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200 millió eurós beruházás az öthalmi laktanyában

Szegeden épül meg a szuperlézer

200 millió eurónyi – több mint 50 milliárd forintos – beruházás, 300 nemzetközi kutató, és az egyetem rektora szerint újabb Nobel-díj
érkezik Szegedre azzal, hogy eldőlt: itt épül meg az Európai Unió egyik gigaberuházása, a Föld legnagyobb teljesítményű lézerközpontja.
2015-re készül el – 10 évig számos kísérletet csak itt lehet majd elvégezni a világon. (Részletek a 3. oldalon)
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XI. Nemzetközi Közlekedési Konferencia

Regionalizmus és közösségi közlekedés
Szeged, november 19–20.

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a kamarában
működő Enterprise Europe Network–Szeged, valamint a Délalföldi Közlekedésfejlesztési Klaszter a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara támogatásával november 19–20-án immár tizenegyedik
alkalommal szervez Szegeden Nemzetközi Közlekedési Konferenciát
„Regionalizmus és közösségi közlekedés” címmel.
Felkért fővédnökök: Dr. Parragh László elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara; Hónig Péter, miniszter, Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium.

Felkért védnökök: Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés
elnöke; dr. Botka László, Szeged Megyei Jogú Város polgármestere;
prof. dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora.
A rendezvényt megelőzően Szegeden tartja kihelyezett ülését az
MKIK Logisztikai és Közlekedési Kollégiumának taxis tagozata.
Bővebb információ a rendezvénnyel kapcsolatban, illetve on-line
regisztráció a www.csmkik.hu honlapon a rendezvények menüpontban található.

A konferencia programja (tervezet)

Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara konferenciaterme (6721 Szeged,
Párizsi krt. 8–12.)
November 19., csütörtök
12.30–13.00 Regisztráció
13.00–13.10 Megnyitó
Nemesi Pál elnök, Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
13.10–13.20 Köszöntő
Nagy Sándor, városfejlesztési alpolgármester,
Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
13.20–14.00 Nyitó előadás
A közösségi közlekedés átalakítása Magyarországon (kormányzati törekvések)
Antali Károly kormánybiztos, Közlekedési
Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium
14.00–14.30 A Volán-társaságok regionális
együttműködésének irányai
Kamarás Miklós, vezérigazgató, Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
14.30–14.50 Kávészünet
14.50–15.30 A közszolgáltatások új típusú
szervezése Magyarországon, a közösségi közlekedés területén
Dr. Dabóczi Kálmán főosztályvezető, Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

15.30–16.00 A MÁV Start Zrt. megfelelési
törekvesei az 1133/2009 sz. korm.-határozat
figyelembevételével
Kozák Tamás, elnök-vezérigazgató, MÁV
Start Zrt.
16.00–16.15 Támogatási eszközök a közösségi közlekedés területén (költségvetési
kapcsolatok)
Csányi Eszter osztályvezető, Pénzügyminisztérium
19.00 Állófogadás
November 20., péntek
8.45–9.00 Regisztráció
9.00–9.30 A helyi tömegközlekedési közszolgáltatás ellátási felőssége és a rendszer
mőködtetése Debrecenben
Kósa Lajos polgármester, Debrecen Megyei
Jogú Város
9.30–10.00 A közösségi közlekedés átalakítási
törekvéseinek más szempontjai (közszolgáltatási
törvény szükségszerűsége)
Fónagy János országgyűlési képviselő, albizottsági elnök
10.00–10.20 Az EU törekvései a közösségi
közlekedés ellátási rendszerének modernizálásában.

Dr. Becsey Zsolt, volt európai parlamenti
képviselő.
10.20–10.40 Kávészünet
10.40–11.00 A közösségi közlekedés, mint
közszolgáltatás szabalyozórendszerének
változásai az EU-ban. (Az 1370/2007 sz. EGK
rendelet december 3-i hatályba lépésével kapcsolatos feladatok)
Dr. Kerékgyártó János főosztályvezető-helyettes, Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium
11.00–11.20 Merre tovább, klaszterek? Új
hangsúlyok az EU klaszterpolitikájában
Dr. Buzas Norbert, a European Cluster Policy
Group tagja
11.20–11.40 Közlekedésfejlesztési klaszter
mőködése a dél-alföldi régióban
Bősze Attiláné klasztermenedzser, Dél-alföldi
Közlekedésfejlesztési Klaszter.
11.40–12.00 A dél-alföld szinergia a közösségi
közlekedés ellátásának területén
Dr. Szeri István elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Logisztikai és Közlekedési
Kollégiuma
Kérdések, hozzászólások
12.30 Ebéd

Ismét itt a konjunktúrafelmérés ideje

Alkossunk együtt hiteles képet a gazdaság állapotáról!

A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézete 2009
második félévében ismét elkészíti konjunktúrafelmérését,
melynek célja, hogy a vállalkozók, gazdálkodók képet
kapjanak a gazdasági folyamatok alakulásáról, és a kamarának segítséget adjanak
abban, hogy minél megalapozottabban érvényesíthessék a
vállalkozások érdekeit a gazdasági folyamatok szabályozó
rendszereinek alakításában.
E célokon túl ez a felvétel

képviseli Magyarországot az
Eurochambers konjunktúra
vizsgálatában.
Kamaránk szeretné, ha
Csongrád megyében is egyre
több vállalkozás venne részt
a konjunktúrajelentések ös�szeállításában. Amennyiben
szívesen részt venne a felmérésben, a kitöltendő kérdőív
letölthető a kamara honlapjáról
(www.csmkik.hu) vagy kérhető
a 62/554-255-ös telefonszámon.
A kérdőívek visszaküldési határideje október 16-a.
A kitöltött kérdőívet az alábbi

módokon juttathatja el kamaránkhoz:
· postán a Szeged, Párizsi krt.
8–12. címre,
· faxon a 62/426-149 számra,
· e-mailben a tanacs.edina@
csmkik.hu címre.
Adatait teljes mértékben bizalmasan kezeljük, az adatszolgáltatás önkéntes. Az eredményeket
összesített konjunktúrajelentésben adjuk közre, melyet a válaszadóknak is megküldünk.
Közreműködését előre is
köszönjük!

Terméknagydíjasok

A Pick Szeged Zrt. Májpás
tétomok termékcsaládért kapott
idén Magyar Termék Nagydíjat. A
védjegy 12 éve tanúsítja a folyamatosan ellenőrzött, kiemelkedően jó
minőséget. Ebben az időszakban a
Pick a téliszalámi, a mangalicakolbász és -szalámi, a Snack-termékek,
a Délhús Gála sült sonka és sült
karaj, valamint a Ringa baconért
kapott nagydíjat.
A vásárhelyi Csomiép Kft.
idén egyszerre két termékkel is
nagydíjas lett: az EU jelű vasúti peronelemcsalád valamint
a vasúti kerethíd- és keretelem
család vitte el a pálmát. (A vállalati ünnepségről szóló részletes
beszámolónkat a 4. oldalon olvashatják.)

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

Szegeden épül meg a szuperlézer

200 millió eurónyi – több mint
50 milliárd forintos – beruházás, 300 nemzetközi kutató, és
az egyetem rektora szerint újabb
Nobel-díj érkezik Szegedre azzal,
hogy eldőlt: itt épül meg az Európai
Unió egyik gigaberuházása, a föld
legnagyobb teljesítményű lézerközpontja. 2015-re készül el – 10
évig számos kísérletet csak itt lehet
majd elvégezni a világon.
Az Extreme Light Infrastructure
(ELI) elnevezésű lézerközpont megépítésére alakult irányító konzorcium prágai ülésén úgy döntött,
a cseh–magyar–román pályázatot
támogatja. A 14 ország képviselőiből
létrejött testület egyhangúlag döntött. Vagyis Prága mellett Szegeden
valósul meg az Európai Unió egyik
gigaberuházása, a világon jelenleg
épülő berendezéseknél ezerszer
nagyobb teljesítménysűrűségű, 500
millió eurót – mintegy 130 milliárd
forintot – érő szuperlézer. Ez lesz
az első olyan európai uniós kutatóközpont, amely az Elbától keletre
épül meg.
A prágai döntést Szegeden jelentette be Bajnai Gordon miniszterelnök,
aki úgy fogalmazott: – Magyarország
lehet a világ lézerkutatásának egyik
központja. Ez a terület a tudományos
innováció egyik nagy reménysége.
Szeretnénk visszahelyezni hazánkat a
tudományos fejlődés élvonalába. (A
kormány teljes pénzügyi garanciát
vállal a projektre, nemcsak a központ
megépítésére, hanem annak 25 évig
történő üzemeltetésére is.)
Botka László polgármester a bejelentést kommentálva kijelentette: –
Szeged győzött, egész Magyarország
nyert. A lézerközpont a város legfontosabb fejlesztési beruházása
lesz a következő években. A sikerhez a világhírű szegedi lézerkutató
csoport teljesítménye, valamint a
város és az egyetem, illetve hazánk
és Csehország példás összefogása
vezetett.
– Szent-Györgyi Albert Nobeldíja idején (72 éve, 1937-ben – a

Új szegedikum született:
a lézer
A világ számos pontján, ahol eddig nem volt érdekes, hol van
Szeged, mostantól az lesz. A szinte beláthatatlan lehetőségeket rejtő lézerkorszak krónikáját ugyanis hamarosan Szegeden is írják.
Talán először adatik meg a történelemben Magyarországnak, hogy
egy tudósnak nem kell Amerikába mennie ahhoz, hogy Nobel-díjat
szerezzen, elég, ha eljön Szegedre.
Mostantól tartozunk önmagunknak azzal, hogy közelebbről is
megismerkedjünk ezzel az újabb hungarikummal, szegedikummal,
a lézerrel. Ha jól körülnézünk, már most is benne van a lézer „keze”
mindenben: a CD-től a nyomtatóig, az internettől a GPS-ig, a bolti
vonalkód-leolvasótól a sebességmérőig, a tartós szőrtelenítéstől a
tetoválások „leradírozásáig”, a fémmegmunkálástól a sebészetig,
az atomórától a lézershow-ig.
A lézernek nevezett csoda egy olyan tökéletesen rendezett fénynyaláb, amely majdhogynem tetszőleges mennyiségű energiát
képes pontszerűen, parányi területen (akár a négyzetmilliméter
tízmilliomod részére) továbbítani. Gondoljanak egy hajszálra,
amibe betűket gravíroznak, vagy egy molekula belsejére, ahol
fénysugárral dolgoznak.
Míg egy CD-lejátszóban a lézerdióda fényéhez századannyi energia
elegendő, mint egy zseblámpához, a szuperlézerek teljesítményéhez
viszont a laikus számára irracionális mértékegységeket társítanak
a szakemberek – petawatt (1000 billió watt), pikoszekundum (a
másodperc egybilliomod része), 100 millió Celsius-fok (a Napban
„csak” 10 millió fok van) –, amelyek viszont már a magfúzióhoz
is elégségesek lennének. Ami Bor Zsolt szegedi akadémikus szerint
azt jelentené, eljutott az emberiség az eszményi – szinte korlátlan és
környezetvédelmi szempontból is tiszta – energiaforráshoz. Addig
persze ki lehet még osztani pár Nobel-díjat a témában, reméljük,
szegedi kutatóknak.
Őrfi Ferenc
szerk.) volt utoljára ennyire fontos tényező Szeged és az egyetem.
Világhírű kutatóközpont kerül ide,
amelybe az SZTE komoly tudáshalmazt invesztál. Nemzetközi hírű
kutatók érkeznek a városba, akik itt
taníttatják majd gyermekeiket. Ők
is Szeged hírét öregbíthetik majd –
mondta Szabó Gábor rektor. Szerinte
a lézerközpont újabb Nobel-díjat
hozhat Szegednek. 10 évig sehol
a világon nem lehet majd hasonló
kutatásokat végezni.
Az első kapavágásra nagyjából 2

A lézer fényei már a diszkóban is megjelentek.

évet kell várni az egykori öthalmi
szovjet laktanyában. Egy esztendeig
tart a tervezési és engedélyezési eljárás. A központ 2011 és 2015 között
épül meg. Az 500 millió eurós projekt
40 százaléka, 200 millió eurónyi
beruházás valósul meg Szegeden.
300 kutató dolgozik majd itt, munkájukat mintegy 600 fős kiszolgáló
személyzet segíti – vagyis fontos
munkahelyteremtő beruházás is a
szuperlézer. A projekt honlapján
(www.extreme-light-infra-structure.
eu) már látható egy látványterv az
épületről – a kezdeti stádiumban
járó tervek szerint futballpályányi kiterjedésű, 8 emelet nagyságú
lesz – ebből 4 a föld alatt, 4 felette
található.
Szabó Gábor fizikus, akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai
Kar Fizikus Tanszékcsoportjának
vezetője szerint most „borzasztó
sebességgel” el kell kezdeni a megvalósítást, a kormány, a város és az
SZTE képviselőiből álló munkabizottság létrehozását, a tárgyalást
Brüsszellel.
Hónapok óta röpködnek a fantasztikus jelzők az európai lézer-

központtal kapcsolatban. A Nature
tudományos magazin például azt
írja: „Olyan lézer készül, amely képes
lesz arra, hogy széttépje a tér és az
idő szövetét”.

A lézerkutatás múltja
Szegeden

Egyetlen illetékes sem felejtette el
a siker okaként emlegetni a szegedi
lézerfizikusok nagyszerű teljesítményét. Elismertségüket jelzi: a szuperlézer előkészítésére, megvalósítására
kialakított testület szűk, ötfős menedzsmentjében – 3 francia és egy
német kutató társaságában – ott
találjuk Osvay Károlyt, SZTE TTIK
Fizikus Tanszékcsoportja Optikai és
Kvantumelektronikai Tanszékének
helyettes vezetőjét is.
A 70-es évek második felében
kezdődött Szegeden a lézerkutatás,
Bor Zsolt és Rácz Béla akkor még
friss diplomásként kapcsolódott a
munkába. A 80-as években nyitott
a rövid impulzusú lézerek felé a
tanszék, s ért el nemzetközi színvonalú eredményeket, az akadémikus
Szabó Gábor és Szatmáry Károly
szerepvállalásának is köszönhetően. A szegedi kutatók elismertségét
jelzi, hogy a világ legfontosabb
központjaiba hívták őket dolgozni:
Bor Zsolt jelenleg is a kaliforniai Irvine-ban ténykedik. Évente
egymillió szemműtétet végeznek
az Egyesült Államokban azzal a
technikával, amit kifejlesztett.
Szatmáry Károly a németországi
Göttingennel ápol szoros kapcsolatot, Szabó Gábor Houstonnal,
Osvay pedig több európai csúcsintézményben (Angliában, Svéd-,
Német- és Franciaországban)
is éveket töltött el – úgy, hogy
közben folyamatosan hazajárt
szegedi csoportjához.
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Mészáros Antal: Nincs válság, csak megváltozott körülmények

Két Magyar Termék Nagydíj egy csapásra
Ünnepi munkásgyűlés a Csomiép Kft.-nél

A vasúti keretelem mostantól terméknagydíjas termék.

