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Statisztikai számok helyett dixielandzene

Gazdasági évnyitó a kamarában

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara február 12-én tartotta hagyományos, de kissé rendhagyó gazdasági évnyitó rendezvényét
Szegeden, a kamara székházában. Szokásos gazdasági értékelés helyett az ünnepre, a kamara 120. évfordulójára hangolták a rendezvényt a
szervezők. A Molnár Dixieland Band zenéje méltó hangulatot is teremtett az ünnepi eseményhez. A kamara meghívását elfogadva a megye
meghatározó vállalkozói és vállalatvezetői mellett partnerszervezetek, szakhatóságok első emberei, országgyűlési képviselők, polgármesterek,
a kultúra és a média képviselői, s természetesen a kamara tisztségviselői emelték poharukat a kamara életének 120. esztendejére.
(Részletek a 3. oldalon.)

Kamaratörténeti sorozat és játék a Futárban

120 éves a kamara

Kamaránk szeptember 7-én ünnepli megalapításának
120. évfordulóját. Ez alkalomból kamaratörténeti sorozatot indítunk a Kamarai Futár hasábjain.
Minden alkalommal a visszaemlékezés végén egy
kamaratörténeti játékot találhatnak olvasóink. Aki
figyelemmel kíséri a visszaemlékezést, és megküldi a
játék megfejtését, nyereménysorsoláson vehet részt.
(Bővebben az 5. oldalon.)

Témáinkból

Az összefogás adja a kamara erejét (4. o.)
Változások az egyéni vállalkozók életében (2. o.)
A „legrövidebb út” a román piacokra (7. o.)
Gomdolatok a modul rendszerről (10. o.)
Pályázat a kamarai alapokra (13. o.)
34 üzleti ajánlat (15. o.)
Tagozati és kistérségi gyűlések (16. o.)
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Aktuális

2010. január 1-jétől jelentős változások
az egyéni vállalkozók életében
Az Országgyűlés – elismerve az egyéni vállalkozók gazdasági életben betöltött kiemelkedő
szerepét – tevékenységük megkönnyítése, és az egyéni vállalkozók adminisztratív terheinek
csökkentése – az Európai Unió szabályaival való összhang megteremtése –, és az egyéni vállalkozók cégalapításának elősegítése érdekében elfogadta az egyéni vállalkozásokról és az egyéni
cégről szóló 2009. évi CXV. törvényt, mely 2010. január 1-jével hatályba lépett, és ezzel egy időben
hatályát vesztette az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. tv.
Az új törvény értelmében az egyéni vállalkozás végzésére jogosult természetes személy
jogosult lesz arról dönteni, hogy korlátlan vagy
akár korlátolt felelősség keretében végzi majd a
tevékenységét.
Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos minden eljárás csak elektronikusan,
az ügyfélkapun (http://www.magyarorszag.hu/
ugyfelkapu) keresztül fog működni. A hatóság
minden, a bejelentést személyesen kezdeményező
és ügyfélkapuval még nem rendelkező ügyfél
számára ingyenesen ügyfélkaput hoz létre.
Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szándékáról
a természetes személy az egyéni vállalkozói
tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatósághoz a törvény rendelkezéseinek megfelelő
bejelentést nyújtson be.
Éles különbséget tesz az új törvény az egyéni
vállalkozás és az egyéni cég között.
Az egyéni vállalkozás lényegesebb szabályai:
Illetékmentesség: az egyéni vállalkozói
tevékenység megkezdésének bejelentése, a
változásbejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése
díj- és illetékmentes.
Alany i jog: eg yéni vá llal kozó lehet
Magyarországon a cselekvőképes magyar, az
EU állampolgára, és a tartózkodási engedéllyel
rendelkező természetes személy.
Tevékenység megkezdése: az egyéni vállalkozó azután kezdheti meg a tevékenységét, ha
megküldték, illetve átadták neki a bejelentésről
szóló, a működéséhez szükséges azonosítókat is
tartalmazó igazolást.
Nem kell igazolvány: a működéshez nem
lesz szükség vállalkozói igazolványra, de aki azt
igényli, annak kiállítanak igazolványt.
Szüneteltethető a tevékenység: az egyéni
vállalkozók régi panasza nyert orvoslást az új
törvénnyel, mert az új szabályozás szerint 1
hónapos időtartamtól legfeljebb 5 éves időtar-

tamig szüneteltethető lesz az egyéni vállalkozói
tevékenység, és a szünetelés alatt a járulékfizetési
kötelezettség is szünetel.
Az egyéni cégre vonatkozó lényegesebb
szabályok:
Az egyéni cég (hasonlóan a kkt. bt.-hez)
jogi személyiség nélküli cég lesz, így a cégeket
szabályozó alaptörvények – mint a cégtörvény, a
csődtörvény és a számviteli törvény – kiterjednek
rá. Az egyéni céget a cégbíróság jegyzi be.
Az egyéni cég a jövőben tagjától elkülönült,
önálló, saját vagyonnal rendelkező jogalany lesz,
amely a tag tevékenységének eredményeképpen
jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat.
Emiatt alapkövetelmény, hogy egyéni cég alapítása
esetén az alapítót töröljék az egyéni vállalkozók
nyilvántartásából. Az egyéni vállalkozás tehát
megszűnik, az addig egyéni vállalkozóként tevékenykedő személy ezt követően egyszemélyes
cégként működik tovább. Az egyéni cég az alapító
(tag) magánvagyonából bevitt vagyonnal kezdi
meg tevékenységét, adózott eredménye pedig – a
társaságokhoz hasonlóan – a tagnál jelentkezik,
vagyis az osztalék is az alapítót illeti meg.
Az egyéni vállalkozók eldönthetik, hogy 2010.
január. 1-jétől továbbiakban is egyéni vállalkozók
maradnak-e, vagy egyéni cégként kívánják folytatni tevékenységüket. Ezzel tulajdonképpen azt
is megválasztják, hogy a számviteli, a csőd- és a
felszámolási, illetve a társasági törvény, valamint
a társasági adózás hatálya alá sorolják-e őket.
Az egyéni cég alapvetően egyszemélyes vállalkozási forma, amelynek csak igen kivételesen (az
alapító halála, cselekvőképességének korlátozottá
válása vagy elvesztése esetén) és korlátozott időre
lehet több tagja. Nem lesz akadálya annak, hogy a
tag ügyvezetőt, cégvezetőt bízzon meg az egyéni
cége vezetésével.
Egy személy csak egyetlen egyéni céget alapíthat. A cégalapítás a gazdasági társaságokhoz
hasonlóan történhet. Így a törvényben szereplő
szerződésminta alkalmazása esetén egyszerűsített
eljárás keretében kerül majd sor az egyéni cég

cégbejegyzésére. Lényeges különbség ugyanakkor
a gazdasági társaságokéhoz képest, hogy az egyéni
cég előtársaságként nem működhet.
A hitelezők védelme érdekében az egyéni
vállalkozói nyilvántartásból való törléséig keletkezett tartozásokért mind a korábban egyéni
vállalkozói tevékenységet végző magánszemély,
mind pedig az általa alapított egyéni cég egyetemlegesen felel. Az egyéni cég gazdasági társasággá
is átalakulhat, azonban a ,,visszaalakulást”, azaz
ismételt egyéni vállalkozóvá válást nem engedélyez a törvény.
Korlátlan vagy korlátozott felelősség: alapvető változás az eddigiekhez képest, hogy az új
törvényi előírások szerint az új gazdasági formáció
korlátozott felelősségvállalás mellett is működhet.
Az egyéni cég legfontosabb sajátossága az, hogy
tagja határozza meg a jegyzett tőke összegét, és
azt is, hogy a cég tartozásaiért korlátozott, vagy
korlátlan felelősséget vállal-e.
Ha az egyéni cég felelőssége korlátlan, úgy
tartozásai fedezetéül – az eddigiekkel ellentétben
– elsősorban a cégvagyon szolgál, akárcsak egy
kkt.-nál. A tag csak akkor köteles saját vagyonával
korlátozás nélkül helytállni, ha ez a vagyon nem
fedezi a tartozásokat.
Korlátozott felelősség választása esetén az
alapító okiratban kell meghatározni a jegyzett
tőkét (mértékére a tv. nem tesz utalást, csupán
azt határozza meg, hogy kétszázezer forintig csak
pénzben lehet a jegyzett tőkét biztosítani), ugyanakkor meg kell határozni a pótbefizetés összegét
(mértékére ugyancsak nincs törvényi utalás), amit
akkor kell teljesíteni, ha a cégvagyon nem fedezi
a tartozásokat. A pótbefizetésen felül azonban a
tag a saját vagyonával már nem felel az egyéni
cég tartozásaiért, a korlátolt felelősséggel működő
gazdasági társaságokhoz hasonlóan.
A felelősség módja a működés során is
megváltoztatható. Ha azonban a korlátlan felelősségű egyéni cég korlátozott felelősségre
,,tér át”, úgy a korlátlan felelősség időszakából
származó kötelezettségeiért a tag a jövőben is
korlátlanul felel.
Fontos szabály, hogy a már meglévő egyéni
cégnek januártól csak hat hónapja lesz arra,
hogy gondoskodjék az új szabályoknak megfelelő
működéséről, vagy törlését kérje a cégnyilvántartásból.

Üzletfejlesztés karnyújtásnyira – már 2 éve!
2008 elején a korábbi Euro Info Központok
és Innovation Relay Centre hálózatok összevonásával, Enterprise Europe Network néven
új vállalkozásfejlesztési hálózatot indított
útjára az Európai Bizottság Vállalkozási és
Ipari Főigazgatósága. A hálózat több mint 600
vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezetet
fog össze 45 országban, feladata a kis- és
középvállalkozások nemzetközi piacokhoz
és partnerekhez segítése, versenyképességük növelése, finanszírozási lehetőségeik
bővítése.

Értékelje velünk a hálózat első 2 évének
eredményeit!
Üzleti partnerkeresések száma adatbázisunkban: 7000.
Innovációs és technológiai partnerkeresések
száma adatbázisunkban: 4095.
Innovációs adatbázisunk esetében lehetőségük van
az érdeklődőknek rendszeres értesítést kapni az új
lehetőségekről az általuk megadott témákban:
a szolgáltatásra regisztrált vállalkozások száma:
11 533, az általuk megadott rendszerességgel
összesen 67 687 e-mailben tájékoztattuk őket

összesen 470 827 technológiai profilról.
Szegeden a Csongrád
Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara ad otthon Enterprise Europe
Network irodának, keressen bennünket az
eenszeged@csmkik.hu e-mail címen, hogy az
Ön vállalkozását is segíthessük!
Szolgáltatásainkról bővebb információt találhat
a www.csmkik.hu honlapon az Enterprise Europe
Network logójára kattintva.

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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Gazdasági évnyitó a kamarában

A Csongrád
Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara február 12-én tartotta hagyományos gazdasági
évnyitó rendezvényét
Szegeden, a kamara székházában. A
kamara meghívását
elfogadva a megye
meghatározó vállalkozói és vállalatvezetői mellett
partnerszervezetek,
szakhatóságok első
emberei, országgyűlési képviselők, polgármesterek, a kultúra és
a média képviselői, s
természetesen a kamara tisztségviselői
emelték poharukat
egy az előzőnél szerencsésebb új, a kamara életében 120.
esztendőre.
A gazdasági,
ugyanakkor ünnepi
A Molnár Dixieland Band méltó hangulatot teremtett az ünnepi eseményhez.
eseményt formabontó
módon találták ki a szervezők, nem elnöke, majd a megalakult Szegedi tevékenységével való jogfolytonostartottak gazdasági értékelőt (az Kereskedelmi és Iparkamara elnöke ságot. 1994 márciusában a magyar
előző évi számokat úgyis túlságosan 1890-ben. Alelnöknek Weiner Parlament elfogadta a gazdasági
is jól ismeri mindenki), a vendégeket Miksa gabonakereskedőt és Rainer kamarákról szóló törvényt, mely a
Nemesi Pál, a kamara elnöke is rövi- Ferenc asztalosmestert választot- köztestületekben előírta a kötelező
den köszöntötte, ugyanakkor három- ták. Nagy év volt 1897 is, ekkor tagságot. Érdekességként említette
negyed órás remek műsort adott a avatták fel a kamara első székhá- Nemesi Pál, hogy míg 1890-ben
Molnár Dixieland Band, színvonalas, zát a Vörösmarty és a Deák utca mintegy 28 ezer tagja volt a kamaráklasszikus dzsessz-zenéjükkel méltó sarkán (a Bartók Béla Művelődési nak, 1994-ben csaknem ugyanannyi,
hangulatot teremtve a 120. kamarai Központ épülete). Ez volt a kamara 29 ezer. Aztán jött 1999 decembeotthona egészen 1949-ig, az álla- re, amikor az Országgyűlés ismét
esztendő megnyitójához.
hozzányúlt a kamarai törvényhez,
Nemesi Pál köszöntőjét kis sze- mosításokig.
Mérföldkő a legújabb kori ka- eltörölte a kötelező kamara tagságedi kamaratörténetnek szentelte,
neveket, pillanatokat, eseményeket maratörténetben 1990, amikor az got. Megint újjá kellett szervezni a
villantva föl az elmúlt 120 évből. egyesülési jog alapján önálló gazda- kamarát, önkéntes tagokat kellett
Megemlékezett az alapítókról, az sági, érdekképviseleti szervezetként toborozni.
Nemesi Pál tartotta magát ígéelső elnökről, az aradi születésű megalakult a Dél-magyarországi
Lillin Károlyról, aki kékfestőből Kereskedelmi és Iparkamara, amely retéhez, nem csinált panasznapot
lett kiváló bankár, a Lloyd Társaság nevében is kifejezte a korábbi idők az ünnepből. Egyetlen aktualitás-

Telt ház a kamara konferenciatermében.

sal foglalkozott csupán,
büszkén osztotta meg
a közvéleménnyel azt a
friss adatot, hogy a vidéki
városok közül Szegeden
dolgozik a legtöbb kutató, ami az innovációnak, a tudásra épülő
iparágaknak, de a helyi
gazdaságnak általában
is rendkívüli húzóerőt
jelent.
A Molnár Dixieland
műsora után állófogadással
folytatódott a gazdasági
évnyitó és kamaratörténeti
ünnepség, ahol Nemsi Pál
gondolataihoz csatlakozva
Dékány Imre, a Szegedi
Akadémiai Bizottság elnöke mondott köszöntőt,
méltatva az egyetem illetve
a szegedi kutatóhelyek és a
kamara közötti kiváló kapcsolatot, további együttműködést, figyelemre méltó szabadalmakat ajánlva
a gazdasági szervezetek
figyelmébe.

Nemesi Pál köszöntötte
a vendégeket.

