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Miniszterek a kamarában – Gazdasági díjak a vállalkozók estjén

Komolyság és oldottság

Komolyság és oldottság egyaránt jellemezte a kamarai életet az elmúlt hónapban. Az Új Magyarország kormányzati konferenciasorozat keretében március 18-án Munka és vállalkozás címmel regionális tanácskozást tartottak Szegeden, a kamara székházában
Lamperth Mónika és Veres János miniszterek részvételével (felső képünkön). Volt mód a kikapcsolódásra is, hiszen most tartottuk az
iparosok, kereskedők, szolgáltatók és kézművesek hagyományosan jó hangulatú üzleti és kulturális estjét is, ahol átadták a kamara
által alapított Csongrád Megye Gazdaságáért Díjakat: nagyvállalati kategóriában Mészáros Zoltánnak, a Hunor Coop Zrt. vezérigazgatójának (képünkön), középvállalkozás kategóriában dr. Bozsó Miklósnak, a Limit Kft. ügyvezető igazgatójának, kisvállalkozás
kategóriában pedig Török Györgynek, az Elzett Certa Kft. ügyvezető igazgatójának. Kézműves Mester Remek Díjat kapott Sallay
Tibor cipészmester. (Képes tudósításunk a 4–5. oldalon.)
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Kármentési javaslatokat fogalmazott meg az MKIK Ipari Kollégiuma

Rövidzárlatot okozott az áramliberalizáció

Az árampiac 2008 januári liberalizálása az előzetes várakozásokkal ellentétben nem árcsökkenést, hanem drasztikus mértékű áremelkedést hozott, amely főleg a legkiszolgáltatottabb
kis- és közepes vállalkozásokat kritikus helyzetbe sodorhatja. A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara március 5-i rendkívüli ülésén foglalkozott először a kialakult helyzettel, majd
az MKIK Ipari Kollégiuma – a vállalkozók jelzései, tapasztalatai alapján – március 12-én
már javaslatokat is megfogalmazott a legszükségesebb teendőkre. Az alábbiakban az ipari
kollégium elemzéséből adunk közre részleteket.

Drasztikus árnövekedés

Az árampiac 2008 januári liberalizálása az
előzetes várakozásokkal ellentétesen nem árcsökkenést, hanem egyes szolgáltatóknál, különösen
a KKV-k számára, nagymértékű áremelkedést
eredményezett. Esetükben az átlag 70% körül van!
Az igazán jelentős emelkedést az új költségként
jelentkező rendszerhasználati díj okozza.
Akik egyénileg, vagy egy nagyobb vállalkozói
kör koordinált vásárlásához csatlakozva áralkuban tudták befolyásolni a költségeiket, azok is
40% körüli áremelkedést jeleztek. Alacsonyabb,
15-20%-os növekedésről csak azok tudtak beszámolni, akik nagyfogyasztóként már eddig is
a szabad piacról szerezték be a villamos energiát
és megfelelő alkupozícióban voltak.

„Cégünk az egy telephelyen legtöbb energiát
felhasználó hazai vállalat. Az összfogyasztás
3%-a esik rá. Az árnövekedés 2008-ban elviszi
a nyereséget. Ha a gáz ára is emelkedik, a cég
veszteséges lesz.”

A szolgáltatók visszaélnek
erőfölényükkel

- A vállalkozók hiába kerestek meg több
szolgáltatót, általában csak egy adott ajánlatot,
mintha a piacot előre felosztották volna. Alku
csak a legnagyobb fogyasztóknál fordult elő,
minimális mértékben.
- Az a tapasztalat, hogy az eddig monopolhelyzetben lévő energiaszolgáltató az utolsó pillanatig
halogatta az „alku” során általa kimondott végső
árat, így „húzta el” a szerződéskötést, ezzel
ellehetetlenítve az esetleges alternatív szerződéskötést. Az is előfordult, hogy a nagykereskedő a
nagyfogyasztónak úgy adott ajánlatot, hogy 24
órát adott a döntésre.
- Az energiatőzsdét úgy ütemezték, hogy a
fogyasztókat időkényszerbe hozták, miközben
többségük nem igazán volt felkészülve.
- Többen jelezték, hogy a szolgáltató az árat
diktálta, nem volt lehetőség áralkura. Ahol
pedig sikerült megállapodni, a szolgáltató ettől
függetlenül árat emelt.
- További költségnövekedést okoz a zónaidők
megváltoztatása. 2008. január 1-jétől megszűnt
az a gyakorlat, hogy a zónaidők reggel 7 és este
22 óra között is biztosítottak csúcsidőn kívüli
időtartamot.

Mi vagyunk a legdrágábbak

Vészjelzések a kamarának:
„Egy 80 európai cégből álló konzorcium
tagjaként adatokkal rendelkezünk arról, hogy mi
jutunk a legdrágábban a villamos energiához.”
„A német tulajdonos nem érti, hogy mitől
magasabbak nálunk az árak, mint Németországban. Azt sem érti, hogy a lakosság számára miért
olcsóbb az energia, mint a vállalkozásoknak.”

Nem fognak idetelepülni (ill. kivonulnak) azok a
vállalkozások, amelyeknek a költségstruktúrájában
a villamos energia jelentős részarányt képvisel.
Ilyen mértékű áremelést a magyar ipar nem
fog elviselni. Reális veszély a versenyképesség
elvesztése, munkahelyek tömeges megszűnése.

Mi történt?

Mi történt a törvény elfogadása és az életbe
lépése közötti néhány hónapban, ami miatt
az ígért (várt) hatással gyökeresen ellentétes
eredmény született? Joggal feltételezhető,
hogy a liberalizációról és annak bevezetési
időpontjáról átgondolatlanul, előzetes hatásvizsgálat nélkül született döntés. A magyar
energiapolitika legnagyobb hátránya, hogy
nem mondja ki a magyar állam felelősségét a
versenyképesség biztosításában. Július 1-jétől
várható a földgázpiac nyitása. Ha ugyanúgy
fogják bevezetni, mint a villamos energiánál,
ugyanaz az eredmény várható!

További árnövekedés veszélye

Folyamatosan nő az olajár. Az olajárat követi
a gázár. (Magyarországon a villamosenergia-díjnak 30%-a a gázártól függ.) Kb. 3 millió tonna
CO2 kvóta hiányzik a hazai erőműveknek. Ez
20 euróval számolva, 60 millió euró. Ennyivel
biztosan nagyobb lesz a villanyszámla az idén
és a következő években. A megújuló energia
elterjedése is növelni fogja az árakat, miközben
alkalmazásuk csak részeredményt hozhat. A
fogyasztói igények folyamatosan nőnek, nem
a kínálat irányában megy a piac. Erőmű-épí-

tési hullámról elképzelések vannak, de eddig
eredmény nélkül. Nincs igazi verseny és ha
nem transzparensen képezik az árakat, azok
emelkedni fognak.

Kármentési javaslatok

Az MVM-et egyben és állami tulajdonban
kell tartani. Az ezzel ellentétes kormányzati
szándékot indokoló szóvivői nyilatkozat, miszerint az intézkedéstől az árak csökkenését
várják, logikailag nem állja meg a helyét. Ha
elfogadjuk a fenti indoklást, abból az következik, hogy az MVM ma olyan erős szervezet,
amely egymaga igen jelentős hatást képes az
árakra gyakorolni. Ha ez így van: jogosan
vethető fel a tulajdonos állam felelőssége, hogy
miért nem használta ki az MVM lehetőségeit
az árak csökkentése érdekében? Mi indokolja,
hogy egy ilyen fontos eszköz birtoklásáról az
állam lemondjon? Hogyan hihető, hogy egy
magáncég az érdekeivel ellentétesen egy hiánypiacon olcsóbban fogja adni a szolgáltatásait,
mint az állami tulajdonos által szociálpolitikai,
vagy gazdaságpolitikai szempontok alapján
utasítható vállalat?
A problémát nem fogja megoldani a verseny,
mert hiány van és az áramnak nincs helyettesítő
terméke. Hosszabb távon az energiakínálat növelése hozhat megoldást. Új erőművekre lenne
sürgősen szükség. Már most is késésben vagyunk.
Addig is erősebb versenyhivatali, fogyasztóvédelmi
kontrollra van szükség. Indokolt a jogszabályi
háttér felülvizsgálata, bizonyos korlátok beépítése. Maximálisan ki kellene használni az Új
Magyarország Fejlesztési Terv anyagi lehetőségeit
az energiaracionalizálás bővítésére, alternatív
energiaforrások bevezetésére, saját használatra
szolgáló kiserőművek építésére.

A kamarák lehetőségei

A nagyfogyasztók számára nem gond proﬁ
energetikusok és szakkereskedők foglalkoztatása.
A KKV-knél nincs olyan szakember, aki kezelni
tudná a helyzetet. Kamarai feladat lehet az ő
helyzetbe hozásuk.
- Szakértők igénybevételével, „energia klub” keretében konkrét műszaki megoldások bemutatása
a szigetelés, a hatékony világítás, az intelligens
szabályzók, a meddő energia kompenzáció stb.
érdekében.
- A területi kamarák bázisán energetikai
szakértői információs hálózat létrehozása és működtetése, amennyiben annak ﬁnanszírozásához
költségvetési támogatást sikerül biztosítani.
- Önálló energetikai honlap, vagy a kamarai
honlapon egy olyan elérhetőség létrehozása,
melyen az energiával kapcsolatos legfontosabb
tudnivalók, javaslatok megismerhetők.
- Érdemes megvizsgálni annak lehetőségét,
hogy mi a realitása fogyasztói közösség szervezésének, vagy saját villamosenergia-kereskedő
cég alapításának.

KAMARAI FUTÁR Gazdasági információs és üzleti havilap. Kiadja a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Szeged, Párizsi krt. 8–12. Tel.: 62/426-343, fax: 62/426-149. Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 524. E-mail: info@csmkik.hu. Felelős kiadó:
dr. Horváth Lajos. Főszerkesztő: Őrﬁ Ferenc. A szerkesztőbizottság tagjai: dr. Horváth Lajos, Kovács Kata, Orcsik Sándor,
Pavlovits Miklós, dr. Tráser Ferenc. Nyomás: Juhász Nyomda Kft., Szeged, Makai u. 4. Terjeszti a Lapcom Kft. HU ISSN 1219-7289
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Lamperth Mónika és Veres János a kamarában

A Munka és vállalkozás programról konzultálnak

Az Új Magyarország kormányzati konferenciasorozat keretében
március 18-án Munka és vállalkozás címmel regionális tanácskozást
tartottak Szegeden, a kamara székházában. A tanácskozáson Lamperth
Mónika szociális és munkaügyi miniszter, valamint Veres János pénzügyminiszter ismertette az adók és járulékok csökkentésére, valamint
a szociális és munkaügyi rendszer egyes elemeinek módosítására
vonatkozó javaslatait. A tanácskozás része annak a több hónapos
folyamatnak, amelyben a kormány társadalmi partnerekkel, szakmai,
érdekképviseleti és civil szervezetekkel kívánja megvitatni a terveket,
hogy előkészítse a döntéseket, intézkedéseket.

A szakmai-szakpolitikai konzultáción Lamperth Mónika beszélt a
minisztérium által kidolgozott – Út
a munkához – program főbb elemeiről. A foglalkoztatás ösztönzésével
kapcsolatban elmondta: a legroszszabb helyzetű, összesen 47 kistérségnek úgynevezett célzott programokat készítenek. Speciális adókedvezményeket kaphatnak azok,

Veres János
akik „nettó foglalkoztatásbővítést”
hajtanak végre. Például ha egy kisvállalkozásnál nyolcan dolgoznak,
és a munkáltató két munkanélkülit vesz fel, majd a tíz embert
tartósan foglalkoztatja, akkor a
két új munkaerő után három évig
teljes adó- és járulékmentességet
élvezhet. Csongrád megyében a
kisteleki kistérség számít „hátrányos
helyzetűnek”.
A minisztériumi javaslatok között
szerepel az alkalmi munkavállalás
szabályait szigorító intézkedés is,
mely szerint az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás
lehetősége 2009-ben jelentősen
szűkülne, vagy megszűnne. A szigorítást indokolja az a tény, hogy ezzel
a foglalkoztatási formával sokan
visszaélnek, egyes tevékenységi
körökben alkalmi jogviszonnyá
alakítják az egyébként folyamatos
munkaviszonyt.
A szegedi konzultáción több
vállalkozásvezető, foglalkoztató
is szót emelt a várható szigorítás
ellen, hivatkozva arra, hogy ezzel
teljesen megszűnne a legálisan végzett alkalmi jellegű foglalkoztatás
lehetősége.A minisztérium nyitott
a témával kapcsolatos minden ész-

szerű megoldás megvitatására,
ezért a miniszter asszony felkérte
a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarát, hogy az érintett
munkaadók bevonásával dolgozzon
ki javaslatot az alkalmi munkavállalással kapcsolatos szabályok
ésszerű megváltoztatására. A témában kerekasztal-megbeszélést
hívott össze a kamara.
Veres János az adók és járulékok
2009-es tervezett csökkentésével
kapcsolatban konzultált a Csongrád
megyei vállalkozókkal. Mint elmondta, egyeztetéseiknek az az
értelme, hogy a reális mozgástér
keretei között meghatározza, hogy
az adó- és járulékterhek milyen
csökkentése szolgálja leginkább a
vállalkozások fejlődését és a foglalkoztatás kifehérítését, bővítését.
Az adócsökkentési programokról

Lamperth Mónika bemutatja az új programot

hatástanulmányok készültek, amelyek szerint szakmai egyetértés
van abban, hogy Magyarországon
elsősorban a bérek nemzetközi
összehasonlításban magas közterhei akadályozzák leginkább
a foglalkoztatás, a legális foglalkoztatás bővítését. Az alacsony
foglalkoztatási szint miatt viszont
magasak az adóﬁzetők adó- és
járulékkulcsai, mivel a terhek
viselésében ma még túlságosan
kevesen osztoznak.

Veres János három lehetséges
adócsökkentési javaslatot tárt
részleteiben is a konferencia résztvevői elé: 1. Szuperbruttósítás
– a bérek valamennyi közterhét
a munkavállaló fizeti. 2. Személyi
jövedelemadó fókuszú köztehercsökkentési javaslat. 3. Járulék
fókuszú közteher-csökkentési
javaslat.
(A javaslatokat februári számunkban részletesen bemutattuk.)