Mészáros Antal a Parlamentben vette át a Magyar Termék Nagydíjat.

A Csomiép Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft. 2007-ben nyerte el először a Magyar Termék
Nagydíjat. Azóta is folyamatos műszaki fejlesztés és innováció jellemzi a céget, ahol első helyen a minőség
áll – fogalmazott Mészáros Antal ügyvezető igazgató a szeptember 25-i ünnepségen, ahol ismét a siker
állt a középpontban. A Csomiépnek ezúttal egyszerre két terméke, az EU jelű vasúti peronelemcsalád,
valamint a vasúti kerethíd- és keretelemcsalád is nagydíjas lett:.
Az ünnepséget abban az ezer
négyzetméteres Líbor-csarnokban
tartották, mely új beruházásként
most került tető alá. A létesítményt

Az ügyvezető igazgató a vállalati
ünnepségen is a minőségben és
a folyamatos tanulásban jelölte
meg a jövő útját.
megáldotta a református lelkész és
a katolikus plébános is.
. Mészáros Antal hangsúlyozta:
a Csomiép gyárkapuján belül tilos
a válság szó használata, megváltozott gazdasági helyzetről lehet
beszélni, melyhez alkalmazkodni
kell. Ugyan áprilisban veszélybe
kerülhettek volna munkahelyek,
de a munkaügyi központ és a polgármesteri hivatal is segített, s ezzel
áthidalhatóvá vált a helyzet. Azóta
már 11 fővel többen dolgoznak
„Csomiép-színekben”, azaz nincs szó
létszámleépítésről. Mészáros Antal

érzelemgazdag beszédben emlékezett azokra is, akiknek ugyan
részük van az eddig megtett 20
esztendős útban, de ma már nem
ünnepelhetnek együtt a jelenlévőkkel. Mintegy zárszóként – a család
nevében – szólt hozzá Mészáros
Antal testvére, Mészáros József
Domonkos-rendi szerzetes, aki
hangsúlyozta: a munka mögött
mindig az ember áll.
Az ünnepi munkásgyűlés jó
hangulatú beszélgetéssel és finom
ebéddel zárult, s a baráti eszmecserékben már a jövő útja is kirajzolódott, s mint ahogy Mészáros
Antal mondta: a minőség és a
folyamatos tanulás elengedhetetlen
lesz a későbbiekben is mindenki
számára.
A CSMKIK részéről Nemesi Pál
elnök, Berei Béla elnökségi tag és
Mura Mészáros József, a 3-as kamarai
osztály elnöke gratulált az ünnepelteknek, további kutatási, fejlesztési,
innovációs eredményeket és munkasikereket kívánva a Csomiép Kft.
egész kollektívájának.
(Forrás: Szuperpress)

bemutatta azt a kisfilmet is, melyben szándék, melyet a Csomiép fejt ki
a meghívott vendégek és a gyár dol- és visz véghez a minőségfejlesztés
gozói is megtekinthették a Magyar terén. Az ünnepi munkásgyűlés
Termék Nagydíj ünnepélyes átadását, szakmai hozzászólói közül Póka
melyre szeptember másodikán az Tamás, a Budapesti Műszaki és
Országházban került sor. Több mint Gazdaságtudományi Egyetem tankétszáz pályázóból mindössze 37 széki mérnöke elmondta: önállóan
részesült a kitüntetésben. A Csomiép öntömörödő betonból betonelemeket
rögtön kettőben is, hiszen az EU csak a Csomiép képes előállítani, fojelű vasúti peronelemcsalád mellett lyamatos egyetemi együttműködéssel.
a vasúti kerethíd- és keretelemcsalád A vasút részéről többen is méltatták
is nagydíjas lett.
a nagydíjas termékeket. Ezután a
Lázár János, Hódmezővásárhely „vizes” hozzászólások következtek,
polgármestere, országgyűlési kép- melyet Lőrincz Károly, az Ecsedi
viselő úgy vélte: Széchenyinek van láp-Kraszna Balparti Vízgazdálkodási
igaza, az elébünk gördülő kövekből Társulat nemrégiben nyugalmazott
lehetőség van lépcsőt is építeni. igazgatója nyitott meg, majd Fehér
A Csomiép példaértékű munkát Ferenc, a Vízitársulatok Országos
végez, s nemcsak ezen a fronton áll Szövetségének ügyvezető elnöke
helyet, hanem a város, a kórház és zárt diaképes szemléltető prezena civil szervezetek támogatásában tációval.
is jelentős társadalmi szerepet válMegható pillanatokat okozott
lalva. Kitért arra is, hogy a jelenlegi Fritz Péter, aki, mint régi csomiépes,
helyzetben a magyar
nemzeti tulajdonban
lévő vállalkozásokat kell
segíteni, s ebben az államnak – mint egyetlen
hitelképes tényezőnek
– döntő szerepe van.
A nemzeti kis- és középvállalkozói szektor
támogatása az oktatással
egyenértékben rendkívül fontos.
Nemesi Pál, a Csong
rád Megyei Kereske
delm i és Ipark amara
elnökeként kiemelte,
hogy rendkívül előrelátó és dicséretes az a
A Csomiép Kft. kollektívája munkásgyűlésen ünnepelte meg az újabb sikereket.
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Ha én ezt a Presztízs-klubban elmesélem

Függő játszmák Parragh Lászlóval

A Lapcom Kft. Délmagyarország Kiadó és a Szegedi Tudományegyetem Presztízs-díjával elismert
gazdasági szervezetek, vállalkozók számára rendeztek klubprogramot október 7-én a kamara – mint a díj
egyik alapítója – székházában. A Presztizs-díajasokat a házigazda, Nemesi Pál, a kamara elnöke és Szabó
Péter, a Lapcom Kft. Délmagyarország Kiadó értékesítési vezetője köszöntötte. A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is, aki „Függő játszmák”
címmel tartott előadást a gazdaság helyzetéről, lehetőségeiről. Németh Zoltán, a kamara titkára „Az
Ön sikere a mi referenciánk” címmel a CSMKIK megújult szolgáltatási rendszerét, dinamikus arculatát
mutatta be a gazdasági élet jeles képviselőinek. Az előadások után kötetlen formában, svédasztal mellett
folytatódott a klubprogram. (Presztizs-díj idén is lesz, több kategóriában, s jóval egyszerűbb nevezési
feltételekkel.)
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke által
megfogalmazott kérdések és kételyek
nyilván sokakban felmerülnek, ki
ne szeretne bizonyosságot szerezni
arról, hogy a folyamatok jó vagy
rossz irányba haladnak-e, milyen
válaszokat tudunk adni korunk és
térségünk gazdasági kihívásaira.
Szóval merre tart és merre tarthatna
a magyar gazdaság az MKIK elnöke
szerint?

Torzszülöttek

Konvergencia
vagy divergencia?

Parragh László első megjegyzései
a konvergenciaprogramra vonatkoztak. Szerinte inkább beszélhetünk
divergenciáról, mint konvergenciáról.
A konvergenciaprogramot ugyanis
kizárólag egyensúlyra való törekvés,
rövid távú gondolkodás jellemzi, mely
figyelmen kívül hagyja a növekedési
szempontokat.
Mondanivalója alátámasztására
számokat mutatott. az egy főre jutó
GDP-ben mérve a vásárlóerő paritás EU-27 100 százalékos átlagához
képest Magyarország 2006-ban az
EU 65,1%-án állt, 2008-ban 62,9%án – vagyis távolodtunk az Európai
Uniótól, rosszabbul élünk, mint két
éve, tette hozzá Parragh László.
A mostani pálya fő veszélye
az MKIK elnöke szerint az, hogy
ugyanazt a hibát követjük el, mint
a konvergenciaprogramnál, holott
most rosszabb állapotú a gazdaság,
mint 2006-ban (egyoldalú egyensúlyi
törekvés; mindent a válságra fogunk;
feléljük, „elégetjük” erőforrásainkat, tartalékainkat; a megnyert időt
nem használjuk fel a rendszerek, a
struktúrák átalakítására (egészségügy, oktatás, MÁV stb.); rövid távon
pangást, középtávon újabb szerkezeti
feszültségeket, újabb belső válságot
alapozunk meg.

Nyugdíjba, magyar!

A felemás megoldásokra hozta
példának az előadó a nyugdíjrendszer
átalakítását, ahol bizonyos elemekhez hozzányúlt ugyan a kormány
(nyugdíjkorhatár felemelése, a 13.
havi nyugdíj eltörlése stb.), másokhoz
nem, például az előnyugdíjazást nem
szigorították. Nem nyúltak hozzá a
rokkantnyugdíjakhoz; a fegyveres
testületek, rendészeti szervek nyugdíjazási szabályai még mindig irritálóan

csökkenteni az ilyen jellegű terheket.
Hiába van kormányzati törekvés a
bürokrácia csökkentésére, valójában
nő! Ahogy fogalmazott, az íróasztal
mindig talál magának munkát.
Ugyancsak nagy problémája Magyarországnak a korrupció alakulása.
A Transparency International adatai
szerint a 180 országot tartalmazó
listán Magyarország a 39. helyről
a 47.-re csúszott. A becsült értékek
szerint az állami megbízásoknál
10–20% a korrupciós díj.

Dr. Parragh László

Aláírásgyűjtéssel a tartozások ellen!

Harnóczi László, az Alukonstrukt ügyvezető igazgatója hozzászólásában a fizetési fegyelem be nem tartását nevezte az építőipari
ágazat legnagyobb problémájának. A tartozás – mely szerinte felér egy
betöréses lopással – eredményesen működő vállalkozásokat is padlóra
küldhet, mégis mintha bocsánatos bűnként tekintene rá a politika, s
az igazságszolgáltatás is. Arra kérte Parragh Lászlót, a kamara kezdeményezzen jogszabályi megoldást a helyzet megváltoztatására, s
kezdjenek aláírásgyűjtésbe az ügyben (ezer aláírást maga is vállal).
Az MKIK elnöke osztotta Harnóczi László felháborodását a tartozások ügyében, de megjegyezte: az igazi megoldást a pénzügyileg
„kiszáradt”, forráshiányos vállalkozások feltőkésítése jelentené, hiszen
amíg állandó likviditási gondokkal küszködnek a vállalkozások, maga
az állam és az önkormányzatok is késedelmesen fizetnek, aligha lehet
csak jogszabályokkal megszilárdítani a fizetési fegyelmet.
korai nyugállományba vonulást tesznek lehetővé stb. Mindezek után ne
csodálkozzunk azon, hogy miközben
ebben az évben mindössze 84 ezren
állnak munkába, 226 ezren mennek
nyugdíjba. Megkerülhetetlen feladat
az is, hogy a minimálbér eltávolodjon
a segélyektől és egyéb juttatásoktól.
Magyarul megérje dolgozni, és ne
érje meg nem dolgozni – valamint a
minimálbér eltávolítása egymástól.
A válságkezelő kormány ígéretei
közül a költségvetési egyensúly fenntartását látja leginkább teljesülni az
MKIK elnöke. A gazdaság dinamizálására tett ígéretek (EU-s források
átcsoportosítása, 1800 milliárdos
építőipari csomag, 1400 milliárdos
gazdaságélénkítő csomag) teljesülése
azonban késik, csúszik, húzódik.
Parragh László csokorba szedte a
versenyképességet rongáló legfontosabb

tényezőket: magas élőmunkaterhek;
magas alapkamat; forráshiány és forrásdrágaság; beruházások csökkenése;
lánctartozás felerősödése; a forint
felértékelődése 2001–2008 között;
magas energiaárak (gáz, villamos
energia); torz gazdasági struktúra; duális gazdaság, multik túlsúlya; magas,
esetenként felesleges adminisztrációs
terhek, bürokrácia; növekvő korrupció
és közbeszerzési anomáliák.

Nyakig
az adminisztrációban

Ami a cégek adminisztrációs terheit
illeti, míg az EU-s átlag a GDP-ben
3,5%, Magyarországon: 6,7%. Ha figyelembe vesszük az EU célkitűzését,
nevezetesen, hogy 2012-ig 25%-kal
csökkenteni kellene a vállalkozások
adminisztrációs terheit, akkor Magyarországon évente 100 milliárddal kellene

Ha megnézzük az ipar strukturális
torzulásait, érthető, miért vagyunk
ennyire kitéve a globális konjunktúrának. Egy-egy gépipari termelési
fázisra települt a gazdaság és az export, felére esett vissza a könnyű-ipar,
zsugorodásnak indult az élelmiszeripar, visszaestek az energiaigényes
szakágazatok – már a vegyipar is
érzékeli ezeket a problémákat.
A munkanélküliségi ráta 9,6%, ami
önmagában, körülnézve a térségben
nem olyan sok. Ami veszélyes, hogy
míg a versenyszférában 6,5, ezen
belül a feldolgozóiparban 11,3, az
építőiparban 9,5, a vendéglátásban
6,8%-kal csökkent a foglalkoztatottak
száma, az állami és önkormányzati szférában 1,8%-os a növekedés.
A munkahelymegtartó támogatási
rendszert gyenge hatékonyságúnak
tartja az MKIK elnöke.

Egy sima, egy fordított

Ami a vállalkozói terhek alakulását illeti, Parragh László szerint a
tb-járulék csökkentése mintegy 300
milliárd forintos élőmunkatehercsökkentést jelent, ugyanakkor a
külön juttatások adókötelezettsége
ezt várhatóan felemészti. Nehezen
értelmezhető a szakma szerinti átlagbér
intézménye – további 50-100 milliárd
tehernövekedést jelenthet. Az MKIK
számításai szerint a vállalkozói terhek
nem csökkennek érdemben, sőt enyhén nőnek. Egyre többet fizetünk s
egyre kevesebb értelmét látjuk! – tette
hozzá. De a legnagyobb probléma
mégis a kereslethiány – mind belföldön, mind külföldön.