Együtt az APEH-el. Tamásné Czinege Csilla, az adóhatóság regionális
igazgatója és dr. Kőkuti Attila, a kamara alelnöke.
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Dr. Tóth István: Ebben a munkában, ha kis fogaskerékként is, még sokáig szeretnék
részt venni

Az összefogás adja a kamara erejét

Dr. Tóth István több mint 25 éve meghatározó alakja a szegedi kamarai mozgalomnak, egyik legaktívabb szereplője Csongrád megye gazdasági közéletének.
Ízig-vérig közösségi ember. Szikla típus, akinek határozott véleményére adni,
munkájára minden körülmények között számítani lehet – közgazdászként, vállalati
vezetőként, tisztségviselőként, vagy csak egyszerűen dr. Tóth Istvánként. Jelenleg is
tagja a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségének. A kamara 120.
évfordulóján a harcos múltról, és a nem kevésbé harcos jelenről kérdeztük.
– Mikor és hogyan került először kapcsolatba
a gazdasági kamarával?
– Több mint negyedszázada vagyok tagja
a kamarának. A nyolcvanas évek elején, mint
közgazdász és vállalati vezető természetesen
elsősorban a gazdasági kérdések érdekeltek.
Nehéz helyzetben volt az ország. Pénzügyi
csőd fenyegetett, sok volt a veszteséges vállalat,
alacsony volt a hatékonyság. A vállalatvezetők
között állandó téma volt a hogyan tovább kérdése. Így találkoztam az akkor újjáalakuló Délmagyarországi Regionális Gazdasági Kamarával.
A helyzetre jellemző volt, hogy első iroda az
akkori titkár lakása volt, majd később – már
két- három fővel – a Szegedi Ipari Vásár egyik
pavilonja. Először különböző elemzéseket készítettem a helyi gazdaságról, majd elnökségi
tag, később szűk egy évig ügyvezető is voltam
a kamaránál. Természetesen ehhez az kellett,
hogy közösségi embernek tartom magam, és ma
már úgy érzem, a kamaránál ilyen szempontból
otthonra is leltem.
– Milyen feladata, lehetőségei voltak a kamarának szocialista társadalmi és termelési
viszonyok között?
– Nyilván az államszocializmusban, központi
irányítás mellett korlátozottak voltak a kamara
feladatai és lehetőségei. A kamarai szervezetek
erősödése egy kicsit összefüggésbe hozható azzal,
hogy az ország gazdaságilag erőteljesen nyitott
a nyugati piacok felé. Feladatunk
akkor is bizonyos gazdasági érdekvédelem, a piacra jutás segítése, a
nemzetközi kapcsolatok erősítése volt.
Dél-Magyarországon ez igen eredményes volt, elsősorban a szomszédos
országok felé. De a már említett
hogyan tovább kérdésére is közösen kerestük a választ. Elsősorban
a vállalati önállóság növelésére, a
szabadabb fejlesztési, bérgazdálkodási
tevékenységre gondolok. Engedjék
meg, hogy itt megemlítsem az akkori
elnökünk – sajnos azóta már elhunyt –, Juhász
Géza nevét, a Ruhagyár vezérigazgatója volt,
sokat tett ezekért az ügyekért.
– Hogyan változott meg a kamara szerepe a
rendszerváltoztatás után?
– A rendszerváltozás, ahogy valamennyünk
életében, alapvető változást hozott a kamaráéban
is. Sok mindenről beszéltek akkoriban a rendszerváltó kerekasztal mellett, csak arról nem, hogyan
lehet a gazdaságot átállítani a piacgazdaságra,
hogyan történjen az állami tulajdon lebontása
stb. Természetesen a kamara is kereste ezekre
a választ, de sajnos – ahogy azóta is sokszor
– nem a gazdasági racionalitás, hanem a poli-

tikai érdekek döntöttek. Sokat tett a kamara a
piacgazdaság törvényeinek megismertetésében,
a vállalkozásalapítás segítésében, a kiszélesedett
külkereskedelmi kapcsolatok lehetőségeinek
kihasználásában.
– Mit jelentett az 1994-es kamarai törvény,
mely egyebek mellett kötelezővé tette a tagságot
a vállalkozások számára?
– A kötelező kamarai tagság szerintem előrelépés volt, ma is helyeslem. 1994-ben a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alakulásakor közel 30 munkaadói szervezet tolongott
a tisztségekért. Ez is azt mutatja, hogy men�nyire megosztott volt – és ma is az – a végül
is azonos célokért küzdő munkaadói oldal. A
közjogi kamara érdemi feladatokat vett át, és
vehetne át a mindenkori hatalomtól. Ilyen volt
pl. az egyablakos vállalkozásalapítás, a különféle engedélyek kiadása. Természetesen sokan
berzenkedtek a kötelező tagság ellen, „miért
fizessek, mit kapok érte?” jelszó mellett, de nem
ismerték fel az összefogás, az együttműködés
lehetőségét. Hogy egy erős vállalkozói kamara
ellensúlyt jelentene a mindenkori hatalom rövid
távú érdekeivel szemben.
– És mi volt az üzenete és következménye a
kötelező kamarai tagság eltörlésének?
– 1999-ben szűnt meg a kötelező kamarai tagság, vele együtt az átvett közfeladatok is, mielőtt
– az idő rövidsége miatt – igazán megerősödhetett
volna a kamarai mozgalom.
Az indoklásról nem sokat
beszéltek, de néhány konferencián sokszor emlegették
a gazdaságpolitikában kialakulható kettős hatalom
veszélyét. Újra kellett építeni a kamarát, önkéntes
tagság alapján, közfeladatok
nélkül. Csongrád megyében a korábbi tagság 10-15
százaléka maradt meg, akik
hittek a civil összefogás
erejében. És ez az erő adta és adja jövőben is a
kamara erejét. Mint politikailag el nem kötelezett,
a gazdasági racionalitás talaján álló, a vállalkozások
közös érdekeit védő szervezet. A világ fejlettebb
országaiban már bebizonyosodott, hogy erős
vállalkozói (és munkavállalói) civil szervezetek
nélkül nem teljes a demokrácia, kiszolgáltatottak
vagyunk a változó (párt)politikai érdekeknek.
A gazdaság hosszú távú kiegyensúlyozott fejlődésének elengedhetetlen feltétele a gazdaság
szereplői és a politikusok közötti érdemi párbeszéd, a konszenzus kialakítása. Ehhez persze
a kamarának is kell rendelkeznie hosszú távú
gazdasági stratégiával, annak megvalósításához

Dr. Tóth István
vezető módszerekkel. De mindez még kevés,
képviselni kell azt minden fórumon, meg kell
ismertetni a társadalom széles rétegeivel.
– Az önkéntes tagság ellenére talpon maradtak
a kamarák. Mi adja az erejét, a szilárdságát
mégis?
– Részben már utaltam a jövőbeni feladatokra.
Kiemelném az összefogás fontosságát. A válság
miatt kialakult szélsőséges vélemények tompítását
(pl. piacellenesség), a szakmaiság erősítését. Itt
helyben úgy vélem, érdemi előre lépés történt a
kamara munkájában. Ha kevesebben is vagyunk,
de lényegesen javult a külső szervek megítélése
a kamaráról. Kapcsolataimban azt érzékelem,
hogy igénylik és várják a kamara véleményét,
segítségét. Javult az apparátus munkája, érdemi
munka folyik a bizottságokban. Természetesen
nagyon sok még a tennivaló, hogy elégedettek
lehessünk. Tovább kell küzdenünk a bürokrácia
ellen, védeni és segíteni a tisztességes vállalkozókat
a pályázatok elérésében, új piacok felkutatásában,
és még sorolhatnám.
– Aki figyelemmel kíséri Tóth István tevékenységét, tudja, nemcsak szakterülete, de
szívügye is a foglakoztatás és a szakképzés. Mik
a legsürgetőbb tennivalók ezen a területen? S
vajon mi tud ehhez hozzátenni a kamara?
– A szakképzés valóban a szívem csücske.
Régóta meggyőződésem, hogy az ország, de
különösen a Dél-Alföld versenyképességének
és jövőjének meghatározó feltétele a minőségi
oktatás és szakképzés. Úgy is fogalmazhatok,
hogy a társadalom igazi haladási vonala a tudás. Ha nem rendelkezel megfelelő tudással, a
munkaerőpiacon eladható szakmai ismeretekkel,
biztosan leszakadsz. A mai oktatási rendszerünk,
szakképzésünk teljes körű megújításra vár, a
bölcsődétől az egyetemekig. Véleményem szerint
a szakképzés elsősorban foglalkoztatáspolitikai,
és nem oktatáspolitikai kérdés. A jelentős számú
leszakadó réteg visszaemelése a munkaerőpiacra,
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megélhetésük biztosítása, a pályakezdő fiatalok tragikus mértékű
munkanélküliségének elkerülése
csak színvonalas, a munkaerőpiachőz
alkalmazkodó, rugalmas szakképzéssel lehet. Ma még sok a rövid távú
érdekellentét a résztvevők között.
Ezt úgy is jellemezhetném, hogy
a közszolgáltatásban (beleértve az
oktatást és a szakképzést is) nem a
szolgáltatást igénybe vevők érdeke a
meghatározó, hanem a szolgáltatást
nyújtóké. Ma ezt az országot a különböző részérdekek szabdalják szét, az
igazi közérdek háttérbe szorul.
Véleményem szerint a szakképzésben a kamarának lényegesen több
feladata és felelőssége kell, hogy legyen a jövőben. A hosszú távra szóló
koncepció és stratégia konszenzuson
alapuló kidolgozásában, annak megvalósításában. Természetesen ehhez
meg kell teremteni a kamaránál a
szükséges szervezeti, személyi és
pénzügyi feltételeket. Az utóbbi
években nagyon jelentős előrelépés
történt ezen a téren. Sok feladatot
átvett és több-kevesebb sikerrel
megoldott a kamara. A CSMKIK
munkájának is kiemelkedő része a
szakképzés. Paradigmaváltás történt,
a korábbi bírálatok mellett előtérbe
került a szakképzésben részt vevők
együttműködése, egymás segítése.
Érdemi beleszólásunk van a képzések nagyságába és összetételébe,
véleményt alkothatunk a tananyagokról, részt veszünk a szakoktatók
továbbképzésében. Legfontosabb
feladatok? A már említett képzési
stratégia kidolgozása, a szakoktatók folyamatos továbbképzése, a
tananyagoknak a gyakorlati élethez
való igazítása, a képzőhelytől független, a szakmai ismereteket előtérbe
helyező független vizsgabizottságok
felállítása, a gyakorlati képzések
arányának növelése, a szakmák becsületének, a mesteri cím értékének
helyreállítása. Eredmények nyilván
csak évek múlva várhatók, de nincs
idő, az utolsó órában vagyunk.
– 120 éves a kamara. Milyen
gondolatok, érzések fogalmazódnak
meg önben a jubileum kapcsán?
– Egy 120 éves szervezet életéből, felhalmozott tapasztalataiból
sokat lehet és kell tanulni. A mai
kamarát, annak tevékenységét ezek
felhasználásával kell a 21. századi
kihívásokhoz hozzáigazítani. Azt
már látjuk, ez egész más lesz, mint
az elmúlt évtizedekben. Ebben kell
segítenünk tagjainkat, és általában
a vállalkozásokat, és védenünk érdekeiket, hogy méltó versenytársak
legyenek a globális piacon. Legyen
elismerés kamarai tagnak lenni.
Hiszek az összefogás, az együttműködés erejében. Ebben a munkában,
ha kis fogaskerékként is, még sokáig
szeretnék részt venni.
Őrfi Ferenc
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120 éves a kamara
Kedves Olvasónk!

Kamaránk 2010. szeptember 7-én ünnepli megalapításának 120.
évfordulóját. Ez alkalomból kamaratörténeti sorozatot indítunk a
Kamarai Futár hasábjain. Minden alkalommal a visszaemlékezés végén
egy kamaratörténeti játékot találhatnak olvasóink. Aki figyelemmel
kíséri a visszaemlékezést, és megküldi a játék megfejtését, nyereménysorsoláson vehet részt. (Bővebben a cikk végén.)

A Szegedi Kereskedelmi és
Iparkamara alapításának előzményei

A szegedi kamara létesítését Baross Gábor rendelte el 1890. február
10-én keletkezett leiratában, s ezen dokumentum eredményeként, immár
120 éve, 1890. szeptember 7-én került sor a kamara alakuló közgyűlésére
Kállay Albert, miniszteri biztos elnöklete alatt. Ezen ünnepélyes napot
azonban egy rendkívül hosszú folyamat előzte meg, a kereskedelmi és
iparkamarák megalapításához nemcsak a törvényi háttér kialakulására,
hanem társadalmi átalakulásra is szükség volt.
A kamarai intézmény kialakulásának előfeltétele a liberalizált gazdasági
viszonyok létrejötte, valamint ennek
eredményeként egy polgári értelemben vett vállalkozói réteg kialakulása
volt. Ezen feltételek elsőként a 17.
századi Franciaországban teljesültek, majd innen terjedtek el egész
Nyugat-Európában. Az első kamarák
érdekképviseleti testületekként jöttek
létre, kezdetben szabad egyesülés útján,
hogy a törvényhozással, a kormánnyal,
és a különböző hatóságokkal szemben
képviseljék a kereskedelem és az ipar
érdekeit.
Magyarországon a kamarai intézmény első nyomai 1811-re nyúlnak
vissza. A napóleoni háborúk idején a
francia hadsereg megszállta a magyar
koronához tartozó horvát tengerpartot
is, és a franciák rendeletére alakult meg
Fiuméban az első magyar kamara,
amely 1814-ig, a franciák távozásáig
működött.
Az igazán magyar kamarák létesítésére irányuló első kísérlethez
Klauzál Gábor, az első magyar kereskedelemügyi miniszter neve köthető, aki 1848-ban foglalkozott ugyan
a kamarák szervezési kérdéseivel,
terveinek megvalósítására azonban
a szabadságharc bukása miatt nem
kerülhetett sor.
A magyar kamarák alapítása
így egy ideiglenes osztrák kamarai
törvény alapján kezdődhetett meg
1850-ben, amikor is az osztrák kereskedelmi miniszter a magyar korona
országának területén 11 kamara létesítését rendelte el (Pesten, Kassán,
Pozsonyban, Sopronban, Temesváron,
Debrecenben, Zágrábban, Eszéken,
Fiuméban, Kolozsváron és Brassóban).
A kamarához való tartozás ekkor
kötelező volt minden iparosra és
kereskedőre vonatkozóan, s a kamarák
jövedelmüket a közadók módjára
beszedett illetékekből nyerték. A kamarát tulajdonképpen a kerületbe
tartozó iparosok és kereskedők által
választott tagok, a tanácsosok alkották,
akiket ipari és kereskedelmi osztályba
soroltak.
A kamarák 1861 és 1867 között
folyamatosan magyarosodtak, és számuk tovább gyarapodott. 1872-ben
Aradon, 1876-ban Zenggen (a mai
Horvátország területén), 1880-ban
Miskolcon, 1881-ben Pécsett, majd

1890-ben öt helyen, Beszterce
bányán, Győr
ben, Maros
vásárhelyen,
Nagyváradon
és Szegeden
újabb kamarák
jöttek létre.
Az 1868. évi
kamarai törvény megtartotta az 1850.
évi ideiglenes
Baross Gábor
osztrák kamarai törvény által megadott szempontokat, s ezeken a későbbiekben sem
történt jelentős változtatás. A kamara
a törvény szerint kötelező érdekképviselet, amely a kereskedelmet és az
ipart egyaránt képviseli, noha két
külön osztály létezett, élén egy-egy
kamarai alelnökkel.
A magyar ipar kereteit hazánk első
ipartörvénye, az 1872. VIII. tv., majd
ennek korrekciója, az 1884. XVIII. tv.
alkotta meg. Az 1872. évi ipartörvény
holttá nyilvánította a céhvilágot, és
lehetővé tette az abszolutizmus időszakát követő ipari törekvéseket, az
igazi áttörést azonban egy 12 évig tartó
mozgalom eredményeként, 1884-ben
létrejött törvény jelentette, amely már
tartalmában is igazán ipartörvénynek
tekinthető. Az 1884 októberében
életbe lépő törvény teremtette meg
az engedélyhez kötött ipar fogalmát,
felsorolva a hatósági engedélyhez
kötött szakmákat, valamint ismét

törvényerejűre emelte a képesítés elvét,
a tanidő kitöltésére, a segédlevél és a
kétéves szakmai gyakorlat megszerzésére vonatkozó követelményeket. Ezen
törvény eredményeként a kézműves
ipar magyarországi hegemóniája lejárt, a jövő útját a gyári nagyiparban
ismerték fel.
A céhvilág talán Szegeden tartott
legtovább, csak 1880 körül szűnt
meg az utolsó céh, ezért nem meglepő, hogy csupán az 1870-es években alakult meg a város iparosságát
vezetni hivatott Szegedi Általános
Ipartársulat, amely nagy szerepet
vállalt például az első szegedi ipari
kiállítás 1876-os megszervezésében.
A szervezet 12 évig működött Rainer
Ferenc elnök vezetésével, s működése
alatt két alkalommal is, 1877-ben,
valamint 1881-ben pénzt ajánlott fel
a kamara létesítésére. Az ipartársulat
1885-ben 500 taggal beolvadt ugyan
az 1884. évi ipartörvényünk által
életre hívott ipartestületbe, a jogutód
azonban tovább támogatta a kamara
létesítésének ügyét.
A Szege di Kereske delmi és
Iparkamara megalakításában fontos
szerepet töltött be a Szegedi Lloyd
Társulat is, amely már a megalakulásakor szinte kamarai feladatkör betöltésére törekedett, közösségépítés által próbált tevékenységi
és vállalkozási szellemet ébreszteni
a mezőgazdaság, az ipar, illetve a
kereskedelem területén, valamint
elkötelezte magát a kamara anyagi
támogatása mellett is.
A kamara hiányát elsősorban a
vállalkozói, kereskedő réteg érzékelte
Szegeden és vonzáskörzetében, s a
társadalom ezen rétege fogadta legnagyobb örömmel a hírt, miszerint
Baross Gábor került az 1889. június 16-án megalakult Kereskedelmi
Minisztérium élére… (Folytatjuk)

Kamaratörténeti kvíz

I.
Melyik törvény teremtette meg
az engedélyhez kötött ipar fogalmát?
a.
b.
c.

1972. évi VIII. tv.
1876. évi V.tv.
1884. évi VIII.tv.