Parragh: A tartós növekedési pályához ez kevés

A tavalyi adatok és a napokban lefelé módosított
2008-as előrejelzések fényében mind fenyegetőbbé
válik annak a veszélye, hogy a magyar gazdaság
stagnálásközeli pályára kerül, és a növekedés jövőre sem indul meg – nyilatkozta Parragh László a
Világgazdaságnak.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)
elnöke szerint miközben adóreformra égető szükség
van, az erre fordítható maximális – 250 milliárd
forintos – hivatalos keret is kevés lenne a bővülés
gyorsítására. Ráadásul ez a keret az elbizonytalanodás, a kamatemelkedés és a leminősítés hatására
máris a felére csökkent, és félő, hogy hamarosan
teljesen kimerül.

A három kormányzati adócsomag egyike sem
képes ugyanakkor arra, hogy tartós növekedési pályára állítsa a gazdaságot. Ezért a kamara egy olyan,
összesen mintegy 1000 milliárd forintos adó- és
járulékcsomagot javasol, amelynek 200-250 milliárd
forintos egyenlege lenne, ugyanakkor ennek keretében
sor kerülne az élőmunka terhének csökkentésére, az
adóﬁzetési hangsúlyok módosítására, az alacsonyabb
jövedelműek bevonására a közteherviselésbe, valamint
a középrétegek adóterhelésének mérséklésére (lásd
felsorolásunkat). „Szeretném ugyanakkor hangsúlyozni,
hogy az MKIK az adó bármilyen mértékű csökkentését
örömmel veszi” – fogalmaz Parragh László.
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Átadták a Csongrád Megye Gazdaságáért és s Kézműves Mester Remek díjakat

Vállalkozók estje a kamarában

Ismét jó hangulatú ünnep
volt az iparosok, kereskedők,
szolgáltatók és kézművesek hagyományos nemzetközi üzleti
és kulturális találkozója, melyet
március 15-én tartottak Szegeden,
a kamara székházában. Ahogy a
korábbi években, most is ezen a
kiváló társasági eseményen adták
át a kamara által alapított díjakat,
négy kategóriában.
Számos külföldi vendég, közéleti szereplők, partnerszervezetek
képviselői jöttek el az idei kamarai
találkozóra, köztük dr. Parragh
László és Tolnay Lajos, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara jelenlegi és korábbi elnöke (utóbbi
ma a Magyar Alumínium Termelő
és Kereskedelmi Rt. igazgatóságának elnöke), Slobodan Vojinović
a Szabadkai Gazdasági Kamara
elnöke, Tibor Sebek, a kikindai
kamara elnöke, Emil Mateescu, a
temesvári kamara elnöki tanácsadója (korábbi elnöke), Goran
Gvodenović, Szerbia budapesti
nagykövetségének gazdasági tanácsosa, dr. Lednitzky András,
Izrael szegedi tiszteletbeli konzulja,
Pitó Enikő, az ITD-H Dél-alföldi
Regionális képviseletének igazgatója, és Kiss Gábor, a Csongrád
Megyei Agrárkamara titkára.
A sorrendben nyolcadik kamarai
est az előző évekhez hasonlóan
most is joggal íródott be a szegedi
társasági élet krónikájába, ahol az
önzetlen vállalkozók maguk is
hozzájárultak ahhoz, hogy kellemesebbé, ízesebbé, változatosabbá
tegyék az estét.

Előjáték

Már a fogadtatás is rendkívülire,
pontosabban hagyományosan kedvesre sikeredett, hiszen az Orcsik
házaspár (Orcsik Sándor és Ludányi

Benépesült a kamara konferenciaterme

Olga) idén is fönséges diópálinkával fogadta az érkezőket, csakúgy
mint a csongrádi Justin Imre, aki
ágyas és kisüsti pálinkával „erősített
rá” az előbbire. A Kisteleki M+M

Sajtgyártó Kft. vendégszeretetének
köszönhetően, kihagyhatatlanul
ﬁnom falatocskákkal ágyazhatott
meg a nagyérdemű Ungerbauer
György bokrosi borász és hegy-

Ajándékozók
A tombolasorsolás ajándékai az ő felajánlásaiknak köszönhető:
Szegedi Fürdők Mórakert Szövetkezet, Taxi 3 Bobkó Attila, Limit
Kft. dr. Bozsó Miklós, Szegedi Környezetgazd. Kft., Euromenedzser Kft.
Szügyi György, dr. Horváth Lajos a CSMKIK titkára, Csongrád Megyei
Agrárkamara, PAAM Ker. Kft. – Horváth Istvánné, Körúti Szépség- és
Hajstudió Justin Ferencné (Icu) fodrász mester és hajgyógyász, Szilánk
Zrt., Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium – dr. Újhelyi
István, Medikémia Zrt. – Pálmai Antal, Szénási-Műhely – Szénási Róbert,
Katona László – Mórahalom, Pick Szeged Zrt., Szegedi Kéményseprőipari Kft. – Szenkovszky István, Fogas és Társa Kft.
Fődíjak: Alföld Tours - Roczkov György (Görögország – Sarti 1 db
apartman 4 főre 1 hét időtartamra), Tisza Volán Zrt. – Maros Tours dr.
Szeri István–Kelemen Ferenc (Prágai út 2 főre), Tolnay Lajos MAL Magyar
Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt. (Herendi Porcelán).

Roczkov György ugyanúgy örül Török György díjának,
mintha maga kapta volna

községi elnök borkóstolójához. A
vendégköszöntő kedvességek sora
ezzel még nem ért véget, hiszen
Kormosné Várkonyi Zsuzsa jóvoltából martinikóstolóval is kényeztették a nagyérdeműt. Ugyancsak
a vállalkozói felajánlásoknak köszönhetően szép számban és értékben érkeztek ajándéktárgyakat
a tombolasorsolásra.

Reneszánsz köszöntés

A kamarai bállal egybekötött
találkozót a házigazda, dr. Szeri
István, a CSMKIK elnöke nyitotta
meg. Az est résztvevőit köszöntötte dr. Parragh László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is, aki az nemzeti ünnepre
tekintettel, rövid történelmi eszmefuttatással, mának is szóló ÿ

Borkóstoló. Rácz Árpád, Fritz Péter és Szénási Róbert kóstolgatja
Ungerbauer György remek csongrádi borait
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Csiszár sor…

ÿ üzenetként az összefogás, a
kiegyezés jelentőségére világított
rá. Ennek szép példája Mátyás
király megválasztása, ellenpéldája
a II. Lajos korabeli széthúzás – az
egyik virágzó reneszánsz korszakot hozott, a másik Mohácsot.
Ma is ez a kérdés: kiegyezés vagy
széthúzás. A két elnök emelte
pezsgőjét nemcsak a jelenlévők,
hanem valamennyi kamarai tag
egészségére.
„Megint nagyszerű embereket és nagyszerű eredményeket díjazunk” – fogalmazott dr.
Szeri István, aki dr. Parragh
Lászlóval együtt átadta a kamara által alapított Csongrád
Megye Gazdaságáért Díjakat.
A Kézműves Mester Remek
Díjat Orcsik Sándor, a CSMKIK
kézműves alelnöke nyújtotta át
a kitüntetettnek. A hagyományoknak megfelelően, kedves
meglepetésként, a díjazottakról
most is egy-egy személyes hangú,
kedves életrajzot olvasott fel a
műsorvezető, miközben képeik
úsztak a vetítővászonra, gyermekkoruktól, napjainkig.
Csongrád Megye Gazdaságáért
Díjat kapott:
Nagyvállalati kategóriában:
Mészáros Zoltán, a Hunor Coop
Zrt. vezérigazgatója.
Középvállalkozás kategóriában:

Vidám ﬁúk

Divatbemutató

dr. Bozsó Miklós, a Limit Kft.
ügyvezető igazgatója.
Kisvállalkozás kategóriában:
Török György, az Elzett Certa
Kft. ügyvezető igazgatója.
Kézműves Mester Remek Díjat
kapott: Sallay Tibor cipészmester.

Jó szórakozást!

A szervezők az idén is kellemes műsorral gondoskodtak a
jó hangulatról. A programban
fellépett a Blues Bell, Hrabovszky
Tamással az élen, majd a Drink
Panthers biztosította a talpalávalót,
hajnalig. Tíz órakor a Cuháré
Táncműhely látványos örömtánca
következett, melyben az együttes
tagjai valóban a magyar népi kultúra legnemesebb hagyományait
varázsolták a közönségük elé. A
tánchoz két zenekar, a Nyenyere
Egylet és a Kender szolgáltatta a
míves népzenét. Kicsit később a
Szegedi Divatiskola Tóth Csabáné
igazgató irányításával látványos
divatbemutatóval lepte meg a
közönséget. Éjfélkor pedig nem
maradhatott el a hagyományos
tombolasorsolás, melyhez az
ajándékokat nagylelkű kamarai
tagok ajánlották fel.
Az ízletes svédasztalos vacsoráról a Csiszár Mesterszakács Kft.
gondoskodott.

Röpködtek a Cuháré táncosai

Középvállalkozói kategóriában dr. Bozsó Miklós a győztes

A kisvállalkozók közül Török György (balról) vitte el a pálmát

A kézműves Mester Remek Díj Sallay Tiboré
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Kamarai Futár

Számvetés és perspektívák a szolgáltató tagozatban

Belehúztak a szolgáltatók

A kamara szolgáltató tagozata is megtartotta ez évi ülését. A programot gazdagítandó, s a tagozathoz
tartozó számviteli szakemberek, könyvelők kedvébe is járva, elöljáróban dr. Szűcs Edit, az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának osztályvezetője tartott előadást a legizgalmasabb és legaktuálisabb adózási
kérdésekről. A program folytatásaként Fehér Éva szolgáltatási alelnök foglalta össze a tagozat elmúlt évi
munkáját, mellyel egyben előrevetítette az idei tennivalókat is. Szügyi György, a kamara oktatási, szakképzési
és metervizsga bizottságának elnöke gyors látlelettel járult hozzá a jelenlévők hiteles szakképzési képének
kialakításához. (A szakképzéssel következő számunkban külön foglalkozunk.)
Mintegy tagozati bemutatkozóként,
tényekkel és számokkal kezdte tájékoztatóját Fehér Éva. Megtudhattuk,
a szolgáltatói tagozat, a kamara második legnagyobb tagozata, ahová az
év végén 610 vállalkozás tartozott.
A tagdíjﬁzetési morál itt a legjobb,
94,19%-os a beﬁzetés.

Több mint tagozat

A szolgáltatói tagozat – a kamara
tevékenységébe kapcsolódó három
szakmai osztály munkájához kötődően – a következő általános kamarai
feladatok ellátásában játszik támogató
szerepet:
• Szakképzés, felnőttképzés, munkaerő-piaci felkészítő képzések teljes
területe.
• A CSMKIK általános (külső és
belső) kommunikációjának alakítása
és szakmai felügyelete.
• A CSMKIK digitális információkkal kapcsolatos ügyeinek szakmai
felügyelete.
• A területfejlesztési ügyekkel
kapcsolatos civil kapcsolatok gondozása.
A teljes kamarai tagság igényeinek
ﬁgyelembevételével a szolgáltatói tagozat több klub és bizottság munkáját
is szervezi, ezek:
• Informatikai és logisztikai
klub
• Humánklub
• Számviteli klub
• Marketing- és reklámklub
• Kommunikációs, tagkapcsolati
és marketing munkabizottság
• Oktatási, szakképzési és mestervizsga munkabizottság
• Financial klub (szer vezés
alatt)

Osztály, vigyázz!

A tagozat elnöke beszámolójában precízen sorra vette az egyes
osztályokban végzett munkát. Az
alábbiakban ebből az értékelésből
szemezgetünk:
Közüzemek, távközlés és informatika osztály.
Az informatikai és logisztikai klub
az elmúlt évben hat önálló rendezvényt szervezett, valamint három,
a tagozat és az NJSZT Csongrád
Megyei Területi Szervezetével közös
program lebonyolításában működött
közre. Határon átnyúló kapcsolatok
építésében jelentős szerepet vállat
az osztály.
Ingatlanszakmai, gazdasági és
pénzügyi szolgáltatások osztály
Az osztályhoz tartó szervezetek
képviselői az elmúlt évben is jelentős
számban vettek részt a kamarai munkában, több területen végeztek ered-

ményes munkát:, így többek között az
ellenőrző, a költségvetési, tagdíjﬁzetési,
oktatási bizottságában valamint a
kamarai kht. felügyelő bizottságában
és a számviteli klubban.
Külön ﬁgyelmet érdemel az osztály keretein belül működő számviteli szekció munkája.
2007. év folyamán a rendszeresen
szervezett közös nagy előadások mellett jelentős szerepet kapott a kisebb
csoportokban szervezett és rendszeressé váló klubfoglalkozás:
• Szentesen is a kamara ügyfélszolgálatán helyben voltak klubnapok.
• Decemberi on-line adófórum a
Magyar Könyvvizsgáló Kamarával, a
Számviteli Szakemberek Egyesületével
és a Könyvelők Országos Egyesületével
közösen.
• Megalakult az adóhatóság és

voltak a kamara által is preferált
tennivalókkal. A szándékok önmagukért beszélnek:
• Vállaljunk aktív és meghatározó
szerepet a munkaerő-piaci igények
megyei és régiós előrejelzésében.
• Erősítsük a CSMKIK képzésszervező és végrehajtó képességét.
• Növeljük országos bejegyzésű
szakértőink számát, annak érdekében,
hogy valós és meghatározó szerepünk
legyen a vizsgáztatásban és a vizsgarendszer korszerűsítésében.
• Kommunikációs stratégiánk
hatékonyságát javítsuk úgy, hogy a
tagszervezetek és vállalkozások által
preferált formák arányát növeljük.

Fehér Éva

• Civil egyeztető fórum a szentesi
kistérségi kamarai elnök irányításával.
• PR és kommunikáció – a fenti
programokat többnyire a Kamarai
Futárból és a Telin TV-ből ismerhették
meg az érdekeltek.
• A www.csmkik.hu portálon a
közeljövőben a területfejlesztéssel
kapcsolatos információk közvetlenül
Lépésről lépésre
A területfejlesztésnek és a civil is elérhetőek lesznek.
kapcsolatoknak – súlyuknak és eredHálózatban az erő

Az elmúlt esztendő kiemelt programja volt a Pályázatírói Szakértői
Hálózat megalakulása a kamarai
vállalakozások NFT II. forrásokhoz
való hozzáférése érdekében. Nyolc
szakértő vállalkozás szerepel a hálózatban.
Fehér Éva jogos büszkeséggel számolt be Szoftverfejlesztési Innovációs
Pólus Klaszter megalakulásáról, alapító
tagja a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara is. Az együttműködés
technológiai transzfer feladatokat
és lehetőségeket biztosít a kamarának, az egyetemi kutatóhelyekkel
és a klaszter szoftveripari cégeivel
kapcsolatban.