Iránytű

A belső piac bővítésének lehetséges
területeit a következőkben jelölte meg
az MKIK elnöke: energiaszektor (megújuló energiák komplex programja,
Paks bővítése); környezetvédelem,
vízgazdálkodás; infrastruktúrafejlesztés; gyógyászat, gyógyszeripar;
rekreáció, gyógyászat; turizmus;
mezőgazdaság, élelmiszer-gazdaság;
szelektív élelmiszeripar és biotechnológia; modern „háztáji”; közmunka;
szakképzés, képzés.
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Évközi adóváltozásokról Hódmezővásárhelyen

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hódmezővásárhelyi városi szervezete „Évközi adóváltozások 2009” címmel
szervezett tájékoztatót Hódmezővásárhelyen. A rendkívül nagy
érdeklődéssel kísért rendezvény előadója Nagy Péter, az APEH
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága igazgatói tanácsadója volt.
A megjelenteket Hampel Tamás,
a kamara vásárhelyi szervezetének
elnöke köszöntötte. Bevezetőjében jelezte, hogy a jogszabályi
változások folyamatosak, vannak,
amelyek már hatályba léptek és
vannak, amelyek csak később
válnak alkalmazandóvá. Mivel
még ebben az évben további módosításokra kell számítani, máris
biztosra vehető, hogy 2010. január
hónapban ismét tájékoztatót kell
tartani. A továbbiakban a már
megszületett szabályok alkalmazásának és értelmezhetőségének
nehézségeire hívta fel a figyelmet,
s egyben kérte, a később megalkotni kívánt szabályok céljáról és
lényegéről is beszéljen Nagy Péter.
Hampel Tamás sajnálatát fejezte ki
amiatt, hogy a sok változás ismét
csak nehezíti a vállalkozások működését, nehezíti a feltételeiket, és
nem utolsósorban tovább növeli
az adminisztrációt. A kiszámíthatóság pedig a gazdaság legfontosabb feltételei közé tartozik,
hangsúlyozta. Ahogy fogalmazott,
a vállalkozások, illetve a pénzügyi,
számviteli szakemberek ismét
sok változással terhes adóév elé
néznek, amit a kamara minden
eszközzel megkísérel számukra
érthetővé, elviselhetőbbé tenni.

Az ilyen rendezvények is ezt a
célt szolgálják.

Fél-szuperbruttósítás

Az APEH szakembere az szjatörvény változásainak ismertetésével kezdte előadását. 2010-től
a személyi jövedelemadó alapja
a bruttó jövedelem munkáltatói
járulékokkal (társadalombiztosítási járulék, illetve egészségügyi
hozzájárulás) növelt összege lesz.
A személyi jövedelemadóban
bevezetendő „fél-szuperbruttósítás” miatt nő a foglalkoztató
adminisztrációs terhe, hiszen a
bérszámfejtésnél más lesz az adó
és más a járulék alapja. Amennyiben az így kiszámított összevont
adóalap nem haladja meg az 5
millió forintot, 17 százalék személyi jövedelemadót kell levonni,
5 millió forintos éves jövedelem
felett pedig 850 000 forintot. Az
5 millió forint feletti rész 32 százalékkal adózik. Változnak az adójóváírás szabályai is, a jogosultsági
határ kitolásával azt jelenleginél
lényegesen magasabb jövedelemig lehet majd igénybe venni.

1-jétől minden jövedelemre kiterjed, 32 százalékról 27 százalékra
csökken, amely úgy valósul meg,
hogy a jelenlegi 5 százalékos munkáltatói egészségbiztosítási járulék
3 százalékra csökken, amely már
tartalmazza a munkaadói járulékot
is. A 3 százalékos egészségbiztosítási járulékból ugyanis 1 százalék
a jelenlegi 3 százalékos munkaadói
járulék, amely így külön járulékként megszűnik 2010-től. A jelenleg 1,5 százalékos munkavállalói
járulék beépül a jelenleg 6 százalékos egészségbiztosítási járulékba,
amely így 7,5 százalékra emelkedik.
Megszüntetik a tételes EHO-t.

Kulcskérdések

A vállalkozásoknál jövőre megszűnik a 4 százalékos különadó,
ugyanakkor az átalakuló társasági adó kulcsa 19 százalékos lesz.
Számos adóalap-csökkentő tétel
– többek között az iparűzési adó
levonhatósága – megszűnik, megmaradnak a beruházáshoz, foglalkoztatáshoz és K+F-hez kapcsolódó
kedvezmények, valamint 50 millió
forintos árbevételig a 10 százalékos
adókulcs is, amit meghatározott
feltételek teljesülése esetén lehet
alkalmazni. Az eva adókulcsa 25-ről
30 százalékra emelkedik.

Cafeteria

A cafeteria-rendszeren belül
az üdülési csekk, a munkahelyi
A munkáltatók által fizetendő képzés, a helyi közlekedési bérlet,
járulékok csökkentése 2010. január az iskolakezdési támogatás, az ön-

Járulékszámok

kéntes pénztári (egészségpénztár,
magánnyugdíjpénztár) befizetések
után 25 százalék adót kell fizetni
2010-től. A hidegétkezési utalványra pedig 97,89 százalékos adóteher
hárul. Nő viszont a melegétel-utalványok havonta adható kerete 12
ezerről 18 ezer forintra.

Iparűzési adó az APEH-nak

Hamarosan APEH hatáskörébe
kerül az iparűzési adó beszedése,
ezért ezzel összefüggésben várható
az ellenőrzés szigorodása is. A
hatáskör átadásával összefüggő
átmeneti időszakra speciális kötelezettségek vonatkoznak, például
a 2010. március 15-ig esedékes
adóelőleget még az önkormányzati
adóhatósághoz kell megfizetni.
A 2010. január 1-jét megelőző
adómegállapítási időszakokra vonatkozóan az adómegállapításhoz
való jog legkésőbb 2011. december
31-én elévül. Ez azt jelenti, hogy
2011-et követően az adóhatósági
ellenőrzés kizárt, ezért fokozott
ellenőrzések várhatóak, másrészt
önellenőrzésre sem lesz mód a
későbbiekben. Ezért érdemes
áttekinteni az adózóknak a korábbi
évek helyi iparűzési adóbevallásait,
hogy az esetleges, javukra szolgáló
önellenőrzéseket még időben el
tudják végezni.
Nagy Péter a vagyonadó részletes ismertetésével zárta előadását.
A rendezvény igen aktív konzultációval záródott.
Kiss Ivetta

Kézműves kiállítás a Belvárosi Fazekasházban

Kezek dicsérete – Vásárhelyen

Szögi Lacika igazmondása
megfogta a felnőtteket.

A kamara kézművesei Kezek
dicsérete címmel immáron a
harmadik helyszínen rendeztek
bemutatót, kiállítást, ünnepet.
Ezúttal október 3-án Vásárhelyen, a Belvárosi Fazekasházban
(Lánc u. 3.). A kiállítást Juhász
József, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara kézműves alelnöke nyitotta meg és méltatta
a kiállítókat és alkotásaikat. A
jelenlévőket köszöntötte Orcsik

Sándor, a CSMKIK kézműves Városi Vegyes Kar színvonalas mondó” produkciója színesítetalelnöke is. Az esemény iránt műsora és Szögi Lacika „igaz- te. (Fotók: promenad.hu)
igen nagy volt az érdeklődés,
legalább másfél százan jöttek
el a meghitt, szemet és lelket
gyönyörködtető megnyitóra.
A kiállítók a Magyar Kézműves
Remek cím idei díjazottai, a házigazda Ambrus Sándor fazekas
népi iparművész, Gálné Nagy Ildikó algyői szövő népi iparművész,
a Hódfó Szociális Foglalkoztató
Hímzőműhely, továbbá a tápéi
Szabóné Tóth Hilda tűzzománc
iparművész.
Az alkalomra 45 általános
iskolás diák is bemutatta honismereti rajzait. A gazdag programot a Hódmezővásárhelyi A fazekasház házigazdája, Ambrus Sándor köszönti a vendégeket.
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Tímárné Staberecz Teréz: Kevesebb adónemmel, csökkentett járulékokkal előrébb juthatna az ország

Együtt rakják össze a bölcsek kövét

14 éves kora óta könyvel Tímárné
Staberecz Teréz – 1992 óta saját könyvelőirodájában. Az 51 éves szentesi
adószakértő hosszú idő óta aktívan
részt vesz a kamarai munkában,
mindenféle ellenszolgáltatás nélkül.
Illetve mégiscsak kap valamit cserébe.
Megfogalmazása szerint az, hogy
kollégáival rendszeresen tapasztalatot cserélhet, számára elegendő
juttatás, ebben a szakmában ugyanis
csak az tud eredményt elérni, aki
folyamatosan képzi magát, és csapatmunkában gondolkozik. Példát is
említ ezzel kapcsolatban. Irodájában
20-30, túlnyomorórészt fiatal számviteli
szakember dolgozik: ők, ha egyesével
böngésznek át egy aktuális jogszabályt,
biztosan másképp értelmezik a sorokat,
viszont ha mindannyian összedugják a
fejüket, sikerül rátalálni konszenzusos
megoldásra. Utóbbira szükség is van,
hiszen az iroda 250 társas és 550 egyéni
vállalkozás könyvvezetését, adózási
kötelezettségeinek teljesítését látja el.

Tímárné Staberecz Teréz az eredményes
munka zálogát a folyamatos képzésben látja.

– Nem énnálam van a bölcsek
köve, hanem a többiekkel rakjuk

Tanuljon
vállalkozni!
Elindult a Marketing
ismeretek blokk!

Október 6-án lezajlott a Marketing
ismeretek című blokk első képzése,
melyen a marketing alapfogalmairól
és a marketing lényegéről hallhattak
a jelenlévők. Az előadásokat Herczeg
Gábor közgazdász, projektmenedzser
tartja, az alábbi tematika szerint:
◦ A marketing meghatározása,
fogalmai.
◦ A marketingtevékenység lényege, tartalma.
◦ Marketing mix elemei.
◦ Marketingtervezés alapjai.
A blokk következő képzése október 19-én lesz 14 és 17 óra között,
további képzés napok november
3-a és 17-e lesz.
Júniustól elérhető a képzés saját honlapja, melynek címe www.
tanujonvallalkozni.hu. A honlapról
elérhetőek a már lezárt blokkok
tananyagai elektronikus formában,
illetve megtalálható minden aktuális
információ a további képzésekkel,
mentoringklubokkal kapcsolatban.
A tananyagokat az érdeklődők a
képzés során és a kamara ügyfélszolgálatán, illetve a kamara szentesi
és hódmezővásárhelyi kistérségek
képviseletein nyomtatott formában
is térítésmentesen átvehetik.
Jelentkezés módja:
A jelentkezéseket továbbra is folyamatosan regisztráljuk. A most
induló új témakörnél azoktól is
kérünk egyszeri regisztrációt, akik
már a korábbi képzéseken részt
vettek.

össze – vallja a problémamegoldásról, egyúttal a szakmáról. Mindig
több diplomás munkatársai voltak,
általában mindegyikük egy-egy területre specializálta magát, és ez a
szerteágazó tudás a közös munkán, a
végeredményen is meglátszik. Szerinte
az sem elhanyagolható körülmény,
hogy bizonyos cégek gazdasági vezetői irodájából indultak, velük a
kapcsolattartás évekkel később is
folyamatos, s ezzel mindkét fél jól
jár. Hasonló módon rendszeres a
konzultáció a kamara számviteli szekciójában: Szentesen például hetente
egyszer mindig összeülnek.
A törvényi szabályozás hazai gyakorlatáról egyértelmű a véleménye.
Az uniós csatlakozás miatt szétzilálódott a magyar adótörvény. A szakma képviselőinek ezt az akadályt is
venniük kell, de emellett arról sem
feledkezhetnek meg, hogy nemzetközi
ismereteket szerezzenek, hiszen a
gazdaság szereplői sem állnak meg a

határon. Tanulság az elmúlt évtizedek
Magyarországáról, hogy rendre az
aktuális költségvetés helyzete dönt
az adószabályozásról, a kedvezményekről, és nincs kiszámíthatóság.
Pedig szerinte kevesebb adónemmel,
bővített elektronikus ügyintézéssel
és csökkentett járulékokkal előrébb
juthatna az ország.
Névjegy
Tímárné Staberecz Teréz 1978ban végzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. Diplomásként a
Szentesi Baromfifeldolgozó Vállalatnál helyezkedett el közgazdászként. 1978 és 1984 között
óraadó a szentesi közgazdasági
szakközépiskolában. 1981-től a
Fémtechnika Kft főkönyvelője.
1991-ben adótanácsadó, 1995-ben
okleveles könyvvizsgáló, 2005-ben
nemzetközi adószakértő végzettséget szerez.

A SZÉCHENYI KÁRTYA népszerűsége töretlen
Éljen Ön is ezzel a kedvező hitellehetőséggel!
A jelenlegi gazdasági helyzetben még mindig a Széchenyi Kártya az
egyik vezető forrásteremtő hitelkonstrukció. A vállalkozások körében
nagy népszerűségnek örvendő, 2%-os állami kamattámogatással működő
forgóeszközhitel az Ön vállalkozását is forráshoz segítheti.
Tehát Széchenyi Kártya 2:
•
•
•
•
•
•
•
•

2-3 héten belül,
2 éves futamidővel,
akár 25M Ft hitelösszegig,
állami kamat-, és garanciadíj támogatással,
ingatlanfedezet nélkül,
minimális adminisztrációval igényelhető és
a piac bizonyítottan az egyik legjobb hitelkonstrukciója
minden vállalkozásnak 20 km-en belül elérhető.

Ügyfélszolgálat:

Jelentkezés: telefonon vagy a képzés honlapján az eseményre kattintva
on-line módon. (tel.: 62/554-250,
www.tanuljonvallalkozni.hu).
Bővebb információ: Tanács Edina
közgazdasági referens (tel.: 62/554-255,
e-mail: tanacs.edina@csmkik.hu)
Utolsó képzési blokk:
Külkereskedelmi alapismeretek
2009. december–2010. január.
A program aktualitásairól, a rendezvények időpontjáról folyamatosan
tájékozódhat a kamara vagy a képzés
honlapjáról, a Kamarai Futárból és
a helyi napilapból.
A programot a Nemzeti Fejlesztési
és Gazdasági Minisztérium támogatja
a Kis- és Középvállalkozói Célelő
irányzatból.

Kamaránk székháza –
Szeged, Párizsi krt. 8–12.
Németh Tamás
Telefon: 62/554-264
e-mail: nemeth.tamas@csmkik.hu
Tanács Edina
Telefon: 62/554-255
e-mail: tanacs.edina@csmkik.hu
Hódmezővásárhely, Táncsics M. u. 15.
Kiss Ivetta Telefon: 62/244-064 e-mail: hmvhely@csmkik.hu
Szentes, Tóth József u. 13.
Sülyös Edit Telefon: 63/316-454 e-mail: szentes@csmkik.hu
Bővebb információ kamaránk honlapján, a www.csmkik.hu címen
elérhető.

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

Nyitva van: Tessék befáradni!

