XVI. évfolyam 4. szám
2010 május

Kamarai küldöttgyűlés 2010 – Hadüzenet a gazdasági bűnözőknek

Védeni a tisztességes vállalkozókat!

A Csongrád Megyei Kereske
delmi és Iparkamara április 30-án
tartotta éves küldöttgyűlését. Míg
az egy évvel ezelőtti tervezéskor
az óvatosság elvét hangsúlyozták
a kamara vezetői, most a fokozott
óvatosságét. Ma még nem tudni,
hogy az új gazdaságpolitika hogyan
definiálja a kamara státusát, fela
datait, jogosítványait. Talán nem
túlzás, soha látott aktivitás jellemezte a mostani küldöttgyűlést. A
változás kamarájában kulcsfogalommá vált az érdekérvényesítés. A
kamarában végzett munka elismerésének új formájaként a tagozatok
az iparért, a kereskedelemért, a
szolgáltatásért és a kézművességért
díjat adományoztak. (Részletek a
3–4. oldalon)

Aratás
az országos
tanulmányi
versenyeken
A Szakma Kiváló Tanulója
Verseny egyik fontos és a fiatalok
számára vonzó eszköze lehet annak,
hogy a szakmák társadalmi megítélése pozitív irányba változzon,
a végzettek a szakmájukat szerető
és abban megújulni képes mesteremberekké váljanak. A Csongrád
megyei tanulók imponáló számban és eredményességgel álltak
helyt az országos megmérettetéseken – a csúcspontot a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara által megrendezett Szakma Sztár
Fesztivál jelentette.
(Bővebben a 10–11. oldalon)

Kamaratörténeti sorozat és játék a Futárban

120 éves a kamara

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

Témáinkból
120 ezer vállalkozás nem tévedhet (2. o.)
Jószolgálat Vásárhelyen (6. o.)
Kínai megnyitás (7. o.)
Építők ünnepe (8. o.)
32 üzleti ajánlat (15. o.)
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Lezárult a „Tanuljon vállalkozni!” kamarai projekt

Áp r i l i s 3 0 án lezárult a
Csongrád Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara 2009.
március 10-én
kezdő és leendő
vállalkozások
részére indított
„Tanuljon vállalkozni!” című képzési programja.
A projektet a Nemzeti Fejlesztési
és Gazdasági Minisztérium támogatta a Kis- és Középvállalkozói
Célelőirányzatból.
A program célul tűzte ki a kezdő
vállalkozások bel- és külpiacra lépésének és hatékony működésének
segítését, versenyképes vállalkozói
tudás erősítésével és vállalatközi
kapcsolatok fejlesztésével.
A projekt keretében 20 képzési napot tartottunk 5 témakörben:
vállalkozási alapismeretek, pályázatírás, adózás és számvitel, marketing,
külkereskedelem. A képzéseken a
résztvevők száma 457 fő volt.
Az öt képzési témakörhöz összesen
1250 nyomtatott tananyag készült,
mely segítette az ismeretek feldolgozását. Ezek jelenleg is átvehetők a
kamara ügyfélszolgálatán, ill. elekt-

Új utak keresésével a válság ellen
– mentoringklub dr. Kőkuti Attila
alelnök vezetésével.

ronikusan hozzáférhetők a projekt
www.tanuljonvallalkozni.hu című
honlapján. Az érdeklődők honlapon a
Linktár segítségével további hasznos
információhoz juthatnak.
A képzésekkel párhuzamosan indult egy mentoring program is, melynek keretében vállalati jó gyakorlatok
megismerésére és tapasztalatcserére
nyílt lehetőség. A 12 mentoringklub
mintegy 200 résztvevőjének lehetősége volt több sikeres helyi vállalkozás
vezetőjével, munkatársával konzultálni, jól bevált vezetői, válságmenedzselési, értékesítési gyakorlati
fogásokat megismerni.
Amennyiben újabb támogatási
forrást sikerül szerezni, kama-

A képzéseket nagy érdeklődés kísérte.
ránk folytatni kívánja a vállalko- lik majd a projekt jól megszokott
zói képzéseket, új témakörökkel emblémáját!
és előadókkal. Reméljük, akkor
Kozsuchné Somogyi Katalin
már többek „ismerősként” üdvözprojektmenedzser

Vélemények az iskolapadból

Tyukász Mátyás sikeres csongrádi vállalkozó, 1983-ban
kezdte lakatos-bádogos műhelyben, szellőzéstechnikával
foglalkoztak elsősorban, 96-ban
műszaki boltot nyitottak a műhely mellett, 2000-ben pedig a
főutcán megnyitotta Csongrád
első igazi ipari bevásárló központját, a Bástya iparcikkáruházat. És
mégis… Tyukász Mátyás is beült
a kamarai iskolapadba. Aminek a
hiteles története persze az, hogy
Mátyás a lányát, Évát – aki szintén a családi vállalkozásban
dolgozik – hozta beiratni a tanfolyamra Szegeden. És ha már
itt járt, beült az első előadásra – és ott ragadt. Ettől kezdve
szorgalmasan járt a kuzusokra. Ami önmagáért beszél.
Tyukász Mátyás rendkívül színvonalasnak, hasznosnak
tartotta az előadásokat, dicsérte az előadókat felkészültségükért, ahol a kezdő meg a gyakorlott vállalkozó is „megkapta a
magáét”. Az előbbieknek persze jobban kellett kapaszkodniuk,
koncentrálniuk, az utóbbiak viszont megtehették azt, amit
Tyukász Mátyás, aki, ahogy elmesélte, a hallottakat fejben
azonnal át is konvertálta saját vállalkozására. Mi az, amit
jól csinálnak, mihez érdemes hozzányúlni, mit célszerű
tovább- vagy másképp gondolni. Az előadók közül őt Filep
Irén (adózási és számviteli ismeretek) és Szügyi György

(vállalkozási ismeretek, vállalati projektmenedzsment)
fogta meg különösen.
Györpál György eredeti végzettsége szerint kohómérnök,
különféle műszaki beosztásokban dolgozott, mígnem
maga is vállalkozásba szeretett volna fogni. Ám alighogy
megtanult eligazodni a vállalkozásalapítás útvesztőiben, a
válság is közbeszólt. Ám ami késik nem múlik… Addig is,
az újabb próbálkozásig kapóra jött Györpál Györgynek a
kamara által meghirdetett vállalkozói képzés. Jelentkezett,
és szinte minden tematikus blokkba benevezett. A kurzus
legnagyobb erényének tartja az egyes témakörök gyakorlatias megközelítését. Nincs ez mindenhol így! – jegyezte
meg. Ha választania kell, neki Szűts László és Filep Irén
előadása tetszett a legjobban, náluk tapasztalta leginkább,
hogy amúgy is világos, érthető mondanivalójukhoz a valós
életből hozták a példákat. Tanulságos volt megismerni,
melyek azok a hibák, tévedések, amiket a leggyakrabban elkövetnek a vállalkozók – meséli –, legyen szó a
pályázatírásról, menedzselésről vagy adózási, számviteli
ismeretekről. Ő egyébként részt vett a képzés mentoring
programjában is, a Főszer Electric Zrt.-nél járt, ahol, mint
meséli, rendkívül nyitottan, partnerként fogadták őket.
„Sok mindent tanultam a képzés során, s ha sohasem
lesz belőlem vállalkozó, akkor is tudom hasznosítani a
hallottakat” – fogalmazott Györpál György.

120 000 vállalkozás nem tévedhet!

A jelenlegi gazdasági helyzetben még mindig a Széchenyi Kártya
az egyik vezető forrásteremtő hitelkonstrukció. A vállalkozások
körében nagy népszerűségnek örvendő, továbbra is állami kamattámogatással működő forgóeszközhitel az Ön vállalkozását is
forráshoz segítheti.
Tehát Széchenyi Kártya:
• 2-3 héten belül,
• 2 éves futamidővel,
• akár 25 millió Ft hitelösszegig,
• állami kamat- és garanciadíj-támogatással,
• ingatlanfedezet nélkül,
• minimális adminisztrációval igényelhető és
• a piac bizonyítottan egyik legjobb hitelkonstrukciója,
• minden vállalkozásnak 20 km-en belül elérhető.