Kamarai erősítők

Együtt gondolkodik a tagozat
vállalkozók közötti közvetítő csoport,
melyben könyvvizsgálók, adószakértők, ügyvédek vesznek részt önkéntes
alapon.
• A szekció tagjai folyamatosan
részt vesznek a regisztrált mérlegképes
könyvelők kötelező oktatásában.
• Több előadás volt az on-line
bevallással kapcsolatban.
• A kamara honlapján is lehet
közzétenni állásfoglalásokat, és sikerült megszervezni az a hálózatot,
amelyen a klub tagjai egymás között
megbeszélhetik a szakmai problémákat.
• 2009-től elektronikus mérleg
Oktatási, egészségügyi, kommunikációs, kulturális és más szolgáltatások osztály:
Az osztály 2007. évi tevékenységének alapjául meghatározóan az a
középtávú program szolgált, mely
tematikusan foglalta össze mindazon
feladatokat, melyek összhangban

ményességüknek megfelelően – külön
fejezetet szentelt Fehér Éva, aki a
kamara részéről egyben motorja is
ezeknek a rendkívül munkás területeknek.
• Az NFT II.-ben több kamarai
program is szerepel.
• Együttműködést alakított ki a
régió kereskedelmi és iparkamaráival a
Link to e-business projekt kapcsán.
• D öntött két új bizottság
megalakításáról, a szolgáltató bizottságról, melynek a Szegedi
Környezetgazdálkodási Kht. vezetői
menedzselnek; továbbá a Fenntartható
Fejlődés Regionális Bizottságról a
Démász Zrt. vezetővel.
• Kialakítás alatt a Regionális
Gazdaságfejlesztési Bizottság, melyet szintén a Démász Zrt. vezetői
menedzselnek.
• Az MKIK E-gazdaság Kollégiumban képviselet (Fehér Éva az
elnöke).

Fehér Éva beszámolt arról is, hogy
az MKIK elnöksége elfogadta az EGazdaság Kollégiuma által készített
IT (információtechnológiai) stratégiáját, mely többek közt biztosítja – a
CSMKIK informatikai stratégia által
is támogatott – Link to e-business
projekt országos megvalósulását.
A program a kamarai törvényben
meghatározott kamarai közjogi feladatokhoz biztosítja az informatikai
hátteret. Cél a teljes körű cégregisztráció megvalósítása.
2008-ban a tagozat egyik fő tevékenysége a területfejlesztésben
betöltött szerep erősítése, melynek
most azért nagyobbak az esélyei, mert
a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési
Tanácsban éppen a CSMKIK a soros kamarai képviselő, továbbá a
Regionális Operatív Programok
Irányító Hatóságában is a szolgáltató tagozatunk elnöke, Fehér Éva
képviseli a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarát.
Ő. F.
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Pezsgés az ipari tagozat ülésén

Pénzt, paripát, fegyvert

A CSMKIK ipari tagozata március 10-én tartotta éves ülését Szegeden, a kamara székházában. A négy
kamarai osztályt magába foglaló tagozat tanácskozásán a jelen lévő tagok aggodalommal, kritikusan,
ugyanakkor építő javaslatokkal, reformelképzelésekkel igyekeztek előbbre vinni a kamarai mozgalom
ügyét. Az ipari tagozatot is megtisztelte dr. Szűcs Edit, az APEH Dél-alföldi Igazgatóságának osztályvezetője azzal, hogy az új bejelentési kötelezettségekről, a fordított adózás új elemeiről tájékoztatta a
jelenlévőket. A tagozati ülést Kőkúti Attila, a kamara ipari alelnöke vezette.

Hol vannak a ﬁatal
vállalkozók?

a küldöttek vagy éppen a különféle
Az ipari tagozat ülésén a jelenlétestületek, bizottságok összetételét vők önkritikát is megfogalmaztak a
kamarával szemben, mondván, miA tagozati ülés bevezetőjeként dr. meghatározzák.
közben minden fórumon tiltakozunk
Kőkuti Attila a kamara elmúlt évi
Itt
a
szakember,
hol
a
a botrányos minőségű szakképzés
munkájáról, helyzetéről és persze
szakember?
ellen, valahol a kamara is részese,
kilátásokról beszélt – tájékoztatója
Szenvedélyes felszólalások köze- szereplője a rendszernek.
vitaindítónak is jól bevált. A tagság
aktivitásáról szólva, az alelnök nem pette helyezte a tagozat a drámai
Legyen építőipari
sokat kertelt: fogy a létszám, s igen tennivalók fókuszába a szakképzést.
konferencia is!
Ahogy
Kőkúti
Attila
egyszerűen
sokan vannak akiket sohasem láés
velősen
fogalmazott:
a
végzős
A
jövő
programjait megvitatva, az
tunk. A beszélgetés során elhangzott:
szakemberek
nem
szakemberek,
építőipari
osztály kezdeményezésére
ahhoz, hogy a tagok mozduljanak,
magának a kamarának is mozgéko- alkalmatlanok a feladatra. Tragikus erős a tagozat szándék és elhatározás
nyabbá, élénkebbé kellene válnia, színvonalromlásról beszélt mind arra, hogy a közlekedési konferenváltoznia. Többen keresik a ﬁatal a szakmunkásképzésben, mind a ciákhoz hasonlóan, rendezzen a
vállalkozókat a kamarában, számon gyenge képzési helyekkel felduz- kamara építőipari konferenciát is. A
kérik a ﬁatalítást, mondván, nem túl zasztott és felhígított felsőoktatás- kezdeményezők ugyanúgy nemzetszerencsés, hogy nagyjából ugyan- ban (tisztelet a kevés, nagy múltú, közi szinten gondolkodnak, vagyis a
olyan korosztályú kör viszi a vállán hagyományosan magas színvonalat szomszéd országok szakembereit is
a kamarát immáron másfél évtizede. tartó neves intézménynek – jegyezte bevonnák a tanácskozás munkájába.
Mura Mészáros József osztályelnök a
A kérdés persze úgy is felvetődik: meg az alelnök).
milyen egyáltalán a korösszetétel a
tagság körében? Egy biztos: a ﬁatal
vállalkozókat meg kell szólítania a
kamarának!

Létszám- vagy tagdíjarányosan?

Ahogy az alelnöki tájékoztatóból
is kiderült, az ipari tagozat a kamara
„legerősebb” közössége, legalábbis ami a tagdíjbeﬁzetéseket illeti.
A kamara teljes tagdíjbevételének
45%-a ebből a körből érkezik. A
hozzászólók közül többen fel is
vetették, hogy az osztályok, tagozatok súlyát nem a taglétszámuk,
hanem a beﬁzetett tagdíjuk arányában kellene mérni. Például amikor

A munkahely állítsa ki a szakmunkás-bizonyítványt!

Berei Béla, az ipar és ipari szolgáltatások osztály elnöke foglalta össze
kollégái véleményét, aminek lényege egy mondatba sűrítve: térségünkben nincs hatékony szakképzés! Bővebben: a húzóágazatnak számító
építő-, gépiparban szerény képességű és nem számottevő létszámban
tudnak beiskolázni. A végzett szakmunkások készségszintje elképesztően alacsony, a szakrajzot olvasni nem tudják, anyag- és technológiai
ismeretük hiányos, önálló szakmunka végzésére képtelenek. A képző
intézmények elismerik a kis- és középvállalkozások észrevételeit, majd
tehetetlenül széttárják a karjaikat. A megfelelő képzés hiánya csökkenti
a vállalkozások innovációs képességét, és korlátozza az Új Magyarország
Fejlesztési Terv programjaihoz való csatlakozás lehetőségét. Az osztály
javasolja, hogy a szakmunkásképzőben szerzett bizonyítvány csak önálló
munkát végezni tudó ﬁatalnál legyen érvényes. Amikor a befogadó
munkahely bizonyos gyakorlat után az önállóságát elfogadja, úgymond
segéddé nyilvánítja – addig viszont csak ösztöndíjat kapjon.

Szögedi Építők Napja 2007. Az idén már szakmai konferencia társulhat az ünnephez

Kőkúti Attila minden fórumon
elmondja véleményét
konferencia fő témájának javasolja:
az építőipar lehetőségei a régióban
– áttekintés az ingatlanpiac és az
építőipar helyzetéről. A rendezvényt
szívesen kapcsolnák a hagyományos „Szögedi építők napjához”.
Ugyanebben az időpontban kihelyezett ülést tarthatna Szegeden az
MKIK Építésügyi Kollégiuma is.
Az élelmiszer-ipari és könnyűipari
osztály tagjai idén a Foodapest kiállításra koncentrálnak (tavaly nem
volt Csongrád megyei kiállító az
igaz, kissé zavarosan, a megszokottól
eltérő időpontban, más néven, és
rendkívül magas helyárakkal megrendezett vásárban). Csépai Róbert
osztályelnök hatékonyabb szervezésre
hívta fel kollégái ﬁgyelmét.
A közlekedési osztály a hagyományos nemzetközi konferencia
mellett a szegedi közlekedési nyílt
napra is igen büszke, amikor is a
megyei baleset-megelőzési bizottsággal közösen láthatósági mellény
akciót is szerveztek a kerékpárosok
részére. Bobkó Attila osztályelnök
erre az évre is tartalmas programot ígért, amelyben baleseti helyszíneléssel kapcsolatos teendőkről
szóló előadástól, az ismeretfelújító
KRESZ-oktatáson át, a kikapcsolódást biztosító családi napig sok
minden szerepel.

Fordítva ülünk a lovon

Kőkúti Attila – ahogy minden
lehetséges fórumon – a tagozati
ülésen is hangot adott annak a
véleményének, hogy rendkívül a
torz a fejlesztési pályázatok rendszere, melyben a források 80%a az önkormányzati, közösségi
struktúrát szolgálja, s csak 20%-a a
gazdaságfejlesztést. Fordítva ülünk
a lovon – jellemezte a helyzetet
az alelnök –, fejlesszük előbb az
ipart, a kereskedelmet, s majd az
ott elért eredmény többletadójából
építsünk játszóteret, művelődési
házat, kerékpárutat stb. Szerinte
60-40%-os arány már elfogadható
lenne – természetesen a versenyszféra javára, fogalmazott Kőkúti
Attila.
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A Linamar Hungaryt és a Szőke és Társai Kft.-t ünnepelték

Átadták a Dél-alföldi
Regionális Minőségi Díjakat

Az EU-ban a proﬁtorientált és
nonproﬁt szervezetek versenyképességének egyaránt fontos feltétele
a hatékony működés és szervezeti
struktúra kialakítását elősegítő minőségügy, minőségmenedzsment (TQM
– Total Quality Management) és
kiválósági kultúra kérdése. A minőségügy és a minőségmenedzsment területén elért eredményeket nemcsak
Magyarországon, de Európában is
többszintű minőségdíj rendszereken
keresztül ismerik el a szakemberek
és a gazdaságpolitika irányítói. A
szintek az Európai Minőségi Fődíjtól
indulva, az európai, majd a nemzeti
minőségi díjakon keresztül vezetnek
egészen a regionális minőségdíjakig.
A magyar Nemzeti Minőségi Díj
az európai modellt átvéve segíti
a hazai vállalkozásokat a sikeres
európai minőségi díj pályázatok

elkészítésére történő felkészülésben.
Ennek a rendszernek képezi következő lépcsőjét a regionális minőségi
díjak rendszere. Magyarországon a
regionális minőségi díjak a Nemzeti
Minőségi Díj, illetve azon keresztül
az Európai Minőségi Díj modelljét
vették át. Ez egyrészt biztosítja a
pályázók számára, hogy nemzeti
és európai összehasonlításban is
elhelyezhessék saját teljesítményüket, másrészről viszont segíti őket a
magasabb szintű díjak elvárásainak
sikeres teljesítésében.
A dél-alföldi régió megyei kereskedelmi és iparkamarái, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK), valamint a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium (GKM)
2003-ban először kezdeményezte a
díj létrehozását és kiírását. A kamarák immár ötödik éve hirdetik meg

Díjazók és díjazottak

és osztják ki a díjat. A Dél-alföldi
Regionális Minőségi Díj szakmai
támogatója a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület (mint az
EFQM, az Európai Kiválósági Díj
hazai partnerszervezete). A regionális minőségi díjak modelljét az
érdekeltek országosan egységesen
határozták meg.
A regionális minőségi díjak modellje kiemeli a szervezet adottságait,
ezen belül is különös hangsúlyt
fektet a vezetői elkötelezettségre,
példamutatásra, illetve az emberi
erőforrások kezelésére. A szervezet eredményei között a vevői elégedettséget és a szervezeti szintű
eredményeket emeli ki.
A Dél-alföldi Regionális Minőségi
Díj is ezt a modellt alkalmazza. A
díj elnyerésére szóló pályázatot 2007
augusztusában írták ki az alapítók.
A 2007. évi díj rendszerében több
változás is történt, részben a korábbi
évek tapasztalatainak a díj működési rendszerébe és útmutatójába
történő beépülése okán, részben
pedig a kiválósági kultúra területén
tapasztalható nemzetközi trendek
ﬁgyelembe vétele miatt.
A díj elnyeréséért a pályázó
szervezetek, a kritériumrendszer
alapján saját magukról készített
önértékeléssel indulhattak. Az
önértékelésnek a pályázati útmutatóban megfogalmazott formai
követelmények betartása mellett ki
kell fejteniük valamennyi területet,
amely szerepel a díj modellje által

meghatározott kritériumrendszerben. A beérkezett anyagokat helyi
és budapesti szakemberekből álló
értékelői csoportok bírálták el. Az
értékelés folyamata egyéni értékelésből, csoportos konszenzusból,
helyszíni szemléből és végső konszenzusból állt össze.
A 2007. évi Dél-alföldi Regionális
Minőségi Díj nyertesei:
• Linamar Hungar y Nyrt.
(Kategória: ipar, 250 fő feletti alkalmazotti létszám) – a társaság
Békés megye és az Alföld egyik legnagyobb mezőgazdasági gépgyártó
vállalata, melyet még ismertebbé
tesz erőteljesen növekvő autóipari
ágazata.
• Szőke és Társai Kft. (kategória:
kereskedelem, 5-49 alkalmazotti
létszám) – a békéscsabai cég gasztronómiai élelmiszer-nagykereskedelmi
tevékenységgel foglalkozik a délkeletmagyarországi régióban.
A díjakat Hódsági Tamás, a Békés
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke adta át. A díjátadón az értékelők és a hazai kiválósági kultúra
terjesztőinek nevében beszédet mondott Sugár Karolina, a Szövetség a
Kiválóságért Közhasznú Egyesület
ügyvezető igazgatója.