Év végére elkészül az új Ügyfélkapu




A szolgáltató állam filozófiájának megvalósulása az elektronikus kormányzat révén válik lehetôvé. Az
európai uniós országok 2001-ben megkezdett e-kormányzati munkája mára azt eredményezte, hogy a
kiemelt kormányzati szolgáltatások mintegy fele teljes körûen elektronizált. Napjainkra az e-kormányzati
 
   alapvetôen

mûködés
új jellemzôje az lett, hogy a szolgáltatásokat pro-aktív módon nyújtja az állampole.MJE@FOH@BI@Q@U\N@
gároknak.
e)@?Q@UH\IT@U@OOH@BI@Q@U\N@\N<?<O<D
Az EU releváns stratégiáinak figyelembevételével, kialakulóban vannak a hatékony kormányzati mûködést biztosító,
e2[HJB<O^NU@MQ@U@OH@BI@Q@U\N@)`UM@HbF`?_
1U@MQ@U@O
interoperábilisan mûködô intézményi rendszerek, és tovább fejlôdnek az EU-25 néven ismertté vált alapszolgáltatások.
e)DQDO@G@U_H@BI@Q@U\N@\N<?<O<D
Az elmúlt években a hazai elektronikus kormányzati program, az e-Kormányzat 2005 keretein belül megindult
e+\MI`FH@BI@Q@U\N@\N<?<O<D
fejlesztések Magyarországon is lefektették az alapokat, megszületett az egységes állampolgári azonosítást nyújtó
eFDQDO@G@U\NF@U?@O\I@F\N=@A@E@U\N\I@F<UD?_KJIOE<
eO[HJB<O[N`NNU@B@
Ügyfélkapu, és elindult a leggyakoribb szolgáltatások fejlesztése.
 
   
Az e-kormányzati
portál tervezése és bevezetése után a www.magyarorszag.hu alatt elérhetô, úgynevezett Ügyfélkapu
e+\M@O@SH
szolgáltatás 2005. április 1-jén kezdte meg mûködését.
ewE+<BT<MJMNU[B$@EG@NUO\ND2@MQGJB^
e#3GJB^\N<UPID^NCJUU[E[MPG[NM<PO<G^HJI?<O<U
Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptetô és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhaszná\MDIO@OO<G<KH@BI@Q@U\N\Q@G<CDM?@O_O[=G< [O
lói, a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri belépéssel, biztonságosan kapcsolatba léphessenek elektronikus
@GAJBG<G^F\Fq@FF=@I
állami és közigazgatási ügyintézést
és szolgáltatást nyújtó szervekkel.
e @ObO]KPN$POPM<GDBCO\N@SOM<=JG?0
H\M@O@<O<MO<GJH
AcBBQ\IT@
Az Ügyfélkapu használóinak száma jelenleg már eléri a 800 ezret, ezért idôszerûvé vált a rendszer mûködésének
e-G?<GN[Q DIAJ=GJFF r.JNO'On OMDFJGJM
biztonságosabbá tétele, azaz a rendszerleállások veszélyének a minimalizálása. Ugyanakkor elérkezett az idô a
 
rendszer technológiájának és architektúrájának újratervezésére is.
e+DI?@IC@GTNU]II\G@BT@?DO@MQ@U\NODB\IT@GG[OC<O^N[BD
NU@HKJIOJFI<F\NF`MIT@U@ODO\IT@U_FI@FH@BA@G@G_@I

Ez a gyakorlatban infrastrukturális beruházásokat
igényelt, amelyek megvalósításához a Kopint-Datorg InfokomU<G<KO[=G<C<BTJH[ITJNKG<F[OM<B<NUO[NJNO@>CIDF[Q<G
munikációs
Zrt.
munkatársai,
a
Miniszterelnöki
Hivatal
munkatársaival karöltve, európai uniós támogatást vettek
F\NUcGr.JNO'On@G@HHHQ<NO<B"D=JIOG@H@U 
igénybe. A tendert megnyerve folytatódott
H@GT@OH<S>HO[QJGN[B=<IF@GG<O[=G[M<NU@M@GID
 az Ügyfélkapu program, melynek nyomán 2009 végéig a rendszer teljesen
O[=G<ITJH[NN<G
megújul. AQ<BTKGJOO@M@UQ@
mûködést két központ fogja támogatni: amennyiben az éppen üzemelô központban mûködést veszélyeztetô technológiai-technikai probléma
keletkezik, akkor a másik központ veszi át a feladatokat minimális szolgálta#0$pI<INU]MJU[N@N@O\IrKMJE@FO<U#PM^K<D3ID^O[HJB<O[N[Q<G
<U#PM^K<D0@BDJ
I[GDN$@EG@NUO\NDG<KO[MNpI<INU]MJU[N[Q<GQ<G^NPGH@Bn
táskieséssel.
Az
Ügyfélkapu
szolgáltatásaival
kapcsolatos érdeklôdésekre a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ
#18pI<INU]MJU[N@N@O\IrKMJE@FO<U#PM^K<D3ID^O[HJB<O[N[Q<G <U#PM^K<D1UJ>D[
GDNG<KO[MNpI<INU]MJU[N[Q<GQ<G^NPGH@Bn
munkatársai
adnak
felvilágosítást
a
189-es,
helyi tarifával hívható központi kék számon, hang- és sms eléréssel,
)pI<INU]MJU[N@N@O\IrKMJE@FO<U#PM^K<D3ID^O[HJB<O[N[Q<G <)JC\UD^NG<K
O[MNpI<INU]MJU[N[Q<GQ<G^NPGH@Bn
illetve a 189@ugyfelvonal.hu e-mail címen. A hazai e-kormányzati fejlesztéseknek az EU aktualizált e-kormányzati
fejlesztési keretrendszerébe kellett beilleszkedniük, és a nemzeti rendszerek fejlesztését úgy kell kiépíteni,
hogy az kielégítse
 Haz EU interoperabilitási és páneurópai elvárásait.
r n2t.31w&'0"#2v2s *

Egd_Z`i
bZ\cZkZoh

 H

 H
 H
EKOP-2.1.2.-07-2008-0001
A Központi Rendszer bôvítése és szolgáltatás-fejlesztése

Egd_Z`i^aajhoig{X^!
A projekt az Európai a{ik{cniZgk
Unió támogatásával,
Egd_Z`iad\

 H

@^k^iZaZoh^YZ_Z/'%%,#&%#'*"'%%-#%(#(%#



@ZYkZobcnZoZii/VYVid`!VYVid`!VYVid`!VYVid`!VYVid`!
VYVid`!VYVid`!VYVid`!VYVid`!
@^k^iZaZo/VYVid`!VYVid`!VYVid`!VYVid`!VYVid`!VYVid`!VYVid`!
VYVid`!VYVid`!
IZgkZo/VYVid`!VYVid`!VYVid`!VYVid`!VYVid`!VYVid`!VYVid`!
VYVid`!VYVid`
@ogZb`YhoZgkZoZi/VYVid`!VYVid`

az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával
valósult meg.
2s(X)-822s1'2s
*r!n2t.31
6o:jgeV^Jc^hVBV\nVgÍaaVb{aiVacn_idii
i{bd\Vi{hhhoZ\Z;i#

%   
c[j5bZ]#]jlll#c[j#]j

 H

nfu@meh.hu • www.nfu.hu
e.MJE@FOD?_O<MO<H<
e)@?Q@UH\IT@U@OOH@BI@Q@U\N@\N<?<O<D
eKMJE@FOO[HJB<O[N[I<F`NNU@B@
)@?Q@UH\IT@U@OO@F<O[=G[F\N
O]KPNa&DM?@O_O[=G< 2[E\FJUO<O[NDO[=G<r!nO<KPN #HG\F@UO@O_O[=G<r"nO]KPN 
C@GT@N<GF<GH<U[N[M<QJI<OFJU^F\M?\N@DFF@G<K[GT[U<OG@=JITJG]O[N[=<IM\NUOQ@Q_)`UM@HbF`?_1U@MQ@U@OC@U






AJM?PGC<OI<F
e+\M@O@SHH



ll

 H

 H

ÚMFT infovonal:
   6egd_Z`iVo:jgeV^Jc^i{bd\Vi{h{kVa!Vo:jgeV^GZ\^dc{a^h
  
06 40 638 638
;Z_aZhoih^6aVei{gh[^cVchogdo{h{kVakVahjabZ\
e.MJE@FOH@BI@Q@U\N@

OMDFJGJM
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Made
in
Szeged
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar
Reklámszövetség szakmai összefogásának eredményeként immár
5. éve rendezik meg a szegedi reklámhetet. Az idei rendezvénynek
a helyi gazdaságba is begyűrűző
válság jelenségekre adandó válaszok keresése iránti igény adott
különös apropót. A szeptember
28-tól október 4-ig tartó hét igen
gazdag eseménysorozata így az
új piacok feltáráshoz, a vevőkör
bővítéséhez, a megrendült bizalmi
kapcsolatok újraépítéséhez kívánt
nemcsak kreatív, de hatékony megoldásokat is kínálni. A reklámhét
kapcsán ismételten kiderült, hogy
helyben is vannak olyan tapasztalt
és nemzetközi köztéri, nyomdai és
on-line referenciával is rendelkező
cégek, amelyek a speciális szakterületeiket közösen bemutatva képesek
a legjobb megoldásokat felmutatni
a kamarai tagok számára.
A városban működő marketing
kommunikációs cégek sora a Made
in Szeged felhíváshoz kapcsolódva köztéri kiállítást rendezett a
Dugonics téren, ahol a kamara
új, dinamikus arculata is bemutatkozhatott a nagyközönség előtt.
Mindez az interneten is fellehető a
cégek ágazatspecifikus (turizmus,
élelmiszeripar, gyógyszeripar stb.)
módon megjelenített referenciáikkal
együtt (http://www.madeinszeged.

Képeink a Dugonics téri Made in Szeged kiállításon készültek. Fotók: Palotás Sándor.

hu). Emellett a direkt marketing,
a köztéri megjelenés, az internet
nyújtotta újszerű eszközhasználat előnyeit ismerhették meg az
érdeklődők színvonalas szakmai
előadások keretében.
Pécsi vendégek
a reklámklubban
Mintegy a reklámhét folytatásaként a kamara kommunikációs és reklámklubja
október 14-i foglalkozásán a
pécsi reklámosokat hívta meg,
akik a Pécs Európa kulturális
fővárosa 2010 projekt előkészítésének tapasztalatait és az ezzel
kapcsolatos civil összefogás
eredményeit osztották meg
vendéglátóikkal a Tisza Lajos
körúti Pulzus Caféban.
A legnagyobb „közönségsikert” azonban a reklámstúdiók
bowlingtornája jelentette, amikor
kiderült, a versenytársak összefogásában – a helyi vállalkozások
sikeres piacra vitele érdekében –
még nagyon sok lehetőség van az
integrált kommunikáció terén.
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Fókusz

Polgári eljárásról szóló törvény – Vagyontörvény – Banki szerződések

Lehet egy kérdéssel több?

Dr. Hampel Tamás, a kamara vásárhelyi szervezetének elnöke rendszeresen megosztja gondolatait olvasóinkkal,
a vállalkozók szélesebb körével. Elemző, értelmező, magyarázó, tájékoztató, értékelő írásainak már komoly szakirodalma van a kamarában. Ezúttal három olyan témakör is „eltalálta” a jogi és közgazdasági ügyekben is járatos
szakembert, melyek mellett nem mehet el szó nélkül. Módosult a polgári eljárásról szóló törvény, változtak az
ingatlanokkal kapcsolatos jogszabályok, míg a bankok egyoldalú szerződésmódosításaikkal húzták ki a gyufát
kamarai közírónknál. Terjedelmi korlátok miatt Hampel Tamás szakcikkeit a Futárban csak kivonatosan tudjuk
közölni, ám a kamara honlapján (www.csmkik.hu) teljes terjedelmükben hozzáférhetők.

Módosult a polgári eljárásról szóló törvény
A módosítások többsége 2009. január 1-jétől,
míg mások már 2008. július 1-jétől, továbbiak
pedig 2009. június 1-jétől alkalmazandóak. Az
elsődleges cél – az indoklás szerint– a gazdasági
perek gyorsításának előmozdítása volt, azonban ez
a célkitűzés önmagában még nem feltétlenül képes
megkönnyíteni a vállalkozások helyzetét.
A képviselettel és kötelező jogi képviselettel
kapcsolatos szabályok változása (Pp. 73. §)
A polgári eljárási jogban általános képviseletre
mind jogi személy, mind jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, de akár természetes személy (pl. egyéni vállalkozó) is adhat
meghatalmazást. Kötelezővé vált ugyanakkor a
jogi képviselet (ügyvéd igénybevétele) a megyei
bíróságok I. fokú hatáskörébe tartozó ügyekben,
ha a jogvita jogi személy cégek (pl. rt. vagy kft.)
között folyik, mégpedig valamennyi perszakban. Bár
ez kétségtelenül növeli a szakszerű közreműködést
az eljárásban, de azok költségeit is.
Per előtti kötelező egyeztetés (Pp. 121/A §)
Valamennyi bíróság előtt, jogi személyek között
induló perben kötelező a per előtti egyeztetés. Ennek
lényege, hogy a feleknek meg kell kísérelniük előzetesen a jogvitájuk peren kívüli elintézését. Jogi személy
gazdálkodó szervezetek (Ptk. szerint vállalkozás) (pl.
rt., kft.) egymás közötti jogvitáiban a keresetlevél
benyújtását tehát meg kell hogy előzze a kötelező
egyeztetés, amitől a jogalkotó (akár további költségek
felmerülése mellett) a perek számának csökkenését és
a jogviták gyorsabb rendezhetőségét reméli.
A perköltségek viselése (Pp. 80. §)
Új elem, hogy a közvetítői eljárásban (békéltető
testületi eljárásban jóváhagyott egyezség stb.)
létrejött megállapodás ellenére perbe bocsátkozó
fél a közvetítői eljárásban felmerült, és a másik fél
által viselt költségek megfizetésére kötelezhető, a
per kimenetelére tekintet nélkül, kivéve, ha kizárólag a megállapodásban vállalt kötelezettség nem
teljesítése miatt kellett a bírósághoz fordulni, és a