Ügyfélszolgálat:
kamaránk székháza – Szeged, Párizsi krt. 8–12.
Németh Tamás
Tanács Edina
Telefon: 62/554-264
Telefon: 62/554-255
e-mail: nemeth.tamas@csmkik.hu
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.

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

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara április 30-án
tartotta éves küldöttgyűlését. Főbb napirendi pontok: a kamara
elmúlt évi beszámolója, idei munkaterv elfogadása, a tavalyi költségvetés teljesítése, illetve az idei büdzsé meghatározása. A beszámolót
Nemesi Pál elnök (aki bevezetőként, szokás szerint, Csongrád megye
gazdasági helyzetéről is beszélt), a munkatervet Németh Zoltán titkár,
a költségvetést Ézsiásné Baricz Teréz gazdasági igazgató terjesztette
a küldöttek elé. Míg az egy évvel ezelőtti tervezéskor az óvatosság

elvét hangsúlyozták a kamara vezetői, most a fokozott óvatosságét.
Érdemes, hiszen amellett, hogy a mostohább gazdasági körülmények
ellenére némi eredményt is sikerült realizálni a az elmúlt esztendőben,
a kamarai munka színvonala és hatékonysága igen sokat javult – ezt
igazolják a legfrissebb elégedettségi mutatók is. Meg maga a küldöttgyűlés is, melynek nemcsak színvonalas dokumentumait dicsérték a
küldöttek, de a tanácskozás aktivitása, heve és progresszivitása is az
idők változását mutatja. Kulcsszó az érdekérvényesítés.

lemben, azt még nem
tudni. Egyelőre a bizonytalansági tényezők közé
tartozik, hogy tudjuk,
gazdaságpolitikai váltás előtt áll az ország, de
irányait még nem ismerjük, beleértve a kamara
státusának, feladatainak,
jogosítványainak újradefiniálását sem.

A fokozott tervezési
óvatosságot több tényező
is indokolja 2010-ben.
Például a gazdasági
válság következményei ebben az évben
jelentkeznek csak igazán a kamara pénzügyi
helyzetében, hiszen az
idei tagdíjak alapja a
tagok tavalyi, drámaian csökkent árbevétele.
Bizonytalansági tényezőt jelent a pályázati
támogatásokról szóló
döntések halasztása is,
a kamara több tucatnyi
beadott pályázattól vár
döntést, közel 100 millió
forint értékben.
A 2010-es esztendő
valószínűleg mérföldkő a
kamara életében is, hogy
pontosan milyen érte-

Mi a legjobb
a tagoknak?
A CSMKIK elnöksége
2009 februárjában fogadta
el a négy évre szóló kamarai stratégiát, amely
alapján az elmúlt évi
munkaterv készült. Ez
a stratégiai gondolkodás
határozta meg a 2010. évi
munka tervezését is.

A küldöttgyűlés a kamara
alapvető működési területeként
aposztrofálta az érdekérvényesítést, amely egyébként az egyik
legjelentősebb taglétszámnövelő
eszköz is a kamara kezében.
Szintén kiemelt feladat a munkaszervezet fejlesztése, főként
az ügyfélbarát attitűd további
erősítése, különösen az esetleges hivatali feladatok átvétele
esetén.
Az ügyfelek számára valódi
előnyöket kínáló szolgáltatások
további fejlesztése nemcsak a
pénzügyi stabilitás megőrzése
és a tervezett árbevételi adatok
teljesítése okán, hanem esetleges
taglétszámbővítő hatása miatt is
különösen fontos. Ennek érdekében szükséges a szolgáltatási struktúra további tisztítása,
egyszerűsítése, illetve az átfogó,
(Folytatás a 4. oldalon)

Pergőtűz

Talán nem túlzás, soha látott
aktivitás jellemezte a mostani küldöttgyűlést. A beszámoló, illetve
a munkaterv vitájában gyorsan
kirajzolódott a közös nevező: az
érdekérvényesítés.
A vita alaphangját Bagi Ádám adta meg,
aki saját történetén át mutatta be hogy a
gazdasági bűnözők milyen gátlástalanul tehetik tönkre, keseríthetik meg a tisztességes
vállalkozások, vállalkozók életét. Tehetik, mert
jelenleg sem a törvényhozó, sem a végrehajtó
hatalom nem képes, vagy esetenként nem
is akarja megállítani őket. Havránek Ferenc
azzal folytatta az eszmecserét, hogy minden
vállalkozásnak megvan a maga rémtörténete.
Kétarcúnak nevezte az államot, amely hatóságain keresztül rendkívül szigorúan jár el
a jogkövetőkkel szemben, míg érthetetlenül
engedékeny, elnéző a durva jogszegéseknél.
Olyan offenzív magatartást javasol a kamarának, amelyben nemcsak jelzik a problémát a
törvényhozóknak, politikusoknak, hanem a
megoldásra is javaslatot tesznek. Fogalmazzuk
meg elvárásainkat, vegyenek végre komolyan
bennünket, hiszen mi tartjuk az országot! –
fakadt ki Havránek. Az ellenőrző hatóságok
is kaptak néhány keresetlen megjegyzést a
vásárhelyi vállalkozótól, hiszen miközben a
gyakran hirtelen szakértővé változott hatósági
emberek kinyilatkoztathatnak, büntethetnek

szabadon, az érintettnek esélye sincs, hogy
akár szakmailag, akár jogilag érdemben vitathatná az eljárást. A büntetéseket így kvázi
külön adónemként élik meg a vállalkozások.
Javasolja, a szakhatósági jogszabályok deregulációját is tűzze zászlajára a kamara.
Szerencsére pozitív példák is vannak, ami
annak is köszönhető, hogy a kamarában
már működik egy igen agilis, felkészült
tagokból álló érdekképviseleti munkabizottság, mely több ügyben is sikeresen
járt el például adó- és munkabiztonsági
ügyben. Négy-öt céget „a sírból” hoztak
vissza. Gombos Andrásné és Filep Irén is
ilyen esetekről számoltak be – „ha igazunk
van, nem hagyjuk magunkat!” – mondták.
Biztatták a kamarai tagokat, forduljanak
a bizottsághoz bátran, ha ilyen jellegű
problémáik vannak. Palotás Sándor attól is
remél némi szemléletváltást, hogy a szakhatóságok vezetőit most már rendszeresen
meghívják a kamarába, amikor is alkalom
nyílik szemtől szemben megfogalmazni a
vállalkozók sérelmeit, javaslatait, elvárásait.
Dr. Varga Antal pedig a békéltető tanács
és a választott bíróság intézményére hívta

fel a figyelmet. Az utóbbi döntése
egyenértékű a bíróság ítéletével,
végrehajtható, csak sokkal gyorsabb és olcsóbb.
Bálint János, edzett vállalkozóként, több praktikus javaslatot
mondott a gazdasági bűnözőkkel szembeni
harcra, például interneten össze lehet szedni
az illető összes kapcsolt vállalkozását, melyekre könnyebb a tartozásokat ráterhelni,
de célszerű a magánvagyonát is perelni.
Dr. Hampel Tamás is üdvözölte az élénk
eszmecserét, maga is úgy látja, a gazdasági
helyzetet javító intézkedések érdekében
szakmailag megalapozott és kidolgozott javaslatokat kell letenni a döntéshozók asztalára.
Az lenne a kívánatos, ha az ilyen munkákon nem egy-két ember „agyalna” csupán,
hanem mindig az adott terület legjobbjai
állnának össze egy-egy szakmai javaslat
kidolgozására.
Németh Zoltán reagálásában jelezte, a
hozzászólók csak megerősítették a kamarát
abban a stratégiai elszántságában, hogy az
érdekérvényesítést tekintse munkája legfontosabb területének. Amit helyben meg lehet
oldani, helyben kell megoldani, amit nem,
azokat az ügyeket, javaslatokat az MKIK-n
keresztül juttatjuk el a döntéshozókhoz –
hangsúlyozta a titkár.