Negyvennégymillióval segítik a regionális konzorcium munkáját

Hálózatba szervezik a gépipari cégeket

Negyvennégymillió forintot költhetnek a
dél-alföldi régióban egy regionális gépipari és
technológiaifejlesztési hálózat létrehozására.
Elsősorban a gépipari beszállítók, az energetika
és a megújuló energia gépipari hasznosításának területén dolgozó cégek érintettek a
kérdésben.
Negyvennégymillió forintot nyert a Békés
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezette
konzorcium, a DARFT Regionális Fejlesztési
Ügynökség Kht. Baross Gábor Program keretében
a dél-alföldi régióban meghirdetett beszállítói,
technológiai innovációs hálózat létrehozására. A
hárommegyés projektben Csongrád megyéből
a szegedi GLB Alkatrészgyártó, Szerelőipari és
Kereskedelmi Kft. vesz részt.
Mint Szabó Gézától, a Békés megyei kamara
alelnökétől megtudtuk, a projekt fő célja egy

regionális gépipari és technológiai fejlesztési
hálózat létrehozása a gépipari beszállítók, az
energetika és a megújuló energia gépipari
hasznosításának területén. Azt szeretnék, ha
a kétéves futamidejű pályázat segítene abban, hogy a régióban létrejöjjön egy működő
gépipari beszállítói, technológiai innovációs
hálózat, amely beindítaná az eddig nem, vagy
alig működő tudástranszfert a vállalkozások
és a kutatóhelyek között.
Az alelnök tájékoztatása szerint a munka
első lépése, hogy felmérjék a régióban működő
gépipari szervezeteket, és hálózatot hozzanak
létre. Először egy adatbázis készül, amely tartalmazza a témában érintett vállalkozásokat
és kutatóhelyeket.
A hálózat szervezését egy központi irodára
bízzák, amely egyrészt szakértői és tanácsadó

tevékenységet végez majd, másrészt megfelelő
információáramlást biztosít a különböző szervezetek, iskolák, képzőhelyek és cégek között.
Előadásokkal kezdődik a program
Aki érdeklődik a program iránt, a Békés
Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál, Végh
Tamásnál kaphat bővebb felvilágosítást. (Cím:
5600 Békéscsaba, Penzalakótelep 5. Telefon:
(66) 324-976, fax: (66) 451-775. E-mail:
bmkik@bmkik.hu.
A projektre minél előbb érdemes jelentkezni,
hiszen a következő hónapban, májusban kezdődik az a díjmentes előadás-sorozat, amelyen
a gépipari szakterületről bárki részt vehet. Itt
többek között szakmai, gazdasági, pályázati,
pénzügyi együttműködési lehetőségek bemutatásáról lesz szó. A kutatást és a képzést a szegedi
egyetem és a kecskeméti főiskola biztosítja.
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A kutatás-fejlesztés,
innováció kitörési pontjai
A kutatás-fejlesztés, innováció támogatása terén az Európai Unió célja, hogy megvalósítsa az ún.
„ötödik szabadságot”, a tudás szabad áramlását, ami kiegészíti a négy szabadságot, az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad mozgását. Az Európai Kutatási Térség létrehozása, és az innováció
kulcsfontosságú keretfeltételeinek javítása által megvalósuló „ötödik szabadság” szükséges ahhoz,
hogy megszűnjön a töredezettség a tagállami kutatási és innovációs politikák mentén. Csak ezáltal
válhat az EU világelsővé a kutatási teljesítmények tekintetében, és növelheti vonzerejét a magántőke
befektetői szemében.
Az „európai útlevél” ötletére
alapozva, létre kell hozni a kutatók
számára egy jól működő egységes
európai munkaerőpiacot, amely
javítani fogja a kutatók karrierlehetőségeit, valamint a határon átívelő
toborzás és a kutatók mobilitásának feltételeit. Ez kiegészíti majd
a tagállamok által a felsőoktatási
rendszereik megerősítésére és megreformálására tett erőfeszítéseket,
és elősegíti majd a kapcsolatépítést,
valamint javítja az együttműködést
az egyetemek, kutatói szervezetek
és az üzleti szféra között.
Ennek a stratégiának egy másik
kulcsfontosságú eleme az oktatást,
kutatást és az innovációt integráló
Európai Technológiai Intézet. Az
Európai Technológiai Intézet megalapítása a felsőoktatás, a kutatás
és az innováció közötti, meglévő
szakadék áthidalásához vezető fontos lépés, s mint ilyen, a lisszaboni
célok elérését szolgáló, az oktatást,
kutatást és innovációt mozgósító
integrált stratégia részének kell
tekinteni. Az intézet nem csupán
új szereplő az oktatás, kutatás és
innováció terén, hanem az európai
szintű tudásháromszöget megtestesítő referenciamodell.

Az Európai Kutatási Térség eléri a teleket kell teremtenie az innováció
méretgazdaságossági szintet, segít a ﬁnanszírozásához, hogy elősegítse
a különösen innovatív közép- és
kisvállalkozások széles körű elterjedését, valamint hogy megkönnyítse
az új technológiák, mint például
az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák vezető
piacainak kialakítását. A kockázati
tőke EU-szerte érvényes kereteinek
megteremtése kulcsfontosságú követelmény.
A közösségnek a tagállamokkal
szorosan együttműködve fel kell
számolnia a határon átívelő kockázati tőkebefektetéseket korlátozó
érvényben lévő szabályozási és
források hatékonyabb elosztásában, adózási akadályokat. Segítenie kell
és számottevő, pozitív, a határokon továbbá a korai szakasz ﬁnanszíroátívelő, közvetett hatást fog ered- zását jellemző tőkeszakadék áthiményezni, amelyek a tagállamok dalásában. Az Európai Beruházási
mindegyikének előnyére válnak. Cél, Alapnak a közép- és kisvállalkozási
hogy a közös megállapodás alapján garanciaprogramját jelentősen ki
elindított projektek ütemtervének kell bővíteni, hogy megerősítse
2009 végéig történő kidolgozásával a mikrohitelek és a mezzaninevilágszínvonalú kutatási létesítmé- ﬁnanszírozás tőkeáttételi hatását.
nyek új generációját kell létrehozni. Becslések szerint amennyiben a
A világméretű projektek vonatko- kockázati tőke bevonásának az
zásában 2008 folyamán párbeszé- átlagos uniós szintjét sikerülne
det kell kezdeményezni az érintett felhozni a jelenleg legjobban telnemzetközi partnerekkel.
jesítők szintjére, akkor további
A közösségnek kedvezőbb felté- 20 milliárd EUR kockázati tőkét

Enterprise Europe Network
– Üzletfejlesztés karnyújtásnyira

Az Enterprise Europe Network az egyetlen, az Európai Bizottság Vállalkozási és Ipari
Főigazgatósága által létrehozott vállalkozásfejlesztési hálózat, amely a kis- és középvállalkozások üzletfejlesztési törekvéseit szolgálja az
Európai Unióban.
Milyen szervezetek alkotják a hálózatot?
Az új hálózat a korábbi, szintén a bizottság
által támogatott Euro Info Központ (EIC) és
Innováció Közvetítő Központ (IRC) hálózatok tapasztalataira építve, tevékenységeik
összevonásával jött létre, ezzel egységesítve
a két hálózat egyaránt magas színvonalú
szolgáltatási palettáját. Az Enterprise Europe
Network hálózatot 500 szervezet alkotja, az
egyes országokban működő kereskedelmi
kamarák, regionális fejlesztési ügynökségek és egyetemi technológia-központok
hálózatának 4000 naprakész szakértője áll
a vállalkozások rendelkezésére Európa 40
országában.

Milyen szolgáltatásokat nyújtunk a magyar
kis- és középvállalkozások számára?
Üzletfejlesztés karnyújtásnyira
Európa és az ország bármely pontján is fordul
a kis- és középvállalkozás-hálózatunk tanácsadójához, mindenhol a teljes Enterprise Europe
Network tudása, kapcsolatai és szakértelme
segíti őt vállalkozása fejlesztésében:
Az uniós piacra lépés támogatása
A hozzánk forduló kkv-k az uniós piacon
való aktív részvételét elősegítő információs
rendezvények, cégre szabott tanácsadás, belföldi
és külföldi üzletember-találkozók szervezése.
Segítség az új potenciális kereskedelmi partnerek
felkutatásában, az új piacokon való megjelenésben, tájékoztatás az Európai Unióban folyó
tevékenységekről és lehetőségekről
A technológiatranszfer támogatása
A technológiatranszfert, az innovációt, és ezen
belül a kkv-k versenyképességének növelését célzó
szolgáltatások: innovációs „brokerage eventek”,

lehetne bevonni a befektetések
ﬁnanszírozásába.
A közösségnek dolgoznia kell
továbbá az immateriális javak,
különösen a szellemi tulajdonhoz
fűződő jogok használatának és
védelmének javítása érdekében.
A szabadalmaztatási eljárást az
EU-ban még mindig nagyon költségessé és körülményessé teszi
a töredezettség, amely hátráltatja az EU-n belüli a tudás- és
innovációtranszfert, illetve a tudás
és az innováció eredményeinek
terjesztését. Hatékonyságának javítása és a vonatkozó szabályok
betartatása biztosítja a K+F-befektetések megtérülését, ösztönzőleg hat a K+F-tevékenységekre,
a pénzügyi befektetésekre és az
innováció eredményeinek üzleti
hasznosítására.
A szabadalmakra vonatkozó
közösségi rendszer fejlesztése,
beleértve a közösségi szabadalom
létrehozását, és a szabadalmakkal
kapcsolatos jogviták kereteinek
javítása nemcsak hogy jelentősen
csökkentené a szabadalmaztatási
eljárás költségeit, de javítana a jogi
környezet kiszámíthatóságán is.
Forrás: EU, Euro Info Service

konferenciák, technológia-transzfer rendezvények. Tanácsadás a szellemi tulajdonjoggal,
szabványokkal és az innovációhoz kapcsolódó
más uniós szabályozásokkal kapcsolatban.
Az EU kutatás-fejlesztési programjaiban
való részvétel támogatása
Az Európai Unió kutatás-fejlesztési keretprogramjában, az FP7-es pályázatokban való
részvételt támogató szolgáltatások: nemzetközi
partnerkeresés, pályázatíró rendezvények.
A hálózat – egyedülálló módon – kétoldalú
kommunikációt biztosít a vállalkozások és az
Európai Unió döntéshozói között, biztosítják
a nézetek cseréjét mindkét irányban.
Hol léphet kapcsolatba a hálózat szakértőivel?
Európai Unió 27 országa.
Csatlakozni kívánó országok: Törökország,
Macedónia, európai gazdasági térség országai:
Norvégia, Izland. Továbbá: Örményország,
Izrael, Svájc.
Csongrád megyében:
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12.
Tel: 36 62 486 987
Fax: 36 62 426 149
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A KSH regionális igazgatója a kamarában – Vita a megye gazdaságáról

A számok, és ami mögöttük van

A kamara elnökségi ülésének vendége volt nemrégiben Végh Zoltán,
a Központi Statisztikai Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának
vezetője, aki a szervezet munkájáról, és az elmúlt évek jellemző gazdasági mutatóiról, összefüggéseiről tartott tájékoztatót. A téma és az
előadó személye élénk eszmecserére, véleménynyilvánításra inspirálta
az elnökség tagjait.

viszonyítva. Fejlődés ﬁgyelhető meg
Csongrád megyében is, viszont hosszú
idő óta rendre elmarad, vagy éppen hogy
csak megközelíti az országos átlagot. A
lemaradás, ha lassan is, de csökken. A
megyék rangsorában a középmezőnyben

vannak viszont a szolgáltatási szektorban, melynek aránya elmarad az
országos átlagtól.
A hozzáadott érték létrehozásában
jelentős szerepe van a vállalkozássűrűségnek is, ami sok mindentől

Egy lakosra jutó GDP, 2005

A KSH regionális igazgatója
elöljáróban megjegyezte, amit ő
számokban megfogalmaz, azt a
vállalkozók tapasztalataik alapján
bizonyára jól ismerik, hiszen a bőrükön érzik ezek következményeit.
A statisztikai adatok valósághűen
tükrözik azokat a folyamatokat,
eredményeket, amelyek hatással
vannak a gazdaság helyzetére, illetve
az itt élő emberek életminőségére
– jellemezte a szervezet munkáját
Végh Zoltán. Mint elmondta, a
magyar statisztikai rendszer elfogadottsága magas külföldön is, nem
véletlen, hogy az Európai Unió is
ezeket a számokat fogadja el hivatalos statisztikai adatnak.