II. Mely szervezetek vették át jogutódként az ipartársulatok szerepét?
a.
b.
c.

az iparkamarák
az ipartestületek
az ipartársulások

III. Hol alakult az első magyar
kamara?
a.
b.
c.

Budapesten
Szegeden
Fiuméban

IV. Ki foglalkozott elsőként az igazán magyar kamarák alapításával?

a.
b.
c.

Klauzál Gábor
Baross Gábor
Rainer Ferenc

V.
Mikor kezdődött meg a magyar
kamarák alapítása?
a.
b.
c.

1811
1850
1872

A megfejtéseket 2010. február 25ig várjuk a futar@csmkik.hu címre.
Kérjük, írják az e-mail tárgyába
„Kamaratörténeti kvíz”, a szövegrészbe pedig a megfejtésnél a kérdés
sorszámát és az Ön által helyesnek
talált válasz betűjelét (pl.: I. A).
A beküldési határidő után a helyes
megfejtők között ajándékcsomagot
sorsolunk ki. A játék nyertesének
nevét a márciusi Kamarai Futárban
közöljük.
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Aktuális

A Contitech Rubber Industrial Kft.-hez ment az Innovatív Ötletdíj
Nemzetközi
rendezvények
a megújuló energia
területén
Kamarai tagunk, a Contitech Rubber Industrial Kft. fejlesztési osztá-

Nacsa László roppantott csatlakozója

SMAGUA – Nemzetközi vásár és
üzletember-találkozó
2010. március 2–3. között nemzetközi üzletember-találkozóra
kerül sor Zaragozában, Spanyolországban, a SMAGUA vásár mellett.
A rendezvény a környezetvédelem
területén tevékenykedő vállalkozások üzleti kapcsolatépítését segíti
elő azáltal, hogy a résztvevők – a
kiállítás megtekintése mellett – előre
egyeztetett időpontokban folytatnak
kétoldalú tárgyalásokat, személyre
szabott tárgyalási naptár alapján.
***
ENREG – Nemzetközi kiállítás,
konferencia és üzletember-találkozó
A 2010. március 17–19. között
megrendezésre kerülő ENREG
ENERGIA REGENERABILA®,
nemzetközi vásár és konferencia a
megújuló energia és energiahatékony
építés és felújítás területén, második
alkalommal egyesíti a délkelet-európai megújuló energiapiac fontos
szereplőit egy központi eseményen
Romániában, az Arad Expo kiállítási csarnokában.
***
Green Ventures 2010 –
Nemzetközi fórum és partnerkereső
rendezvény
2010-ben ismét megrendezésre kerül Németország legnagyobb
környezetvédelmi és energetikai
technológiák fórumaként számon
tartott „Green Ventures 2010” nemzetközi technológia-transzfer és
partnerkereső rendezvény, a németországi Potsdamban 2010.
június 16. és 18. között.
Az eseményekről és a részvételi
lehetőségekről bővebb információt
találhatnak a kamarai honlapon
(www.csmkik.hu), vagy bővebb tájékoztatást kérhetnek az eenszeged@
csmkik.hu e-mail címen.

lyának munkatársa, Nacsa László második helyezést ért el a Dél-alföldi
innovatív ötlet című pályázaton. Az elismerést a „Roppantott csatlakozó,
különösen mélyfúró tömlőkhöz” című munkájával nyerte el.

Első alkalommal osztották ki
Szegeden a hagyományteremtő céllal
létrehozott Dél-alföldi Innovatív
Ötlet díjat. A Dél-alföldi Regionális
Innovációs Ügynökség és a Biopolisz
Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft.
2009-ben először hirdette meg pályázatát, amelyre december 15-ig
csaknem egy tucat beadvány érkezett.
Köztük volt Nacsa Lászlóé is.
– Egy meglévő eljárást egészítettem
ki úgy, hogy az ma már kategóriájában tudja teljesíteni a legszigorúbb
API (American Petroleum Institut)
előírásait. Az eredeti technológia a
következő volt: egy nagynyomású,
rugalmas tömlőtestre olyan csatlakozókat sajtoltak rá, amikkel a megfelelő
helyekhez csatlakozni tudtak. Az
eljárásra jellemző, hogy olyan félkész
termékekből, mint a tömlőtest és a
csatlakozók, nagyon rövid idő alatt
megfelelő hosszúságú készárut állít-

A roppantott csatlakozó
hattunk elő eladásra. Ezeknek a termékeknek bizonyos követelményeket
teljesíteni kell az APl 7K szabványának
megfelelően (FSL0, FSL1, FSL2). A

korábbi gyors eljárással csak az API
7K FSL0 tesztjét sikerült teljesíteni.
Az új technikával sikerült a további
két tesztet is teljesíteni 82 és 100
fokos hőmérsékleten is, ami jelenleg
a világon csak nekünk sikerült. Azzal,
hogy ilyen minőségű tömlőt gyorsan
és olcsón szállíthatunk, gazdasági
előnyhöz juttatjuk cégünket a többi
versenytárssal szemben.
Ez a technológia jelenleg bevezetés
alatt áll az USA-ban, Houstonban
is. Nacsa László szerint cégüknél
nagyon fontos az innovatív gonNacsa László a díjjal
dolkodásmód, mert enélkül nem
tudnának lépést tartani az olajki- segítik a minőségileg jobb termékek
termelésnél használatos speciális előállítását – mondta a díjnyertes
feltaláló.
tömlők műszaki színvonalával.
– A Contitech Rubber Industrial
Kft. ezeknek a termékeknek világDobogósok
szerte ismert előállítója és forgalmaAz első díjat egy kutatócsozója. Természetesen nem ülhetünk
portnak ítélte meg a bírálóbibabérjainkon, hanem állandóan
zottság. A pályázat öt fizikus
tekintettel kell lennünk a viés környezetmérnök – Mohácsi
lágpiacra, ahol az olcsóbb és
Árpád, Pogány Andrea, Galbács
megbízható termékek lehetnek
Zoltán, Bozóki Zoltán és Szabó
csak versenyképesek. A vállaGábor – munkája, a kidolgozott
latnál eredményesen működő
módszer a növények által kibofejlesztési csapat is van, akik a
csátott ammóniát méri.
legtöbb műszaki problémára
A második díjat Nacsa László
találnak megoldást. A legutóbbi
kapta gumiipari találmányáért,
újításunk, találmányunk egy
pályázatának címe: „Roppantott
előformázott nagynyomású –
csatlakozó, különösen mélyfúró
1050 bar teljesítményű – tömlő,
tömlőkhöz”.
ami könnyebb beépíthetőséget
A harmadik díjat Datki Zsolt
tesz lehetővé a szűkre szabott
László kapta, aki a hagymát vizshelyszíneken. A gyártás folyamatában
gálta, eredményei a hagymaterrészt vevő munkatársak is nagyon akmesztés hatásfokának javítására
tívak, elsősorban a technikai eszközök
használhatók fel.
fejlesztésében. Ötleteikkel hatékonyan

Közbeszerzési referens képzés indul a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán

A közbeszerzési referens megfelelő felkészültséggel rendelkezik ahhoz, hogy ajánlatkérői és
ajánlattevői oldalon egyaránt eredményesen
tudja elősegíteni a közbeszerzési és egyéb
jogszabályoknak való megfelelést.
Képzési témakörök (előírt modulok): Jogi
ismeretek (az európai uniós szabályozás. A
magyar közbeszerzési törvény).
Gazdasági és pénzügyi, marketingismeretek.
Közbeszerzési ismeretek (a közbeszerzés
gyakorlata).
A képzés jellege: iskolarendszeren kívüli, kompetencia alapú, intenzív képzés. Szervezésére a
Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Intézet előírásai
vonatkoznak. A képzés 5434303-000000 szám
alatt szerepel az Országos Képzési Jegyzékben
((OKJ). A képzési folyamat szakdolgozat-készítéssel, szakdolgozatvédéssel és állami vizsgabizottság előtt tett vizsgával zárul. A sikeres

vizsgát tett hallgatók közbeszerzési referensi
oklevelet kapnak.
A képzési programba történő felvételhez legalább középiskolai érettségi szükséges. A képzési
idő 130 óra. A tandíj 130 000 Ft, amelyhez kb.
35 000 Ft vizsgadíj járul. A vizsgakötelezettség alól csak szakirányú (jogász, közgazdász)
felsőfokú végzettség esetén van felmentési
lehetőség. A képzésen való részvétel támogatását
a munkahelyeknek is ajánlják.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően
a hallgatókkal képzési szerződést, a küldő munkahelyekkel pedig szolgáltatási
szerződést kötnek. Az oktatást a Szegedi
Tudományegyetem Mérnöki Karának épületében szervezik (Szeged, 6724 Mars tér 7.).
A tanfolyam óraadói felerészt az egyetem
mérnöki karáról kerülnek ki, felerészt pedig a gyakorlatban működő közbeszerzési
szakértők és jogászok.

A tanfolyam időbeosztására több változatot
dolgoztak ki, amelyek között azonban biztosítani
kívánják az átjárást. Több megkeresésre reagálva
hetente egy napon csak pénteken vagy csak
szombaton, illetőleg pénteken+szombaton
szerveznek közbeszerzési oktatást. A heti
egynapos kurzusok 2010 április elején indulnak,
a jelentkezési határidő 2010. március 15. A
most sikeresen lezárt kurzus időbeosztásához
hasonlóan heti kétnapos (péntek+szombat)
változatot is indítanak. Ez a változat 2010
szeptember első napjaiban indul, a jelentkezési határidő augusztus 15. A kontaktórák
2010 december elején fejeződnek be. A záró
(szakmai) vizsgákat mindhárom változat esetén
2011 márciusára tervezik.
Az érdeklődőknek az SZTE Mérnöki Kar
Továbbképzési Irodája szívesen nyújt további,
részletes felvilágosítást a basa@mk.u-szeged.
hu telefonon.
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A Kárpátia Magyar–román Kereskedelmi és Iparkamara alelnökévé választották dr. Kőkuti Attilát

A „legrövidebb út” a román piacokra

Kevesen de legalábbis nem elegen tudják, hogy aki Romániában akar
üzleti kapcsolatot létesíteni, eladni vagy venni, szolgáltatni, fejlesztésekben,
beruházásokban részt venni, vagy fordítva, itt akar romániai partnerekkel együttműködni, üzletelni, kooperálni, a Kárpátia Magyar–román
Kereskedelmi és Iparkamarán keresztül találhatja meg a legrövidebb
utat céljai megvalósításához. Decemberben a vegyes kamara alelnökévé
választották dr. Kőkuti Attilát, a CSMKIK alelnökét.
A Kár p át ia Mag yar–román
Ke re ske d el m i é s Ip ark amar a
(MRKIK) 2006. március 10-én alakult
Kolozsváron a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara kezdeményezésére. A
Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara (CSMKIK) egyik alapítója
a vegyes kamarának. Az elnökségben
kezdettől fogva dr. Kőkuti Attila, a
CSMKIK alelnöke képviseli kamaránkat. A vegyes kamara általános célja
a Magyarország és Románia közötti
gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok
ápolása, tagjai gazdasági érdekeinek
előmozdítása. Célja továbbá, hogy a
Romániában működő magyar tulajdonú cégek, illetve a magyar cégekkel
kapcsolatban lévő romániai cégek
számára szervezett formában biztosítson érdekvédelmet, komoly lobbierőt
generáljon, illetve szolgáltatásaival
szakmai támogatást nyújtson.
A Kárpátia MRKIK december 15-én
elnökségi ülést tartott Kolozsváron, ahol
új elnököt választottak, Nica Valentin, a
bukaresti székhelyű SVF Management
Prod Serv vezérigazgatója személyében
(megválasztását megelőzően egyik
alelnöke volt a vegyes kamarának). A
korábbi elnök, Radetzky Jenő, aki kezdettől fogva irányította a szervezetet, a
jövőben tiszteletbeli elnökként vesz részt
A Kárpátia MRKIK elérhetőségei:
Str. Horea nr. 3, et. 2, cam. 208
400174 Cluj Napoca
(Kolozsvár), Cluj, Romania
Te l . : + 4 0 3 6 4 4 0 5 7 9 3
Fax: +40 364 405794
E-mail: of f ice@ccirm.com
Web: www.ccirm.com

jelzi, hogy tagjai között találjuk többek
között a Molt, az OTP-t, a KÉSZ Kft.-t
vagy akár CBA-t is.
A vegyes kamara szolgáltatásai igen
sokrétűek, tanácsot adnak például a
cégalapításhoz, tájékoztatnak a vállalkozói környezetről, a jogi, adózási, piaci,
értékesítési viszonyokról, s megbízható
a Kárpátia munkájában. Ugyanezen információkkal szolgálnak a potenciális
az elnökségi ülésen Kőkuti Attilát, a partnerekről. Kolozsváron van a vegyes
CSMKIK alelnökét, a szegedi Tornádó kamara „főhadiszállása”, ahol három
International Kft. ügyvezető igazgatóját felkészült alkalmazott áll az érdeklődő
alelnökké választották. (Hárman vannak vállalkozások rendelkezésére telefonon,
egyébként alelnökök, egy román, egy e-mail-en, vagy személyesen. Nagy
Romániában élő magyar, és egy ma- segítség és helyzeti előny a magyarDr. Kőkuti Attila
gyarországi, ez ő.) Arról is döntöttek, országi vállalkozók számára, hogy a Romániában. Ha valaki a Csongrád
hogy a jövőben rotálódik az elnök vegyes kamara segítségével magyar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában
személye az alelnökök között.
nyelven intézhetik üzleti ügyeiket érdeklődik a vegyes kamara iránt, természetesen itt is útbaigazítják – hangsúlyozta Kőkuti Attila.
Számos gazdasági fórumot, üzleti
találkozót is szervez a vegyes kamara, ahol a térség üzleti, beruházási,
fejlesztési lehetőségei iránt érdeklődők még többet megtudhatnak a két
ország befektetési, együttműködési
kínálatáról. Az ilyen események is
kitűnő alkalmak üzleti kapcsolatok
létesítésére; fontos megemlíteni itt is,
hogy ezeken a rendezvényeken is jól
lehet boldogulni magyarul is.
Akinek tehát komoly üzleti elhatározása, hogy termékével vagy
szolgáltatásával megjelenjen a román
piacon, vagy pusztán csak érdeklődik
a lehetőségek iránt, keresse a magyar–
Kolozsváron van a magyar–román vegyes kamara központja.
román vegyes kamarát.
Kőkuti Attila szerint a vegyes kanagyvállalatok számára: Középmara legfontosabb feladata, hogy
Célterület
segítse a román piaci lehetőségek,
2008-ra Románia Magyarország Kelet-Európa – „regionális multivá”
üzleti kapcsolatok iránt érdeklődő
második legnagyobb exportpiaca alakulás. Előnyök Romániában:
magyar vállalkozásokat, illetve fordítva,
lett, a magyar tőkeexport egyik leg- kedvező adózás, (még) alacsonyabb
segítse azokat a romániai cégeket,
kedvezőbb célterülete. Kiknek? A költségek, az EU-tagság következamelyek Magyarországon keresnek
kis- és középvállalkozások számára: ményeként korlátozások lebontása,
a környező országok (magyar lakta szabályozások egységesítése.
üzleti partnereket. Ezeknek a vállalA legnagyobb külföldi befektetők
területei) – előnyös földrajzi elhekozásoknak ajánlják a vegyes kamarát,
lyezkedés, a regionális sajátosságok sorában Mag yarország a 11.
illetve szolgáltatásait. A tagdíj mértéke
ismerete, közös anyanyelv; a hazai Romániában.
is elviselhető (200 euró). A magyar–
román vegyes kamara komolyságát

Kiállítási lehetőségek 2010. I. félévében

Az alábbiakban néhány szomszédos és egyéb európai, valamint nyugat-európai ország 2010. I. félévében megrendezésre kerülő vásárait,
kiállításait gyűjtöttük össze.
Technikai – beruházási – beszállítói vásárok
Szerbia
Technika, Belgrád
Járműipar
Szerbia
Motor Show, Belgrád
Építőipar
Görögország
Infacoma, Thessaloniki
Bosznia–Hercegovina
GRAMES, Banja Luka
Szerbia
SEEBBE, Belgrád
Románia
Construct EXPO, Bukarest
Fogyasztási vásárok, általános kiállítások
Bosznia–Hercegovina
Mosztári Nemzetközi Vásár, Mosztár
Románia
Szentgyörgy EXPO, Sepsiszentgyörgy
Bulgária
Consumer Goods, Plovdiv
Románia
Csíkexpo, Csíkszereda
Mezőgazdaság, élelmiszeripar
Bulgária
Agra, Plovdiv
Horvátország
GAST, Split
Spanyolország
Alimentaria 2010, Barcelona
Románia
Agraria, Kolozsvár
Szerbia
Újvidéki Mezőgazdasági Vásár, Újvidék
Ingatlan
Franciaország
MIPIM, Cannes
Spanyolország
SIMA, Madrid

2010. május 11–15.
2010. március 8–14.
2010.
2010.
2010.
2010.

február 18–21.
március
április 13–17.
május 11–15.