4

Küldöttgyűlés

Kamarai Futár

Védeni a tisztességes vállalkozókat! Az iparért, a kereskedelemért,
a szolgáltatásért
és a kézművességért

(Folytatás a 3. oldalról)

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vagyonát tovább növelni – olvashatjuk a
költségvetési beszámoló bevezetőjében.
Érdemes innét azonnal átlapozni a büdzsé
idei javaslatához, melynek bevezető mondatai pontosan illeszkednek a zárszámadó
gondolatokhoz:
A kamara gazdálkodására eddig is a kiegyensúlyozottság volt a jellemző, ami a
bevételek és a kiadások közötti harmónia
megteremtésében nyilvánult meg. A célunk
továbbra is az előzőekben leírtak szem előtt
tartása, bár a 2010. évben valószínűleg ez
nagyobb erőfeszítést igényel. A 2009. évi
tapasztalatok és információk azt mutatják,
Óvatosan, de biztosan
hogy a kamarai tagságot elért gazdasági
válság begyűrűződése egy évvel később vaA 2009. év tervezésekor az óvatosság lósul meg a kamarában. A negatív hatások
elvét hangsúlyoztuk, mivel nem tudtuk várhatóan 2010-ben jelentkeznek majd nagyobb mértékben. Ezért a fokozott óvatosság
elvének megfelelően a kamarai vezetés a
kockázatok minimalizálására törekedett, a
költségvetési fő összeg bevételi részét 15%kal alacsonyabbra tervezte az előző évhez
képest, és a kiadásokat ehhez igazította. Így
mind a szakmai programot, mind az annak
megvalósításaként alárendelt gazdálkodást
úgy kívánjuk megvalósítani, hogy a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara eddig
felhalmozott vagyonát megőrizze.

nagy szolgáltatási rendszerekben történő
gondolkodás erősítése.
A már említett elégedettségi mutatóból
az is kiderül, hogy a tagok ma már olyan
információs elosztóhelynek is tekintik a
kamarát, ahonnét célzottan, közvetve vagy
közvetlenül a számukra leghasznosabb
információkat szerezhetik meg.
Idei feladat a kamara testületi felépítésének
tisztítása és újraszabályozása is, ide tartozik
többek között a testületek létszámcsökkentésének, a térségi szervezetek és az osztályok
kérdésének társadalmi vitája.

Veszteségek

felmérni, hogy a gazdasági válság milyen
mértékben fogja érinteni a kamara gazdálkodását. Az idő távlatában úgy látjuk,
hogy a szigorú költségtakarékossággal
és az elvégzett többletmunkával sikerült
kompenzálni a külső, nem kívánatos
hatásokat. Mindezek eredményeként a
tervezett, közel nullszaldós eredményt
sikerült túlteljesíteni, és több mint 6 milliós
eredményt realizálni, ezzel a Csongrád

A CSMKIK működésének sikerességét mérő
két fő mutatószám a taglétszám és az árbevétel, illetve pénzügyi stabilitás, a válság hatása
mindegyik területen érezhető. Az árbevétel
tervezett jelentős csökkenése elsősorban a támogatási bevételek és a tagdíj jelentős mértékű
visszaesésének köszönhető, míg a taglétszám
a nagy számú vállalkozás megszűnésének és
felszámolásának eredménye. (Az elvesztett
tagok kb. 40%-a megszűnő, további 40% pedig
nehéz gazdasági helyzetbe kerülő vállalkozás.)
Sajnálatos módon összességében 252 fővel
csökkent a kamarai taglétszám az előző év
végéhez képest, mely a 322 tagságmegszüntetés
és a 70 új belépő vállalkozó egyenlegeként jött
létre. 119 vállalkozás megszűnt felszámolás,
végelszámolás vagy vállalkozói igazolvány
visszaadása miatt.

A kamarában végzett munkája elismerésének új formáját vezette be az
elnökség, a tagozati elnökök a küldöttgyűlésen ipari, kereskedelmi, szolgáltató
és kézműves díjjal köszönték meg a
kimagasló teljesítményt. Az Iparért
Díjat Kerekes János, a Kereskedelemért
Díjat dr. Varga Antal, a Szolgáltatásért
Díjat Szügyi György, a Csongrád Megyei
Kézműves Mester Remek Díjat Szabóné
Tóth Hilda kapta.

2010 május
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120 éves a kamara

Kedves Olvasónk!

Kamaránk 2010. szeptember 7-én ünnepli megalapításának 120. évfordulóját. Ez alkalomból kamaratörténeti sorozatot indítunk a Futár hasábjain.
Minden alkalommal a visszaemlékezés végén egy

4. Az

kamaratörténeti játékot találhatnak olvasóink. Aki
figyelemmel kíséri a visszaemlékezést, és megküldi
a játék megfejtését, nyereménysorsoláson vehet
részt. (Bővebben a cikk végén.)

I. Szegedi Ipari Vásár

Szegedet a századforduló után
az „ország második városának”,
valamint a „magyar Alföld nagy
metropolisának” tartották, s fejlődésének eredménye a nemzet
gazdasági és kulturális haladásában
is meghatározó tényező volt. Ennek
alapján született meg a gondolat,
hogy Szegeden olyan nagyszabású
kiállítást rendezzenek, amely alkalmat ad arra, hogy az árvízkatasztrófa
által elpusztított, majd újjáalkotott
Szeged város gazdasági és kulturális fejlődését ország-világ előtt
bemutassák. Az Iparkamara ilyen
irányú javaslatát Cserzy Mihály
beltag terjesztette elő 1906. július
12-én. A kiállítást szervező szakemberek az eseménytől az ipari és
gazdasági termelés tökéletesítését,
valamint a forgalom növekedéséből
adódó gazdasági eredményt vártak,
de hamar belátták, hogy az akkori
viszonyok között a kiállítás tervének
megvalósítására egyelőre nem volt
lehetőség.
A szegedi kiállítás ügyében újabb
javaslatot 1910-ben terjesztett elő az
Iparkamara Szeged polgármesterével
közösen, majd 1911 júniusában
a részletes kiállítási tervezetet is
elkészítette; a fejlődést azonban
derékba törte a világháború.
A háború után először 1926ban született újabb javaslat egy
országos ipari és mezőgazdasági
kiállítás 1929-es szervezésére, ezt
a tervet azonban a nagy gazdasági
világválság bénította meg. A 20-as
évek végére a kézműves és kisiparos

A kisiparosok túlnyomó többsége
azonban küzdött a jövőjéért, s úgy
próbáltak kilábalni a nehéz helyzetből, hogy a legnagyobb pangás
idején, romantikus elképzelésekkel
új értékesítési és piaci lehetőséget
kerestek. Ennek egyik formájaként
fogták fel a Szegedi Ipari Vásárt, ami
bemutatta volna mindazt, amire a
szegedi iparosok képesek voltak. Az
évente megrendezett vásár alkalmával a külvárosok szűk utcáiból
az ipari városok díszes kirakatába
vonulhat a szegedi kézműves ipar
minden remeke, hogy itt, ezen az
úton keressen piacot.

réteg helyzete jelentősen romlott,
egyre kevesebb munkát kaptak,
hiszen megrendelőik elsősorban a
középosztály és a parasztság soraiból kerültek ki, s ezen társadalmi
osztályok az egyre súlyosbodó gazdasági helyzet miatt egyre kevesebb megrendelést tudtak leadni.