Regionálisan, országosan

A KSH három dél-alföldi megyei
igazgatósága 2005-től regionális
hivatalként működik, Szeged székhellyel. Tevékenysége hasonló mint
korábban a megyei igazgatóságoknak,
de magasabb szervezeti szinten,
nagyobb területi egységet felölelve,
lényegesen kevesebb munkaerővel
és erőforrással működik.
2007-ben újabb jelentős változás
történt a KSH életében, kompetenciaelvű feladat- és munkamegosztásra tértek át. Megosztották a
regionális igazgatóságok között a
statisztikai fő tevékenységek szerinti
országos hatáskörű feladatokat.
A szegedi regionális igazgatóság
a mezőgazdasági statisztikával
kapcsolatos adatgyűjtést és egyéb
feladatokat látja el országos illetékességgel. A specializálódás során
a vállalkozásstatisztikát például a
központi régió kapta meg, míg az
idegenforgalmat Győr.

foglalunk helyet, immáron tartósan. Az
előadó szerint is elgondolkodtató, hogy
a fővároson kívül a 19 megye – egy-két
A statisztika mindig utólag, az ada- kivételtől eltekintve – az országos átlag
tok, információk, statisztikai kérdőívek alatt teljesít.
feldolgozása után, bizonyos késéssel reAgrármegye?
gisztrálja a társadalmi, gazdasági folyaA bruttó hozzáadott érték ágazati
matokat – értette meg hallgatóságával
Végh Zoltán, hogy 2007-ről miért nem megoszlása is érdekes lehet, hiszen
tud még végleges adatokkal szolgálni. tükrözi az adott térség gazdasági
A gazdasági folyamatok azonban nem fejletségét és dinamizmusát. A Délváltoznak annyira hektikusan, hogy ne Alföldön a mezőgazdasági ágazat
lehetne következtetéseket levonni az aránya lényegesen meghaladja az
elmúlt esztendők folyamatai, statisztikai országos átlagot (10-15%), de tisztán
a mezőgazdaságra nem lehet építeni
adatai alapján.
Csongrád megye gazdasági fejlődé- egy térség gazdaságát – ﬁgyelmeztesét is jól lehet követni például az egy tett a statisztikai szakember. Már csak
lakosra jutó GDP alapján. Egyrészt, azért sem, mert az agrárium ekkora
hogy önmagához mérten mekkora a arányú részesedésére az EU-ban nem
fejlődés, másrészt az országos adatokhoz nagyon találunk példát. Tartalékok

Csongrád megye a középmezőnyben

függ, mint például a környezeti hatásoktól, támogatási rendszerektől
– persze az sem mindegy, hogy valaki
kényszerből vagy képességei alapján
lesz vállalkozó. Csongrád megyében
107 regisztrált vállalkozás jut 1000
lakosra, ami magasabb a dél-alföldi
átlagnál, de elmarad az országos
átlagtól. Ami a külföldi tulajdonú
vállalakozások térbeli elhelyezkedését
illeti, szintén a középmezőnyben
foglal helyet Csongrád megye.

Gyenge beruházási
teljesítmény

Az ipari termelés – ami szintén
fontos rövid távú mutatója a gazdaság
alakulásának – 20-25%-os részarányt
képvisel a GDP-ben. Az utóbbi hat
évben két olyan év volt, amikor

ÿ

Ha a kínaiak elkezdenek capuccinót inni
Tóth István – aki maga is közgazdász – szerint, helyi szinten is a növekedés, az infláció
és a foglalkoztatás szentháromságának ideális
arányát kell megtalálnia a döntéshozóknak.
„Annyira nem esem hanyatt a romániai befektetések miatt, hiszen sokan csak az olcsó
berek miatt mennek oda, s ahogy ez a helyzet
változna, a rendkívül mobilis tőke már megy
is tovább Kínába – fogalmazott. Tóth István
úgy látja, a nagy kérdés, hogy sikerül-e javítani
a vállalkozási környezeten (az adórendszer
átalakításával, egyszerűsítésével, kiszámíthatóságával, a bürokrácia, meg a korrupció
visszaszorításával, a nagy elosztórendszerek
megreformálásával stb.). A megye gazdasági

erejének hagyományosan is egyik meghatározó
szereplője a mezőgazdaság és az élelmiszeripar,
melynek súlya jelentősen felértékelődhet.
„Gondoljunk csak arra amikor a kínaiak
elkezdenek capuccinót inni (márpedig elkezdenek), tejhiány alakulhat ki a világban”
– jegyezte meg Tóth István. Nemcsak búzát
meg kukoricát lehet termeszteni, s nem is
tíz-húsz hektárokon. Nem szabadna gátolni,
hogy kialakuljanak a nagy tőkeerős mezőgazdasági vállalkozások, amelyek, amellett hogy
versenyképesebbek, olcsóbbak és foglalkoztatni
is képesek. Fel tudná szívni azt a képzetlen
munkaerőt is, amelyiknek most nem nagyon
sikerül munkát adni.

Tóth István ﬁgyelemre méltó megfogalmazása szerint ma a társadalom nem úgy szakad,
hogy észak meg dél, hanem a tudás alapján.
Véleménye szerint ahhoz, hogy a szakképzésben
utolérjük magunkat, 10-15-20 évre van szükség,
a foglalkoztatást viszont most kell megoldani. A
mezőgazdaság jövőjét az intenzív zöldség-gyümölcs termesztésben látja, jó példaként a baksi,
forráskúti, üllési vállalkozókat említette, akik
pályázati forrásokat is sikeresen felhasználva,
holland típusú intenzív zöldségtermesztésbe
fogtak. Eredményesek és egyre több embert
foglalkoztatnak. A lényeg: egész évben, folyamatosan, nagy mennyiségben és egyenlő
minőségben termelnek.

2008 április
ÿ nem növekedett az ipari termelés,

a többiben igen, de az országos átlag
alatti mértékben.
A fejlődésben meghatározó szerepe az építőiparnak is. Figyelemre
méltóak Csongrád megye adatai.
2006-ban ugyan drámai csökkenés
volt tapasztalható, de még így is
magas bázisszinten (az előző évben
kétszeres volt a növekedés). A 2006os adatok alapján a beruházások
egy lakosra vetített értéke alapján
a középmezőny hátulsó részén
helyezkedik el Csongrád megye.
A környezetvédelmi beruházások
tekintetében viszont előkelő helyen
(ami persze az árvíz- és belvízvédelmi munkákkal is összefügg). Az
épített lakások száma növekszik, a
középmezőnyben vagyunk.
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Nyugdíjban, nyugdíjrendszerű ellátásban részesültek
népességhez viszonyított aránya, 2007 január

Csongrádon is van élet

Murányi Lászlót igen érzékenyen reagált a népességi mutatók
alakulására. Érthetően, hiszen
városa, Csongrád, népességének
közel kétharmadát elvesztette
– 26 ezerről 17-18 ezerre esett
a lélekszám. Az elvándorlók
jellemzően Szegedre költöztek.
Valamennyi döntéshozónak üzente: gondoljanak mindig arra, hogy
nemcsak a fővárosban és nemcsak a megyeszékhelyeken van
élet. Segítsenek! Például abban,
hogy a tíz éve vajúdó csongrádi
elkerülő út végre megépülhessen.
Murányi László, kissé vitatkozva
Tóth Istvánnal, annak a véleményének adott hangot, hogy
igenis lehet tíz-húsz hektáron is
eredményesen gazdálkodni. Persze
nem mindegy, hogy mit és hogyan
termelnek – tette hozzá.
A régió úgy néz ki, hogy van egy
szegény rokon, Békés megye, amely
rendkívüli mértékben szegény, elmaradott, és a legfejletlenebb, a legerősebb és legstabilabb (ugyanakkor
viszonylag szerény fejlődést mutatva)
Csongrád megye, míg a dinamizmust
Bács-Kiskun megye képviseli (még
ha lényegesen alacsonyabb fejlettségi
mutatókkal rendelkezik is, mint
Csongrád megye).

Szeged a tudás fellegvára

Van viszont, amiben Csongrád
megye hosszú ideje az ország élvonalába tartozik, a főváros után a
leggazdagabb a kutató-fejlesztő helyekben. A tudásalapú társadalomban,
a jövő fejlesztéseiben kiemelkedő
Szeged szerepe.
Szinte mindenütt húzóágazatnak
tekintik az idegenforgalmat, a DélAlföldön is. Tendenciájában mindenképpen bővülés ﬁgyelhető meg,
ám rendkívül sok még a tartalék, a
ki nem használt lehetőség.

meg Végh Zoltán, áttérve néhány
jellemző társadalmi jelenség értékelésére. Ami a népességszámot
illeti, a statisztikai szakember nem
is annyira a csökkenésben, hanem a
népességi struktúra megváltozásában
látja az alapvető problémát. Az hogy a
nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban
részesülők aránya országosan 30%-a
a népességnek (Csongrád megyében
ennél is magasabb), megkerülhetetlen
probléma elé állítja a döntéshozókat.
A korhatár alatti és a rokkantnyugdíjasok aránya nagyon magas: az összes
saját jogú nyugdíjas egynegyede korengedményes Csongrád megyében!
(Többféle oka is lehet ennek, például
a korösszetétel, az etnikai összetétel
változása stb.) A természetes fogyás
mellett vándorlási többlet várható
Szegeden és Vásárhelyen is. Ha a
jelenlegi tendenciák folytatódnak,
Szeged megelőzheti Miskolcot.
A kereseti viszonyok nem haladják
meg az országos átlagot, egyedül a
mezőgazdaságban mutatkozik némi
előny, az összes többiben elmaradás.
A munkanélküliség tekintetében
viszonylag kedvező helyzetben van
Csongrád megye (a középmezőnyben
foglal helyet), ami relatív fejlettségével, és a népesség korösszetételével
függ össze.
Azt a statisztikai igazgatóság vezetője is érzékeli, hogy rendkívül
dinamikus a fejlődés a szomszédban,
Romániában, félő, hogy átrohannak
rajtunk a befektetők, mielőtt még
Szeged hegemón szerepet tudna
kialakítani magának a térségben.

Használják a KSH-t!

Több kérdésre válaszolva Végh
Zoltán kifejtette: a közigazgatás részeként közpénzből működteti az
állam a statisztikai rendszert, s azért
van, hogy minél szélesebb körben
használják is az információkat. Az
más kérdés, hogy a társadalom
A népesedési struktúra már
mennyire él vele – tette hozzá a
„taposóaknái”
KSH regionális igazgatója. (A KSH
A gazdaság nem önmagáért van, Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
hanem az ott élő emberek megélhe- Újszegeden, a Jobb fasor 6–10-ben
tésének biztosítására is – jegyezte található.)

Semmit nem tanulnak a politikusok

Horváth István, miközben a KSH kivetített táblázatait ﬁgyelte,
számolt: az jött ki neki, hogy 2000 és 2005 között a GDP megyei és az
országos értéke között 7,5%-ra nőtt a különbség. Ahogy fogalmazott,
kinyílt az az olló, ami a térség leszakadását jelzi. Korábban meghozott
politikai döntésekre utalt, melyekből máig nem akarnak okulni a politikusok. Ha például az M5-öst öt évvel korábban építik meg, már más
a helyzet, nem, vagy nem ekkora mértékű lenne a lemaradás. Most
már túlszaladnak rajtunk a befektetők. A jövő kilátásait is aggasztónak
ítéli meg a kamara szentesi kistérségének elnöke. Tragikusnak nevezte,
hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretösszegéből
gazdaságfejlesztésre mindössze 25%-ot fordítanak, az összes többit
infrastrukturális, közösségi jellegű beruházások viszik el, amelyek
nem termelik, hanem fogyasztják a GDP-t. Horváth István szerint
Csongrád megyében még ennél is rosszabb a helyzet.

Az elnök „vesszőparipái”
Szeri István reagált az elhangzottakra, illetve fejtette ki véleményét
maga is Csongrád megye gazdaságáról. A kamara elnökének is „vesz-

Fürdőparadicsom

Szenkovszki István az idegenforgalmi lehetőségekkel kapcsolatban
jegyezte meg, hogy ha síparadicsom nem is lesz Csongrád megyéből, fürdőparadicsom még
lehet – Szeged, Mórahalom, Algyő,
Makó, Vásárhely fürdőfejlesztéseire
utalt. „Ebben is érdemes hinni!”
– tette hozzá.
szőparipája” a szigetszerű fejlődés,
ami országosan, regionálisan és
megyei szinten egyaránt jellemző.
A fejlesztési elképzeléseket minden
eddiginél komolyabban a területi
kiegyenlítődésekhez kell igazítani
– hangsúlyozta. Az elnök másik
„vesszőparipája” a képzés és az oktatás
– e területen Csongrád megye áll a
legjobban a régióban, biztató folyamatok indultak el a felsőoktatásban
is a munkaerőpiac kiszolgálása érdekében (elindult a műszaki képzés).
A szakképzési struktúrát jelentősen
át kell alakítani a munkaerő-piaci
igényeknek megfelelően. A kamara
elnöke maga is gyakran találkozik be-

fektetőkkel. „A harmadik kérdés már
a munkaerő szerkezetére vonatkozik,
s bizony kényelmetlen helyzetbe
kerülünk, amikor elkezdik sorolni
igényeiket” – osztotta meg élményeit
Szeri István az elnökség tagjaival. A
Flextronikot, a Nokiát és másokat,
akik elmentek Kolozsvárra vagy
Temesvárra, annyira nem sajnálja az
elnök, hiszen 50 ezer forintos bérért
ilyen betanított munkát nálunk már
nehéz eladni, Romániában még igen.
Kérdés, meddig.
A korrupciós indexet Szeri István
is nagyon magasnak tartja, számolt,
ha az így kieső több százmilliárdot
gazdaságfejlesztésre lehetne fordítani,
hihetetlen eredményeket lehetne
elérni. Ő is aggasztónak tartja az
ÚMFT struktúráját, megjegyezte, a
Nemzeti Fejlesztési Terv 2-ben már
csak 20 százaléka az a keretlehetőség,
amit közvetlen gazdaságfejlesztésre
el lehet költeni. Legalább a ciklus
második felében próbáljuk meg a
gazdaságfejlesztés felé irányítani a
fejlesztés szekerét! – hangoztatta.
Az aktivitási ráta alakulását – az
emberek 25%-a a korhatár elérése
előtt elmegy nyugdíjba Csongrád
megyében – rendkívül aggasztónak
nevezte Szeri István. A kérdésre
minden eddiginél komolyabban fel
kell hívni a ﬁgyelmet, a folyamatot
meg kell állítani – tette hozzá.
Ő. F.
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Postapartner program a kamarában
A Postapartner program
második üteméhez kapcsolódóan megyei információs
napokat tartottak március 19-én
Veszprém, Baranya, Csongrád
és Fejér megyében, valamint
Budapesten. A Csongrád megyei tájékoztatót a kamara
közreműködésével rendezték
meg a CSMKIK székházában,
mintegy ötven érdeklődő vállalkozás, illetve önkormányzat
részvételével.
A Magyar Posta modernizációs programjának újabb fontos
állomása a Postapartner hálózat
bővítése. A postai hálózat korszerűsítését célzó Postapartner
program lényege, hogy a postai szolgáltatás ellátására önkormányzatok és vállalkozók
pályázhatnak közbeszerzési
pályázat keretében. A program
most induló második ütemében Baranya, Csongrád, Fejér
és Veszprém megye, valamint
Budapest vesz részt.
A Postapartner programhoz

Jogszabályﬁgyelő
Közlemény az alkalmazható
üzemanyagárakról
2008. április 1-je és április 31-e
között alkalmazható üzemanyagárak
Ólmozatlan motorbenzin:
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin
302 Ft/l
Gázolaj 310 Ft/l
Keverék 325 Ft/l
LPG autógáz 187Ft/l
2008. évi VII. törvény egyes
adótörvények módosításáról
Az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény módosításáról a Magyar Közlöny 44. számában
olvashatnak bővebben.