megállapodásban foglaltaktól eltérő igényt nem
kíván a per indítója érvényesíteni.
A per eredményére tekintet nélkül kötelezheti a
bíróság a jogi személy gazdálkodó szervezet alperest
a perben felmerült összes költség, vagy a felperes által
viselendő költségek egy részének a megfizetésére, ha
az alperes a per előtti egyeztetésre előírt kötelezettségeinek indokolatlanul nem tett eleget.
Költségmentesség (Pp. 84. §)
2009. január 1-jétől megszűnt a gazdálkodó
szervezetek számára polgári eljárásban – meghatározott esetekben – biztosítható költségmentesség,
illetőleg a költségek megelőlegzése alóli (feltételes)
mentesíthetősége. Költségmentességben kizárólag természetes személy részesülhet, ide értve az
illetékfeljegyzési jogot is.
Iratmegtekintés és másolat kérése (Pp. 119.
§)
A perben részt vevő felek és egyéb személyek
kérhetik a periratok elektronikus másolatát az
elektronikus postacímükre (e-mail cím), ha azokról
a kérelmezőnek a másolat kiadható, továbbá ha
azok ebben a formában is a bíróság rendelkezésére
állnak. (Az ilyen másolatokért illetéket nem kell
fizetni.) Ennek gyakorlati megvalósulása azonban
kérdéses, hogy valamennyi bíróságon technikai
okokból megtörténhet-e.
A határidők számításának módosulása (Pp.
104/A §)
A nyári törvénykezési szünet ugyan már évek óta
általános gyakorlattá vált, azonban megjegyzendő,
hogy ezt eddig egyetlen jogszabály sem érintette.
A törvény most bevezeti a törvénykezési szünet
fogalmát azzal, hogy a július 15-től augusztus 20ig terjedő időszak a határidők számításánál nem
vehető figyelembe.
Fizetési meghagyásos eljárás (Pp. 313. §)
Pénzösszeg megfizetésére irányuló fizetési meghagyásos eljárásban a követelés ilyen módon történő
érvényesíthetőségének korábbi 200 000 forintos

felső határát egymillió forintra növelték. Ezzel
nyilvánvalóan a perek számát kívánták csökkenteni,
hiszen a fizetési meghagyásból, mint nem peres
eljárásból csak akkor lesz per, ha a kötelezett a
fizetési meghagyással szemben ellentmondással
él. Ha a követelés egymillió forint alatt van, nem
lehet fizetési meghagyás kibocsátása nélkül, közvetlenül a kereseti utat, azaz a perlést választani.
A fizetési meghagyás elektronikus úton is beadható
a bíróságokhoz.
Kis értékű perekre vonatkozó szabályok (Pp.
XXVI. fejezet)
Ismereteink szerint 2008-ban 159 ezer e körbe
sorolható eljárás volt folyamatban, ami az összes
ügy 32%-át adta. Az egyik fontos célkitűzése a
módosításoknak, hogy a kis értékű ügyek rövidebb
idő alatti elintézését mozdítsa elő. Ebből a célból
vezettek be egy egyszerűbb és gyorsabb pertípust.
A gyorsabb ügyintézés elsősorban a forráshiánnyal
küszködő vállalkozásoknak és a magánszemélyeknek
kedvez, ugyanis megnehezíti az eljárás bármely
okból történő elhúzódását, illetőleg rövidíti a
jogerő beállását.
Bővült januártól a közjegyzők hatásköre
Célszerű még néhány szóban felhívni a figyelmet
arra is, hogy az egyes közjegyzői nem peres eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény alapján bővült a
közjegyzők szerepköre, amely amellett, hogy tovább
csökkentette a bíróságok leterheltségét, gyorsítja
néhány területen a polgári eljárás lefolytatását. A
törvény előírásai közül a következők tarthatnak a
vállalkozások érdeklődésére leginkább számot. 2009.
január 1-jétől különösen a jogviták megelőzése,
peren kívüli lezárása érdekében már közjegyzőktől
is kérhető – a bíróságokkal azonos joghatállyal – az
előzetes bizonyítási eljárás lefolytatása, a bizonyítékok
mielőbbi rögzítése érdekében. Ennek keretében
ők maguk is kirendelhetnek valamely szakkérdés
tisztázására igazságügyi szakértőket, folytathatnak
tárgyi bizonyítékok alapján bizonyítási eljárást.

Mikor, kinek és mekkora teher az ingatlantulajdon?
A vagyonadóval (pontos megnevezéssel 2009.
évi LXXVIII. törvény az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról) kapcsolatos új
szabályok, és az ezzel együtt járó kiadások 2010.
január 1-jétől terhelik azokat a vállalkozásokat,
amelyek az alábbiakban részletezett ingatlanok
tulajdonjogával (is) rendelkeznek.
Az ingatlanadó elsősorban a magánszemélyek
lakóingatlanainak adóztatását célozta meg, azonban
akadnak kivételek is. Az ingatlanadónak ugyanis
nemcsak magánszemélyek, de akár gazdasági társaságok is az alanyává válnak – sokak véleményével
ellentétben –, mert az adóztatás kiterjed ez utóbbiak
nem kifejezetten vállalkozási célt szolgáló ingatlanára, sőt még azok egynémelyikére is, amelyek csak
közvetetten szolgálják azt. Adózás tárgyává válnak
a vállalkozások esetében az azok tulajdonában álló,
és értékhatár szempontjából egyébként az adókötelezettség körébe eső lakóépületek, illetőleg lakások

(pl. a tevékenységgel közvetlenül nem összefüggően
tulajdonolt vállalati bérlakások), üdülők, hétvégi
házak (pl. üdülőházak, pincék, présházak).
További szigorítást jelent, hogy a lakóingatlant építő
(fejlesztő) vállalkozások mindazon ingatlanjai, amelyekre
a használatbavételi engedélyt már megszerezték, de az
eladásuk még nem történt meg, az érték függvényében
maguk esnek adókötelezettség alá, az adásvételi szerződések ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetéséig.
Adókötelezettség egyébként első ízben a tárgyév
első napjától (2010. január 1.) keletkezik, azaz ha
ekkor már rendelkezik a lakásingatlan jogerős
használatbavételi engedéllyel.

Törvény a közteherviselés
rendszerének alakítását szolgáló
törvénymódosításokról

Az Országgyűlés 2009. június 29-én fogadta el
a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó

2009. évi LXXVII. törvényt, amely több másikat is
módosított, és a július 8-i kihirdetését követő napon
lépett hatályba. Ez a törvény, illetve az abban foglalt
törvények módosítása az eddig ismertetettekhez
képest további más területeken nehezíti meg az
egyes vállalkozások életét. Komoly viták vannak
arról is, hogy a hazai és nemzetközi tőke egyenlő
elbánásban részesül-e, valamint, hogy a rendelkezések
elég világosan kerültek-e megfogalmazásra ahhoz,
hogy azokat helyesen lehessen alkalmazni.
A módosított adótörvény a jövő évtől nem teszi
lehetővé a jelentős ingatlaneszközzel rendelkező cégek
(a törvényben ezek, mint ingatlannal rendelkező
társaság szerepelnek) adó- és illetékmentesen
történő társasági üzletrészeinek értékesítését,
illetőleg vásárlását, viszont a jelentősen mérsékelt
illetékalapok csökkenése némileg kompenzálja a
szigorítást, ám ennek ellenére végeredményben
mégis jelentős többletközteher-növekedésre van 
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üzletrész megvételétől tehát a jövőben élesen elválik
az érintett vállalkozások tulajdonában álló ingatlanok
megszerzésének illetékkötelezettsége. Az általános
illeték mértéke 1 milliárd forintig 4, azon felül 2%
lesz, és a megfizetendő illeték nagysága ingatlanonként
legfeljebb 200 millió forintig terjedhet.
A lakóház építésére szolgáló és erre alkalmas
telkek tulajdonjogát ezután is illetékmentesen lehet
megszerezni, feltéve, hogy 6 éven belül megtörténik
azok beépítése. A beépítésre nyitva álló határidő
korábban 4 év volt, így tehát további két évvel
meghosszabbodott a végleges illetékmentesség
megszerzése érdekében meghatározott beépítési
határidő. Ez a módosítás viszont egyformán előnyös a
lakásépítő cégek és a magánszemélyek számára.
Két évről négy évre növelték az ingatlanforgalmazással (pl. ingatlanok építése továbbértékesítés
céljából) és az ingatlanok pénzügyi lízingbeadásával foglalkozó gazdasági társaságok számára
(lásd: ingatlanforgalmazási célú vagyonszerzések)
a kedvezményes illetékkulcs alkalmazhatóságának
Változtak az ingatlanokra
idejét, feltéve, hogy a tulajdonátruházás, illetve a
vonatkozó illetékszabályok is
pénzügyi lízingszerződés megkötése ezen időn belül,
Az illeték számításának alapja az új szabály szerint mégpedig a futamidő lejártával tulajdonátszállás
a megszerzett társaság tulajdonában álló ingatlan(ok) kikötése mellett történik meg.
piaci értéke. A meghatározás mindig az ingatlan
A korábbi szabályokkal ellentétben, a jövőben a
tehermentes értéke alapján történik. A társasági TEÁOR besorolás helyett a HIPA (helyi iparűzési

 az új szabályozás által kilátás. Bizonyos szak-

mai vélemények szerint ennek hatására nemcsak
általában a cégek és azok üzletrészeinek forgalma
eshet jelentőse vissza, de akár maguké a nem lakás
céljára szolgáló ingatlanoké is.
Hangsúlyosan megjegyzendő, hogy a már korábban hivatkozott, a „közteherviselés alakítását célzó
törvénymódosításokról” címet viselő, több törvényt
is egyidejűleg módosító jogszabály, nevesítve az
ingatlannal rendelkező cég fogalmát, kimondja,
hogy ilyennek minősül az a cég vagy kapcsolt
vállalkozás, amelynek az éves beszámolójában
feltüntetett, Magyarországon lévő ingatlanainak
értéke meghaladja a teljes eszközállomány 75%át. Az ingatlanok értékének arányát az eszközök
piaci értéke alapján kell kiszámítani, és azokat
évente újra kell ismételten értékeltetni, az év
végi beszámolók adatai alapján. Ezzel egyúttal
valamennyi adózónak bejelentési kötelezettsége
is keletkezhet az APEH felé.

adó) szerint lehet élni a fenti kedvezményes illetékfizetéssel. Nettó árbevételük megoszlásáról, az
azt érvényesíteni kívánó vállalkozásoknak a fizetési
meghagyás jogerőre emelkedéséig kell nyilatkozatot
tenni. A valótlan tartalmú nyilatkozatnak súlyos
következményei lesznek.
Hasonlóan az ingatlanforgalmazókéhoz, az ingatlanok pénzügyi lízingbeadásával foglalkozók
számára is előnyös, hogy a kedvezményes 2 százalékos tulajdonszerezési illeték alkalmazhatóságához
ma már mindössze árbevételük felének kell csupán
pénzügyi lízingből származnia. Kifejezetten jó hír az
is, hogy a törvény hatályba lépésétől 2012. december
31-ig, a visszlízing keretében történő ingatlanszerzés
illetékmentes lesz, ami a finanszírozási nehézségekkel
küszködő vállalkozások forrásszerzésének költségét
hivatott alacsonyabb szinten tartani.
A lakástulajdon visszterhes szerzése esetén az
illeték mértéke 4 millió forintig 2%, a felett pedig
4% lesz. Az 5 évesnél régebbi lakásszerzésekre
(ún. használtlakás-piac) pedig nem terjed ki az
illetékfizetési kötelezettség. Az új lakások esetében
15 millió forintig megmarad az illetékmentesség,
azonban 15–30 millió forint közötti értékig a
megfizetendő illeték utáni kedvezmény már nem
vehető teljes mértékben igénybe, 30 millió forint
felett pedig egyáltalán nem.

Mit tehetnek meg a bankok, és mit nem?
A bankszövetség elnöke egy vele készült interjúban kijelentette, hogy a törvény megadja
a bankoknak a szerződésmódosítás jogát. A
kijelentés így, és ebben a formában egyszerűen
nem igaz.
A Magyarországon eluralkodott pénzpiaci gyakorlat
nemcsak a fejlett piacgazdaságtól idegen, de bátran ki
merem jelenteni, hogy a piaci verseny megvalósulását
egyenesen korlátozó. E gyakorlat pedig éppen eléggé
alkalmas arra, hogy a fogyasztók kárára legyen, nap
nap után megsérthető a tisztességes piaci magatartás. Mivel lehetne például megmagyarázni, hogy az
ügyfelek nem ismerhetik meg az egyes szolgáltatások
árának kiszámítását, azok megváltoztatásának valós
indokát és módját, történetesen például azt, hogy
még a bennfentesek számára is alig-alig ismert,
hogy milyen tényezőkre tekintettel alakulnak ki a
devizahitelek aktuális kamatai.

„Titkos” szerződések

„Bank- és hitelviszonyokra”. Az itt található 522–533.
§-ok nevesítik az egyes banki szerződéstípusokra
vonatkozó előírásokat. A szerződéseket, mint polgári jogi jogviszonyokat létrehozó cselekményeket,
rend szerint, tipikusan az egymással mellérendelt
viszonyban álló felek, közös akaratukkal (szerződési
akarategyesség) hozzák létre, és a PTK 240. § szerint
azokat csak közös megegyezéssel módosíthatják,
ideértve a kötelezettségvállalásuk jogcímének
megváltoztatását is.
A szerződésmódosítások indokoltságának
és jogszerűségének megítélésekor figyelemmel
kell lenni mindenesetre két klasszikus jogelvre,
illetve azok ütközésére, annak érdekében, hogy
megérthessük, mely szempontokat kell figyelembe
venni a minősítéskor. Az egyik a jogi szaknyelven
szólva a pacta sunt servanda elve, amely szerint a
szerződéseket, amelyeket a felek szabad akaratukból
kötöttek, meg kell tartani, azaz az abban vállalt
kötelezettségek teljesítésére a felek a jog erejénél
fogva kötelesek. A másik elv, ami a mérlegelés
során még szóba jöhet, az a clausula rebus sic
stantibus elve, ami éppen az előző szabállyal
szemben hat, meghatározott esetekben és kivételesen. Alkalmazásának lényege, hogy a tartós
jogviszonyt eredményező szerződéseket – az
abban rögzített kötelezettségekre is kiterjedően
–, amennyiben a szerződés megkötését követően
bármelyik fél helyzetében valamilyen lényeges
körülmény utóbb megváltozik – amit előre, a
szerződéskötéskor, még kellő körültekintés mellett
sem láthatott –, amely miatt az ő jogos érdeke sérülne, ha az eredeti szerződési feltételekkel kellene
változatlanul teljesítenie, a szerződést bíróság az
érintett fél kérelmére módosíthatja (PTK 241. §).
Értelemszerűen e körülményváltozás nemcsak a
hitelintézetek oldalán állhat fenn, hanem akár a
velük szerződő ügyfelekén is, amit a bankok nem
kívánnak tudomásul venni. A szerződésekben vállalt
kötelezettségeket azért kell általában feltétel nélkül
megtartani, mert csak így teljesülhet a jogállamiság
legfontosabb követelménye, a jogbiztonság egyik
pillére, a szerződésekbe vetett biztonság.