Az Ipartestület és a kamara 1926
és 1928 közötti javaslatai és tervezete alapján végül 1930-ban a város
tanácsának aktív támogatásával
sikerült megrendezni az I. Szegedi
Ipari Vásárt. A kiállítás iránt nagy
volt az érdeklődés az iparosság körében, de csak 75 szegedi
iparosnak jutott hely
az Ipartestület székházában termékeinek
kiállítására.
A Délmagyarország
szerint a „szegedi ipar
életképességének és
tehetségének olyan
fényes tanújelét adta,
ami a legnagyobb várakozást is felülmúlta.”
A korabeli vélemény
szerint Szeged kisiparossága a vásárral
bebizonyította: semmi szükség nincs arra,
hogy a vásárlók drága
pénzért Budapestre
utazzanak, amikor itthon is legalább olyan
kivitelben és olcsóbban

Kamaratörténeti kvíz (4.)

I. Ki terjesztette elő az első szegedi
ipari kiállítás gondolatát 1906-ban?
A.) Kulinyi Zsigmond
B.) Cserzy Mihály
C.) Cserepes Mihály
II. Mi akadályozta meg egy országos
ipari és mezőgazdasági kiállítás 1929ben?
A.) az anyagi támogatás hiánya
B.) a háború
C.) a gazdasági világválság
III. Mit vártak a kisiparosok a Szegedi
Ipari Vásáron való részvételtől?
A.) bemutatkozási lehetőséget

B.) értékesítési és piaci lehetőséget
C.) üzleti kapcsolatokat
IV. Melyik évben került megrendezésre
az I. Szegedi Ipari Vásár?
A.) 1930-ban
B.) 1928-ban
C.) 1926-ban
V. Minek a hatására vált intézményessé
az ipari vásárok megrendezése?
A.) a mezőgazdasági kiállítások hatására
B.) az árumintavásárokról szóló törvény
hatására
C.) a II. Szegedi Ipari Vásár sikerének
hatására

is beszerezhette a kisiparosság
termékeit.
Az 1930-as év igazán nagy jelentőségű ipari vására azonban a „Magyar Hét
Szegeden” keretében, az Ipartestület
által megrendezett II. Szegedi Ipari
Vásár volt 1930. október 19. és 28.
között. Ezúttal már 130 iparos állította
ki a munkáit, s a vásárnak már az első
napon több mint 2000 látogatója volt.
A vásár sikerét nemcsak az emelte,
hogy ezúttal kétszer annyi kiállító volt
mint korábban, hanem az is, hogy
olyan szakmák is bemutatkoztak,
amelyek az első vásáron még nem
voltak képviselve. A II. Szegedi Ipari
Vásár sikerének hatására válhatott
tehát intézményessé és rendszeressé az ipari vásárok megrendezése,
amelyet a későbbiekben az 1933.
évi mezőgazdasági kiállításokról és
árumintavásárokról szóló törvény
szabályozott.
(Folytatjuk)

A megfejtéseket május 28-ig várjuk
a futar@csmkik.hu címre. Kérjük, írják
az e-mail tárgyába „Kamaratörténeti
kvíz”, a szövegrészbe pedig a megfejtésnél a kérdés sorszámát és az Ön
által helyesnek talált válasz betűjelét
(pl.: I. A).
A beküldési határidő után a helyes
megfejtők között ajándékcsomagot sorsolunk ki. A játék nyertesének nevét a
júniusi Kamarai Futárban közöljük.
Az áprilisi kamaratörténeti kvíz
helyes megfejtői közül Fehér Andrea
nyerte meg kamaránk 6000 Ft értékű
ajándékcsomagját. Gratulálunk!
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Krónika – Pályázat

Kamarai Futár

További támogatók jelentkezését várják Vásárhelyen

Hogy hét végén is legyen kenyér az asztalon

Egy májusban induló kezdeményezésnek köszönhetően kétszáz
rászoruló gyermek jut élelmiszercsomaghoz a hétvégéken. A Rádió 7
április 27-i Napraforgó műsorának
vendégei voltak: dr. Hampel Tamás,
a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara hódmezővásárhelyi
szervezetének elnöke, Mészáros Antal,
a CSOMIÉP Beton- és Meliorációs
Termékgyártó Kft. ügyvezető igazgatója, valamint telefonon keresztül
dr. Lázárné Megyeri Zita, a Tiszta
Szívvel Egyesület kuratóriumi elnöke.
Több mint 2000 gyermek számára
biztosítja Hódmezővásárhely önkormányzata az ingyenes étkezést
a hétköznapokon. Mészáros Antal,
a CSOMIÉP ügyvezető igazgatója
elmondta, pedagógusokkal beszélgetve
megtudta, hogy az alsó tagozatos
gyerekek között vannak, akik hétfőn
legyengülve kerülnek vissza az iskolába,
ami azt jelenti, hogy az a fő ételük,
amit ott kapnak. Az ügyben felkereste
a Tiszta Szívvel Alapítványt, akiknek
vannak ilyen jellegű tapasztalataik.
Dr. Lázárné Megyeri Zita, a Tiszta
Szívvel Egyesület kuratóriumi elnöke

Dr. Hampel Tamás és Mészáros Antal örömmel vesz részt az akcióban.
felhívta a figyelmet egy felmérésre,
mely szerint a karácsonyi szünet után
a testsúlyának majd 10 százalékát
vesztette el sok óvodába visszatérő
gyermek.
A szervezők a tanintézetektől kértek
adatokat arra vonatkozóan, hogy az
alsó tagozatos diákok közül hányan
vannak olyanok, akik nem tudnak
a hétvégéken rendesen étkezni. Ez

alapján legalább 200 olyan gyermek
van, akinek segítene, ha ételcsomagot
kapna.
Dr. Hampel Tamás, a CSMKIK
helyi elnöke kifejtette: a jelenlegi adójóváírási rendszer változtatásra szorul.
Az lenne a legegyszerűbb megoldás,
ha más országokhoz hasonlóan nemcsak az adó egy százalékával lehetne
szabadon rendelkezni.

A támogatási rendszert Mészáros
Antal ismertette. Mint mondta, a vállalkozások, illetve magánszemélyek havi
támogatása mellett egyszeri felajánlásokat is várnak, valamint természetbeni
támogatást is elfogadnak vállalkozóktól,
akik alapvető élelmiszereket tudnának
adni. A rendszer lényege a folyamatosság, ezért 2010 decemberéig minden
hétvégén természetben kapnák meg
az élelmiszert a rászoruló gyerekek. A
támogatott családoknak az ellenőrzése
is meg van szervezve, a csomagot csak
a szülők vehetik majd át.
Hogy miből áll egy élelmiszercsomag, előre be van osztva. Eszerint a
gyerekek minden héten kapnának egy
kilogramm szeletelt kenyeret, emellé
hétről hétre mást, például mézet,
vajat vagy lekvárt, máskor szalonnát
és zöldséget, vagy éppen kolbászt és
gyümölcsöt.
Támogatók jelentkezését a (62)
535-730-as telefonszámon, valamint
a beton@csomiep.hu e-mail címen
várják, illetve a Tiszta Szívvel Egyesület tagjai is információval tudnak
szolgálni az érdeklődőknek.
Forrás: www.promenad.hu

Pályázat • Pályázat • Pályázat • Pályázat • Pályázat • Pályázat • Pályázat
Ügyfélszolgálati irodát nyitott a
fővárosban az NFÜ
,,A lehetséges pályázók és a már
nyertes uniós pályázattal rendelkezők
minél színvonalasabb kiszolgálása
érdekében – az ország 176 településén
elérhető Új Magyarország Pontok és
a fővárosban eddig csak telefonon és
interneten elérhető ügyfélszolgálata
mellé – személyes központi ügyfélszolgálati irodát nyitott a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség. A főváros VII.
kerületében, az ügynökség irodaházában, a Wesselényi és a Kazinczy utca
sarkán március 29-től nyílik lehetőség
az érdeklődők kiszolgálására.
*
Újra telephelyfejlesztés
DAOP- 2010 - 1.1.1./E
A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban kkv-k)
működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások
üzleti környezetének, s ezáltal közvetve
a régiók foglalkoztatási helyzetének
a javítása. A pályázati kiírás a kkv-k
működési helyszínéül szolgáló meglévő,
működő telephelyek modernizációját és
bővítését, nem megfelelő telephelyeik
cseréjét, a telephelyek kihasználtságának
növelését kívánja elősegíteni, a kkv-k
versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, a foglalkoztatottság
megtartása, javítása mellett.
Támogatás mértéke: maximum
50%.
Támogatás összege: minimum
10 millió, maximum 100 millió forint.
A pályázatok benyújtása 2010.
május 7-től, 2010. június 30-ig
lehetséges.
Ki í ró : Ne m z e t i Fe j l e s z té s i
Ügynökség.

Mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése
GOP-2010-2.1.1/A
Ismét megnyílik a lehetőség,
hogy jelentős támogatást kapjanak
az Európai Unió forrásaiból a mikro- és kisvállalkozások technológiai
fejlesztéshez, korszerűsítéshez.
A pályázatok beadhatók 2010.
március 29-től 2010. december
31-ig.
Támogatás mértéke: 30–50% (a
támogatás mértékénél a hátrányos és
nem hátrányos kistérségi besorolás
az irányadó).
Támogatás összege: minimum
1 millió forint, maximum 20 millió
forint.
*
Komplex vállalati technológiafejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára
GOP-2010-2.1.1/B
A mikro-, kis- és középvállalkozásoknál alkalmazott műszaki
technológia színvonaljavításának
érdekében a komplex vállalkozásfejlesztési projektek célja a fejlődőképes
vállalkozások innovációs, adaptációs
képességének erősítéséhez; vállalkozások által előállított hozzáadott
érték növeléséhez; környezetvédelmi,
energia- és anyagtakarékossági célokhoz való hozzájárulás elősegítéséhez;
piacra jutáshoz kapcsolódó technológiai fejlesztés megvalósítása.
Támogatás mértéke: maximum
50%.
Támogatás összege: minimum
20 000 000 Ft, maximum 150 000 000
Ft.
A pályázatok benyújtása 2010.
május 31-től 2010. szeptember 6-ig
lehetséges.

Akkreditált innovációs klaszterek
támogatása
GOP-2009-1.2.1
A konstrukció célja a pólusprogram keretében együttműködő
innovatív vállalkozások közös, a
klaszter érdekét is szolgáló innovációs projektjeinek (termékfejlesztés
és piacra vitel) segítése; a műszaki
fejlesztésháttérnek a biztosítása, az
adott klaszter több tagja által tulajdonolt projekttársaságok támogatása
révén.
Pályázhatnak: gazdasági társaságok.
Támogatható tevékenységek
köre:
1. Kísérleti fejlesztés.
2. Kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló infrastrukturális és
ingatlanberuházás.
3. Marketing.
4. A projekttársaságban tulajdonosi részvétellel nem rendelkező 3 féltől igénybe vett (jogi
tanácsadás, üzletviteli tanácsadás)
szolgáltatás.
Támogatás mértéke: maximum
50%.
Támo g atási össz e g: m i n i mum 250 000 000 Ft, maximum
1 500 000 000 Ft.
A pályázatok benyújtása 2009.
augusztus 31-től 2010. augusztus
30-ig lehetséges.
*
Innovációs és technológiai parkok
támogatása
GOP-2009-1.2.2
A konstrukció célja a pólusvárosokban – lehetőleg a meglevő
K+F+I infrastruktúra bázisán –
olyan koncentrált, üzleti alapon
működő kutatás-fejlesztési és in-

novációs szolgáltató központok
(„science parkok”) kialakítása,
amelyek megfelelő kutatási és
infokommunikációs technológia
(továbbiakban: ikt) infrastruktúra létrehozásával az adott ágazat
vagy szakterület számára egyedi,
magas szintű, testre szabott K+F+I,
valamint technológiai inkubátorszolgáltatások széles skáláját
képesek nyújtani.
Pályázhatnak: gazdasági társaságok.
Támogatható tevékenységek
köre:
• Kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló infrastrukturális és
ingatlanberuházás.
• Kutatás-fejlesztési, innovációs célt
szolgáló új műszaki berendezések,
gépek, műszerek, felszerelések beszerzése, szállítása, üzembe helyezése,
használatuk betanítása.
• Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó licenc, know-how beszerzések.
• Információs technológia-fejlesztés.
• A K+F+I szolgáltatások nyújtásához szükséges minőség-, környezet- és
egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési
rendszerek, szabványok bevezetése
és tanúsíttatása.
• A projekt megvalósítása érdekében felmerülő menedzsmentköltségek.
Támogatás mértéke: maximum
50%.
Támogatási összeg: minimum
1 milliárd Ft, maximum 5 milliárd
Ft.
A pályázatok benyújtása 2009.
augusztus 3-tól 2010. december
31-ig lehetséges.

2010 május

Tájékoztató a 2009. évi
társasági adóbevallásról

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a számviteli
klub és az Enterprise Europe Network – Szeged tájékoztató
rendezvényt szervezett a 2009. évi társasági adóbevallásról,
és az azzal kapcsolatban esetlegesen felmerülő gyakorlati
megoldásokról. Előadó Dezső Etelka vezető főtanácsos, az
APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának munkatársa
volt, aki elöljáróban felhívta a könyvelők figyelmét arra, hogy
az adóbevallás kitöltésének megkezdése előtt minden esetben
feltétlenül végezzék el a kitöltési program frissítését.
Tájékoztatását a társasági
adóbevallásban végrehajtott
legfontosabb változásokkal
folytatta.
2009. július 9-étől hatályos
változások, a 2009. adóévre is
alkalmazhatóak:
• a 2008-as beszámolóban
szereplő fejlesztési tartalék feloldására 6 adóév áll rendelkezésre
a korábbi 4 év helyett;
• olyan követelés bekerülési
értékének 20 százalékát is behajthatatlannak kell tekinteni,
amelyet a fizetési határidőt
követő 365 napon belül nem
egyenlítettek ki, kivéve, ha a
követelés elévült, vagy bíróság
előtt nem érvényesíthető;
• tulajdoni részesedésre elszámolt értékvesztés visszaírásával
csökkenthető az adózás előtti
eredmény, ha az elszámolt értékvesztést adózás előtti eredményt növelő tételként kellett
elszámolni.
A 2010. évi változások kapcsán
kérdésként vetődött fel a különadó előleg fizetési kötelezettség
is. A tavalyi évi bevallás alapján
a különadó előleg előírásra került a folyószámlára. Megjelent
már az APEH honlapján egy
tájékoztatás, mely szerint ezzel
nincs semmi teendő, mert automatikusan letörli az adóhivatal,
aki pedig befizette az összeget,
az kérje más adónemre az átvezetését.
Súlyponti kérdésként lettek
megemlítve az adóalap-csökkentő és -növelő tételek. Az
adóalap megállapításakor csökkentő jogcímeket a Társasági
és Osztalékadó tv. 7. §-a, az
adóalap megállapításakor növelő jogcímeket a törvény 8.
§–a nevesíti.
Kiemelte az előadó a társasági
adóalap módosításának különös
szabályait, melyeket a 16. §, a 18.
§ és a 28. § tartalmazza. Ezek
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Iránytű