Nagy érdeklődés kísérte a Postapartner prezentációt
különböző támogatási lehetőségek is kapcsolódnak: fejlesztési
hitellehetőségek, munkaerő-piaci
programok.
A program közbeszerzési
pályázata 2008 március második hetében jelent meg a TED
(Tenders Electronic Daily), az
Európai Unió közbeszerzési
weboldalán, és a Magyar Posta
honlapján is letölthető: www.
posta.hu/postapartner.

A kamarai ügyfélszolgálaton a
program részleteit tartalmazó nyomtatott tájékoztató anyagok is rendelkezésre állnak az érdeklődők számára. Kérésre a kamara megbízható
pályázatíró céget javasol Pályázatírói
Szakértői Hálózatából..
A Postaprogram kamarai felelőse a CSMKIK-nél: Pintér
Ágnes közgazdasági referens, tel:.
62/486-987/152 m., e-mail: pinter.
agnes@csmkik.hu.

A közbeszerzési kiﬁzetésekhez
2009. január 1-jéig nem szükséges együttes
adóigazolás bemutatása
A Futár februári számában hírt adtunk egy közbeszerzési kiﬁzetésekhez kapcsolódó, március 1-jén hatályba lépő jogszabályi rendelkezésről. A rendelkezést azonban a hatályba lépést követően gyorsan
megváltoztatták. Az Országgyűlés által 2008. március 10-én elfogadott
– egyes adótörvények módosításáról szóló – törvény (Magyar Közlöny
44. száma), a kihirdetést követő nappal, az adózás rendjéről szóló
törvényben meghatározott, a közbeszerzésekhez kapcsolódó kiﬁzetésekkel összefüggő felelősségi szabályok, továbbá az ehhez kapcsolódó
együttes igazolás, központosított ellenőrzés, valamint mulasztási bírság
rendelkezések alkalmazását 2009. január 1-jére halasztotta azzal, hogy
a 2008. március 1-jétől esedékes kiﬁzetések együttes adóigazolás nélkül
is teljesek. Tehát a közbeszerzésekhez kapcsolódó 100 ezer Ft feletti
kiﬁzetéseket továbbra is lehet adóigazolás nélkül teljesíteni.

Két új adatbázis az
adóhatóság honlapján
Az állami adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (Art.) rendelkezései alapján – február hónap
folyamán – közzétette honlapján a csoportos áfa-alanyiságot
választó adózók adatait, továbbá
az áfa-alanynak és eva-alanynak
nem minősülő, de adószámmal
rendelkező jogi személyek és
egyéb szervezetek adatait. Az új
adatbázisok közzététele a korábban már nyilvános adatbázisokhoz hasonlóan az üzleti élet biztonságát, és az üzleti partnerek
kellő tájékoztatását szolgálja.
A csoportos áfa-alanyok
adatbázisában közzétett adatok
között szerepel az áfaalanycsoport azonosító száma, a
csoportképviselő és az egyéb
csoporttagok neve (elnevezése), adószáma, illetve a csoportos áfa-alanyiságot engedélyező
határozat jogerőre emelkedésének időpontja. A csoportazonosító szám az áfa alanyainak
adatbázisában is szerepel azon
adózók adatai mellett, akik
áfaalany-csoport tagjai.
Az áfa-alanynak és evaalanynak nem minősülő, de
adószámmal rendelkező jogi
személyek és egyéb szervezetek
esetén az adózók nevét (elnevezését) és adószámát teszi közzé
az adóhatóság.
Az adatbázis elérhető az
APEH honlapján (www.apeh.
hu ) jobb oldali Adóalanyok
adatbázisai menüben.

Pályázati felhívás

A kamara által minősített Kiváló Gyakorlati Képzőhely cím elnyerésére

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara oktatási, szakképzési és mestervizsga munkabizottsága pályázatot hirdet a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparakamara
által minősített Kiváló Gyakorlati Képzőhely
cím elnyerésére.
A pályázaton részt vehet minden olyan megyei
gazdálkodó szervezet, illetve gyakorlati képzőhely, amely az alábbi feltételnek megfelel:
- a gazdálkodó szervezet tagja a kamarának,
- gyakorlati oktatást legalább három éve
végez,

- tanévenként legalább két tanulót oktat,
- a tanulóknak van érvényes tanulószerződésük.
A pályázatban ismertessék, hogy az elmúlt
három évben (2005, 2006, 2007) a szakmai
záróvizsgákon milyen osztályzatokat értek el a
tanulók. Külön térjenek ki a szakmai tanulmányi versenyeken elért eredményekre (Szakma
kiváló tanulója verseny, szakmai tanulmányi
verseny stb.).
Ha volt lemorzsolódás, akkor annak okait
is írják be.
A pályázatban minden olyan tény, adat

szerepelhet, amely alkalmas a cég oktatónevelő
munkájának megítélésére (pl: végzett tanulók
munkába állítása, továbbtanulás stb.)
A Kiváló Gyakorlati Képzőhely elismerés
többször is elnyerhető. A második, vagy további
alkalmakkor a gazdálkodó szervezet megerősítő
oklevelet kap.
Az elismerést a kamara oktatási, szakképzési
és mestervizsga munkabizottsága ítéli oda.
A pályázatokat a CSMKIK Oktatási Igazgatóságára kérjük beküldeni május 10-ig.
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Aktuális

Segítségnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás = megelőzés

Ingyenes munkavédelmi információk
vállalkozásoknak

Januártól ismét módosultak a
vállalkozásokat érintő munkavédelmi jogszabályok és előtérbe
került a foglalkoztatás biztonsága a
kisvállalkozások esetében is. Fontos,
hogy a kis- és középvállalkozások
is tisztában legyenek a rájuk vonatkozó munkavédelmi előírásokban,
jogszabályokban megfogalmazott
kötelezettségeikkel, mert ezek be
nem tartása súlyos bírságokhoz
vezethet. Az eligazodás azonban
nem könnyű, hisz számos jogszabályt kell ismerni és értelmezni
ahhoz, hogy egy vállalkozás el tudja
dönteni rá milyen munkavédelmi
előírások vonatkoznak.
Az alábbiakban a vállalkozások
számára is elérhető ingyenes munkavédelmi információhoz jutási
lehetőségeket foglaltuk össze, ahol
tanácsot és információt kaphatnak a
témában őket érintő kérdésekről.
Munkavédelmi Tanácsadó
Szolgálat
Az Országos Munkavédelmi és
Munkaügyi Felügyelőség (OMMF)
keretein belül működik.
A tanácsadás célja a mikro,
kis- és középvállalkozások, illetve
az induló vállalkozások számára, az egészséges és biztonságos
munkavégzés feltételeinek meg-

teremtésében való segítségnyújtás, a tanácsadás és tájékoztatás
eszközével, nagyobb hangsúlyt
fektetve a megelőzésre.
A szolgálat kizárólag munkavédelemmel kapcsolatos
kérdésekben ad tanácsot. Ez
jogszabályokban, szabályzatokban,
szabványokban megfogalmazott
normatív követelmények ismertetését, illetve az ezekből következő helyes gyakorlat bemutatását
tartalmazhatja. (Folyamatban
lévő hatósági ügyben tanácsot
nem adnak!) A tanácsadás keretében már nem a szankcionálás
az elsődleges eszköz, hanem az
együttműködés. Az érdeklődők
névtelenségüket megőrizhetik a
szolgáltatás igénybevételekor, mely
telefonon, személyesen és írásos
formában történhet. A személyes
tanácsadás megvalósulhat a tanácsot kérő által megjelölt helyszínen
(székhely, telephely stb.) is.
A tanácsadás az alábbi e-mail
címen, illetve telefonszámokon
kérhető:
Dél-alföldi Munkavédelmi
Felügyelőség
da-munkaved-tan@ommf.gov.hu

A Csongrád megyei vállalkozások részére – előzetes telefonos
egyeztetés alapján – minden szerdán 10–14-ig személyes tanácsadás
is van a Munkavédelmi Felügyelőség szegedi irodájában (Szeged,
Alsó kikötő sor 6.).
Munkavédelmi Információs
Szolgálat

A Munkavédelmi Tanácsadó
Szolgálat részeként működő ingyenes, telefonos munkavédelmi
információs szolgálat tájékoztatást nyújt a munkavédelemmel
kapcsolatos jogosultságokról és
kötelezettségekről a munkavállalók és munkáltatók, az érdekképviseleti szervek és minden,
a munkavédelem kérdései iránt
érdeklődő számára.
A tájékoztató, tanácsadó tevékenységet a következő szervezetek
látják el:
Országos Munkavédelmi
és Munkaügyi Főfelügyelőség
(OMMF)
Témakör: munkahelyi biztonBács-Kiskun megye

Katona József

76/500-798

Csongrád megye

Melicherné Szabó Éva

76/500-794

Békés megye

Vízhányó László

66/529-452

Nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás
– elektronikusan

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a társadalombiztosítási
nyugellátásáról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
(a továbbiakban: Tny.) 3. § (4) bekezdésének
e) pontja értelmében a NYENYI lappal kapcsolatos 2006. és 2007. évi adatszolgáltatási
kötelezettség elektronikus ügyintézés keretében
is teljesíthető.
A 2007. január 1-jétől hatályos Tny. 97. § (2)
bekezdésének b) pontja, valamint a törvény
végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet 88/A § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a nyugdíjjogosultsághoz, illetőleg a
nyugdíj megállapításhoz szükséges adatszolgáltatást a nyilvántartásra kötelezett megbízása
alapján az Art. 7. § (1)-(2) és (6) bekezdésének
alkalmazásával meghatalmazottja, illetve
képviselője is teljesítheti.
A nyilvántartásra kötelezettnek az adatszolgáltatás teljesítéséhez az Ügyfélkapu hozzáféréssel
rendelkező meghatalmazott, illetve képviselő

ság. Zöld szám: 06 80 204/292
Hívható: hétfőtől csütörtökig
8.30–16.00, pénteken 8.30–13.30.
Országos Munkahigiénés és
Foglalkozás-egészségügyi Intézet
(OMFI)
Témakör: munkahelyi egészség.
Zöld szám: 06 80 204/264 Hívható:
hétfőtől csütörtökig 7.45–16.00,
pénteken 7.45–11.45.
Segítséget adhatnak a munkavédelemhez a különböző honlapokon fellelhető információk is.
Ilyen pl. a www.munkavedem.
biz/, ahol legfontosabb munkavédelmi tudnivalók olvashatók,
ingyenes felmérés található, amelynek kitöltése esetén megtudhatók
a vállalkozás alapvető munkavédelmi kötelezettségei.
A www.munkavedelem.lap.hu
oldalon megtalálhatók a különböző munkavédelmi eszközgyártók
és forgalmazók, jogszabálygyűjtemények, munkavédelmi szabályzatok stb.
Összeállította: Kürti Klára

természetes személyazonosító adatait az ONYF
által erre a célra rendszeresített nyomtatványon
(Bejelentő lapon) kell közölnie.
A Bejelentő laphoz mellékelni kell a meghatalmazás eredeti példányát az adatszolgáltatásra kötelezettnek az illetékes regionális nyugdíjbiztosítási
igazgatási szerv részére kell megküldeni.
Az adatokban bekövetkező változást is a
Bejelentő lapon kell közölni.
Az adatszolgáltatás teljesítésével meghatalmazott
személy a foglalkoztatói (NYENYI) programot az
ONYF internetes honlapjáról, a program működéséhez szükséges foglalkoztatói azonosító állományt
pedig az ONYF e-NYENYI rendszerének erre a
célra kialakított funkciójával töltheti le.
Az adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés
keretében történő teljesítése a NYENYI program
által előállított export állománynak a http://www.
magyarorszag.hu/ portál „Általános dokumentumfeltöltő” szolgáltatásával valósul meg.
Az adatszolgáltatásnak a Központi Elektronikus