2010.
2010.
2010.
2010.

április 13–17.
április 22–25.
május 11–16.
május 13–16.

2010.
2010.
2010.
2010.
2010.

február 23–27.
március 3–7.
március 22–26.
május 5–9.
május 15–22.

2010. március 16–19.
2010. május 19–22.

A kiállítások szervezője a Mac-Line Hungary Kft. (6726 Szeged, Fürj u. 92/B, tel./fax: 62/430–861, e–mail: macline@ekopark.hu )
A kiállítások részletes tematikája a www.macline.hu web-oldalon megtalálható.
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Nem mindenkinek emelt adót a hódmezővásárhelyi önkormányzat

Védtük a vállalkozók érdekeit!

A vásárhelyi önkormányzat a vállalkozásokat különösen érintő helyi adók
2010. január 1-jétől történő emelését
tűzte napirendjére novemberben. A
kamara előzetes véleménye kikérésének elmulasztása miatt – a kamara
kifogására tekintettel – elhalasztották
a napirend tárgyalását. A decemberi
ismételt napirendre tűzéshez már
kikérték a kamara véleményét.

amire álláspontunk szerint bizonyos alapján mind a kedvezményeket, mind
körben szükség lett volna – már nem pedig a mentességeket teljes egészében
fért bele az alkuba, tekintve, hogy az megszüntették volna, ami a kis- és
önkormányzat működésének központi még inkább a mikrovállalkozásokat
költségvetésből történő finanszírozása (köztük is elsősorban a mezőgazdasági
jelentősen csökkent, és 2010-ben még vállalkozásokat) érintette volna a
inkább csökkenni fog.
leginkább hátrányosan. A tárgyalások
A telekadó növelése végül csak bi- eredményeként sikerült elérni, hogy a
zonyos – jellemzően és döntő arányban vállalkozásokat egységesen, 2,5 millió
a teljesen beépítetlen, illetve beépíteni forintos adóalapig szektorsemlegesen,
a közeljövőben sem szándékozott – in- és teljes egészében mentesítse – a
Lényeges hangsúlyozni, hogy a gatlanok esetében valósult meg, egyben korábbi nem teljes, viszont árbevételhelyi adóztatás nemcsak általában csakis a város új szempontok szerint arányos sávok szerint meghatározott
neuralgikus pontja a vállalkozások meghatározott, legfrekventáltabbnak – iparűzési adó megfizetése alól,
terhelésének, de az egyéb feltételekkel
együtt kifejezetten érzékeny elvonási
formának minősül. A szó szerint
Adóváltozásokról Hódmezővásárhelyen
élethalálharcukat vívó vállalkozások
A kamara hódmezővásárhelyi városi szervezete „Adóváltozások
több terhet már nem tudnak elviselni.
2010” címmel előadást rendezett Hódmezővásárhelyen. A rendkívül
Éppen ezért a vállalkozók érdekeit, a
nagy érdeklődés mellett zajló rendezvényen dr. Nagy Péter, az APEH
kamara véleményét talán a korábbiakDél-alföldi Regionális Igazgatóságának igazgatói tanácsadója tartott
nál is határozottabban képviselte dr.
előadást a személyi jövedelemadó, áfa, járulékok, illetve az adózás
Hampel Tamás, a vásárhelyi szervezet
rendjének változásairól. Terjedelmi okok miatt az előadásról következő
elnöke az önkormányzati tárgyalászámunkban tudósítunk részletesen. A kamara honlapján azonban már
sokon, illetve a közgyűlési vitában,
most teljes részletességgel elérhető a beszámoló: www.csmkik.hu. Az
nem csekély eredménnyel, vállalható
egyéni vállalkozókkal kapcsolatos változásokról egyébként mostani
kompromisszumokkal.
számunk 2. oldalán is olvashatnak hasznos információkat.
Az építményadó emelését végül
2010-től az önkormányzat olyan differenciálást alkalmazva valósítja meg, számító övezeteiben, illetve utcáiban. ugyanakkor az efeletti adóalappal
amely figyelembe veszi az adóalanyok A besorolási szempontok átalakítása rendelkezők kedvezményét teljes
gazdasági teljesítményét, foglalkoz- ésszerűnek tekinthető, így ez eleve egészében megszüntetette. A kedveztatottainak számát, és a tulajdonolt nem képezte a korábbi szempontok mények és mentességek rendszerét
ingatlan településen belüli elhelyez- megváltoztatása okán a vita tárgyát. – azokat a törvényi elvárásokhoz
kedését. A pontosított rendeletszöveg A módosítás végül elfogadott szövege igazítva – a rendelet egységesíti.
így a leginkább védendő vállalkozási belül marad a törvényi (Htv.) előírá- Megszünteti teljes egészében, a 2,5
kategóriák számára nem jelent sem- sok körén, ugyanakkor megmaradt a millió forint alatti adóalappal renmiféle adóemelést, az egyéb vállalati tolerálhatóság keretei között.
delkező vállalkozások kivételével, a
kategóriákba tartozó vállalkozások
Lényegesen fajsúlyosabb változások kedvezményeket, ugyanakkor eltörli
esetében pedig a ténylegesen realizált történtek az iparűzési adó terén, hi- a nem minden vállalkozásra egyforgazdasági teljesítményre tekintettel ál- szen a korábbi kedvezmények teljesen, mán vonatkozó mentességeket. Ezzel
lítható, hogy nem eredményez túlzónak míg az adómentességek igen széles nemcsak a törvényes feltételeknek tesz
minősíthető többletterhelést. A módo- körben szűntek meg a 2010. évtől. eleget, de egy arányosabb, és ezáltal
sítás hangsúlyozott célja nem csupán Ennek oka az volt, hogy eddig a ked- igazságosabb adóztatást is megvalóaz önkormányzati bevételek növelése, vezmények nem a vonatkozó törvényi sít. Mindeközben viszont nem ront,
hanem a közterhelés arányosítása is elvárások szerint, a mentességek pedig sőt egyenesen javít a legesendőbb
volt, igaz viszont, hogy az adómérték nem szektorsemlegesen kerültek meg- vállalkozások helyzetén.
meghatározott körű csökkentése – határozásra. Az eredeti előterjesztés
(Forrás: Tudósító)

Szellemi tulajdonvédelmi
infópont működtetése

A Csongrád Megyei Kereskedelmi
é s Ip ark amar a kon z orc iu m i
együttműködésben a Progress
Alapítvánnyal, valamint a Szegedi
Tudományeg yetem Eg yetemi
Könyvtár PATLIB Központtal országos szellemi tulajdonvédelmi
információs hálózat részeként az
iparjogvédelmi formák teljes körébe
vonatkozó tájékoztatást nyújt a cégek,
intézmények, szervezetek, vállalkozók, illetve valamennyi érdeklődő
szellemi alkotásainak jogi oltalmával,
valamint általában a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatban. Az
infópontot a Magyar Szabadalmi
Hivatal folyamatos tanácsadással
segíti, és tájékoztató anyagokkal
látja el.
PATLIB Központ: munkanapokon
13.00–16.00 óra.
Progress Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány: munkanapokon 8.00–
16.30 óra.
Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara: kedd–csütörtök
9.00–16.30 óra.
A fenti időkeretek figyelembe
vételével kérjük a konkrét időpont
telefonon vagy elektronikus formában történő előzetes egyeztetését.
További információk a kamara
honlapján: www.csmkik.hu
Profitmágnes

Hogyan adj el ma?

Profitmágnes – Hogyan adj
el ma? címmel, Sasfy György,
az Európa Intézet igazgatója
tartja a „gazdagodás iskolájának”
első előadását február 23-án
Szegeden, a kamarában.
Bővebb információ és jelentkezés a rendezvényre:
www.profitmagnes.hu/szeged100127.

Hatékony figyelem és személyiségirányítás
Enneagram cégek és magányszemélyek részére

A Csongrád Meg yei Kereskedelmi és
Iparkamara a MODINA Egyesülettel közösen 30
órás, akkreditált (OKM 4-114/2009) Enneagram
tanfolyamot indít cégek és magánszemélyek
részére. Ennek kapcsán kérdeztük a tanfolyam
előadóját, Marunák Mária grafológusoktatót
és enneagram-szakértőt.
Mi a program lényege?
A program az Enneagram személyiségtipológiai rendszerének több szempontú megvilágítása,
gyakorlatban való alkalmazási lehetőségeinek
bemutatása. A személyiségtípusok bemutatása
figyelmi és gondolkodási folyamatok tudatosításán keresztül történik, így válik átfogó
megismerő és fejlesztő rendszerré.
Mire használható az elsajátított ismeret?
Az Enneagram rendszer sikerének titka,
hogy amíg a legtöbb személyiségtipológia csak
leírja, jellemzi a különböző típusokat, addig itt

segítséget is kapunk a kívánt változás irányába.
Márpedig az emberek nemcsak önmaguk és
mások megismerésére, megértésére törekednek, hanem szeretnének változni és másokon
is változtatni. Ezekhez a törekvésekhez ad
támpontokat tudományos alapokon állva az
Enneagram. Nemcsak 9 személyiségtípust
karakterizál, hanem a tipikus magatartások
motivációira is rákérdez, megpróbálja az életrajzi
összefüggéseket átvilágítani, az élet- és magatartási mintákat felfedni. A hajtóerők, törekvések,
külső és belső jellemvonások megfogalmazása
mellett meghatároz együttműködési irányelveket, kezelési stratégiát és felhívja a figyelmet a
lehetséges csapdákra, illetve a fejlődés útjára.
A módszer segíti a személyiség rögzült mintáinak ösztönös reakcióival szemben a tudatos
figyelem segítségével történő személyiségirányítás elérését. Biztosítja a személyiség és a

szemléletmód rugalmasságának megőrzését, az
empátia mélyítését, a nyitottabb, rugalmasabb,
stresszmentesebb változáskezelést, a kihívásokkal
szembeni sikeres megküzdést.
Mit kaphatnak a résztvevők a háromnapos
képzésen?
A tanfolyam a tanulási stílusok és motivációk
személyiségtípus szerinti meghatározottságán és
fejlesztésén túl figyelemfejlesztő gyakorlatokból
és észlelésből, valamint gondolkodást fejlesztő
gyakorlatokból áll.
A tanfolyam időpontja: 2010. február 22–
23–24. (hétfő, kedd, szerda) egész nap.
A tanfolyam helye: CSMKIK székház (6721
Szeged, Párizsi krt. 8–12.)
Részvételi díj: 35 000 Ft/fő, amely tartalmazza
a tankönyvek és jegyzet árát.
Jelentkezés és információ: rendezvényiroda@
csmkik.hu
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Ambrus Sándor, Gálné Nagy Ildikó, Hódfó Szociális Foglalkoztató,
Tarjányi József, Sallai Tibor a díjazottak között

Átadták a Magyar Kézműves Remek címeket

Az elmúlt évek hagyományához
híven, a magyar kultúra napjához kapcsolódva, idén is átadták a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által alapított elismerő
címeket, a Magyar Kézműves Remek
díjakat Budapesten, a Magyar
Mezőgazdasági Múzeumban, a
városligeti Vajdahunyad várban.
A Csongrád megyei kézművesek,
népi iparművészek idén is igen szép
eredménnyel szerepeltek a versenyen, öt díjat és egy emléklapot
hoztak haza. A díjátadó ünnepséget
az esemény rangjához méltó színvonalas műsor gazdagította.
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által 2001-ben alapított
„Magyar Kézműves Remek” címre
2009-ben nyolcadik alkalommal pályázhattak az érdeklődők. A különleges
előállítási technológiát őrző, kiemelkedő minőségű kézműves termékek
díjazásának célja a magyar kézműves
hagyományok és adottságok jobb hasznosítása, a hagyományőrző vállalkozói
kultúra, a kézműves szakma rangjának
emelése, piaci lehetőségeinek feltárása,
bővítése, a kis- és mikrovállalkozások
versenyképességének fokozása.
A Magyar Kereskedelemi és
Iparkamara Magyar Kézműves
Remek 2009 pályázatának ünnepélyes eredményhirdetését és a díjátadó
ünnepséget január 25-én tartották
a Mezőgazdasági Múzeumban.
Ugyanekkor nyitották meg a pályaművekből rendezett kiállítást is a
Vajdahunyad várban. A rendezvényen jelen volt Kiss Péter társadalompolitikai miniszter is, aki „A magyar
kézművesség szerepe és lehetőségei”
címmel tartott előadást.

Elismert szakemberekből álló
zsűri döntése alapján 2009-ben a 70
pályázatból 37 pályamű érdemelte
ki termékeivel a Magyar Kézműves
Remek elismerő címet. A döntés
meghozatalában kiemelt követelmény volt a termékek eredetisége,
nemzeti kultúrát őrző, egyedi értéket
képviselő hagyományhűsége, a kivitelezés kiváló minősége és turisztikai
hasznosíthatósága.
A díjazott kézműves termékek – előállításuk, használatuk
bemutatásával – bővítik az ország, egy-egy régió turisztikai
programkínálatát, hozzájárulnak a
magyar imázs erősítésére alkalmas
igényes termékek kereskedelmi
választékának szélesítéséhez, minőségi színvonalának emeléséhez,
a magyar kulturális örökség sajátos
közvetítéséhez.

Gálné Nagy Ildikó szövő, népi iparművész önálló kiállítása Algyőn

„Megszólalnak” a szőttesek

A kiállítás február 14-ig látható a
Magyar Mezőgazdasági Múzeumban,
a városligeti Vajdahunyad várban.
Magyar Kézműves Remek címmel kitüntetett Csongrád megyei
alkotók:
Ambrus Sándor fazekas, népi
iparművész – Hódmezővásárhelyi
elfeledett fazekas edények.
Gálné Nagy Ildikó szövő, népi
iparművész – modern szőttesek
hagyományos mintára.
Hódfó Szociális Foglalkoztató
Közhasznú Nonprofit Kft., Chappon
Adrienne ügyvezető – vásárhelyi
hímzett kress terítő és futó.
Tarjányi József késes, népi iparművész – Náder bicskák.
Sallai Tibor – szegedi papucs.
Emléklapot kapott:
Szabóné Tóth Hilda – tűzzománc
ékszerek.