közül az egyik legfontosabb a
kapcsolt vállalkozások között
alkalmazott árak, a kapcsolt vállalkozások hozama (ellenőrzési
tervben kiemelve), valamint a
kettős adóztatás elkerülésre
vonatkozó módosító szabályok. Megemlítette az előadó
a jövedelem nyereségminimum
kérdését, mely kiemelt speciális ellenőrzési terület. Nem
tartozik ebbe a körbe a közhasznú társaságok egy része, a
kiemelt közhasznú, és nonprofit
szervezetek, és akkor sem kell
figyelembe venni a jövedelem
nyereségminimum kérdését,
ha elemi kár keletkezik, és az
elemi kár értéke nagyobb mint
a bázisév árbevételének 15%-a.
Az adó mértéke még változatlanul 2 %.
Az előadás folyamán sor
került a társasági adóbevallás
sorainak értelmezésére, mely
igen nagy segítséget nyújtott a
hallgatóknak.
Bár a tájékoztatás interaktív
formában zajlott, a nagy érdeklődés és a sok feltett kérdés
miatt az előadás konzultációval
folytatódott, így a hallgatók
minden kérdésükre megkapták
a kielégítő választ. A résztvevők
az előadást eredményesnek értékelték.
Dobó Attiláné,
a számviteli klub megbízott
vezetője
Következő klubfoglalkozás
A számviteli klub következő
összejövetele 2010 június első
hetében lesz. A klub napirendi
pontjai:
• Egyszerűsített foglakoztatás – ismét
• Iparűzési adó
A klubfoglalkozások pontos
időpontjáról a kamara honlapján tájékozódhatnak a http://
kamara.dravanet.hu/csmkik/
index.php?id=734 címen.

Üzleti úton Shaanxi tartományban

Kínai megnyitás

Nemrégiben hivatalos magyar mezőgazdasági, kereskedelmi és technológiai delegáció utazott Kínába, a közép-kínai Shaanxi tartomány
(Csongrád megye testvérmegyéje) kereskedelmi kamarájának, valamint
tartományi vezetőségének meghívására. A delegáció tagja volt Szegedről
prof. dr. Kiricsi Imre, a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettese,
valamint Szügyi György, az Euromenedzser elnök-vezérigazgatója, az
Európai Vállalkozók Parlamentjének tagja és Török László vállalkozó –
utóbbi kettő a CSMKIK-nak is aktív tagja. A delegációt Nagy Zoltán, a
Miniszterelnöki Hivatal tanácsadója vezette.
A magyar fél látogatását megelőzte Shaanxi tartomány gazdasági-politikai
delegációjának magyarországi látogatása, a kínai delegációt a negyvenmilliós
populációjú tartomány alelnöke vezette. (Shaanxi tartomány Kínában a
legfejlettebb technológiai régió, a legtöbb kutatás-fejlesztési centrum és
technológiai cég itt található, ahogy a kínai űrközpont is.)
A kétnapos program részeként a magyar delegáció tagjai részt vettek
egy, a külföldön élő kínai vállalkozók konferenciáján, ahol találkoztak a
Shaanxi Tartomány elnökével is.
Az állam, illetve a tartomány a népesség növekedése, de főként a
lakosság életszínvonalának rohamos javulásából következő növekvő élelmiszer-fogyasztás miatt jelentős anyagi erőt áldoz különböző élelmiszertermelési programok megvalósítására. Hároméves programot indítottak a
szarvasmarha-állomány növelésére, aminek keretében jelentős összeggel
támogatják az üszőbeállítást. Jelenleg 6000 db éves korú holstein-fríz

Kínai–magyar családi fotó

üsző megvásárlása van folyamatban Ausztráliából. Újabb ötven darab,
egyenként 1000 férőhelyes telep építését tervezik. Az élelmiszerprogram
a húsmarhatenyésztésre is vonatkozik.
Mivel a hazai szarvasmarha-állományunkból jelentős mennyiségű
növendék vagy vemhes üszőt nem tudnánk értékesítésre felkínálni, így
számunkra az embrióértékesítés jelent jó üzleti lehetőséget. A tartományban 1982-ben megpróbálkoztak embrió-előállítással, ill. átültetéssel, de a
kezdeti sikertelenség miatt abbahagyták. A tárgyalópartnereink véleménye
szerint van igény magyarországi „csúcstehenektől” embrió vásárlására.
Ez az igény húsmarhára is vonatkozik.
Érdemes lenne az új telepépítésekben részt venni a tervezéstől a fejéstechnológia biztosításán keresztül a kivitelezés levezényléséig. Néhány új
farmon magas genetikai értékű állománnyal „mintagazdaságot” lehetne
kialakítani, amelyek további megrendelések indukálói lehetnek.
A kínai–magyar viszonylatban gazdasági kulcskérdés az ún. technológiatranszfer, azaz amikor a magyar szellemi termékek az itthoni
kicsi piaci lehetőségeiken túllépve egy nagyságrendekkel nagyobb piacon
kerülnek hasznosításra (tömeggyártásra és értékesítésre).
A tárgyalások során részletekbe menően sikerült tárgyalni Kína
legnagyobb távközlés-technikai cégcsoportjával is, mely immár 140
országban van jelen, 70 ezer alkalmazottal (piaci részesedése sok szakágban
már meghaladja az Ericssonét és a Nokiáét). E cég csak itt Európában
már 15 nagy kutatás-fejlesztési központtal rendelkezik, sőt ezek számát
folyamatosan bővíteni kívánja. A delegáció magyar szakemberei szerint
a technológiai együttműködés legjobb és leghatékonyabb módja éppen
egy magyarországi fejlesztő központ létesítése lenne.
Shaanxi tartomány vezetősége és gazdasági kamarája elkötelezett
abban, hogy mielőbb valós, működő együttműködés jöjjön létre a
felek között, ezt a delegáció részére világosan kifejezték.
Shaanxi tartomány operatív együttműködési lehetőségei:
- Egyetemi együttműködés, az SZTE részvételével (ez bővíthető),
- Állattenyésztési együttműködés (konkrét beruházásokról tárgyaltunk),
- Oktatási, menedzsmentképzés,
- Távközlési technológiai együttműködés.
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Próbálkozó
vállalkozó
vetélkedő

Kamarai Futár

Aktuális

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az Enterprise
Europe Network – Szeged és a Junior Achievement Magyarország
közös kalandot hirdet 16–18 év
közötti középiskolás fiataloknak,
akiknek vannak elképzeléseik a
vállalkozásokról és tudatosan tervezik jövőjüket.
A vetélkedő időpontja: május
27., 8.30–16 óráig.
Helyszíne: Csongrád
Meg yei Kereskedelmi és
Iparkamara szegedi székháza
(Párizsi krt. 8–12.)
A vetélkedő résztvevői lelkes fiatalok, akik nemcsak elméletben,
hanem a gyakorlatban is érdeklődnek a vállalkozások iránt, ezért
szeretnénk gyakornoki pozíciókat
is felajánlani számukra jutalomként.
Amennyiben gyakornoki helyet vagy
egyéb ajándékot tud felajánlani egy
3 fős csapat részére, kérjük, jelezze
ezt az eenszeged@csmkik.hu e-mail
címen.