Szolgáltató Rendszeren keresztül történő beérkezéséről a központi rendszer adja az érkeztető
számot is tartalmazó visszaigazolást. Az adatoknak a nyugdíjbiztosítási ágazat nyilvántartási
rendszerébe történő befogadásáról, illetve hibás
adattartalom, vagy érvényes meghatalmazás hiánya miatti visszautasításáról az adatszolgáltatásra
kötelezett (meghatalmazást adó) foglalkoztató, a
meghatalmazott (pl.: könyvelőiroda) és az adatszolgáltatást teljesítő személy elektronikus úton,
a Bejelentő lapon közölt elektronikus levelezési
címre értesítést kap. Az adatbefogadással kapcsolatos konkrét adatokat (személyhez rendelési
hibalistát stb.) tartalmazó PDF állományokat az
ONY honlapjáról elérhető e-NYENYI rendszeren keresztül tudja a Bejelentő lapon megjelölt,
Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkező személy
megtekinteni.
Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság
Szeged
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Lengyelország
0804-01 Ipari fémtermékek (drót,
huzal, szegecs, szegek, drótháló) lengyel
gyártója és forgalmazója kereskedelmi
partnereket keres, kohászati termékeket
(acél) vásárolna.
„METALURGIA” S.A., cím: Pl-97500 Radomsko, ul. Reymonta 62., tel.:
/+48-44/-6854-267, fax: 6854-161, email: metalurgia@metalurgia.pl, robert.
nieczyporuk@metalurgia.pl, web: www.
metalurgia.pl , skype: robert-metalurgia,
kapcsolat: Robert NIECZYPORUK.
0804-02 Tűzvédelmi és tűzoltó berendezések, rendszerek tervezésére, gyártására, kivitelezésére specializálódott lengyel
cég kereskedelmi partnert keres.
MINIMAX Polska Sp. z o.o., cím:
Pl-05-092 Łomianki k/Warszawy,
ul. Ogrodowa 2729, Kiełpin, tel.:
/+48-22/-751-4080, fax: 751-4082, email: m.kornaszewska@minimax.pl
marketing@minimax.pl, web: www.
minimax.pl, Kapcsolat: Magdalena
KORNASZEWSKA
0804-03 IT termékek, számítógépházak,
hangszórók, számítógépelemek lengyel
gyártója, forgalmazója nagykereskedőket,
kereskedelmi partnereket keres.
MODE COM Sp. z o.o., cím: Pl-03301 Warszawa, ul. Jagiellońska 82., tel.:
/+48-22/-597-4848, fax: 597-4868, email: joanna.jaworska@modecom.pl,
web: www.modecom.pl, kapcsolat: Joanna
JAWORSKA.
0804-04 Faipari termékek, bútorlapok
lengyel gyártója bútorgyártókkal, nagykereskedőkkel venné fel a kapcsolatot.
METAL- SYSTEM Sp. z o.o., cím:
Pl-39-200 Dębica, Al. Jana Pawła II nr
25., tel.: /+48-14/-681-1163, fax: 6811164, e-mail: ula.s@metal-system.net.pl
kontakt@metal-system.net.pl , web: www.
metal-system.net.pl, kapcsolat: Urszula
STRÓŻEWSKA .
0804-05 PVC proﬁlok, lécek, padlók
lengyel gyártója kereskedelmi partnert
keres.
VOX INDUSTRIE S.A. (Grupa
Kapitałowa), cím: Pl.-62-004 Czerwonak,
ul. Gdyńska 143., tel.: /+48-61/-812-1001,
fax: 812-0583, mobil: /+48-607/321-969, email: pcv@vox.pl web: www.pvc.vox.pl
0804-06 Autóklíma alkatrészek
gyártására specializálódott lengyel cég
kereskedelmi partnert keres.
Firma AIRSTAL, cím: Pl-95-060
Brzeziny, Jordanów 4., tel.: /+48-46/874-6646, mobil: /+48-607/-042-037,
skype: airstal-jarek, e-mail: jarek@airstal.
com web: www.airstal.com , kapcsolat:
Jarosław MUSOLF.
0804-07 Női cipők lengyel gyártója
nagykereskedőket, kereskedelmi partnert keres.
F.P.H. MF, cím:Pl-42-282 Kruszyna,
Bogusławice, ul. Grabowska 23., e-mail:
slawekem@wp.pl, kapcsolat: Sławomir
MAŁASIEWICZ.
0804-08 Padlófelmosó eszközök,
súrolók, mopfejek lengyel gyártója
nagykereskedőket, kereskedelmi partnereket keres.
P.W. WOBA Sp. z o.o., cím: Pl-91-212
Łódź, ul. Wersalska 47/75., tel.: /+4842/-652-4844, fax: 652-8884, e-mail:
export@woba.pl web: www.woba.pl,
kapcsolat: Dominika TYNENSKA.
0804-09 Fröccsöntött műanyag tárgyak, üvegtárgyak, reklámtárgyak lengyel
gyártója megrendelőket, kereskedelmi
partnereket keres.
P.P. H. NOEX, cím: Pl-62-052
Komorniki, ul. Fabianowska 128., tel./
fax: /+48-61/-810-8815, 810-8821, mobil:
/+48-605/-255-854, e-mail: julia@noex.
com.pl weblap: www.noex.com.pl
K ap c s o l at : Ju l i a S Z Y P U R ARAMÍREZ.

Üzleti ajánlatok
Törökország
0804-10 Kültéri játszótéri eszközök,
mászókák, csúszdák, padok, lugas, fém
szemetes, egyéb polietilén termékek tervezésére, gyártására specializálódott török
cég szeretné értékesíteni termékeit.
DUSE KENT MOBİLYALARI SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, cím:
Ankara, Ostim Mahallesi 644.Sok. No:12
Ostim, tel.: +90-312 394 52 15, fax: 312
52 18, e-mail: dusepark@hotmail.com,
web: www.duseﬁber.com.tr
0804-11 Csaptelepek, szerelvények
török gyártója értékesítési partnereket
keres.
TOPSAN Musluk San.Tic.Ltd.Şti., cím:
34440 Istanbul, Muratpaşa Mah.Uluyol
Ata Cad.Tel Sok.No:2/2, tel.: +902126159942, fax: 902126157371, e-mail:
info@topsanmusluk.com.tr, web: www.
topsanmusluk.com.tr
0804-12 Estélyi és koktélruhák, női
cipők török gyártója értékesítő partnereket keres.
NETON GIYIM YI TICARET LIMITED SIRKETI, cím: 35210 Izmir,
Mimarkemalettin Cad. No:5/z cankaya,
tel.: +90232-4459156, fax: 4453003, e-mail:
info@netoncollection.com, web: www.
netoncollection.com
0804-13 Fürdőszoba szőnyegek, plédek
gyártására specializálódott török cég
kereskedelmi partnereket keres.
BOĞAZİÇİ TEKSTİL İNŞAAT GIDA
TURİZM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ., cím:
34852 Istanbul, Zümrüt Evler MAH.NİL
CAD.ÇAĞLAYAN SOKAK NO:1/2, tel.:
+90-216-4270397, fax: 4270269, e-mail:
info@bogazicitekstil.com.tr, web: www.
bogazicitekstil.com.tr
Ukrajna
0804-14 „Good Wine” bor és szeszesital szupermarket ukrajnai üzemeltetője
együttműködne termékeik ukrajnai terítésében érdekelt magyar bortermelőkkel,
exportőrökkel, ill. boripari kellékeket
gyártó cégekkel.
„Wine Bureau”, cím: ul. Mecsnikova,
Kijev, 01133, Ukrajna, tel.: +38-044/49110-75, 278-29-99, 390-75-00, mobil: +38050/330-27-95, fax: +38-044/278-29-44,
390-79-60, e-mail: kopyl.v@goodwine.
com.ua, info@winebureau.com.ua, web:
www.goodwine.com.ua/, kontaktszemély:
Igor PJEH kereskedelmi igazgató.
0804-15 Ukrán farmergazdaság
„ROSS-308” és „COBB-500” brojler
naposcsibe beszerzéséhez, valamint
brojler szülőpártartási és naposcsibeértékesítési beruházási projekt megvalósításához keres magyar üzleti partnert.
A farmergazdaság mezőgazdasági növénytermesztésre és baromﬁtenyésztésre
szakosodott; több mint 1000 ha szántóföldet művel meg. Fő tevékenysége
– brojlercsirke-tenyésztés, ami jelenleg
3 csirkefarmon történik, kapacitás: 500
ezer db csirke/év. A gazdaság területén
további 6 ipari létesítmény van, melyek csirkefarmmá történő felújítását
tervezik.
„FH „Podolyszkaja marka”, cím: ul. K.
Marksza, 9. Dunajivci, Hmelynickij megye,
Ukrajna, tel.: +38-067/380-31-43; 384-3998; e-mail: brouler@list.ru, kontaktszemély:
Sz. B. BODNÁR igazgató.
0804-16 Poltava székhelyű agráripari
cég magyar üzleti partnert keres ukrajnai
telephelyű sertéstenyésztési befektetési
projekt közös megvalósításához.
„PolAgroService Company”, cím:
oﬃce 430, Chervonoarmiyska str, 3.
Poltava, Ukrajna, tel.: +38-0532/612-513, fax: +38-0532/612-113, e-mail:
koralexx@gmail.com, kontaktszemély:
Alexander KORYAZHKIN.
0804-17 Keramzittermékeket előállító
ukrajnai gyár termékei értékesítése
céljából együttműködne magyar épí-

tőipari kivitelezőkkel, építőanyagokat
gyártó, ill. forgalmazó vállalatokkal,
kert- és parképítéssel foglalkozó cégekkel. Termékei:
- keramzitkavics, szemnagyság: 5 – 10
mm, 10 – 20 mm és 20 – 40 mm;
- keramzithomok, frakció: 0,16 – 5
mm.
Mennyiség: 9000 m3/hó. A gyárnak
saját nyersanyagforrása (vendicsanszki
agyagbánya), raktára (kapacitás: 100
ezer tonna agyag) van.
„OAO „Zavod „KERAMZIT” ul.
Ajvazovszkogo, 28. Vinnica, 21022,
Ukrajna, tel./fax: +38 0432/664-802, +380432/539-315, e-mail: vin_keramzit@mail.
ru, web: www.kollekeramzit.com.ua,
kontaktszemély: Artur SZOKOLOV
elnök.
ITD-H Beszállítói és
Tanácsadó Központ
0804-18 Német cég magyar ólomfeldolgozó üzemeket keres (keresett
termék: ólom alapanyag).
08-08/E/DE-1
0804-19 Növénytermesztéssel foglalkozó cég keres kereskedelmi kapcsolatokat
Magyarországon.
08-08/E/ES-1
0804-20 Centrifugális szivattyú (vertikális, elektromotorhoz kapcsolva) gyártót
keres barcelonai cég.
08-08/E/ES-2
0804-21 Angol cég papírtáska, szalvéta és műanyag evőeszköz gyártókkal
szeretne kapcsolatba lépni.
08-08/E/GB-1
0804-22 Angol vállalat speciális ragasztóanyag gyártót keres.
08-08/E/GB-2
0804-23 Izraeli vállalat kész (nyomott)
papírzacskót szeretne nagy tételben
vásárolni, cukor és só csomagolásához
(1 kg – 75 g/m2).
08-08/E/IL-1
0804-24 Bőrruházat- és fehérneműgyártással foglalkozó indiai cég a következő termékeket keresi Magyarországon:
kerámiatermékek, sportfelszerelések,
bor.
08-08/E/IN-1
0804-25 Norvég vállalat tejbázisú protein (por alapú) gyártókat és
szállítót keres. A táplálékkiegészítő
terméket a Heimdalban működő
egészségközpont számára kívánják
beszerezni, ahol több hasonló terméket
is forgalmaznak.
08-08/E/NO-1
0804-26 Svéd vállalat steril csomagolástechnológiával foglalkozó cégekkel
szeretne kapcsolatba lépni, akik BFS
(fúvás-töltés-lezárás) technológiát alkalmaznak.
08-08/E/SE-1
0804-27 Spanyol cég budapesti programjának szervezéséhez keres standépítőket, fényképészt, catering cégeket, PR
ügynökségeket, D.J.-ket, autókölcsönzőket és biztonsági cégeket.
08-08/V/ES-1
0804-28 Orosz egyesület 100 ha-on
gyógynövény-termesztés és -feldolgozás
beindítását tervezi az urali régióban,
helyi őshonos gyógynövényekre alapozva.
Olyan partnert keresnek, akinek a kis
kapacitású gyógynövény-feldolgozásban tapasztalatai vannak, és segíteni
tudja a regionális feldolgozó kapacitás
kialakítását technológia és know-how
átadásával.
Az ágazat regionális fejlesztése jelenleg
terv, annak megvalósításához keresnek
külföldi partnert. Az egyesület kész
a technológiát megvenni, de kész azt
vegyes vállalat formájában a régióban
közösen hasznosítani is.
08-08/V/RU-1

Kamarai Futár
0804-29 Német cég orosz típusú (JET Fuel TS-1) olajat vásárolna,
illetve olajﬁnomító kapacitást keres
Magyarországon.
08-09/E/DE-1
0804-30 Francia vállalat alumíniumöntödékkel szeretne kapcsolatba lépni.
08-09/E/FR-1
0804-31 Görög cég esztergapadhoz
keres alkatrészgyártókat.
08-09/E/GR-1
0804-32 Görög vállalat dobozokat
venne hullámpapírból.
08-09/E/GR-2
0804-33 Olasz cég fagyasztott fél
sertést vásárolna.
08-09/E/IT-1
0804-34 Olasz vállalat bőrtermékeket
keres megvételre.
08-09/E/IT-2
0804-35 Olasz cég kristálytermékeket
vásárolna Magyarországon.
08-09/E/IT-3
0804-36 Egy ismert beruházó/építőipari
cég Izraelben (leányvállalatuk van Magyarországon is) hídépítő üzletága keresne
kapcsolatot hasonló proﬁlú céggel.
08-09/V/IL-1
0804-37 Fémhulladék-vásárlással foglalkozó litván cég használt katalizátorokat
és telekommunikációs berendezéseket
vásárolna, illetve olyan magyar vállalatokkal szeretne együttműködni, melyek
hasonló proﬁllal rendelkeznek.
08-09/V/LV-1
0804-38 Román vállalat konfekciós
bérmunkát vállal: női és férﬁnadrágok,
blúzok és ingek, ágyneműk és bármilyen
konfekciós munkát beleértve a frottírtermékek varrását is. Várják e területen
érdekelt cégek jelentkezését.
08-09/V/RO-1
Az ITD-H Beszállítói és Tanácsadó
Központ üzleti ajánlatai iránt e-mailben
vagy faxon érdeklődhetnek.
Kontaktszemélyek: Molnár G. Csilla
és Bazsó Beáta.
Fax: (1) 472-8140, E-mail:
uzletihirek@itd.hu
Telefon: (1) 472-8150
Enterprise Europe
Network
0804-39 Görög cég festéshez (olaj- és
vízfesték) szükséges vászon gyártóit
keresi. A vászon paraméterei: poliészter,
30% pamut és 100% pamut, kevesebb
mint 360 g/m².
0804-40 Görög cég napelemet gyártó
cégek képviseletét vállalná.
0804-41
Görög cég olyan gyártókat képviselne,
melyek akkumulátorokat, lámpákat,
tisztítószereket, egyéb termékeket gyártanak gépkocsikhoz.
0804-42 Zománcozott szerszámok
gyártására specializálódott bolgár cég
importőrökkel és disztribútorokkal
venné fel a kapcsolatot.
0804-43 Egyszeri felhasználásra szánt,
Kínában gyártott, műanyag termékek
(edények, kés, villa, szívószál) francia
importőre ügynököket, disztribútorokat keres.
0804-44 Francia cég olyan ipari partnereket keres, akiket érdekel a biomassza
felhasználása.
Az üzleti ajánlatokhoz tartozó cégadatokkal kapcsolatban az Ön vállalkozásadatainak megadásával (cégnév, cím,
kapcsolattartó neve, telefon /faxszám,
e-mail cím, esetleg weboldal elérhetősége)
Füzesi Edina ügyfélszolgálati munkatársnál érdeklődhet a fuzesi.edina@csmkik.
hu e-mail címen vagy a 62/ 426-149-es
faxszámon. (A várható ügyintézési idő
3-8 nap.)
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Továbbra is 1%-os állami kamattámogatás a Széchenyi Kártyára!