A magyar kultúra napja rendezvénysorozat részeként január 14-én
kiállítás nyílt az algyői Faluház
galériájában. Gálné Nagy Ildikó
szövő, népi iparművész zsűrizett alkotásait bemutató tárlatot
Orcsik Sándor, a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a kézműipari tagozat elnöke
nyitotta meg.
A kiállításon láthatóak: zsűrizett szőnyegek, falvédők, párnák,
tarisznyák, hátizsákok, hálószobai
és étkezőbe tervezett garnitúrák.
A tárlat látogatói megcsodálhatják Gálné Nagy Ildikó Magyar
Kézműves Remek díjjal elismert
munkáit is. (A népi iparművész
már négy alkalommal nyerte el
a megtisztelő címet.)
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Kamarai Futár

Fókuszban a szakképzés

Gondolatok a modul rendszerről

Természetesnek tartom, hogy minden gondolkodó ember javítani
akar saját nemzedéke sorsán, ehhez pedig igyekszik megreformálni
az oktatást. De attól, hogy „új” valami, még nem biztos, hogy hatásaiban jobb lesz, mint az előző módszer vagy rendszer.
Ambivalens érzéseket kelt bennem a ma divatos megfogalmazás:
kompetencia alapú oktatás. Talán
nem arról van benne szó, hogy a
tudás téglácskái egymásra épülve
adják a magas szintű ismereteket?
Mintha eddig is erre törekedtek
volna a tanárok, diákok, szülők!

Minek nevezzelek?

Ám legyen, nevezzék ezt most
így, és jellemezzék azzal, hogy az
egyes kompetenciákat modulokba
rendezve kell elsajátítani. Tehát itt
a probléma gyökere, hogy a XXI.
század szakmunkásának milyen
ismeretekkel kell rendelkeznie.
„Új” fogalomként az élethosszig
tartó tanulás is riogatja a tanulni nem szerető ifjúságot, nekik is
lehet perspektívát adni azzal, ha
olyan célszerűen csoportosított
ismereteket sajátíttatunk el velük,
melyek akár több szakma alapját
képezhetik. Ez tulajdonképpen a
modul rendszerű oktatás előnyeként is megfogalmazható, ha pl. a
fémipari szakmákat vesszük alapul,
a fémek kézi és gépi megmunkálása,
a kötésmódok ismerete a legtöbb
szakma alapismeretét jelentik.
Körültekintően kell meghatározni,
hogy az „alapszakma” körébe mely
ismeretek tartozzanak, és milyen
ráépülés szükséges az adott szakma
speciális igénye szerint.
Véleményem szerint a modul
rendszerű oktatás csak akkor érné
el a célját, ha következetesen határoznák meg az egyes szakmák
alap- és speciális igényeit.

Egészember-gyerekben
gondolkodjunk

Már az általános iskolában különböző tantárgyakat tanulnak a
gyerekek. Nehéz ettől a felosztástól
elszakadni, hiszen a tanárképzés
során is „szakos” oklevelet szereznek a jelöltek, holott az oktatás
és nevelés alap- és középfokon is
egy egységes embert, ill. annak
különböző képességeit fejleszti.
(Akár párhuzamot is vonhatnánk a
betegségek tüneti kezelése, a nyugati
orvoslás és a holisztikus gyógyítás,
a „keleti gyógymódok” közt.) A
belénk rögzült gondolkodás is nehezíti a modul rendszerű oktatás
bevezetését és gyakorlását.
Ám ha a holisztikus szemléletet
megpróbáljuk az oktatásban is alkalmazni, azonnal rájövünk, hogy

a jövő útja az egészember-gyerek
fejlesztése, és ezt valóban jól tudja
szolgálni a modul rendszerű oktatás. Azonban a legfontosabb, hogy
nagyon pontosan és körültekintően
kell meghatározni, hogy a modulok
mit tartalmazzanak. Pontosan ki
kell dolgozni az egyes modulok
tartalmát, követelményrendszerét,
azok egymásra épülését, a szükséges
tankönyveket, segédanyagokat, vizsgakövetelményeket. Célszerű lenne
a gyakorlati életben bizonyítottan
sikeres, elismert vállalkozók véleményének meghallgatása a modul
rendszerű oktatással, a modulok
tartalmával kapcsolatban, hiszen
szakmájukra a legnagyobb rálátással
ők rendelkeznek.

Nyelvtanulás heti egy
órában?

Külön problémának látom az
idegen nyelv kérdését. A központi
programban heti egy óra idegen
nyelv tanítása szerepel. Ez ahhoz,
hogy megtanuljon valaki beszélni,
megértetni magát és megérteni
más nyelvet, nevetségesen kevés. A

szakmai nyelv alapját, egy alapfokú
nyelvismeretet egy év intenzív tanulással el lehet sajátítani. Talán nem
eretnek gondolat, hogy a kilencedik
évfolyamot lehetne arra fordítani,
hogy legalább egy idegen nyelvet
alapfokon megtanuljon a gyerek.
A későbbiekben erre épülhetne a
szakmai nyelv tanulása.

Szakmai képzés, másképp

Más ötleteim is lennének a szakmai képzésre vonatkozóan. A képzési időt minimum 3, a gyakorlat
igényes szakmákban 3,5 évben,
azaz hét félévben határoznám meg.
Az alapokat jól felszerelt, kiváló oktatókkal rendelkező képző
központokban kellene tanítani,
mégpedig a gyakorlatot együtt az
elmélettel. Így elkerülhető lenne az
a ma sajnálatosan gyakori jelenség,
hogy az elméleti ismeretek és a
gyakorlati tapasztalatok nincsenek
összhangban. Az elméleti tudásnak
kell megalapoznia a gyakorlati ismereteket, ezért hamarabb kell
tanulnia a diáknak azt az elméletet,
amit majd átültet a gyakorlatba. A
nyári gyakorlatot 4 hét hosszúságúra tervezném, és olyan komplex
feladatot adnék a tanulónak, amit
majd felhasználhat a következő év
gyakorlati feladataiban.

A modul rendszer előnyei és hátrányai
A könnyebb áttekintés érdekében
vázlatosan is összefoglaltam néhány
gondolatot, remélve, hogy ez is
gondolatébresztő lesz.
A modul rendszer előnyei közé
sorolhatunk néhány dolgot:
• Előnye csak akkor van, ha a
szakmáknak van azonos alapja, pl.
fémipari kézi és gépi megmunkálások, fémipari kötések stb. – számos lakatos, gépszerelő, fémipari
szakmánál előfordul.
• Előny lehet a sokoldalú
képzettség, ha nem tantárgyakra,
hanem ismeretekre koncentrál a
képzés.
• A modul záróvizsga birtokában könnyebb a ráépülő vagy
rokonszakma képzettség megszerzése.
• Előny lehetne, ha a gyakorlat
és az elmélet összhangját megteremtve adnák át a gyakorlati
ismeretekhez kapcsolódóan az elméletet.
• Előny lehetne, ha az alapképzést oktató központban kaphatnák
meg a tanulók, a speciális szakmai
képzést pedig gazdálkodó szervezeteknél.
• Előnynek tűnik, hogy a
szétválasztott tantárgyak helyett
komplex szemléletet kell átadni.

• Előny lehet, ha megvalósul,
hogy a gyakorlati műveletek oktatásába integrálják a hozzá tartozó
anyagismereti, szakismereti, szakrajzi
és munkavédelmi ismereteket.
• Előny lehet, ha a gazdálkodó
szerveknél az ügyvitelt, az ügyféllel
történő kommunikációt stb. is
megismeri a szakmunkástanuló.
Hátrányokat is látok, talán kevesebbet mint amennyi előnnyel
kecsegtet a modul rendszer:
• Újszerű módszer, teljesen
más gondolkodást igényel.
• Hátrány: elágazás és ráépülés
nélküli szakmáknál szinte teljesen
értelmetlen a modul rendszer (önmagáért valónak tűnik).
• Hátrány: az elméleti ismeretek
és a gyakorlat összhangja nehezen valósítható meg (az elméleti
ismereteknek kb. 2 héttel kellene
megelőzniük az azonos gyakorlati
ismereteket).
• Hátrány: több szakmánál nem
tudták az iskolák a modul rendszert
bevezetni, hanem visszaállították
a hagyományos tantárgyak szerint
az órafelosztást. (Nem minden
pedagógus alkalmas a komplex
szemléletű oktatásra, azonkívül
mit csináljanak a szakos tanárok,
ha nincs elegendő óraszámuk?)

Szerintem az alapokat 1-1,5 év
alatt megteremtve 1,5-2 év alatt
lehetne a speciális szakmai ismereteket, gyakorlatokat úgy megtanítani,
hogy a kezdő szakmunkások biztos
tudással lépjenek ki az életbe. Ha
megfelelően tanítottunk, az utolsó
félévben (hatodik vagy hetedik) akár
önállóan, „gyakornokként” lenne
foglalkoztatható a szakmunkásjelölt.
Az utolsó félév akár próbaidő is
lehetne a szakmunkásjelölt számára,
hogy valóban ezt a szakmát szeretné,
vagy egy ráépülő szakmát tanulva
kívánja folytatni a tanulást.

A példa ereje

Még egy nagyon fontos dolog
szükséges mind a szakma tanulásához, mind annak gyakorlati
végzéséhez. Már diákkorában olyan
szakemberekkel, tanárokkal kell találkoznia, akik magas fokon művelik
saját szakmájukat, példamutatóan
képesek átadni tudásukat, akik
nemcsak a szakmai ismereteket és
gyakorlatokat tudják megtanítani,
hanem sokoldalúan képesek fejleszteni is a rájuk bízott fiatalokat. A
példamutatás talán a legfontosabb
nevelési eszköz, és sajnos manapság nagyon sok rossz minta áll az
ifjúság előtt.
Ha a tudás nem kapja vissza az őt
megillető rangot, ha a társadalom
nem az erényeket, az erkölcsös
magatartást mutatja fel a gyerek
előtt, mint követendő példát, lehet
akármilyen jó is egy tanítási rendszer, hívhatják azt akár kompetencia alapú oktatásnak, akár modul
rendszerű képzésnek, nem lesznek
az országnak jó szakmunkásai és
öntudatos polgárai.
Szénási Róbert
karosszériajavító mester,
az MKIK karosszérialakatos
mestervizsga bizottsági elnökök
szakmai vezetője, a CSMKIK
Oktatási és Szakképzési
Bizottságának alelnöke,
Karosszériajavítók és Fényezők
Egyesületének elnöke
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Első kézből a kamarában

Hogyan számoljuk el a
szakképzési hozzájárulást?

Az Oktatási Igazgatóság szervezésében 2010. január 14-én Pósa
Józsefné, az NSZFI Támogatási és Bevalláskezelési Igazgatóság
Szakképzési Hozzájárulási Osztály osztályvezetője tartott előadást kamaránkban „A szakképzési hozzájárulás elszámolása a
2009. évi jogszabályi változások tükrében” címmel. Örömünkre
szolgált, hogy az előadás iránt nagy volt a vállalkozói érdeklődés.
A program keretében nagyon hasznos információkat tudhattak
meg a gyakorlati képzést szervező szakképzési hozzájárulásra
kötelezett gazdálkodó szervezetek képviselői, ami annál is inkább
fontos, hisz közeleg a bevallás és elszámolás határideje. Az előadó
részletesen kitért azokra a törvényi változásokra, amelyeket a
2009. évre vonatkozóan a gazdálkodóknak figyelembe kell venniük. Szeretnénk felhívni a résztvevők és az érdeklődők figyelmét,
hogy az előadás anyaga a www.csmkik.hu honlapon, a Szakképzés
menüpont alatt, a Szakképzési hozzájárulás elszámolása elérhetőségen megtalálható.
Lényeges információ, hogy az
éves bevallás benyújtásának határideje február 25. Tanulószerződés
és hallgatói szerződés esetén csatolandó a gyakorlati képzés telephelyére a tárgyévre vonatkozóan
érvényes tanúsítvány 60 napnál
nem régebben kiállított másodlata.

A gyakorlati oktatásban részt vevő
vállalkozások bevallását könnyítendő a CSMKIK-nál rendelkezésre
álló tanúsítványok alapján a másodlatokat kiküldtük minden olyan
gazdálkodó szervezetnek, amelyek
2009-ben tanulószerződéssel tanulót foglalkoztattak.

Akkreditáció
Kérjük, hogy a tanulófoglalkoztatásban érdekelt gazdálkodó
szervezetek kísérjék figyelemmel
a tanúsítványuk érvényességét,
és a megújítási igényüket, azaz
akkreditációs igényüket írásban
jelentsék be a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarához.
A www.csmkik.hu honlapon a
Szakképzés menüpontban az
akkreditációs igény bejelentésére formanyomtatványt találnak. Az államilag támogatott
akkreditációra való jogosultságban elsőbbséget azok élveznek
majd, akik időben és írásban jelzik az igényüket. A rendelkezésre
álló keretek kimerülése után
csak szolgáltatási díj ellenében
tudjuk lebonyolítani az emelt
szintű ellenőrzést, és kiadni a
tanúsítványt.
Gál Zsuzsanna

TÁMOP-2.1.4-09/1

Képzések támogatása pályázati segítséggel

A kamara a TÁMOP-2.1.4-09/1
Munkahelyi képzések támogatása
ernyőszervezeteken keresztül című
pályázati felhívás szükségletfelmérésének keretében a képzéseken
való részvétel előzetes felmérését
végzi.
A konstrukció célja a mikro- és
kisvállalkozások munkavállalóinak
képzése, alkalmazkodóképességük
fejlesztése, a vállalkozások közti
együttműködés elősegítése, valamint
a vállalatokon belül az EU támogatási rendszer követelményeinek
megfelelő projektszemlélet meghonosodása. A konstrukció konkrét
célja, hogy a vállalkozások számára
különféle szolgáltatásokat nyújtó
ernyőszervezetek, mint a projekt
kedvezményezettjei, mentesítsék a

mikro- és kisvállalkozásokat a projekt
lebonyolításának adminisztratív
terheitől, a projektmenedzsment
tevékenységeitől. A képzési támogatás módszere részben hasonló a
2007-ben befejeződött ROP 3.4.-es
projekthez. Jelen konstrukcióban a
vállalkozások támogatásának mértéke a képzési költségek akár 100%-a
is lehet!
A pályázat megalapozása érdekében a kamara szükségletfelmérést
végez, mely alapján összegezhetőek a
más pályázati konstrukciókban gazdaságosan ki nem elégíthető képzési
igényeik. Kérjük, segítse elő a sikeres
kamarai pályázatot, és biztosítsa
munkatársai részvételét a várhatóan
jövő évben induló képzéseken azzal,
hogy február 20-ig jelzi kamaránk
felé a www.csmkik.hu oldalról letölt-

hető szándéknyilatkozat kitöltésével,
amennyiben vállalkozásának már
megfogalmazott képzési igénye van
az alábbi területeken:
• szakmai képzés (például kamarai
mesterképzések);
• az Európai Unióval kapcsolatos
képzések;
• a vállalkozás működésével
kapcsolatos képzések (pénzügyi,
számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási stb.);
• a vállalkozás tevékenységével
összefüggésben környezetgazdálkodással kapcsolatos képzés;
• szakmaspecifikus idegen nyelvi
képzés.
Bővebb információ: dr. Tráserné
Oláh Zsuzsannától a 62/554-259-es
telefonszámon kérhető a kamarában.
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Hírek az
1000 Mester
TISZK háza
tájáról
Egy aktív, sok munkával egyeztetéssel eltelt év után 2010 februárjában
hivatalossá vált az 1000 Mester TISZK
és a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara együttműködése. Az
elfogadás alatt álló együttműködési
megállapodás a két szervezet tevékenységének számos területére
kiterjed, mint például beiskolázás,
tananyagfejlesztés, kommunikáció
stb. Az együttműködés keretében
például a TISZK szakmacsoportos
munkacsoportjaiba képviselőket
delegálhat a kamara.
*
Az 1000 Mester TISZK 2008
novemberétől jogosult fejlesztési
támogatások fogadására. A szervezet abban az évben több mint 150
millió, 2009-ben 300 millió forintot
gyűjtött össze. A szakképzési hozzájárulás felhasználásáról a TISZK-nek
beszámolási kötelezettsége van a
vállalkozások felé. Ez alkalomból
a CSMKIK dísztermében 2010.
március 9-én vállalkozói konferencia
keretében az 1000 Mester TISZK menedzsmentje tájékoztatja támogatóit
az átvett hozzájárulások elköltéséről
és felhasználásáról. A konferencia
résztvevőit tájékoztatják még a tanulószerződésekkel kapcsolatos
tudnivalókról, gyakorlati képzőhellyé
válás előnyeiről, az 1000 Mester
TISZK szolgáltatásairól, aktuális
jogszabályváltozásokról.
*
Márciusban rendezzük meg a „Mi
a pálya? – SZAKMA!” napok programsorozatot, mely során pálya- és
szakmaválasztási börzék keretében
Szentesen, Hódmezővásárhelyen,
Makón mutatkoznak be az 1000
Mester TISZK iskolái. A kiállításokon
az oktatási intézményeken kívül
bemutatkoznak a térség munkaadói,
is lehetséges pályautak bemutatása
céljából. A rendezvények kísérő
programjaként üzemlátogatásokat
szerveznek a pályaválasztás előtt
állók számára, hogy üzemi környezetben megismerhessék a szakma
fortélyait.
Karácsonyiné
Fehérvári Szilvia

Rókusi Könyvelő Iroda

könyvelés, bérszámfejtés,
cégalapítás, e-bevallások,
jogszabályfigyelés,
tanácsadás, szabályzatok regisztrált szakemberekkel.

www.rki.konyvelo.hu • 62/465-111 • 20/544-44-02

Eurostar-2000 KFT. Spedició 6728 Szeged, Budapesti út 34.
Tel.: +36 62 464436, Mobil: +36203663766, +36309158581,
e-mail:eurostar@invitel.hu, eurostar2000@gmail.com
Szolgáltatásaink: vámügyintézés, raktározás (adó-, közvám- és belföldi raktár), szállítmányozás és külkereskedelmi ügyletek intézése.
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Pályázatfigyelő – Hirdetés

Kamarai Futár

Pályázatok • Pályázatok • Pályázatok • Pályázatok • Pályázatok • Pályázatok
Piacorientált kutatás-fejlesztési
tevékenység támogatása
GOP-2009-1.1.1
A pályázat célja a 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
◦ nem tartoznak az eva hatálya
alá.
Benyújtható: 2010. március 29ig.
Támogatás mértéke: 50%, elnyerhető támogatási összeg: 25–300
millió forint.
Részletek a www.nfu.hu weboldalon.
Szociális célú városrehabili
táció
DAOP-2009-5.1.1.