Kézműves nap

A kamara kézművesei kötetlen családi napot tartanak május
29-én, szombaton fél 10-től az
algyői szabadidőközpontban. A
program a szokásos: bográcsos
főzés, sportolás, játékos vetélkedők, bor- és pálinkakóstolás.
Bővebb információ Dovál Anikónál (tel.: 62/554-257)

Francia testvérmegyénk magyarországi képviselete

Sylvain Jaulin az új megbízott

A franciaországi Finistère megye képviseletének
feladatát 2009 nyara óta Sylvain Jaulin látja el
Magyarországon. A két évre szóló megbízatás célja
egyrészt a finistère-i és a magyarországi vállalatok
együttműködésének fejlesztése, másrészt a francia megye és magyar testvérmegyéje, Csongrád
közötti közös érdekű projektek kezdeményezése
és továbbvitele akár kétoldalú együttműködés,
akár európai uniós pályázatok keretében.
Finistère az északnyugat-franciaországi Bretagne
régió legnyugatibb megyéje, mely immár csaknem tizenöt éve ápol kapcsolatokat Csongrád
megyével. Finistère területe 6786 km2, lakosainak
száma 885 000 fő. Két legnagyobb városa Brest
(210 000 lakos) és Quimper (83 000 lakos). A
mezőgazdaság, a halászat és a tengerhez kapcso-

lódó termékek előállítása, az ipar, a szállítás és
a szolgáltatások Finistère megye hagyományos
gazdasági ágazatai közé tartoznak. Ezenkívül a
gazdasági szereplők aktivitásának és innovatív
szellemének köszönhetően a megye számos
csúcstechnológiai területen ért el kiváló eredményeket, így egyebek mellett az elektronika
vagy a hajóépítés területén.
Sylvain Jaulin, 27 éves, magyarul tárgyalóképes szinten beszélő francia fiatalember a
negyedik olyan finistère-i megbízott, aki budapesti székhelyen képviseli francia megyéjét.
Minden hónapban néhány napot Csongrád
megyében tölt, és egész évben készséggel
áll az együttműködések iránt érdeklődők
rendelkezésére.

Elérhetősége:
Sylvain JAULIN
Finistère Megye
Közgyűlése Gazdasági és Nemzetközi
Fejlesztési Részleg
magyarországi képviselet.
H-1022 Budapest,
Törökvész út 30/a
Tel.: (+36) 1 326 8274
Mobil: (+36) 30 - 623 57 39
Fax: (+36) 1 336 0144
sylvain.jaulin@mail.datanet.hu
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EU-rópa

Európai Kis- és Középvállalkozások Hete
Mi az Európai Kis- és Középvállalkozások
Hete?
Másodszorra rendezik meg május 25. és június
1. között az Európai Kis- és Középvállalkozások
Hete rendezvénysorozatát, idén már 37 ország
csatlakozott a kampány céljaihoz rendezvényekkel:
- információ szolgáltatás az EU-s, a regionális és az egyes nemzeti hatóságok által
mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott
támogatásokról;
- a vállalkozói életforma népszerűsítése, az Európai Unió
polgárai, különösképpen a fiatalok körében, hogy minél többen
indítsanak saját vállalkozást;
- a vállalkozók az európai jólétért, munkaerőpiacért, innovációért és versenyképességért tett
erőfeszítéseinek elismerése.
A 2009-ben útjára indított Európai Kis- és
Középvállalkozások Hetét
az Európai Bizottság
Vállalkozáspolitikai és Ipari
Főigazgatósága koordinálja. A
kampány az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag („Small

Business Act”) 1. keretelvével összhangban kerül
megrendezésre, amely kimondja, hogy „Az
EU-nak és a tagállamoknak olyan környezetet
kell teremteniük, amelyben a vállalkozók és a
családi vállalkozások boldogulhatnak, és amely
díjazza a vállalkozói készséget.”
Tervezett események 2010ben:
A Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, valamint a kamarában
működő Enterprise Europe Network
iroda idén is tervez rendezvényeket
a KKV 7 kampány keretében:
• Május 26. 16 Emberismereti
technikák vállalkozóknak
• Május 27. Próbálkozó vállalkozók Csongrád megyében
• Június 4–5. Nemzetközi
Építésügyi Konferencia – Egyedi
építőipari létesítmények és megoldások, ill. Szögedi Építők Napja
Bővebb információ kérhető a
kkv7@csmkik.hu e-mail címen.

Emberismereti technikák vállalkozóknak

• Hogyan lesz termelékenyebb a cégem azáltal,
hogy az itt dolgozó emberek jobban kijönnek
egymással?
• Milyen vásárlótípusok vannak, és melyiket
hogyan kell kiszolgálni ahhoz, hogy többet vásároljon nálam?
• Milyen személyiségjegyekre figyeljünk a munkatársak kiválasztásánál?
• Hogyan tudom jobban motiválni a különböző
típusú munkatársaimat?
• Mire számíthatok az üzleti partnereimtől,
annak függvényében, hogy melyik milyen személyiségtípus?
A rendezvény komoly, tanulságos történetekkel,

de könnyed, esetenként humoros formában ad
választ a fenti kérdésekre.
Előadók: Nyíri Zoltán és Hackl Krisztián a
„Személyiségkalauz” és az „Értékesítés mesterei”
című könyvek szerzői
Időpont: 2010. május 26., 16 óra
Helyszín: CSMKIK székház, 2. emeleti konferenciaterem
(Szeged, Párizsi krt. 8–12.)
További információ és jelentkezés a www.
csmkik.hu honlapon.
A rendezvény végén a résztvevőknek lehetőségük van a szerzők által dedikált kötetek
megvásárlására is!

Ossza meg
velünk sikereit!
A kamarában működő Enterprise
Europe Network iroda munkatársai a
hálózat elindulása óta
• több mint 1000 általános vállalkozói
kérdést válaszoltak meg,
• mintegy 200 alkalommal nyújtottak személyre szabott információkat
pályázatokkal, szabadalmaztatással,
kapcsolatépítési lehetőségekkel, termékek
forgalomba hozatalával kapcsolatban,
• közel 100 üzleti partnerkeresést
helyeztek el 45 országban működő nemzetközi adatbázisainkban,
• több mint 200 idegen profil esetén
segédkeztek helyi cégeknek a külföldi vállalkozással való kapcsolatfelvételben.
Kíváncsiak vagyunk, Ön hogy értékelte
szolgáltatásainkat, milyen eredményeket sikerült elérnie az általunk nyújtott
információkkal, hiszen az Ön sikere, a
mi referenciánk is.
Sikerült termékével megjelenni külföldi piacokon?
Pályázott az általunk ajánlott kiírásokra?
Eredménnyel zárult a külföldi vállalkozásokkal folytatott egyeztetés?
Kérjük, ossza meg velünk sikereit,
hiszen mi is ezekért dolgozunk nap
mint nap.
A beérkező sikersztoriknak nemzetközi szinten is hírét vinnénk, hogy az
Önök tevékenységét, termékeit is minél
szélesebb körben megismerhessék!
Várjuk sikertörténetét az eenszeged@
csmkik.hu e-mail címre!

Szegedi Reklámhét 2010
A Magyar Reklámszövetség 2005
óta minden évben megrendezi a
reklámhetet. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy a reklámról és
a reklámszakmáról kialakult negatív
képet pozitív irányba tolja. Ehhez a
kezdeményezéshez kamaránk kommunikációs és reklámklubjának
koordinálásával egyre több helyi
alkotóműhely és oktatási intézmény
csatlakozott, prezentálva a helyi
értékteremtés jelentőségét.
Kamaránk megalapításának 120.
évfordulója alkalmából a 2010-es
Szegedi Reklámhét a reklámszakma legújabb érdekességeinek felsorakoztatása mellett felvillantotta
a múlt reklámjainak képeit is. A
programsorozat a garantáltan hagyományos és különleges Bánffi
Szóda, az Anna Fürdő, valamint a
Sziksósfürdő Strand és Kemping
történetének feldolgozásával indult. Az Anno Szeged címet viselő,
a szegedi víz témakörét felkaroló

rendezvény érdekessége, hogy az
eladók köréhez csatlakoztak az SZTE
JGYPK Szakképzési, Továbbképzési
és Távoktatási Központ hallgatói is,
és újszerű ötleteket adtak a szegedi
fürdők népszerűsítésére vonatkozóan.
Ötletekkel természetesen a rendezvénysorozat folyatatásában is
gazdagodhattak az érdeklődők. Az

I. Reklám Nyílt Nap lehetőséget
biztosított a felhíváshoz csatlakozó
helyi stúdiók, nyomdák és médiumok kreatív alkotási folyamatának
helyszíni megtekintésére; a hét
második felében pedig a társadalmi felelősségvállalás fontosságára,
valamint jelen és a jövő online és
ambient megoldásaira helyeződött
a hangsúly.