Az ügyfelek tudatlansága döntően abból a jogszabályi előírásokat elmulasztó, sőt azokat egyenesen
megszegő gyakorlatból fakad, hogy a bankok nem
tárgyalják meg az ügyfeleikkel részletesen, még a
szerződések megkötése előtt, a szerződési feltételeket,
azaz a feleket terhelő kötelezettségeket, és az őket
megillető jogokat, továbbá a szerződésekkel járó
esetleges kockázatokat. Az ügyfelek jobb esetben
maguk hámozhatják ki a lényeget a számukra átadott
– nem ritkán akár több tucat oldalra rugó, szakkifejezésekkel túlontúl átitatott – általános szerződési
feltételekből, de rosszabb esetben még azt sem kapják
a kezükhöz a szerződések aláírásakor.
A bankok a korábbi időszakban bármiféle jogi
következmény nélkül szegték meg a PTK 4. §-át
(Jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése; a
felek kölcsönös együttműködésre kötelesek.), hiszen
az általuk egyoldalúan megváltoztatott szerződési
feltételekről nem tájékoztatták ügyfeleiket megfelelő
módon. A Magyar Bankszövetség egyébként már
vagy egy évtizede rendelkezik etikai kódexszel,
amit a hitelintézetek hasonlóképpen nem tartottak be, függetlenül attól, hogy ahhoz többségben
csatlakoztak, és annak szabályait önként, maguk
A döntés joga a kormányé(?)
alkották meg.
A bankok javaslatot tesznek egy etikai kódex
A bankok és más pénzintézeti tevékenységet
folytatók (pénzügyi szolgáltatók) jogszerű műkö- szövegére, ugyanakkor pedig a PSZÁF ajánlásokat
fogalmaz meg velük szemben. A vita ezek közelítése
dését több törvény is szabályozza.
Például a PTK XLIV. fejezete vonatkozik a érdekében folyik, miközben egyetlen szó sem esik

arról, hogy mára a magyar jog már végre-valahára
megteremtette a minimális feltételét annak, hogy
a bankok eljárása akként legyen törvényes, hogy
az többé-kevésbé még a józan ész elvárásainak is
megfeleljen. Igen ám, csakhogy a már korábban
rosszul, a későbbi egyoldalú szerződésmódosításokra
alapot nem adóan megkötött szerződések esetében
nem lenne helye a bankok elvárásainak megfelelő
egyoldalú szerződésmódosításoknak, hiszen ezt
bizonyos esetekben maguk a hatályos törvények
zárják ki. (Vannak ugyanis tagadhatatlanul olyan
szerződések is, amelyek esetében az egyoldalú
szerződésmódosítás bármilyen hátrányos is az
ügyfél számára, nem minősül jogellenesnek. Ezt
kellene világosan és őszintén elmagyarázni és
megértetni mindazokkal, akiket ez sajnálatosan
érint.) A már elmondottak miatt a bankok inkább
azt a módszert választják, hogy válogatás nélkül
csűrik és csavargatják a jogszabályokat és a szerződéseket, hogy a korábbi szerződési feltételeket
valamennyi esetben a maguk szája íze szerint lehessen kiegészíteni, megváltoztatni, amire úgy vélik
egyes potentátok, hogy az etikai kódex bevezetése
lehet a megfelelő orvosság. A jogállamiság egyik
tartóoszlopa, hogy a jogok és kötelezettségek nem
etikai kódexeken – még kevésbé alkudozásokon –,
hanem kizárólag jogszabályokon nyugszanak (ezt
hívják a jog uralmának), amelyeket az arra hivatott
állami szervek betartatnak és nem utolsósorban
maguk is betartanak.

A PSZÁF új szerepkörben?

A PSZÁF (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, röviden felügyelet) annak idején éppen
azért jött létre, hogy eleget tegyen azoknak a sajnos
elsősorban EU-s, és mindeddig inkább csak formális,
mint valóságos kívánalmaknak, hogy a bankok és
más pénzügyi szolgáltatók tevékenységét felügyelje.
E feladatkört a reá vonatkozó legutóbbi törvénymódosítás végre a piacfelügyeleti jogkörökön túl
kiegészítette speciális fogyasztóvédelmi jogkörökkel
is, de mivel azok még mindig nem bizonyulnak
elégségesnek, így e feladatkört – úgy hírlik – később
kormányrendelettel kell még bővíteni.
Addig is a bankok továbbra sem akarnak valós
versenyt, kemény piaci feltételeket, ezért aztán
inkább összefonódnak, erőfölényesen járnak el
ügyfeleikkel szemben, és ha kell, akkor nagyon
keményen lobbiznak is.
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APEH üzemanyagárak

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély
az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja
el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni. 2009. október
1-je és október 31-a között alkalmazható üzemanyagárak:
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 306 Ft/l
Gázolaj 286 Ft/l
Keverék 333 Ft/l
LPG autógáz 166 Ft/l
Építőipari kivitelezési tevékenység
Az APEH-közlemény a Hivatalos Értesítő 2009. évi 47. számában
A kormány 191/2009. (IX. 15.) számon rendeletet alkotott az építő- jelent meg.
ipari kivitelezési tevékenységről. A rendelet hatálya kiterjed az építőipari
kivitelezési tevékenység folytatására, a kivitelezési tevékenységben részt
Jegybanki alapkamat
vevőkre, az építési napló vezetésére, a kivitelezési dokumentáció tartalmi
A Magyar Közlöny 136. számában jelent meg a Magyar Nemzeti Bank
követelményeire, a pénzügyi fedezet és biztosíték kezelésének rendjére, a elnökének 24/2009. (IX. 28.) rendelete a jegybanki alapkamat mértékéről.
tevékenység megkezdésével kapcsolatos eljárásra és adatszolgáltatásra, a Ennek megfelelően 2009. szeptember 29. napjától a jegybanki alapkamat
tervezési és építési szerződés tartalmi és formai előírásaira, a vállalkozói mértéke 7,5%.
díjjal kapcsolatos szabályozásra, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének vezetésére. A rendelet 2009. október
2010. évi munkaszüneti napok körüli
1-jén lépett hatályba, rendelkezéseit az október 1-jét követően megkötött
tervezési és kivitelezési szerződésekre és az ezután megkezdett építőipari
munkarend
kivitelezési tevékenységekre kell alkalmazni. A kivitelező vállalkozók új
A szociális és munkaügyi miniszter 20/2009. (XI. 28.) SZMM számon
nyilvántartását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara fogja vezetni. A rendeletet alkotott a 2010. évi munkaszüneti napok körüli munkarendhatályba lépéskor már építőipari kivitelezői tevékenységet ténylegesen ről. A rendelet értelmében 2010-ben egyetlen szombat válik a naptár
folytató vállalkozások regisztrációs kérvényüket 2010. január 31. nap- szerinti munkarendtől eltérően munkanappá. Eszerint 2010. december
jáig kötelesek benyújtani az MKIK-hoz, vagy a területi kereskedelmi és 11-e szombat munkanap, míg december 24-e péntek pihenőnap lesz. A
iparkamarához. Az újonnan alakuló építőipari cégek cégbejegyzésének jogszabály a Magyar Közlöny 136. számában jelent meg.
feltétele lesz a kamarai nyilvántartásban való szereplés. A jogszabály a
Magyar Közlöny 129. számában jelent meg.

Megszűnik az alkalmi munkavállalói könyv

Fejlesztési adókedvezmény kkv-knek

A kis- és középvállalkozások akkor kaphatnak jövő évtől fejlesztési
adókedvezményt, ha vagy a foglalkoztatotti létszámot, vagy a bérköltséget növelik.
A nyáron elfogadott adócsomag részeként 2010. január 1-jétől változik
a társasági adóról szóló törvény is. Ez teszi lehetővé, hogy jövő évtől a
kis- és közepes vállalkozások fejlesztési adókedvezményt kaphassanak,
ha legalább 500 millió forint értékű beruházást hajtanak végre.
A kormány döntött a szabályozás részleteiről. Ennek értelmében
az adókedvezmény igénybevételéhez az érintetteknek vállalniuk kell,
hogy a beruházással bővítik a foglalkoztatotti létszámot, vagy ha ezt
nem teszik, a bérköltséget kell növelniük, azaz emelniük kell a meglévő
dolgozóik fizetését.
Csökken az adókedvezményt igénybe vehető vállalkozások adminisztratív terhe is: jövőre nem lesz kötelező az egy hónapnál nem régebbi
hiteles cégkivonat, illetve a díj befizetését igazoló okmány csatolása is,
megszűnik a kérelem benyújtásakor fennálló formakényszer is.
A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) kormányrendeletet módosító 202/2009. (IX. 18.) kormányrendelet a Magyar Közlöny
132. számában tekinthető meg.

Az új jogszabály – melyet feltehetően még az őszi ülésszakban elfogad a
Parlament – bevezeti az egyszerűsített foglalkoztatás munkajogi fogalmát.
Ebbe a kategóriába tartozik majd a háztartási munka, az idénymunka,
valamint a kiemelten közhasznú szervezetnél végzett munka és az alkalmi munka.
Az alkalmi munkavállalói könyv helyett úgynevezett blankettaszerződés lesz, amely jelentősen egyszerűsíti az adminisztrációt, mivel akár
az internetről is letölthető lesz. A blankettaszerződést öt napon túli
foglalkoztatás esetén kell kitölteni, ezentúl ez rögzíti a munkáltató és a
munkavállaló közötti jogviszonyt, kitöltésével létrejön a felek között az
egyszerűsített munkaviszony. A dokumentum elektronikusan letölthető,
de a munkaügyi kirendeltségeken is beszerezhető.
Az öt nap alatti foglalkoztatási szándékot a módosítás értelmében
interneten vagy részben telefonon kell majd bejelenteni, blankettaszerződésre nem lesz szükség.
A munkavállalóknál megszűnik majd az időbeli korlátozás, a munkáltatóknál megmarad. A munkáltatóra vonatkozó időbeli korlát értelmében
idénymunka esetén az azonos felek közötti folyamatos munkaviszony
nem haladhatja meg a 31 napot, egy éven belül pedig a 90 napot. Alkalmi
munkavégzés esetén azonos munkáltatónál egy év alatt maximum 90 nap,
egy hónapon belül 15, egy héten belül pedig 5 nap az időbeli korlát.

Fenntartható fejlődés – kisvállalkozásoknak
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara október 19-én (hétfőn)
13–16 óráig ingyenes képzést szervez „Hogyan segíti a fenntarthatóság
mágikus hármasa a kézműipari vál-

lalkozásokat?” címmel a kisvállalkozások számára is fontos fenntartható
fejlődéssel kapcsolatos ismeretekről az
Eurocrafts 21 Leonardo szakképzési
projekt keretében. Az előadó Szügyi

Rókusi Könyvelő Iroda

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

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

György, az Euromenedzser Tanácsadó
és Képzési Központ igazgatója lesz.
Bővebb információ és jelentkezési lap a
kamara honlapján (www.csmkik.hu) a
rendezvényeknél található.

2009 október
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Szakképzés

Köszönjük,
Lajos!

Kedves Lajos!
A megszólításhoz hozzátehettük
volna még, hogy barátunk, kollégánk,
mert ez is őszintén igaz lett volna.
Most, hogy elérkezettnek láttad
az időt, hogy letedd a lantot, nem
elköszönni akarunk tőled, csupán
kicsit feleleveníteni azokat az együtt
megélt éveket, amelyekben közösen,
veled együtt húztuk a magyar szakképzés igáját a jobbítás maximális
szándékával. Te is, mint közülünk
jó néhányan ezt a feladatot mindig
szívügyednek tekintetted, közelítve
a hetedik x-hez is. De kezdjük az
elején.
A szakképzés fontos szerepet
töltött be egész életedben. Az első
szakképesítésedet a ruhaipar területén szerezted, ahol szakmunkás
lettél, majd ezt a szakmát és annak a
szeretetét magasabb szintre emelted,
amikor elvégezted a ruhaipari technikumot. A szakma gyakorlásában az
igényesség, a fejlődés állandó igénye
volt rád jellemző. Tudásodat – olyan
nagyvállalatnál, mint a volt Szegedi
Ruhagyár – tudtad kamatoztatni
és végigjártad a szakmai ranglétra
minden fokát. Voltál technikus,
technológus, technológiai vezető,
osztályvezető, majd megbízott főmérnök.
Mindig szívesen vállaltál embert
próbáló nagy feladatokat és felelősséget. Csak gondoljunk Jemenben a
ruhagyár beindítására, vagy Ukraj-

nára, ahol Aktürkában egy ukrán–
magyar közös vállalat megbízott
magyar igazgatója voltál. És ezzel
még nincs vége a sornak.
Életed során megtanultad becsülni
a kétkezi munkát, melynek bölcsője
a szakmunkásképzés.
Tanult szakmádhoz, a ruhaiparhoz mindvégig érzelmi szálak is
fűztek, és ezt mindig megkülönböztetett figyelemmel kezelted,
miközben ugyanúgy szíveden viselted a többi szakma sorsát. Nem
csoda, hogy elkötelezted magad a
szakképzés mellett úgy, hogy már
a 90-es évek közepén társadalmi
munkásként részt vettél a kamara
szakképzési feladatainak ellátásában. Fáradhatatlanul vállaltad
a feladatokat, és tettél azoknak
maradéktalanul eleget.
Egyik alapítója voltál a mai kamarai szakképzési szervezetnek
azáltal, hogy a 2000/2001-es tanévben velünk együtt részt vettél a
tanulószerződéses gyakorlati képzés rendszerének kísérletében és
tesztelésében, most már főállásban
szakképzési tanácsadóként. Ennek
eredményeként a következő tanévtől
országosan elterjedt a tanulószerződés intézménye.
Aktívan részt vettél a képzőhelyek ellenőrzésében. Mindig fontos volt számodra, hogy a tanulók
megkapják a jogszabály által előírt
juttatásokat. Szót tudtál érteni a

Kesztyűs Lajos elköszönt a kamara oktatási igazgatóságától
vállalkozókkal, azaz a képzőhelyek
képviselőivel, az elméleti képzést
folytató iskolákkal, de magukkal a
tanulókkal is. Szakmai feladataidat
nagy szakértelemmel végezted, miközben jó személyes kapcsolatokat
tudtál fenntartani.
Népszerű és szeretett kolléga voltál
és maradtál is a külső partnerek
szemében is.

Elköszönni? Nem! Megköszönni!