A szociális típusú városreha
bilitáció alapvető célja a városok
leromlott vagy leszakadó városrészeinek leromlását okozó folyamatok
megállítása és megfordítása. További
célja az, hogy a helyi hátrányos
helyzetű lakosság életminősége
és esélyei javuljanak, az épített
környezet minőségi változáson
menjen át, a program gazdája az
adott városrészben valósítson meg
felzárkóztató programokat a társadalmi helyzet tekintetében.
Projektgazda: A dél-alföldi régió
városi önkormányzatai, kivéve megyei jogú városok önkormányzatai.
Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként pályázhatnak
szervezetek!
Támogatás mértéke: maximum
85%.
Támogatás összege: minimum
100 millió forint, maximum 500
millió forint.
A pályázatok benyújtására 2010.
január 18. és április 30. között van
lehetőség.
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynök
ség.
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Holt találkozhatunk
*JB^Q<MD[>D^F\NA@GC<NUI[G[N
környezeti címke jelölésekkel?
eGJB^C<NUI[GC<O^KJUDO]Q\NI@B<O]QAJMH[=<I<G@IODK\G?[FNU@MDIO
Hazánkban leggyakrabban a magyar nemzeti „Környezetbarát Termék” és az Európai Unió
„Virág”
ökocímkéjével találkozhatunk.
e1UDO<
DGGO<HKJIITJH[NCJUC<NUI[GC<O^F`MQJI<G<NQ@MUD^DN

e0<NUO@MM@<GF<GH<OG<IM@KMJ?PF>D^N@GE[M[N@N@O\IFDNH\M@ObNUDO<
\N
Az Európai Unió
A magyar nemzeti



a „Virág”
környezeti címke
O<HKJIITJH[Nökocímkéje
A<S Q\N\N
K@>N\OITJH^ [GO<G[=<I<NU]I@FI\GFcGD


QJI<G<NGJB^OF@GGC<NUI[GIDA@F@O\=@I A@C\M=@IQ<BT0 >NU]I=@I
<OO^GAcBB_@I CJBTH@GTDFNU]I=DUOJN]OE<<G@BI<BTJ==FJIOM<NUOJO<
C[OO\MNU]IC@UF\K@NO
eF@M@OI\GFcGDGJB^F! " # >N<FA@C\MC[OO\M@I @BT\=O[MN]OJOO
GJB^I\GFcGC<NUI[GC<O^FGJB^NUcFN\B@NO\MF`U@@==@I<U@N@O=@I<U
@H=G\H<H<B<NN[B[I<FHDI <#Q<MD[>D^F>N<FO[MN]OJOOGJB^I\GFcG
C<NUI[GC<O^F
e2[MN]OJOOGJB^F% C<NUI[G<O<@N@O\I<U<G<KGJB^NK@>DpF[>D^E<<

A magyar „Környezetbarát Termék” minôsítési rendszerben 53 termékcsoportban van

H\MQ<?^
<O@>CIDF<DG<B<UJIJNF`Q@O@GH\IT@FI@FH@BA@G@G_@IGJB^F
lehetôség
a minôsítés elnyerésére. Leggyakrabban a biológiai úton lebomló zacskókon,
reklámtáskákon látható a jelölés, de megtalálható
O[QJGN[B<<U<G<KGJB^H<B<NN[B[I<F
< a jelzés pórusbeton termékek

egységrakományán, poroltó készülékeken, tojástartó papírdobozon, másológépen,
eO[MN]OJOOGJB^&
tisztítószereke n. C<NUI[G<O<NU]I@NC[OO\M@II@HH@B@IB@?@OO#U\MO<
2004. óta az EU környezeti címkéjének
viselésére is pályázhatnak a magyar
GJB^NU\G@NN\B\I@FH@BA@G@G_@I
JNA@C\MF@M@OQ<NO<BN[BNUcFN\B@N
termelôk/szolgáltatók 20 termékcsoportban. (lábbelik, textiltermékek, ágybetétek,
eH@IITD=@I<H@BE@G@I\NI@HO@NUDG@C@O_Q\<FD@B\NU]O_@G@HF\IO
hûtôszekrények, mosó- és mosogatógépek, televíziók, porszívók, számítógépek, mosóés mosogatószerek, festékek <FFJM<NUGJB@II@GF`O`OOGJB^$
és lakkok, fényforrások, másoló és háztartáshigiéniai
?@pID[GONUGJB@IC<NUI[G<O[O

papírok, padlóburkoló lapok, talajjavítók.)
H@BE@G@I]O\N@F`O@G@U_
Az EU-ban közel 900 vállalat használhatja termékei/szolgáltatásai népszerûsítésére a
jelzést. Magyarországon 6 vállalat minôsíttette
termékét, illetve szolgáltatását, elsôként,
e&<>N<FA@F@O@NU]I[GGM@I?@GF@U\NM@
<GJB^F<OA@C\M<G<KJIA@F@O\Q@G
2005-ben KOLPING HOTEL Spa and Family Resort. Ezt követték a Bio-Cleaner Kft.
ITJHQ<F@GGH@BE@G@I]O@ID%
ORGALCO© tisztítószerei, az\NA@F@O@F@M@OO@GF@GGF`McGQ@IID
Öko-Park Hungary Ltd. az idegenforgalmi szálláshely
kategóriában, majd a turai Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. „Szelektív
komposzt” terméke, végül 7 típus hazánkban gyártott SONY LCD televízió, és 2 típus
Nagykanizsán gyártott GE kompakt fénycsô.




*-%u
U<G<KGJB^

Bõvebb tájékoztatás: http://www.kornyezetbarat-termek.hu, illetve
Környezetbarát Termék Nonprofit Kft., 1027 Budapest Lipthay u. 5. Tel: 336-1156
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eGJB^H@B<?JOO<M[IT<DIQ[GOJUO<OIDI@HNU<=<? <U<M[ITNU[HJF<O<A@GOcIO@O@OO[=M<E@GUD

eGJB^HDIDH[GDNH\M@O@SHH @OO_G@GO\MID>N<FDI?JFJGO@N@O=@I <U@BTNU]I@NQ@MUD^FF<GG@C@O
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.<IOJI@ Q`M`N\N



.<IOJI@ .MJ>@NN7@GGJRN[MB<

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
ÚMFT Infovonal 06 40 638 638
nfu@meh.hu www.nfu.hu
&
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Kedvezményezett: Környezetbarát
Termék Nonprofit Kft.
%
1027 Budapest, Lipthay u. 5.Telefon: 06-1-336-1156
Kornyezetbarat.termek@t-online.hu
http://www.kornyezetbarat-termek.hu

„Komplex népszerûsítõ kampány a magyar Környezetbarát Termék és az Európai Unió ökocímke rendszerek ismertségének és
elismertségének növelése érdekében” (azonosító jel: KEOP-6.1.0/B-2008-0025)
ll

Kutatás-fejlesztési központok
fejlesztése
GOP-2009-1.1.2
A konstrukció átfogó 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.
Jelen pályázati konstrukcióra
a korábban KKK-t vagy RET-et
működtető intézmények résztulajdonában lévő, és a KKK vagy RET
K+F tevékenységének folytatására
létrehozott 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: 400–1000
millió forint.
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynök
ség.
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.
Jelen pályázati konstrukcióra
nonprofit gazdasági társaságok nem
pályázhatnak. Az alábbi tevékenységekre lehet pályázni:
• alapkutatás
• alkalmazott kutatás
• kísérleti fejlesztés
• infrastrukturális és ingatlan
beruházás, amennyiben megfelel
az induló beruházás fogalmának.
Benyújtható: 2010. július 5-ig.
Támogatás mértéke: 50%, elnyerhető támogatási összeg: 200–1500
millió forint.
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség.
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 mil-

liárd forint. Benyújtási határidő:
2010. december 31.
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynök
ség (www.nfu.hu).
Vállalati folyamatmenedzsment
és elektronikus kereskedelem támogatása
GOP-2009-2.2.1
Megjelent a már ismert Vállalati
folyamatmenedzsment támogatását
célzó pályázat tervezete, mely a
korábbi évek kiírásaitól eltérően
számos pontban módosult. Alapvető
különbség, hogy a pályázat kibővült
az elektronikus kereskedelem támogatásával. További újdonság többek
között, hogy a támogatás minimum
összege 1 000 000 Ft a korábbi 3 000
000 Ft-hoz képest, és promóciós
költség is elszámolható.
A pályázat célja a hazai kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő
képességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai
megoldások hatékony alkalmazása
révén mind a belső vállalati, mind
pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban, amelyek a hazai KKV-szektor
versenyképességének növekedését
segíthetik elő. A pályázat 2009. augusztus 31-től nyújtható be 2010.
december 31-ig.
További információk a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség honlapján
(www.nfu.hu).
Az információtechnológiai (IT)
tevékenységek munkahelyteremtő
beruházásainak támogatása
MPA–2010-2
A Szociális és Munkaügyi Minisz
térium az MPA foglalkoztatási alaprész 2010. évi központi keretéből
idén 200 millió Ft támogatási keretösszeggel hirdette meg pályázatát
informatikai, pénzügyi, számviteli,
üzletviteli szolgáltató, tanácsadó,
ügyfélszolgálati ágazatokban.
Támogatás a beruházás megvalósítását követő többletfoglalkoztatás
kapcsán felmerülő személyi jellegű
kiadások meghatározott költségeihez
igényelhető, vissza nem térítendő
formában.
A támogatás mértéke: új munkahelyenként, maximum 12 hónapon át, a ténylegesen felmerülő
havi bérköltség és annak a pályázat
keretében elszámolható járulékai
együttes összegének
◦ 75%-a akkor, ha a beruházás
kapcsán a munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában lévő álláskeresők, illetve
◦ 65%-a, amennyiben egyéb
munkavállalók alkalmazására kerül sor.
A pályázatot a beruházás helye
szerint illetékes regionális munkaügyi központhoz lehet benyújtani
2010. február 1-jétől 2010. március
12-ig.
Részletek: www.szmm.gov.hu
További vállalkozók számára kiírt
pályázati kiírásokat találhat a következő linken: ttp://kamara.dravanet.
hu/csmkik/index.php?p=palyazat.

2010 február
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Pályázati felhívás

A kamara gazdaság- és kereskedelemfejlesztési, valamint
innovációs alapjából pályázati úton elnyerhető támogatások
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az előző évek gyakorlatához hasonlóan pályázati
A visszatérítendő kamatmentes
felhívást tesz közzé az alábbi témákban. A pályázat benyújtásához szükséges pályázati csomag, mely támogatás jegybanki alapkamat+6%
tartalmazza a részletes pályázati felhívást, az adatlapot és az ahhoz kapcsolódó útmutatót, 2010. február késedelmi kamattal növelt teljes
11-jétől szerezhető be a kamara ügyfélszolgálatán.
összege lejárttá válik azon a napon, amikor a vállalkozás kamarai
A pályázati útmutató beszerezhe- tagsága megszűnik, vagy kamarai
A pályázat célja, hogy egyszeri támogatásból eredő visszafizetési
pénzügyi támogatással segítséget kötelezettségének nem tett eleget, a tő: Csongrád Megyei Kereskedelmi tagdíj és szolgáltatási díj fizetési
nyújtson a kamarai tagok gazda- támogatási célt nem valósította meg, és Iparkamara
kötelezettségét határidőre nem
6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12. teljesíti.
ság- és kereskedelemfejlesztéséhez, vagy megtévesztően nyilatkozott.
7) Kapcsolt vállalkozások közül szám alatti székhelyén és a hódbel- és külföldi piacra jutásához,
IV. A pályázat beérkezésének
üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez, csak egy pályázó részesülhet támo- mezővásárhelyi és szentesi kamarai határideje:
szolgáltató irodákban.
innovációs elképzelésük megva- gatásban.
A pályázat beérkezésének határIII. Általános feltételek:
Fent megnevezett feltételeknek
lósításához.
ideje: 2010. április 14. 12 óra.
1) Alaponként – egy fordulóban
I. A pályázat benyújtására jo- együttesen kell fennállniuk, bárA pályázat leadásának helye/
melyik hiánya a pályázat érdemi – egy pályázó csak egy pályázatot postai címe:
gosult:
Pályázat benyújtására jogosult vizsgálat nélküli kizárását eredmé- nyújthat be.
Csongrád Megyei Kereskedelmi és
2) Egy pályázó adott évben csak Iparkamara
minden olyan kamarai tag (egyéni, nyezi a pályázati körből.
II. A pályázat benyújtásának tar- egy alapból nyerhet el támogatást.
ill. társas vállalkozás), aki/amely
6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12.,
3) Azok a pályázók, akik 5 éven pf.: 524
1) a pályázat benyújtását megelőző talmi és formai követelményei:
A pályázaton való részvétel rész- belül már kétszer részesültek tá12 hónapig folyamatosan a Csongrád
A pályázat benyújtására nyitva
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara letes feltételeit, a pályázat benyúj- mogatásban, abban az esetben ré- álló határidő elmulasztása esetásának tartalmi és formai követel- szesülhetnek újból, amennyiben a tén igazolási kérelemnek nincs
regisztrált tagja volt,
2) a pályázat benyújtásakor nem ményeit, a pályázat elbírálásának pályázat benyújtásakor maximum 1 helye.
áll csőd-, felszámolási vagy végel- szempontjait a Pályázati Útmutató folyamatban lévő, vissza nem fizetett
A benyújtott pályázatokat a
támogatásuk van, illetve forráshiány Csongrád Megyei Kereskedelmi
(csomag) tartalmazza.
számolási eljárás alatt,
Pályázatot benyújtani kizárólag miatt egyéb pályázat nem kerül és Iparkamara elnöksége bírálja el
3) a pályázat beadásakor lejárt
a kamaránál hivatalosan beszer- elutasításra.
köztartozása nincs,
az elnökség mellett működő gaz4) Előnyt élveznek azok a pá- daságfejlesztési munkabizottság
4) a pályázat beadásakor tagdíj- és zett és regisztrált CD lemezen
tárolt Pályázati Útmutató cso- lyázók, akik még nem részesültek javaslata alapján, legkésőbb 2010.
szolgáltatási díj hátraléka nincs,
5) az etikai bizottság nem hozott mag alapján lehet, 2010. február támogatásban.
június 30-ig.
5) Pályázónként a kint lévő aktuá11-jétől.
elmarasztaló határozatot ellene.
Csongrád Megyei
lis támogatás összege együttesen nem
Pályázati útmutató ára:
6) Nem pályázhat 5 évig az a kaKereskedelmi és Iparkamara
haladhatja meg a 7 millió Ft-ot.
2000 Ft.
marai tag, aki/amely a már folyósított
elnöksége

