, kattintson a www.csmkik.
hu honlapon az Enterprise Europe
Network logóra, ahol az „Aktuális
partnerkeresések” menüpontban további
partnerkereséseket találhat, innovációs rovatunkban pedig regisztrálhat
az Ön által megadott témakörökben
megjelenő, legújabb partnerkeresésekért. (Bővebb információ: eenszeged@
csmkik.hu)
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Apropó

Évközi adó
változásokról
Vásárhelyen

Ismét jelentősen változtak az
adótörvények, amelyek részletes magyarázatát hallhatják az érdeklődők
a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Hódmezővásárhelyi
Városi Szervezete és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában
működő Enterprise Europe Network
Szeged Évközi adóváltozások 2009
című rendezvényén, szeptember
22-én 9 órai kezdettel.
Előadó: dr. Nagy Péter igazgatói tanácsadó APEH Dél-alföldi
Regionális Igazgatósága.
Az előadás helyszíne: EMLÉKPONT előadóterme. (Hódmezővásárhely, Andrássy út 34.)
Az előadás programja:
9–12
A júliusi és szeptember
1-jétől hatályba lépett, valamint a
jövő év januártól várható adó- és
járulékváltozások részletes ismertetése és az aktuális adózási kérdések
áttekintése.
12–1230 Konzultáció.
A rendezvényen való részvétel
díja a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagdíj- és
szolgáltatási díj hátralékkal nem
rendelkező tagjai számára 4000Ft/
fő+áfa, hátralékkal rendelkező
tagok, valamint nem kamarai
tag vállalkozások számára 10 000
Ft/fő+áfa.
Az előadás a részt vevő könyvvizsgálók számára a kamara igazolása
alapján kreditponttal beszámítható
továbbképzésnek számít.
Amennyiben rendezvényünk
felkeltette érdeklődését, kérjük
jelentkezését Kiss Ivettának jelezze 2009. szeptember 21-ig a
62/244-064-es telefon/telefax számon, vagy a hmvhely@csmkik.hu
e-mail címen.

Kamarai Futár

,

Ezt a lehetôséget ne hagyja ki! Megrendelését 2009. december 30-ig várjuk.

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

ADÓ 2010 a kamarában – Fókuszban az adóváltozások

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az Enterprise
Europe Network Szeged rendezvényt
szervez október 27-én, melynek
célja, hogy tájékoztatást adjon a
2009. november 1-jén hatályba
lépő módosításokról, a 2010. évi
adójogszabály-változásokról, az
eddigi változásokkal kapcsolatos
tapasztalatokról, illetve a 2008-as

Kattintson rá!

Dokumentumtárunkban olyan hasznos információkat gyűjtöttünk össze,
melyek segíthetik vállalkozását könnyebben
érvényesülni az unióban.
On-line gyűjteményünket a következő
weboldalon érheti el:
http://kamara.dravanet.hu/csmkik/
index.php?id=2365

Rendezvény-visszajelző

Részvételi szándékomat előzetesen jelzem, illetve a konkrét dátummal
megjelent rendezvények esetében egyben jelentkezem. Kérem az alábbi, általam
X-szel megjelölt rendezvény(ek)ről további tájékoztatásukat megküldeni.
 
Évközi adóváltozások (Vásárhely) – szeptember 22. (Bővebben
ugyanezen az oldalon.)
 
Számviteli klub – szeptember 24. (Bővebben a 11. oldalon.)
 
Informatikai klub – szeptember 29. (Bővebben a 6. oldalon.)
 
Autós konferencia – október 17. (Bővebben a 3. oldalon.)
 
Adó 2010 – október 27. (Bővebben ugyanezen az oldalon.)
 
Közlekedési konferencia – november 19–20. (Bővebben a 3. oldalon)
A vállalkozás neve: ...............................................................................
Címe: ................................................................................................... .
Kontaktszemély: ...................................................................................
Tel.: ................................................ Fax: . ............................................
E-mail: ..................................................................................................
Kamarai regisztrációs szám: ......................... ...................................
Aláírás

bevallásokkal kapcsolatban fellépő
problémákról.
Előadók: dr. Nagy Péter igazgatói
tanácsadó, APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, Tímárné Staberecz
Teréz okleveles könyvvizsgáló, Mérleg
Adótanácsadó Iroda.
Helyszín: Szeged, CSMKIK székháza, II. emeleti konferenciaterem
(Párizsi krt. 8–12.)

A rendezvényen való részvétel díja a
CSMKIK tagdíj- és szolgáltatási díj hátralékkal nem rendelkező tagjai számára
4000 Ft/fő+áfa, hátralékkal rendelkező
tagok, valamint nem kamarai tag vállalkozások számára 8000 Ft/fő+áfa.
Részvételi szándékát levélben,
faxon, e-mailben, telefonon (62/554250), vagy on-line a kamara honlapján kérjük jelezni.

Könyvelők kötelező továbbképzése
A kamara DMG Oktatási Nonprofit
Kft.-je folyamatosan indítja a könyvviteli szolgáltatást végzők 2009. évi
kötelező továbbképzését. A képzések
az alábbi időpontokban lesznek vállalkozási szakon:
Szeged (kamarai székház, Párizsi
krt. 8–12).
2009. október 21–22. 9.00–16.30
2x8 óra
2009. november 23–24., 30.,
december 1. 13.00-16.30 4x4 óra
Hódmezővásárhely (Delfin Computer Zrt., Szántó Kovács János
u. 64.)
2009. november 4–5. 9.00–16.30
2x8 óra
A kisteleki tavaszi tanfolyam
október 1–2-án, a hódmezővásárhelyi november 4–5-én délután
folytatódik.
A 16 órás tanfolyamot az idei
évben is a megszokott magas
színvonalon kínáljuk, de csökkentettük árainkat. A kötelezően

előírt 16 órás színvonalas képzés
teljes részvételi díja, amely magában
foglalja a továbbképzés, a konzultáció, a tankönyv az ásványvíz, kávé
díját és közterheit.
– a CSMKIK tagjainak
(akik hátralékkal nem rendelkeznek) 17 000 Ft/fő
– nem CSMKIK tagoknak 19
000 Ft/fő.
A tananyag vállalkozási szakon
a Novoschool A számvitel és az
adózás aktuális kérdései 2009. című
tankönyve. Egész napos képzés
esetén ebéd igényelhető, melynek költségét a részvételi díjon
felül, közvetített szolgáltatásként
számlázzuk.
Bővebb információ, jelentkezés: a
továbbképzésről részletes információ
és további felvilágosítás a 62/554250/193-as telefonszámon a kamara
ügyfélszolgálatán kérhető, illetve jelentkezési lap a www.csmkik.hu címről a
tanfolyamok rovatból letölthető.