Bámulom a monitort, ujjaim a billentyűzeten,
emlékeimben felidézem a közös beszélgetéseket.
Hogyan köszönjek el, mit üzenjek egy pár sorban
Lajosnak, hiszen ő és a kamara összetartoztak. Vállalkozóként, magam is igénybe vettem szakképzéssel
kapcsolatban a tanácsait, sokszor átsegített a képzéssel
kapcsolatos kusza jogszabályok értelmezésében.
Beszélgetéseinkben a világot ugyan nem váltottuk
meg, de a szakképzést érintő kérdésekben éreztem
támogató javaslatait.
Elköszönni…? Nem! Megköszönni szeretném a
magam és vállalkozó társaim nevében mindazt a

segítséget, amit kaptunk tőle az elmúlt évek során. Azt,
hogy bármikor fordultunk hozzá kéréssel, kérdéssel,
türelmesen, segítőkészen állt rendelkezésünkre.
Sokszor volt rá eset, hogy a határidő szűkössége
miatt egy-egy hiányzó dokumentumot az esti órákban
házhoz szállított, hogy ezzel is segítsen.
Lajos! Én személy szerint is köszönöm a barátságodat, de valamennyiünk nevében kérem, emlékezz
ránk jó szívvel, ahogyan mi is rád.
Az Oktatási Szakképzési és Mestervizsga Munkabizottság nevében: Szénási Róbert

Mi pedig, mint közvetlen munkatársaid, akik hosszú idő óta veled
együtt végeztük napi tennivalóinkat
mindenkor csak szeretettel, hálás
szívvel és megbecsüléssel tudunk
rád gondolni. Munkaszeretetedet
és feladataid iránti akaraterődet
példaértékűnek tekintjük.
Egy ilyen dolgos és fáradságos
aktív élet után azt kívánjuk, hogy
maradjon meg ezután is alkotó
kedved, amit családod körében és
családod számára tudsz hasznosítani.
Legyen jó egészséged ahhoz, hogy
kedvedre tudj foglalkozni gyermekeiddel, illetve a nagypapa számára
is nagy-nagy boldogságot jelentő
unokáiddal..
Mindemellett szeretnénk arra
biztatni, hogy ne röstellj meglátogatni bennünket, bármikor úgy
érzed, hogy ezután is sokat jelentünk
neked. Mi tiszta szívvel várunk.
Mindig.
A kamara munkatársai és
tisztségviselői

Tájékoztatás a vizsgabizottsági tagok új pályázatáról
Az oktatási igazgatóság augusztus elején
levelet küldött minden olyan vizsgabizottsági
tagnak, akik a kamarai névjegyzékben szerepelnek, és az utolsó elfogadott pályázatuk
alapján a vizsgabizottsági tagi jogosultságuk
2010. február 28-án lejár.
A levél mellékleteként megküldtük a kamarai
szakképesítések jegyzékét a hozzájuk tartozó
rész szakképesítéssel, elágazás-szakképesítéssel
és ráépüléssel.

Ezúton is szeretnénk hangsúlyozni, hogy
az ott található szakképesítésekre vizsgabizottsági tagi pályázatot beadni nem kell,
mert ezek a szakmai érdekképviseletekhez
tartoznak.
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy amennyiben az új OKJ szerinti szakképesítések és OKJ
számok kitöltése nehézséget okoz, úgy előzetes
bejelentés és időegyeztetés alapján Haraszti
Gábor szakképzési tanácsadó felvilágosítást

és segítséget ad. (Telefon: 62/554-263, e-mail
cím: haraszti.gabor@csmkik.hu)
Továbbá szeretnénk felkelteni minden olyan
szakember érdeklődését, aki még nincs a
vizsgabizottsági névsorban, hogy adja be
pályázatát, ezáltal részt vehessen a vizsgabizottsági munkában.
Pályázati adatlap a mellékleteivel együtt
a kamaránk honlapjáról letölthető (www.
csmkik.hu)
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Tudomány, kreativitás,
Turisztika – Exportfejlesztés – K+F –
vállalkozásösztönzés
Elektronikus kereskedelem – Épületenergetika Fiatal Vállalkozók

Turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó
kereskedelmi szálláshelyek minőségi
és mennyiségi fejlesztése

összege 1 000 000 Ft a korábbi 3 000 000 Ft-hoz képest,
és promóciós költség is elszámolható.
A pályázat célja a hazai kis- és középvállalkozások
jövedelemtermelő képességének erősítése az információs
és kommunikációs technológiai megoldások hatékony
alkalmazása révén mind a belső vállalati, mind pedig
a vállalatközi üzleti folyamatokban, amelyek a hazai
KKV-szektor versenyképességének növekedését segíthetik elő. A pályázat 2009. augusztus 31-től nyújtható
be december 31-ig.
További információk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
honlapján (www.nfu.hu).

DAOP-2009-2.1.2.
A konstrukció célja a kereskedelmi szálláshelyek
szolgáltatásainak fejlesztése, kapacitásának bővítése,
kapacitáskihasználtságának javítása, a régióba érkező
turisták által eltöltött vendégéjszakák számának és
átlagos tartózkodási idejének, ill. a szálláshely működéséből származó árbevételek növelése, és a projektek
megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése.
Pályázhatnak:
Épületenergetikai fejlesztések,
◦ Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit, vagy profitorientált gazdasági
megújuló energiaforrás
társaságok, vállalkozások (KSH 11, 21)
hasznosítással kombinálva
◦ Egyéni vállalkozások (KSH 23)
Támogatás mértéke: maximum 45%. Támogatás
összege: 10 és 450 millió forint között. Pályázat beKEOP - 2009 - 5.3.0./B
nyújtása 2009. október 1-je és november 30-a között
A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság,
lehetséges.
az energiatakarékosság, valamint megújuló energiafelRészletek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján használás fokozása az energetika teljes vertikumában,
(www.nfu.hu)
azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és – a
vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense – a
végfelhasználás területén.
Pályázat exportfejlesztési
A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel
akciók támogatására
a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és az
egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és
Az ITD Hungary Zrt. pályázatot írt ki 2009. évi és irodaépületeikre is), energiatakarékosság, hatékonyság és
2010. I. félévi exportfejlesztési akciók támogatására, megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruhámelyre többek között gazdasági társaságok, szövet- zásainak megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás
kezetek, egyéni vállalkozók pályázhatnak. A Nemzeti formájában. A konstrukció elsősorban kis-közepes méretű
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium hozzájárulásával projekteket támogat, a kedvezményezetti célcsoport és a
az ITD Hungary Zrt. által kezelt pályázati rendszer a regionális térkép szerint 30–70% (ún. jövedelemtermelő
magyar termékek és szolgáltatások versenyképességének projekt esetében 10–70%) mértékben.
javítását, külpiaci értékesítését kívánja elősegíteni.
Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós kiválasztási
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. Ennek lényege,
álló keretösszeg 508,2 millió forint, amelynek forrását a hogy a pályázónak egy részletesen kidolgozott projektet
Magyar Köztársaság költségvetése biztosítja. A pályázati (pályázati adatlap és megvalósíthatósági tanulmány, varendszer keretében vissza nem térítendő támogatás igé- lamint egyéb kötelező mellékletek) szükséges benyújtani,
nyelhető. A támogatás folyósítása utólagosan történik, mely alapján döntés születik, és támogatás esetén ezen
támogatási előleg igénybevételére nincs lehetőség.
projektjavaslat alapján valósítható meg a projekt.
Támogatás az alábbi jogcímeken igényelhető:
Kedvezményezettek köre:
„A” Külföldi kiállításon kiállítóként (akár információs
◦ jogi személyiségű vállalkozás;
standdal), a kiállítással egyidejűleg szervezett konferencián
◦ jogi személyiség nélküli vállalkozás;
résztvevőként történő megjelenés, valamint a kiállításra
◦ költségvetési szerv és intézménye;
készülő prospektusok legyártatásának  egyes költségei,
◦ jogi személyiségű nonprofit szervezet;
„B” Nemzetközi szervezet tagdíja,
◦ egyéb gazdasági szervezet.
„C” Konkrét árucsoportra és/vagy adott célországra
A pályázat benyújtásával 1 és 500 millió forint kövonatkozó komplex marketingterv megvalósítása.
zötti összeg igényelhető. A pályázatok 2009. december
Ezen belüli jogcímelemek: 1) Külföldi kiállítási 31-ig adhatók be.
részvétel; 2) Nemzetközi szervezeti tagdíj; 3) Idegen
Részleteket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honnyelvű weblap; 4) Sajtó-, tv-, rádióhirdetés, közterü- lapján. (www.nfu.hu)
leti reklám elhelyezése külpiacon; 5) Cégprezentáció,
önálló áru- vagy divatbemutató szervezése külpiacon;
6) Külpiacon létesítendő iroda, kiállítóterem éves bérleti
Piacorientált kutatás-fejlesztési
díja; 7) Megfelelőségtanúsítási eljárás
tevékenység támogatása
A támogatás mértéke jogcímelemenként minimum
200 ezer forint. A pályázatok befogadása 2009. szepGOP-2009-1.1.1
tember 21-től október 31-ig folyamatos.
A pályázat célja a vállalkozások K+F tevékenységéRészletek a www.itd.hu honlapon.
nek fokozása és a vállalati K+F ráfordítás növelése, az
egyetemek, kutatóintézetek és a vállalkozások közötti
Vállalati folyamatmenedzsment K+F együttműködés, valamint a technológiatranszfer
erősítése.
és elektronikus kereskedelem
Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak a cégbíróságon bejegyzett:
támogatása
◦ gazdasági társaságok,
◦ szövetkezetek,
GOP-2009-2.2.1
feltéve, hogy
Megjelent a már ismert vállalati folyamatmenedzsment
◦ kettős könyvvitelt vezetnek,
támogatását célzó pályázat tervezete, mely a korábbi
◦ nem tartoznak az eva hatálya alá.
évek kiírásaitól eltérően számos pontban módosult.
Benyújtható: 2010. január 4-ig. Támogatás mértéke: 50%,
Alapvető különbség, hogy a pályázat kibővült az
elektronikus kereskedelem támogatásával. További elnyerhető támogatási összeg: 25–300 millió forint.
újdonság többek között, hogy a támogatás minimum
Részletek a www.nfu.hu weboldalon.

Hete

November 16–22. között
a világ valamennyi országában megrendezik a Fiatal
Vállalkozók Hetét (Global
Enterpreneurship Week), így
Magyarországon is, ahol az
Innostart vállalta az események
megszervezését, koordinálását, együttműködve a Magyar
Innovációs Szövetséggel, a
Magyar Szabadalmi Hivatallal,
az ITD Hungaryvel, a Magyar
Spin-off és Start-up Egyesülettel, a Seed Alapítvánnyal és a
THE-online tudomány-népszerűsítő programmal.
A kezdeményezéshez kamaránk is csatlakozott néhány
rendezvénnyel.
A Global Enterpreneurship
Week elnevezésű mozgalom
által kitűzött jelszavak, mint
tudomány, kreativitás, vállalkozás. a magyarországi eseményeknek is fontos meghatározói.
Fő célkitűzésünk, hogy a fiatal
korosztályban tudatosítsuk a
tudomány, a kreativitás és vállalkozásösztönzés jelentőségét,
rávilágítsunk a tudomány és az
üzleti élet közötti együttműködési lehetőségekre, illetve
felhívjuk a fiatalok figyelmét
azokra a magyar eredményekre,
amelyekre napjainkban nem helyezünk elég nagy hangsúlyt.
Az események fő célja a tudatosítás és a tudományok,
az innováció népszerűsítése
annak érdekében, hogy a jövő
menedzserei és tudósai között
hatékony kommunikáció és
együttműködés alakuljon ki.
Bővebb információ a hét
eseményeiről a http://fvh.hu/
honlapon található.

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

2009 október

Üzleti ajánlatok
Szeretne külföldi kereskedelmi, logisztikai partnereket találni? Részt venne termelői vagy franchise
együttműködésben? Van olyan ötlete, vagy technológiai
megoldása, melyet továbbfejleszteni, értékesíteni
szeretne? Esetleg Önnek van szüksége valamilyen
egyszerűbb, olcsóbb technológiára, módszerre,
mellyel könnyebben, gyorsabban és hatékonyabban
működtethetné vállalkozását? De nem tudja, hol és
hogyan találjon megbízható partnereket?

Az Európai Bizottság vállalkozásfejlesztési hálózata, az Enterprise Europe Network
kiemelt figyelmet fordít a nemzetközi együttműködések elősegítésére. A hálózat a
világ 40 országában biztosít díjmentes lehetőséget a kis- és középvállalkozások
nemzetközi partnerkereséseinek meghirdetésére. Adatbázisainkban jelenleg közel
10 000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.

Az alábbi ajánlatokhoz tartozó
cégadatokkal kapcsolatban az Ön
vállalkozásadatainak megadásával
(cégnév, cím, kapcsolattartó neve,
telefon, faxszám, e-mail cím, esetleg
weboldal elérhetősége) bővebb információ kérhető az eenszeged@csmkik.
hu e-mail címen vagy a 62/426-149-es
faxszámon.
Enterprise Europe Network
0910 - 1 Spanyol cég keres forgalmazót vagy ügynököt termékei számára. A cég nugátszeletet,
kimérhető nugátot, cukorkákat és
édességfalatokat (bonbon, töltött
mandula, kandírozott gyümölcsök)
gyárt. (BCD ref . 20090610008)
0910 - 2 Török, csapágyakat, fogaskerekeket, erőátviteli elemeket gyártó
cég keres magyar forgalmazókat, ill.
vállal alvállalkozói tevékenységet.
(BCD ref. 20090525051)
0910 - 3 Török, mezőgazdasági
gépek gyártására specializálódott
cég keres ügynököket, hogy szélesíteni tudja termékei kereskedelmét Magyarországon. (BCD ref.
20090525088)
0910 - 4 Női felsőruházatot gyártó
török cég kereskedelmi partnert,
képzett ügynököket keres. Gazdasági
együttműködésként alvállalkozói
tevékenység elvégzését is vállalja
(BCD ref. 20090526030).
0910 - 5 Ruha- és cipő-nagykereskedelemmel foglalkozó román cég
keres kölcsönös gyártáshoz partnert, ill. alvállalkozót ( BCD ref.
20090914033).
0910 - 6 Hűtőkamrák létrehozására,
telepítésére és ehhez kapcsolódó
műszaki szolgáltatásokra; kereskedelmi hűtőberendezésekre; és
hűtőkijelző egységekre szakosodott
török cég keres forgalmazót, illetve
franchise-partnert, joint venture
vagy kölcsönös termelési megállapodásban is érdekelt. (BCD ref:
20090911019)
0910 - 7 Ír, műanyag fröccsöntéssel foglalkozó cég keres hulladék
propilénnel rendelkező vállalatokat, felvásárlás céljából. (BCD ref.
20090817006)
0910 - 8 Korábban fizioterápiás szolgáltatásokkal foglalkozó török cég új
üzleti vállalkozást hozott létre. Jelenleg
idősek otthona és szállodakomplexum, ahol különböző szolgáltatásokat,

beleértve a pihenés és kikapcsolódás, gyógytorna és rehabilitáció,
egészségügyi és spa szolgáltatásokat
nyújt. Az idősek és fogyatékkal élők
ellátására szakosodott társaság joint
venture-t kíván létrehozni, részleges
összeolvadást vagy részvények cseréjét kívánja véghezvinni. (BCD ref.
20090929001)
0910 - 9 Orvosi technológiával foglalkozó német cég kereskedelmi
közvetítőket keres termékei számára.
(BCD ref. 20090928001)
0910 - 10 Bolgár cég, amely keverékeket, koncentrátumokat és adalékanyagokat gyárt a takarmányipar
számára, kereskedelmi közvetítőket,
franchise partnert, szállító és logisztikai szolgáltatást, joint venture
partnert, alvállalkozói tevékenységet
és kölcsönös gyártási lehetőséget
keres. (BCD ref. 20090928025)
0910 - 11 Vezető német dzsem,
lekvár, gyümölcskocsonya, méz,
desszertöntet, gyümölcsszirup és
gyümölcstöltelék gyártó cég keres
kereskedelmi közvetítő partnereket.
(BCD ref. 20090924027)
0910 - 12 Édességeket és csokoládét
gyártó litván cég keres kereskedelmi
közvetítő partnereket. (BCD ref.
20090924022)
0910 - 13 Fémlemezek lézeres vágásával, hajlításával, hegesztésével
foglalkozó lengyel cég alvállalkozói tevékenységet vállal. (BCD ref.
20090924015)
0910 - 14 Fémmegmunkálással
foglalkozó lengyel cég ajánl fel
esztergálást, marást, köszörülést
modern CNC gépekkel, mint alvállalkozói tevékenységet. (BCD
ref. 20090922021)
0910 - 15 Litván ásványvizet gyártó
cég kereskedelmi közvetítőpartnert
keres. (BCD ref. 20090917024)
0910 - 16 Német cég vegyes tüzelésű erőművek ellátására keres fa- és biomassza- szállítót és
logisztikai partnert. (BCD ref.
20090518050).
Lengyelország
0910 - 17 Lengyel, építőipari profilokat és tartozékokat gyártó cég
kereskedelmi partnereket keres.
0910 - 18 Lengyel, kárpitozott bútorokat gyártó cég keres bútorgyártással foglalkozó együttműködő
partnereket, valamint kereskedelmi
partnereket.