Gazdaság- és kereskedelemfejlesztési pályázat:

A pályázat tárgya a következő lehet:
1) A vállalkozások versenyképes termelését, szolgáltatását közvetlenül
segítő, bővítő gépi berendezések, eszközök beszerzése (beleértve az energiatakarékos eszközök beszerzését).
2) EU követelményeinek megfelelő eszközök beszerzése.
3) Bel- és külföldi kiállításokon, vásárokon, termékbemutatókon – elsősorban a megyét és annak gazdaságát bemutató rendezvényen – való részvétel
dologi költségei.
4) Közvetlenül a pályázó által gyártott, illetve forgalmazott áruhoz, ill.
a pályázó által teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó reklám- és propagandaanyagok, termékismertetők készítése.
5) Termék, szolgáltatás piaci bevezetését, exportfejlesztési célokat szolgáló
tanulmány készítése.
6) Bel- és külföldi, szervezett üzletember-találkozókon való részvétel
támogatása.
7) Csongrád megyében szervezendő kereskedelemfejlesztési és
befektetésösztönzési akciók szervezésének támogatása.
8) Kereskedelem és vendéglátás területén franchise rendszer értékesítésének, ill. a franchise átvevő partner rendszerbe való belépésének támogatása.
9) Telephely kialakítása, vásárlása.
10) Szakképzési körülmények kialakítása és javítása.
A pénzügyi támogatás módja:
Visszatérítendő kamatmentes támogatás maximum 3 000 000 Ft.
A támogatásból 36 hó futamidővel legfeljebb a beruházás, fejlesztés értékének,
illetve az elfogadott költségeknek az 50%-a finanszírozható.
Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati forrás
kiegészítéseként is, oly módon, hogy annak célja megegyezik az itt megjelölt
prioritásokkal, illetve pénzügyi teljesítést tekintve, az egyéb pályázatban
megjelölt támogatáson kívüli forrás megbontása 2/3, 1/3 arányban lehetséges
a vállalkozói saját forrás és a kamarai pénzügyi támogatás vonatkozásában,
az utóbbi maximum 3 millió Ft összegben.
Pénzügyi teljesítését tekintve a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 50% készültségi fokon álló, legkorábban 2010. január 1-jén megkezdett,
a pályázat benyújtásától számított 1 éven belül megvalósuló projekttel lehet
pályázni.
A pályázat benyújtásáig már lezajlott kereskedelemfejlesztési cél támogatására
pályázat nem nyújtható be (pályázat tárgya 3, 6, 7-es pontja).

Innovációs pályázat:

A pályázat célja, hogy egyszeri visszatérítendő kamatmentes
pénzügyi támogatással segítséget nyújtson a kamarai tagok
• kutatás-fejlesztési eredmények transzferét szolgáló,
• műszaki fejlesztési, termékfejlesztési eredmények alkalmazására
irányuló
• és környezetvédelmi tevékenységéhez.
Prioritások:
• kutatás-fejlesztés eredményeinek gyakorlati alkalmazása,
• technológiatranszfer,
• energia- és anyagtakarékos műszaki megoldások,
• csomagolástechnikai fejlesztések,
• környezetvédelmi fejlesztések,
• környezeti károk elhárítása,
• technológiai újítások és szabadalmi eljárások.
Kizárólag beruházást tartalmazó fejlesztésre támogatás nem
igényelhető! A fejlesztés összköltségének maximum 30%-a fordítható
eszközbeszerzésre.
A pénzügyi támogatás módja:
Visszatérítendő kamatmentes támogatás maximum 5 millió Ft,
legfeljebb 36 hó futamidővel.
A projekt értékének maximum 50%-a finanszírozható támogatásból.
Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati
forrás kiegészítéseként is, oly módon, hogy annak célja megegyezik
az itt megjelölt prioritásokkal, illetve pénzügyi teljesítést tekintve, az
egyéb pályázatban megjelölt támogatáson kívüli forrás megbontása
2/3, 1/3 arányban lehetséges a vállalkozói saját forrás és a kamarai
pénzügyi támogatás vonatkozásában, az utóbbi maximum 5 millió
Ft összegben.
Pénzügyi teljesítését tekintve a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 50% készültségi fokon álló, legkorábban 2010. január
1-jén megkezdett, a pályázat benyújtásától számított 1 éven belül
megvalósuló projekttel lehet pályázni.
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Jogszabályfigyelő

Új egyéni vállalkozói igazolvány és űrlapok

Az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló törvény felhatalmazása
alapján, annak végrehajtása tárgyában született meg az egyéni vállalkozói
igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet, valamint az egyéni
vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített
űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet. Az egyéni vállalkozói
igazolvány (amelynek a kiváltása már nem lesz kötelezettség, csak lehetőség),
továbbra is közokiratnak minősül, amely közhitelesen igazolja a kiállításának
napján fennálló – egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő – adatokat.
A vállalkozói igazolvány érvényességére, kiállítására, cseréjére és pótlására
2010. január 1-jétől már az új igazolványra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez
rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 1. számú
melléklete az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentéséhez,
a 2. számú melléklete pedig a változás bejelentéséhez szükséges nyomtatványokat állapítja meg. A jogszabályok a Magyar Közlöny 2009. évi 184.
számában tekinthetők meg.

Minimálbér, garantált bér

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról szóló 295/2009. (XII. 21.) korm.-rendelet értelmében a teljes
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi
alapbér kötelező legkisebb összege a teljes munkaidő teljesítése esetén 2010.
január 1-jétől havi bér alkalmazása esetén 73 500 forint, heti bér alkalmazása esetén 16 900 forint, napi bér alkalmazása esetén 3380 forint, órabér
alkalmazása esetén 423 forint. A legalább középfokú iskolai végzettséget,
illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott
munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén
2010. január 1-jétől havi bér alkalmazása esetén 89 500 forint, heti bér alkalmazása esetén 20 600 forint, napi bér alkalmazása esetén 4120 forint, órabér
alkalmazása esetén 515 forint. A rendelet 2010. január 1-jén lépett hatályba,
rendelkezéseit első alkalommal a 2010. január hónapra járó munkabérek
megállapításánál kell figyelembe venni. A rendelet a Magyar Közlöny 2009.
évi 188. számában jelent meg.

A termékdíj új végrehajtási szabályai

A 21/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet módosította a környezetvédelmi
termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendeletet, illetve
annak 3–4., illetve 7. és 10. mellékletét. A termékdíj fizetésére kötelezett az
eredeti végrehajtási rendelet új 4. számú mellékletében meghatározott, 2010.
január 1-jén hatályos Kombinált Nomenklatúra szerinti vámtarifaszámok
alá osztályozott termékek, illetve csomagolás esetén, a módosított 7. számú
mellékletben meghatározott KT-kóddal ellátott anyagok után köteles termékdíj
fizetésére. A 2010. január 1-jén hatályba lépett új szabályok a Magyar Közlöny
2009. évi 189. számában olvashatók.

E-ügyintézés, kiemelt adózók, számla, pénztárgép

December végén módosította a pénzügyi tárca az adóügyek elektronikus
intézésének szabályairól, a kiemelt adózókról, illetve a számlaadásról szóló
januártól, illetve áprilistól hatályos szabályokat. Az erről szóló rendeletek a
Magyar Közlöny 2009. évi 190. számában jelentek meg. A 40/2009. (XII. 22.)
PM rendelet az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007.
(XII. 29.) PM rendelet és a kiemelt adózók kijelöléséről, valamint az adóteljesítmény számítási módjáról és az alkalmazásával megállapított értékhatárokról
szóló 37/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosításáról, míg a 41/2009. (XII.
22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási
azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter
alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet módosításáról szól.
Mindkét rendelet – néhány kivételtől eltekintve – január elsején lépett hatályba.
A számlázást érintő újdonság, hogy a számla kibocsátójának a számlázó
program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, amely tartalmazza a
program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást, valamint a
program készítője vagy jogutódja által a számla kibocsátójának címzett írásos
nyilatkozatát arról, hogy az maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak. Áprilistól a számlázó programnak a számla adattartalmának
papírra nyomtatása során biztosítania kell, hogy a számla eredeti és másolati példánya egymástól megkülönböztethető és eredeti példányként csak 1
példányban legyen nyomtatható.
A taxisok és a gyógyszertárak mellett áprilistól változik a pénztárgépre
kötelezettek köre. Eszerint a nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag

pénztárgéppel, taxaméterrel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve
üzletek:
• a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR 08 47.1-47.7 és 47.91 szerinti
kiskereskedelmi,
• az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást),
• az 55.1-55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási,
• a 77.1-77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési és
• a 95.1-95.2 szerinti javítási tevékenységet folytató valamennyi adóalany,
üzlet, mozgóbolt (kivéve: a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet, a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme,
az ipari – kivéve élelmiszer-ipari – tevékenységet folytató egyéni vállalkozó,
ha termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja,
a termelői borkimérés, az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében),
• valamint a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR 08 46.2-46.7 szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek a részben
vagy egészben készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel történő
kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében.

Egyszerűsített foglalkoztatás áprilistól

December közepén fogadta el a Parlament az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvényt, amely április 1-jétől jelentősen átalakítja
az alkalmi és az időszakos foglalkoztatás rendszerét. Megszűnik az alkalmi
munkavállalói könyv, amelyet egy központilag kidolgozott szerződésminta vált
fel. Szigorú bejelentési szabályok lépnek életbe, és változik a közteherfizetés
is. Az egyszerűsített foglalkoztatás kategóriájába az alkalmi munka mellett
a háztartásban végzett munkák, a közhasznú munka és az idénymunka is
beletartozik. Az egyszerűsített foglalkoztatás céljából a munkaviszonyt a
törvény 1. számú mellékletében rögzített szerződésminta megkötésével kell
létesíteni. Nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra munkaviszony
olyan felek között, akik között a szerződés megkötésekor már munkaviszony
áll fenn. A törvény részletes rendelkezései a Magyar Közlöny 2009. évi 192.
számában tekinthetők meg.

A zárjegy új szabályai

Január elsején lépett hatályba a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való
elszámolás részletes szabályairól szóló 43/2009. (XII. 29.) PM rendelet. Ezzel
egyidejűleg a korábbi, 36/1997. (XI. 26.) PM rendelet hatályát vesztette. A
zárjegyek előállíttatását, rendelkezésre bocsátását, a zárjegyek előállítási
költségének a megfizettetését eszerint a Pesti Jövedéki, Adójegy és Zárjegy
Hivatal végzi. A zárjegyeket a rendelet 2. mellékletében meghatározott adattartalommal, elektronikus úton kell megrendelni úgy, hogy a megrendelés
legkésőbb a megrendelésben kért átvételi időpontot megelőző 7. munkanapon
beérkezzen a vámhatósághoz. A jogszabály részletes rendelkezései a Magyar
Közlöny 2009. évi 194. számában tekinthetők meg.

Munkanélküliek foglalkoztatási támogatása

A 356/2009. (XII. 30.) korm.-rendelet új foglalkoztatási támogatással ösztönzi
a válság következtében munkanélkülivé vált személyek foglalkoztatását. A
regionális munkaügyi központ – felhívás alapján – támogatást nyújt a munkaadó részére, ha olyan személy teljes munkaidőben történő foglalkoztatását
vállalja munkaviszony keretében, aki álláskeresési járadékban részesül, és az
álláskeresési járadék folyósítási ideje a munkaszerződés megkötését közvetlenül megelőző időponthoz képest legalább 180 nap múlva jár le. A támogatás
mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló munkába lépésekor hatályos
kötelező legkisebb munkabér és járulékainak 60 százalékát. A támogatás az
álláskeresési járadék folyósítási idejéből még hátralévő időtartammal megegyező időtartamra állapítható meg. A támogatás iránti kérelmet az álláskereső
foglalkoztatásának megkezdését megelőzően kell benyújtani. A jogszabály a
Magyar Közlöny 2009. évi 196. számában jelent meg.

Jegybanki alapkamat

A Magyar Közlöny 2009. évi 188. számában jelent meg a Magyar Nemzeti
Bank elnökének 33/2009. (XII. 21.) számú rendelete, melynek értelmében a
jegybanki alapkamat mértéke 2009. december 22. napjától 6,25%. E rendelet
csupán 2010. január 26. napjáig volt érvényben, hiszen a Magyar Közlöny
2010. évi 8. számában megjelent az 1/2010. (I. 25.) MNB rendelet, mely a
jegybanki alapkamat mértékét tovább csökkentette, annak mértéke így 2010.
január 26. napjától 6%.

APEH üzemanyagárak

A Hivatalos Értesítő 2010. évi 5. számában jelent meg az APEH közleménye a
2010. február 1-je és február 28-a között alkalmazható üzemanyagárakról:
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin: 316 Ft/l
Gázolaj: 298 Ft/l
Keverék: 343 Ft/l
LPG autógáz: 175 Ft/l.
Ha a szja-törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az
üzemanyagról számlát beszerezni.

2010 február

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.
Bulgária
1002-1
Bolgár plovdivi építőipari és
befektetői cég projektének megvalósítására keres külföldi befektetőket, amely
magába foglalja 21 épület felépítését
125 000 m2 összterületen, különböző
rendeltetésre, lakópark, mozi, bevásárlóközpont stb., valamint egy 26 emeletes
irodaház Plovdiv városában. A befektetés
mintegy 60 000 000 euró, amelynek a
20%-át megtartaná, 80%-ot tetszés szerint
átadna, akár több külföldi befektetőnek.
Az építkezés során folyamatosan mintegy
500 munkahely jön létre, az üzemeltetés
1500 dolgozót foglalkoztatna. Jelenleg az előkészítő munkák fázisa zajlik,
2010 márciusában indulna a tényleges
építkezés. A kezdéshez minden hatósági
engedély a rendelkezésre áll. A bolgár cég
vezetője mielőbb tárgyalna a lehetséges
befektetőkkel, valamint a közvetítőknek
a megállapodott érték után jutalékot
fizet.
Lengyelország
1002-2
Lengyel, számjegyvezérlésű
szerszámgépeket (fémmegmunkálás)
gyártó vállalkozás kereskedelmi közvetítő
partnereket keres.
1002-3
Lengyel, részegységeket (ipari
elektronikai berendezések/egységek,
ipari elektrotechnika; elektrotechnikai
szakaszkapcsoló-biztosítók, védő- és
vezérlőrendszerek kis-, közép- és nagyfeszültségű rendszerek számára) gyártó
vállalkozás kereskedelmi közvetítő partnert keres.
1002-4
Lengyel, professzionális élelmiszervágókat és zöldségaprító gépeket
(rozsdamentes acél) gyártó vállalkozás kereskedelmi közvetítő partnert,
áruházláncokat, élelmiszerboltokat,
nagykereskedőket keres.
1002-5
Mezőgazdasági gépeket és
alkatrészeket gyártó lengyel vállalkozás
kereskedelmi közvetítő partnert keres.
1002-6
Mezőgazdasági gépek és
berendezések kereskedelmével foglalkozó lengyel vállalkozás kereskedelmi
közvetítő partnert keres.
1002-7
Lengyel, mikroklíma-szabályozó rendszereket, világitástechnikát,
energiatakarékos világítást alakít ki ipari
és tenyésztő helyiségekben, ezenkívül
baromfimérlegeket gyártó vállalkozás
állattenyésztőket és kereskedelmi közvetítő partnereket keres.
1002-8
Fából félgyártmányt, félterméket, kiegészítő profilokat (nyílászárókhoz)
gyártó lengyel vállalkozás kereskedelmi
közvetítő partnereket, ill. fa nyílászáró- és
profilgyártókat keres.
1002-9
Háztartási vegyi árukat,