Népművészet Ifjú
Mestere

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
ösztönözni kívánja a ﬁatalok népművészeti
előadói, tudományos és alkotó tevékenységét,
a magyar nemzeti és a magyarországi nemzetiségi hagyományok ápolását, továbbélését.
Ezen szándéka kifejezéseként az idén is pályázatot ír ki a „Népművészet Ifjú Mestere” cím
elnyerésére. A részvétel alapfeltétele minden
kategóriában a 15 és 35 év közötti életkor.
A tárgyi alkotóművészet kategóriában a
pályázónak választott szakágában 5 egyedi
tárgyat vagy egy funkcionálisan összetartozó
tárgycsoportot kell beküldenie.
A pályázatok benyújtási határideje:
április 28.
A p á lyázat i adat lap letölt hető a
Hagyományok Háza honlapjáról: www.
hagyomanyokhaza.hu
A pályázatokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre a Hagyományok Háza
Népművészeti Módszertani Műhelyének
munkatársai válaszolnak. Kézművesség
Imrétől kapható. IPOSZ, AMKA, Bp. Tel.: 1/354-3146. ügyben az 1/225-6065 számot hívják.

A Széchenyi Kártya sikerének és a program
kedvező hatásainak köszönhetően a kormány a
konstrukció kamattámogatásának fenntartásáról
döntött. A kamattámogatás mértéke a 2008.
január 1-je és december 31-e között kibocsátott
kártyák esetében is 1 százalék, 10 millió forint
hitelösszegig, 365 napra.
Előreláthatólag áprilisban indul a Széchenyi
Kártya 2 konstrukció, amely 2 éves futamidejű lesz,
megszűnik a negyedéves feltöltési kötelezettség,
valamint alacsonyabbak lesznek a kártyadíjak.
A jelenleg élő Széchenyi Kártya szerződést nem
kell felmondani, a kedvező változások többségét
hűséges ügyfeleink éppúgy élvezik majd, mint
Nettó kamat: 3 havi BUBOR + 3,8%
az újonnan szerződő vállalkozások.
Biztosíték: Hitelgarancia Zrt. és a tulajdonosok/
A legfontosabbak, amit a Széchenyi
magánszemélyek készﬁzető kezességvállalása
Kártyáról tudni kell:
Felhasználása: vállalkozás likviditási probléHitelkeret nagysága: 500 ezer Ft-tól 25 milmáinak áthidalására, szabad felhasználással
lió Ft-ig
Igénylésével kérjük, keresse fel a kamara szegedi,
Futamidő: 1 év, de a hitelkeret a lejárat esehódmezővásárhelyi vagy szentesi irodáit!
dékességekor meghosszabbítható

Kézműves pályázati felhívások
Kézművesség ma és a reneszánsz
korban

A Magyar Kézművesség Alapítvány az IPOSZ-szal,
a MOMKE-vel és a BKIK kézműves tagozatával
együttműködve Magyar Kézművesség – 2008 és
A reneszánsz korának kézműves hagyományai
címmel kettős, nyílt pályázatot hirdet.
A pályázat első részével napjaink kézművességének legújabb, legszebb produktumait, népművészeti és kézműves iparművészeti alkotásokat,
egy-egy táj motívumkincsét, használati tárgyakat,
dísztárgyakat stb., továbbá ritka vagy kihalófélben
lévő mesterségeket, kézműves szakmákat, illetve
ezek tárgyait szeretnék bemutatni.
A pályázat második része a reneszánsz évéhez
– Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulójához – kapcsolódva a reneszánsz korának
kézműves tárgykultúráját idéző tárgyakat, alkotásokat várnak a szervezők.
Nevezési határidő: május 16.
További információ és nevezési lap Gergely

Mobil: 30/394-6010. e-mail: amka@chello.hu

Országos fazekaspályázat

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a
Hagyományok Háza, a körmendi önkormányzat
és városi kulturális központ meghirdeti a XVII.
országos fazekaspályázatot.
A pályázat témája: mai használati tárgyak,
terítékek, sütő- és főzőedények.
Az adatlap és a zsűridíj beﬁzetését szolgáló
csekk beszerezhető a Hagyományok Házában
(honlapjukról letölthető), a Körmendi Kulturális
Központban.
Az alkotások átvételi időpontja: április
16–18.
A nagydíj 100 ezer, az 1. díj 80 ezer, a 2. díj
70 ezer, a 3. díj 60 ezer forint.
További felvilágosítás a Hagyományok Háza
Népi Iparművészeti Osztályán. Major Tímea,
tel.: 1/201-8734.

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

A Magyar Kereskedelmi és iparkamara turisztikai és kézműves kollégiuma által évekkel
ezelőtt útjára indított Kézművesség ezer éve a
Kárpát-medencében elnevezésű rendezvénysorozata az elmúlt évi sikeres szegedi állomása
után az idén Szombathelyre érkezik. A programok április 18-án a Savaria Múzeumban
a Kézművesség Nyugat-Pannóniában című
kiállítással veszik kezdetüket. A rendezvényen természetesen a Csongrád megyei
kézművesek is képviseltetik magukat.
A Szent György-nap közeli időpontválasztás nem véletlen, ugyanis a Vas Megyei

Kereskedelmi és Iparkamara a múzeumi
igazgatósággal közel egy évtizede rendszeresen tartanak kézműves vásárokat a Vasi
Múzeumfaluban – korhű kellékekkel és
hangulatban, felidézve a középkor világát.
Erre a bejáratott kézműves ünnepre épül a
Kézművesség ezer éve a Kárpát-medencében
rendezvény is.
Természetesen a vasi székhelyen sem maradhat el az európai borlovagrend felvonulása,
avatási ceremóniája, történelmi divatbemutatók, folklórműsorok, kiállítások, kulináris
élvezetek. A szakmai konferencia témája: A
kézművesség 2000 éve Pannóniában.

Informatikai és
logisztikai klub
Az informatikai és logisztikai klub soron
következő, Digitális világunk – 6. című
szakmai délutánja április 15-én, 14 órakor
kezdődik Szegeden, a kamara székházában
(Párizsi krt. 8–12).

Mellébeszél(get)és nélkül
Hampel-cikk a honlapunkon

Dr. Hampel Tamás, a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara vásárhelyi
szervezetének elnöke újabb gazdaságpolitikai cikkel jelentkezett, mely már
olvasható a kamara honlapján (www.
csmkik.hu). Már a bevezető sorokból
kiderül milyen típusú kalandra hívja
olvasóit a csavaros észjárású szerző.
„Noha a változó szélben még a szélkakas
sem cifrázza jobban, azt lehet hallani,
elérkezett a reformok után a stabilizáció
időszaka. Jaj, ezt, ami van, inkább ne
stabilizáljuk, persze én még pontosan azt
sem igazán tudom, mit is kellene most
stabilizálni. Sejtéseim azonban vannak,
és ebből táplálkozik az aggodalmam.”
Más helyütt azt írja: ,,Egy orvos barátom
szarkasztikus véleményét kölcsön véve, és
azt a jelen helyzetre is igaznak gondolva,
a következő megállapítást tehetem: ha
egy nagyon súlyos beteg túl hirtelen
válik tünetmentessé, akkor az minden
bizonnyal már meg is halt.”
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Pályázati felhívás – Apropó

Kamarai Futár

Április 24-ig igényelhető még kamatmentes támogatás a kamarától!

A kamara gazdaság- és kereskedelemfejlesztési,
valamint innovációs alapjából elnyerhető támogatások

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az előző évek gyakorlatához hasonlóan
pályázati felhívást tesz közzé gazdaság- és kereskedelemfejlesztési és innovációs témákban.
A pályázat célja, hogy egyszeri pénzügyi
támogatással segítséget nyújtson a kamarai
tagok gazdaság-és kereskedelemfejlesztéséhez,
bel- és külföldi piacra jutásához, üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez, innovációs elképzelésük
megvalósításához.

támogatás visszafizetését követően további
3 évig nem szünteti meg a kamarai tagságát, vagy ha a pályázat benyújtásának évében
vállal kamarai tagságot, minimum a pályázat
benyújtását megelőző 3 hónappal korábban
is vállalja, hogy a támogatás visszafizetését
követően további 5 évig nem szünteti meg a
kamarai tagságát,
2) a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-,
felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
3) a pályázat beadásakor lejárt köztartozása
A pályázat benyújtására jogosult:
nincs,
Pályázat benyújtására jogosult minden olyan
4) a pályázat beadásakor tagdíj- és szolgáltatási
kamarai tag (egyéni, ill. társas vállalkozás), díj hátraléka nincs,
aki/amely
5) az etikai bizottság nem hozott elmarasztaló
1) a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapig határozatot ellene.
folyamatosan a Csongrád Megyei Kereskedelmi
6) Nem pályázhat 5 évig az a kamarai tag,
és Iparkamara regisztrált tagja volt, vagy ha a 12 aki/amely a már folyósított támogatásból eredő
hónapos folyamatos tagsággal nem rendelkezik, visszaﬁzetési kötelezettségének nem tett eleget,
de a pályázat benyújtását megelőző évben már a támogatási célt nem valósította meg, vagy
csatlakozott a kamarához, és vállalja, hogy a megtévesztően nyilatkozott.

Amit a környezetvédelmi
termékdíj bevallásáról tudni kell

A CSMKIK és a kamarában működő Enterprise Europe Network
iroda április 9-én (szerda) 10
órától tájékoztatót szervez a környezetvédelmi termékdíj-bejelentés
és -bevallás kapcsán előforduló
gyakori hibákról, hiányosságokról, valamint a bevalláskészítés
menetéről gyakorlati példa bemutatásával.
Helyszín: CSMKIK székháza,
Szeged ( Párizsi krt. 8–12. II. e.)
Előadók: a VPOP Dél-alföldi

Regionális Parancsnoksága és a
Regionális Ellenőrzési Központ
illetékes munkatársai, valamint a
Zoll-Platz Kft. vámigazgatója.
Részvételi díj: a CSMKIK tagjai számára 4000 Ft/fő+áfa, nem
tagvállalkozások számára 8000
Ft/fő+áfa.
Részvételi szándékát telefonon (62/486-987) vagy a fuzesi.
edina@csmkik.hu e-mail címen
kérjük jelezni legkésőbb április
8-ig.

Rendezvény-visszajelző
Részvételi szándékomat előzetesen jelzem, illetve a konkrét dátummal
megjelent rendezvények esetében egyben jelentkezem. Kérem az alábbi,
általam X-szel megjelölt rendezvény(ek)ről további tájékoztatásukat
megküldeni.
® Környezetvédelmi termékdíjbevallás – április 9. (Bővebben ugyanezen az oldalon)
® Informatikai és logisztikai klub – április 15. (Bővebben a 15.
oldalon)
® Társasági adóbevallás – április 22. (Bővebben ugyanezen az oldalon)
® Horvát–magyar üzletember-találkozó – április 29. (Bővebben
ugyanezen az oldalon)
A vállalkozás neve: ..............................................................................
Címe: .................................................................................................. .
Kontaktszemély: ..................................................................................
Tel.: ................................................ Fax: .............................................
E-mail: ................................................ .................................................
Kamarai regisztrációs szám: ......................... ..................................
Aláírás

7) Kapcsolt vállalkozások közül csak egy pályázó
részesülhet támogatásban.
Pályázatot benyújtani kizárólag a kamaránál hivatalosan beszerzett és regisztrált CD
lemezen tárolt Pályázati Útmutató csomag
alapján lehet.
Pályázati útmutató ára: 2000 Ft.
A pályázati útmutató beszerezhető: Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12. szám alatti
székhelyén és a hódmezővásárhelyi, szentesi és
makói kamarai szolgáltató irodákban.
A pályázat beérkezésének határideje: 2008.
április 24. 12 óra
A pályázat leadásának helye/postai címe:
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12., Pf.: 524
A pályázati kiírás részletes feltételei megtalálhatók a Kamarai Futár februári számában,
illetve a www.csmkik.hu weboldalon. Részletes
információ a 62/486-987/127-es melléken.

Április 22-én a kamarában

Társasági adóbevallás 2007

Jelentős változások várhatók a
2007. évről szóló társasági adóbevallás tartalmi és technikai
részében, ehhez kaphatnak gyakorlati útmutatót az érdeklődők a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara által szervezett szakmai
előadáson április 22-én 9 órakor
Szegeden, a CSMKIK székházában
(Párizsi krt. 8–12.).
Előadó: Kelemenné Szalma Mária (APEH Dél-alföldi Regionális
Igazgatóság Kiemelt Adóalanyok
Ellenőrzési Osztálya).
Az előadás programja:
9–11.30-ig: A 2007. évi társasági
adóbevallással kapcsolatos fonto-

sabb kérdések (bevallandó adók,
minimumjövedelem előírások,
adókedvezmények stb.).
11.30–12-ig: Konzultáció, válasz
a feltett kérdésekre.
A rendezvényen való részvétel
díja 8000 Ft/fő+áfa, a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagdíj- és szolgáltatási díj
hátralékkal nem rendelkező tagjai
számára 4000 Ft/fő+áfa. Amenynyiben rendezvényünk felkeltette
érdeklődését, kérjük, jelentkezését
(levélben, faxon, e-mailben, vagy
on-line a kamara honlapján) április 21-ig kamaránkhoz eljuttatni
szíveskedjen.

Horvát–magyar üzletembertalálkozó a kamarában
A CSMKIK – a horvátországi
Eszéki Gazdasági Kamarával
együttműködve – és a kamarában működő Enterprise Europe
Network iroda horvát–magyar
üzletember-találkozót szervez
Szegeden április 29-én 12 órától
Szegeden, a kamara székházában
(Párizsi krt. 8–12.)
Érdeklődési területek: gabona-, repceolaj-, szója-, cukor-,
olaj-nagykereskedelem, hús- és
tejipar, öntözőrendszerek, építőanyag-gyártás és -kereskedelem,
mezőgazdasági termékek gyár-

tása és kereskedelme, papíripar,
betoncserép értékesítése, szerszám-nagykereskedelem, női és
férﬁruházat gyártása.
A résztvevő horvát cégek proﬁlját megtekinthetik honlapunkon (www.csmkik.hu), ahonnan
a rendezvényhez kapcsolódó
jelentkezési lap is letölthető.
Bővebb információ, jelentkezés: Đurović Éva tel:62/486-987/142 mellék, e-mail:
d.eva@csmkik.hu
Jelentkezési határidő: április
16.