0910 - 19 Lengyel bútorgyártó cég
kínálja bútorait nagykereskedőknek, ill. kereskedelmi partnereket
keres.
0910 - 20 Lengyel bútorgyártó cég
(szobabútor, ifjúsági és hálószobabútor) kínálja bútorait nagykereskedéseknek, ill. kereskedelmi partnert
keres.
0910 - 21 Lengyel műtrágyagyártó
cég keres kereskedelmi partnert,
gyártókat, forgalmazókat.
0910 - 22 Lengyel cég keres napraforgódara- és szójaolajgyártót, ill.
kereskedelmi partnert.
Litvánia
0910 - 23 Litván cég kereskedelmi
partnereket keres. A cég a következő termékeket gyártja: hűtőkhöz
polisztirén táblákat (polystyrene
sheets boards for refrigerators),
polisztirén és polipropilén fóliákat
(films), üvegajtókat, polisztirén és
polipropilén poharakat és fedeleket,
fapolcokat és bortartó polcokat.
Szerbia
0910 - 24 Szerb, mezőgazdasági
utánfutókat forgalmazó cég kereskedelmi partnert keres.
Szlovákia
0910 - 25 Szlovák cég együttműködő
partnereket keres a következő területeken: gépgyártás, vágási műveletek,
élelmiszer-ipari precíziós alkatrészek,
pótalkatrészek gyártása.
Ukrajna
0910 - 26 Ukrán, száraztésztagyártó
cég kemény búzából (durum) készült
BL-55 finomlisztet vásárolna.
0910 - 27 Vinnicai ukrán cég üzleti
partnert keres az alábbi projektek
megvalósításához: ipari létesítmények,
szociális és lakóépületek a befektetővel
közösen való kivitelezése; tömbépítési
technológiák (szerelőüzem létrehozása); hőszivattyúgyártás (szerelőüzem létrehozása); építőanyagokat
és kellékeket előállító miniüzem;
szerszámokat és speciális építőipari
berendezéseket gyártó miniüzem.
Szolgáltatásokat kínál földszint alatti infrastruktúrák (vízvezeték- és
távfűtési hálózatok, szennyvízelvezető rendszerek, drenázs, kábel- és
gázvezetékek) tervezése, építése és
felújítása terén.
0910 - 28 Ukrajna legnag yobb
faforgácsl apg yár tó vá l l a l at a
Magyarországon értékesítené termékeit.
0910 - 29 Ukrán egyéni vállalkozó
famegmunkálási melléktermékekből
(fűrészpor, forgács, aprófa, faköszörületi hulladék stb.) nyert fabrikett
tüzelőanyagot kínál 300 tonna/hó
mennyiségben.
0910 - 30 Járműipari alkatrészeket
(fékpofák, fékbetétek, rögzítő rátétek,
sínhevederek stb.) gyártó ukrán
cég termékei értékesítéséhez keres
üzleti partnereket, elsősorban vasúti
járműveket gyártó és karbantartó
vállalatok körében. Egyéb felhasználási területek, közúti és vasúti
járművek, mezőgazdasági gépek,
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fúró- és bányaipari berendezések,
emeléstechnika.
0910 - 31 Emelés- és lifttechnikát,
valamint azok alkatrészeit gyártó
ukrán vállalat termékei magyarországi értékesítéséhez keres potenciális
üzleti partnert.
0910 - 32 Lvovi építőipari cég magyar
szakmai szervezetek, vállalatok, ill.
vállalkozók körében keres együttműködési és kooperációs partnert
Ukrajna területén, ill. határán kívül
lévő létesítmények építése, felújítása, restaurálása céljából. Elvállalná
külföldi cégek ukrajnai érdekképviseletét, építőipari technológiák
és építőanyagok ügynöki alapon
történő értékesítését.
0910 - 33 Cserkasszi megyei ukrán gépipari vállalat kazánokat és
berendezéseket kínál eladásra.
Technology offers and
requests
Az alábbi technológiai ajánlatokhoz
tartozó cégadatokkal kapcsolatban az
Ön vállalkozásadatainak megadásával
(cégnév, cím, kapcsolattartó neve,
telefon, faxszám, e-mail cím, esetleg
weboldal elérhetősége) az eenszeged@
csmkik.hu e-mail címen érdeklődhet.
(A várható ügyintézési idő 3-8 nap.)
0910 - 34 Holland cég tápoldatban
nevelt salátát és rövid ciklusú növényeket előállító rendszert fejlesztett ki.
Kereskedelmi megállapodásokat keres
(BBS ref. 09 NL 60AH 3EOZ).
0910 - 35 Cím: Anyagok magas hőmérséklet szigetelésére, elektronikai
eszközök védelmére.
Leírás: Egy nagyméretű vállat az
Egyesült Államokból olyan anyagokat keres, amelyek alkalmasak
szigetelésre egy magas hőmérsékletű környezetben, annak érdekében, hogy megóvjanak precíziós
elektronikai eszközöket. A keresett
anyagoknak bizonyítottan magas
szigetelőképességgel kell rendelkezniük zárt térben, és legyenek
ellenállóak nagy hővel szemben. A
vállalat különböző együttműködési
formákban érdekelt.
(BBS ref.:09 US 87GA 3EXN)
Szeretne az otthona kényelméből válogatni a legújabb
partnerkeresések között?
Látogasson el honlapunkra!
Ha szeretne még több üzleti
ajánlat közül válogatni, vagy
személyre szabott értesítéseket kapni a legújabb profilokról, kattintson a www.csmkik.
hu honlapon az Enterprise
Europe Network logóra, ahol
az „Aktuális partnerkeresések”
menüpontban további partnerkereséseket találhat, innovációs
rovatunkban pedig regisztrálhat
az Ön által megadott témakörökben megjelenő, legújabb partnerkeresésekért. (Bővebb információ:
eenszeged@csmkik.hu)
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Kamarai Futár

Apropó
Humánklub

A kamara, valamint a Humán Szakemberek
Országos Szövetsége pártolásával működő
humánklub október 28-án (szerdán) 15
órai kezdettel tartja következő összejövetelét
Szegeden, a CSMKIK székházában (Párizsi
krt. 8–12., II. emeleti konferenciaterem).
A rendezvény témája: A válság előnyeinek hasznosítása HR-eszközökkel.
Előadó: Szügyi György vezérigazgató,
Euromenedzser Tanácsadó és Képzési
Központ.
Az előadás tematikája:
A magyarországi kapitalizmus HRsajátosságai. Kik győznek és miért? Hogyan
legyünk felkészültek a versenyre?
A válságtípusok és a sikeres HRválaszok. Miben fejlődjünk és hogyan?
Kifinomult módszerek, mégis egyszerűek?

Könyvelők kötelező továbbképzése
A kamara DMG Oktatási Nonprofit Kft.-je
folyamatosan indítja a könyvviteli szolgáltatást
végzők 2009. évi kötelező továbbképzését. A
képzések az alábbi időpontokban lesznek vállalkozási szakon:
Szeged (kamarai székház, Párizsi krt. 8–12).
2009. november 23–24., 30., december 1.
13.00–16.30 4x4 óra
Hódmezővásárhely (Delfin Computer Zrt.,
Szántó Kovács János u. 64.)
2009. november 4–5. 9.00-16.30 2x8 óra
Államháztartási szakon:
Makó (Polgármesteri Hivatal, Széchenyi tér
22.)
2009. október 29–30.
9.00-16.30 2x8 óra
A 16 órás tanfolyamot az idei évben is a

Október 27-én a kamarában

ADÓ 2010 – SZEGED

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az Enterprise
Europe Network Szeged rendezvényt szervez október 27-én 10
órától, melynek célja, hogy több
szemszögből mutassa be a hatályba
lépő adójogszabályokat, várható
módosításokat, illetve a korábbi
változásokkal kapcsolatban fellépő problémákat. Az előadást két
szakember fogja tartani az alábbi
témakörökben:
Dr. Nagy Péter igazgatói tanácsadó, APEH Dél-alföldi Regionális
Igazgatóság
◦ Adó- és járulékváltozások.
◦ Alkotmánybírósági kifogások
az szja-törvény 2010. január 1-i
változásaival kapcsolatban.
◦ 2010. évi szja-előleg szabályok.
◦ Szuperbruttósítás és az
adókiegészítés 2010. évben.
◦ Vélelmezett piaci kereset adója
és tb-járuléka az egyéni és társas
vállalkozásoknál.

◦ Eva-változások.
◦ Iparűzési adó 2010.
Tímárné Staberecz Teréz okleveles
könyvvizsgáló, Mérleg Adótanácsadó
Iroda
◦ Felkészülés a vagyonadó 2010.
január 1-jei változására.
◦ Illetéktörvény módosításai.
Helyszín: CSMKIK székháza, II.
emeleti konferenciaterem (Párizsi
krt. 8–12.)
Részvételi díj:
◦ A CSMKIK hátralékkal nem
rendelkező tagjai számára: 4000
Ft/fő +áfa.
◦ Hátralékkal rendelkező tagok, valamint nem kamarai tag
vállalkozások számára 8000 Ft/
fő+áfa.
Részvételi szándékát a 62/554250-es telefonszámon, 62/426-149-es
faxszámon, a tanacs.edina@csmkik.
hu e-mail címen vagy a honlapon
keresztül kérjük jelezni.
Jelentkezési határidő: 2009. október 20. (kedd).

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.
 
Fenntartható fejlődés kisvállalkozóknak – október 19. (Bővebben
a 12. oldalon.)
 
Új lehetőségek a szellemi termékek oltalmazásában – október 21.
(Bővebben ugyanezen az oldalon.)
 
Adó 2010 – október 27. (Bővebben ugyanezen az oldalon.)
 
Humánklub – a válság előnyeinek hasznosításáról – október 28.
(Bővebben ugyanezen az oldalon.)
A vállalkozás neve: ...............................................................................
Címe: ................................................................................................... .
Kontaktszemély: ...................................................................................
Tel.: ................................................ Fax: . ............................................
E-mail: ..................................................................................................
Kamarai regisztrációs szám: ......................... ...................................
Aláírás

megszokott magas színvonalon kínáljuk, de
csökkentettük árainkat. A kötelezően előírt
16 órás színvonalas képzés teljes részvételi
díja, amely magában foglalja a továbbképzés,
a konzultáció, a tankönyv az ásványvíz, kávé
díját és közterheit.
– a CSMKIK tagjainak (akik hátralékkal nem
rendelkeznek) 17 000 Ft/fő, nem CSMKIKtagoknak 19 000 Ft/fő.
Egész napos képzés esetén ebéd igényelhető,
melynek költsége 750 Ft/nap.
Bővebb információ, jelentkezés: a továbbképzésről részletes információ és további felvilágosítás
a 62/554-250/193-as telefonszámon a kamara
ügyfélszolgálatán kérhető, illetve jelentkezési
lap a www.csmkik.hu címről a tanfolyamok
rovatból letölthető.

Új lehetőségek a szellemi termékek
oltalmazásában

A Magyar Szabadalmi Hivatal
Új lehetőségek a szellemi termékek
oltalmazásában címmel regionális
szakmai ankétot rendez október
21-én 14 órai kezdettel Szegeden, a
kamara konferenciatermében (Szeged, Párizsi krt. 8–12.).
A rendezvény célja, hogy a délalföldi régió kis- és közepes vállalkozásainak szakemberei képet
kapjanak azokról az új fejlemé-

nyekről, amelyek megkönnyítik,
hatékonyabbá teszik az általuk létrehozott szellemi alkotások, innovációs eredmények oltalmazását,
kiaknázását.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
További információ és jelentkezés a www.csmkik.hu honlapon
a „Rendezvények” menüpontban
található.

árainkat a „helyzethez”
igazítottuk
20%-kal csökkentjük
hirdetési tarifáinkat!
A mostani gazdasági helyzetben minden cégvezető törekszik
kiadásai csökkentésére, ugyanakkor új piacokra, termékekre
és szolgáltatásokra is szert kell tennie.
Szeretnénk segíteni Önöknek abban, hogy minél szélesebb
körben tudják bemutatni tevékenységüket, szolgáltatásaikat,
piaci üzeneteiket, és mindezt minden korábbinál kedvezőbb
feltételekkel. Ennek érdekében áttekintettük a
hirdetési tarifáit és ezúton értesítünk mindenkit, hogy kedvezményes akciónkat meghosszabbítva, év végéig egységesen
20%-kal mérsékeljük hirdetési árainkat. Így a kamara tagjai
a számukra állandó jelleggel biztosított 10%-os kedvezménnyel együtt most 30%-kal olcsóbban hirdethetnek a
Kamarai Futárban.
Örülnénk, ha minél többen élnének ezzel a rendkívüli
lehetőséggel, hogy célzottan, a gazdasági szférában működő
közel 2300 vállalkozáshoz, cégvezetőhöz juttathatják el
kereskedelmi, szolgáltatási ajánlataikat.
Ne feledje: Kis befektetés, nagy lehetőség!
Kérjen részletes információt a futar@csmkik.hu címen vagy
telefonon kamaránk ügyfélszolgálatán!