tisztítószereket, kozmetikai szereket
gyártó lengyel vállalkozás kereskedelmi
közvetítő partnert, áruházláncokat és
nagykereskedőket keres.
1002-10 Lengyel vágóhíd-üzemeltető sertéshúst és sertésfeldolgozást
kínál, kereskedelmi közvetítő partnert,
sertéshús-feldolgozót, nagykereskedőt
keres.
1002-11 Különféle fűmagok, gabona és
mezőgazdasági termékek gyártásával foglalkozó lengyel vállalkozás kereskedelmi
közvetítő partnert és nagykereskedőket
keres.
Olaszország
1002-12 Olasz, székeket és asztalokat
gyártó vállalkozás együttműködni kívánó
kereskedőket keres.
Románia
1002-13 Kézműipari termékek és
kreatív emlékkönyvek nagykereskedője
nagyszámú külföldi márka termékeit
ajánlja fel, importtal és terjesztéssel
foglalkozó magyar partnert keresnek.
Ukrajna
1002-14 Raktár- és logisztikai berendezéseket forgalmazó ukrán cég,
tevékenysége bővítése céljából, hosszú
távon együttműködne áruházi polcrendszereket gyártó magyar vállalatokkal.
1002-15 Ukrán vállalkozás DAF paritáson 2–3. osztályú fehér kristálycukrot
kínál. Mennyiség: 100 ezer tonna. A
terméket 2009. IX. 19. és 2010. VIII. 31.
közötti időszakban a 2009. évi termésű
cukorrépából állítják elő. Szavatossági
idő: 4 év. Minőségi bizonyítvány van.
Ára: 850 USD/tonna.
1002-16 Ukrán befektetési csoportot
képviselő vállalkozó nyúlhús importjával és képviseletével foglalkozó vegyes
vállalat ukrajnai létrehozásában érdekelt.
Együttműködne nyúltartási technológiát
és berendezéseket gyártó magyar cégekkel
is.
1002-17 Ukrán energetikai vállalat
Magyarországon keres üzleti partnert
a következő termékek és szolgáltatások
értékesítéséhez: energetikai turbógenerátorok (gőzturbinák+generátorok);
R-2,5; R-4; R-6; PT-12 és PT-25 típusú
turbinák; szerelési és beüzemeltetési
munkák elvégzése, 1 évig terjedő garanciával; hőerőművi és villamostechnikai
berendezések, erőátviteli transzformátorok felülvizsgálása, javítása és felújítása.
A berendezések eddig összeszerelve és
üzembe helyezve nem voltak, raktározásuk gyári csomagolásban történik. Az
árak az új berendezés árának 45–65%-át
teszik ki.
1002-18 Ukrán agráripari cég húshozamú kacsatenyésztő farm létrehozására
irányuló befektetési projekt megvalósításához potenciális beszállítót keres.
Szüksége van tartási technológiára és
berendezésekre, tenyésztojásra; vágóhídra
és csomagolósorra.
1002-19 Rovnói cég magyar bor-

termelőkkel, borpincészetekkel való
együttműködésben érdekelt.
1002-20 Voliny megyei agráripari
cég új agráripari technológiák, szaporítóanyagok, vetőmagvak ukrajnai
bevezetésében, friss zöldség és gyümölcs beszerzésében érdekelt. Üzleti
partnert keres mezőgazdasági gépeket
és berendezéseket (kultivátorok, öntözőrendszerek, kaszálógépek stb.)
gyártó vállalatok, magyar agrártermelők
körében. Еgyüttműködne logisztikai
központokkal, valamint üzleti vállalkozás fejlesztésében érdekelt vállalatokkal
(az együttműködés bármilyen formája
iránt nyitott).
Enterprise Europe
Network
1002-21 Hangelnyelő, akusztikus,
fából készült paneleket gyártó katalán
vállalkozás európai partnereket keres,
hogy kölcsönös gyártással és forgalmazással vagy üzletrész megszerzésével
szélesítsék tevékenységüket. (BCD ref.
20100118029)
1002-22 Mechanikus dúsító és különböző típusú iszapot dehidráló gépet
gyártó olasz vállalkozás kereskedelmi
közvetítő partnert keres. (BCD ref.
20100125032)
1002-23 Lengyel, fém- és nemfém
anyagokat előállító vállalkozás, amely
tapasztalattal rendelkezik a gépgyártásban, szerszámkészítésben, fényezésben,
fúrásban, sajtolásban és hengerelésben is, alvállalkozói tevékenységet
vállalna olyan vállalkozások részére,
akiket érdekel a lengyel piac. (BCD
ref. 2009122034)
1002-24 Török, kutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalkozás, amely
a szoftver és hardver szektorban érdekelt, üzleti együttműködést keres
elektronikusan beágyazott rendszerek
és szoftvertechnológia területén. A
vállalkozás keres és kínál is együttműködést az értékesítés és logisztika
területén, létrehozna közös vállalatot,
és érdekelné a technológia, know-how
kölcsönös megosztása is. (BCD ref.
20091218040)
1002-25 Olasz kereskedelmi és tanácsadó vállalkozás, mely élelmiszeripari és gépipari gépek értékesítésével
foglalkozik, kereskedelmi közvetítői
tevékenységet ajánl fel. (BCD ref.
20100111002)
1002-26 Rozsdamentes acélipari
termékeket gyártó szerb vállalkozás
közös vállalkozást szeretne létrehozni
Szerbiában az érdeklődő vállalkozásokkal, hogy új termékeket fejlesszenek
ki, új eszközökbe fektessenek be, vagy
együttműködést hozzanak létre. (BCD
ref. 20091211028)
1002-27 Gyógyszer- és gyógynövénykészítmények gyártására szakosodott
szerb vállalkozás kereskedelmi közvetítő
partnert, forgalmazót keres, aki közös
vállalat létrehozásában érdekelt. (BCD
ref. 20091023020)
1002-28 Kesztyűket gyártó szerb
vállalkozás közös vállalkozást szeretne
létrehozni Szerbiában, ezenkívül felajánlja szolgáltatásait alvállalkozóként
külföldi vállalkozásoknak. (BCD ref.
20091209021)
1002-29 Konyhabútorokat gyártó lengyel vállalkozás kereskedelmi közvetítő
tevékenységet vállal és kínál is. (BCD
ref. 20100105015)
1002-30 Fatermékeket gyártó, gyártókapacitása 4000 egység, 1987-ben
alapított szerb vállalkozás kereskedelmi együttműködésben érdekelt és
exportpartnereket keres. (BCD ref.
20091208006)
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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.)
1002-32 Cím: Szakértelem a zöld
(környezetbarát) ipari üzemek tervezéséhez.
Leírás: Egy nagyméretű vállalat az Egyesült Államokból szakértelmet keres az
alacsony költségű, zöld (környezetbarát)
ipari termelőüzemek tervezéséhez és
kivitelezéséhez. A keresett szakértelem magába foglalja a következőkben
felsoroltak legalább egyikét: tervezés,
beszerzés, építés, és/vagy projekt menedzsment.
(TECHNOLOGY REQUEST, ref.: 09
US 87GA 3EYJ)
Detailed information:
http://160.44.251.10/matching/
completerec.cfm?BBS_
ID=159355&COMPANY=644018
1002-33 Cím: A réz elektromos vezetőképességének fejlesztése.
Leírás: Egy nagyméretű vállalat az Egyesült Államokból keresi azt a technológiát,
amellyel fokozni lehet a réz áramvezető
képességét. A vállalat közös fejlesztésben
és kutatási megállapodásban érdekelt.
(TECHNOLOGY REQUEST, ref.: 09
US 87GA 3EXP)
Detailed information:
http://160.44.251.10/matching/
completerec.cfm?BBS_
ID=159325&COMPANY=644018
1002-34 Cím: Újonnan kifejlesztett
termékek (amelyhez összetett anyag és
integrált textil szükséges) közös fejlesztésére keresünk olyan vállalatokat, amelyek
textilt és kemény felszínű anyagokat
kombinálnak.
Leírás: Egy izraeli KKV – amely rendelkezik a megfelelő K+F képességekkel,
hogy kifejlesszen egy olyan új megoldást,
amivel textilt és műanyagot egy új szétválaszthatatlan anyaggá lehet alakítani –,
olyan partnereket keres közös fejlesztésre,
amelyeknek olyan 3-D termékekre van
szükségük, amelyek valamelyik felszínét
jó minőségű ruhaanyaggal kell bevonni
úgy, hogy az ne váljon el a megkeményedett műanyagtól (egy összetett anyag
ragasztó nélkül).
(TECHNOLOGY REQUEST, ref.: 09
IL 80EP 3EOM)
Detailed information:
http://160.44.251.10/matching/
completerec.cfm?BBS_
ID=158998&COMPANY=644018
Szeretne az otthona kényelméből
válogatni a legújabb partnerkeresések között?
Látogasson el honlapunkra!
Ha szeretne még több üzleti ajánlat
közül válogatni, vagy személyre szabott értesítéseket kapni a legújabb
profilokról, kattintson a www.csmkik.
hu honlapon az Enterprise Europe
Network logóra, ahol az „Aktuális
partnerkeresések” menüpontban
további partnerkereséseket találhat, innovációs rovatunkban pedig
regisztrálhat az Ön által megadott
témakörökben megjelenő, legújabb
partnerkeresésekért. (Bővebb információ: eenszeged@csmkik.hu)
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Kamarai Futár

Apropó

Tagozati és
kistérségi beszámoló gyűlések
a kamarában
A hagyományos tavaszi beszámoló küldöttgyűlést megelőzően
kamaránk tagozati üléseket,
kistérségi beszámolókat tart a
megyében. Több időpont már
biztos, ezeket az alábbiakban
olvashatják. Az összes helyszínt
és időpontot rövidesen megtalálhatják kamaránk honlapján
(www.csmkik.hu) és a február 19-i, pénteken megjelenő
Délmagyarország/Délvilág
hasábjain.
Szeged és vonzáskörzete
Kereskedelmi tagozat: február 24., 15 óra, Szeged, kamarai
székház, Lednitzky terem.
Ipari tagozat: március 1., 16
óra, Szeged, kamarai székház,
konferenciaterem.
Kézműves tagozat: március
1., 15 óra, Szeged, kamarai székház, konferenciaterem.
Szolgáltatói tagozat: március
11., 15 óra, Szeged, kamarai
székház, Lednitzky terem.
Kistérségenként összehívott
ülések
CSMKIK Hódmezővásár
helyi Városi Szervezete: március 2., 15 óra, Hódmezővásárhely,
Delfin Computer Zrt., földszinti
előadó, Szántó Kovács János
u. 64.
Csongrád és vonzáskörzete:
március 4., 15 óra, Csongrád,
Polgármesteri Hivatal, galéria
kis tárgyaló, Kossuth tér 7.
Kistelek: március 8., 15
óra, Polgármesteri Hivatal,
házasságkötő terem, Árpád
u. 1–3.
Makó és vonzáskörzete:
egyeztetés alatt.
Szentes és vonzáskörzete:
március 16., 14 óra, Szentes,
Aranykalász Étterem, Apponyi
tér 18.
Mórahalom és vonzáskörzete: egyeztetés alatt.

Köszöntjük új
tagjainkat!

PIT LANE INVEST Kft.
(Ferencszállás)
VILTEK Villamos és
Építőipari Bt. (Szeged)
Csőszer-Komplett Kft.
(Szentes)
Dezsőné Olasz Ágnes
(Hódmezővásárhely)
Tápai Antal (Kistelek)

Bérbe adó

350 m -es földszinti üzlettér, amely amerikai típusú irodaként,
vagy bemutatóteremként is használható. Az üzlettérhez egy
122 m2-es raktár, valamint 10 db parkolóhely is igénybe vehető.
Az épületben havonta több mint 3000 ügyfél fordul meg.
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Bővebb információ: Gombos Zsolt,
+36/62-554-250/132 m., +36-30/755-5802

Változott a környezetvédelmi
termékdíj szabályozása

Kamaránk február 2-án rendezvényt szervezett a környezetvédelmi
termékdíjról. A legfontosabb, év
elején hatályba lépett változásokat
az alábbiakban foglaljuk össze.
– A kereskedelmi csomagolás
tekintetében megszűnt a darab alapú
fizetési kötelezettség.
– A kereskedelmi italcsomagolás
esetében a kereskedő, mint első továbbforgalmazó a termékdíj fizetésére
kötelezettek köréből kikerült. (2008.:
„k” illetve 2009.: „E2” díjtétel)
– Termékdíjköteles termékek köréből kikerült a hűtőközeg.
Eljárási szabály változások:
– 2010-től mindenki negyedéves
bevalló. Az első bevallás határideje:
2010. április 20.
– Bevallás csak elektronikus úton
lehetséges, EÜC regisztráció szükséges, R01 okmányon.
– Nullás bevallást is kell küldeni.
Mentesülni a BJ1-en tett nyilatkozattal lehet.
Készletre vételkor történő teljesítés (KESZ)
A kötelezettnek tárgyévet megelőző december 20-ig kell jeleznie,
hogy a fizetendő termékdíjat a készletre vételkor kívánja bevallani és
megfizetni. Minden termékkörre
alkalmazható.
Feltétele: a tárgyévet megelőző
december 20-ig be kell jelenteni,
december 31-én leltárt kell felvenni,
majd tárgyév január 20-ig a tárgyévben hatályos díjtétellel megfizetni
az adót. Ezt követően a beszerzést
követő negyedévben kell bevallani
és megfizetni az adót.

Termékdíj megfizetése alóli
mentesség
Hasznosítást Koordináló Szervezet
hez (HKSZ) történő csatlakozás
révén (kivéve: egyéb kőolajtermék
és reklámhordozó papír).
Feltételei:
– Kötelezett (HKSZ) a hulladékká
vált terméket hasznosítja.
– Hasznosításra történő átadás–
átvételt igazolja.
Nem keletkezik termékdíj
fizetési kötelezettség:
– Termékdíjköteles termék
külföldre történő értékesítése (a
megfizetett termékdíj visszaigényelhető).
– Más termékbe változatlan formában történő beépítés.
– Kenőolaj (alap)anyagként történő felhasználása.
– Nem kereskedelmi jellegű behozatal.
Kereskedelmi csomagolás
díjtételei (változatlanok)
Műanyag – kivéve a táska: 350
Ft/kg.
Műanyag táska: 1900 Ft/kg.
Figyelem! Eladótéri zacskó nem ide
tartozik, hanem sima csomagolásnak
minősül: 36 Ft/kg díjtétel.
Üveg: 30 Ft/kg.
Rétegezett italcsomagolás: 450
Ft/kg.
Egyéb: 700 Ft/kg.
Fém: 1150 Ft/kg.
Egyéb anyagok: 2200 Ft/kg.
Termékdíj átalány
– Mezőgazdasági termelőre vonatkozik (73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott)

– Tárgyévet (2010) követő év
(2011) március 31-ig köteles a részére
meghatározott termékdíj átalányt
befizetni. Egyéb adókötelezettsége
nincs.
– Termékdíj átalány összege:
A tárgyévet megelőző év alapján:
Max. 10 millió forintos árbevétel:
2000 HUF évente.
10 millió forintot meghaladó árbevétel: 7000 HUF évente.
Tárgyévben kötelezetté váló: 5000
HUF évente.
Vonatkozó jogszabályok
– A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek
termékdíjáról szóló 1995. évi LVI.
törvény.
– A törvény végrehajtásáról szóló
10/1995. KTM rendelet.
– A környezetvédelmi termékdíj
mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint
a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003.
kormányrendelet.
A Regionális Ellenőrzési Központ
elérhetőségei:
6000 Kecskemét, Kuruc körút
14.
Postacím: 6001 Pf.: 303.
Telefon: 76/502-503, 502-506,
502-509, 502-518
E-mail: rek50001@vam.gov.hu
Fax: 76/486-845.
A környezetvédelmi termékdíjra vonatkozóan naprakész információkat és szakértői válaszokat
találhatnak a www.termekdijinfo.
hu honlapon.