A reklámhét résztvevői kiváló
szakértőktől ismerhették meg a
társadalmi problémákat felkaroló
reklámok erejét, a telemarketing új
médiában betöltött szerepét, ízelítőt
kaphattak a televíziós, illetve internetes reklámfilmek elkészítésének
technikai hátteréből, megismerhették
az internetes közösségek véleményformáló szerepét, a gerillamarketing
mint stratégia gondolkodásmód, és
az ambient média, mint csatorna
együttes alkalmazásában rejlő lehetőségeket, valamint megtudhatták,
hogy mi is az a webvízió.
A reklámok ideje tehát korántsem
járt le. A reklámszakma újabb és
újabb eszközöket keresve folyamatosan fejlődik, egyre fontosabbá
válnak a kreatív ötletek, a megfelelő
témák megválasztása, és a megszokottól eltérő technikai megoldások
alkalmazása. Az idei reklámhéten is
bizonyítást nyert, hogy a reklámérték
– helyi érték.
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Szakképzés

Csongrád megyei tanulók sikere a Szakma Kiváló Tanulója versenyen

Szakma Sztár Fesztivál 2010

A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara szervezésében harmadszor került megrendezésre a
Szakma Sztár Fesztivál, a Szakma
Kiváló Tanulója verseny országos
döntője, amely 2010. április 26–28.
között a Hungexpo G és F pavilonjában várta a versenyzőket és
a látogatókat.
A verseny egyik kiemelt feladata
és célkitűzése, hogy a fizikai szakmák
társadalmi presztízsét és vonzerejét
emelje a pályaválasztó fiatalok és
a társadalom szélesebb köreiben.
Ezt a szándékot erősíti a verseny
mottója is: ,,Kétkezi szakmával is
csinálhatsz karriert”. Azok a fiatalok, akik vállalják a versenyen a
megmérettetést és a versenyzéssel
járó kihívásokat, reflektorfénybe
kerülnek, és példamutatásukkal
missziós szerepet töltenek be a
szakmák elismertségének és megbecsülésének növelése érdekében. A
verseny vonzása megnőtt, amit jelez
a versenyzőszám növekedése és a
verseny iránti fokozott érdeklődés
is. A nyertesek is felértékelődnek a
munkaerőpiacon, a legjobbaknak sok
esetben munkalehetőséget kínálnak a versenyt egyébként támogató
vállalatok.
A döntőbe való bejutáshoz szükséges írásbeli vizsgák hagyományosan ez év tavaszán, a területi
kamarák bevonásával történtek. A
döntőbe országosan 110 iskolából
224 tanuló jutott be, akikre a verseny
első két napján gyakorlati és szóbeli megmérettetés várt. Csongrád
megyéből tizenegy tanuló jutott be
a döntőbe, akik közül az idén öten
értek el kiemelkedő eredményeket,
és vehették át ezüst- illetve bronzszintű elismeréseiket. A magas színvonalú versenyfeltételek biztosítása
mellett a szervezők fontos célja
az is, hogy erősítsék az esemény
fesztiváljellegét, ahol az országból
felutaztatott több ezer diák szakmai
ismereteik bővítésén felül színes
programokon vehetnek részt, és a
kiállító standoknál tájékozódhatnak
a szakmatanulást, pályaválasztást
segítő információkról. Idén már
a szakiskolás tanulók mellett ál-

A verseny Csongrád megyei helyezettjei

Asztalos
9. helyezés: Kovács Gyula Sághy Mihály
Szakképző Iskola, Középiskola és Koll. A
CSOK Tagintézménye (Csongrád)
Ács-állványozó
3. helyezés: Demes József SZISZSZI
Szeged-móravárosi Tagintézmény
4. helyezés: Temesvári Zsolt SZISZSZI
Szeged-móravárosi Tagintézmény
Cukrász
2. helye zés: Hebők Kamilla
Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági
és Vendéglátó-ipari Szakképző Iskola
Krúdy Gyula Tagintézménye
Géplakatos
4. helyezés: Balogh Imre SZISZSZI
Szeged-móravárosi Tagintézmény
Kereskedő
8. helyezés: Turi Bianka MOK Erdei
Ferenc Tagintézmény (Makó)

talános iskolásokat is fogadott a
rendezvény, hisz a pályaválasztás előtt álló fiatalabb korosztály
megszólítása a sikeres szakképzés kialakításának egyik alapvető
feltétele. A verseny hangulata, a
győztesekkel való azonosulni akarás
a szakmaválasztás iránt fokozhatja motivációjukat. Megyénkből a
CSMKIK szervezésében 320 diák
felutazására adódott lehetőség, de

Kozmetikus
5. helyezés: Goda Nikoletta
SZISZSZI Szeged-móravárosi Tag
intézmény
Kőműves
3. helyezés: Győri Ernő, HISZK
Kalmár Zsigmond Tagintézmény
(Hódmezővásárhely)
Szerszámkészítő
3. helyezés: Máté János MOK Galamb
József Tagintézmény (Makó)
6. helyezés: Hadobás Gergely
MOK Galamb József Tagintézmény
(Makó)
Szobafestő-mázoló, tapétázó
2. helyezés: Tóth Imre SZISZSZI
Szeged-móravárosi Tagintézmény
4. helyezés: Kálmán Mátyás
S Z I S Z S Z I S z e g e d - m ó r av á ro s i
Tagintézmény.

az 1000 Mester TISZK is szervezett
buszos felutazásokat.
Dr. Parragh László, az MKIK
elnöke megnyitójában hangsúlyozta,
hogy nagy szükség van a jól képzett
szakemberekre a termelőmunkában.
A torz foglalkoztatási szerkezet az ország versenyképességét hátrányosan
befolyásolja. Ennek kiküszöbölése
érdekében olyan iskola rendszerű
szakképzést kell kialakítani, amely a

munkaerőpiac igényeinek megfelelő
módon és összetételben képezi a
szakembereket. A Szakma Kiváló
Tanulója verseny egyik fontos és a
fiatalok számára vonzó eszköze lehet
annak, hogy a szakmák társadalmi
megítélése pozitív irányba változzon,
hogy a végzettek a szakmájukat
szerető és abban megújulni képes
mesteremberekké váljanak.
Ezzel a reménnyel köszöntjük és
gratulálunk a verseny döntőjében
sikeresen szereplő Demes József
ács-állványozó (SZISZSZI) 3. helyezett, Hebők Kamilla cukrász (Krúdy
Gyula Tagintézmény) 2. helyezett,
Győri Ernő kőműves (HISZK) 3.
helyezett, Máté János szerszámkészítő (MOK) 3. helyezett és Tóth
Imre szobafestő-mázoló, tapétázó
(SZISZSZI) 2. helyezett tanulóknak.
Természetesen dicséret illeti meg
a többi döntőbe jutott tanulót is a
nagyon szép helytállásért, hisz az
országos verseny 4., 5. és 8. helyezettjének lenni nagy dicsőségnek
számít. Elismerésünket fejezzük ki a
tanulókat segítő elméleti és gyakorlati
felkészítő tanároknak, valamint a
képzőhelyek gyakorlati oktatóinak
áldozatos munkájukért.
Gál Zsuzsanna
oktatási igazgató
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Tizenketten az országos tanulmányi versenyeken – A teljesítményt ünnepelték

Arattak a Baustudium tanulói

Bensőséges házi ünnepséget tartottak április 30-án a Baustudium Kft. szegedi telephelyén, aminek egy
gyakorlati képzőhely esetében nem is lehetne magasztosabb apropója, mint hogy tucatnyi tanulójuk kimagasló eredményt ért el a Szakma Kiváló Tanulója országos versenyeken. Vér Sándor ügyvezető igazgató
abroszos asztal mellett gratulált a fiúknak és oktatóiknak, megköszönve a munkát és a tisztes helytállást.
Mint fogalmazott, „tanulóink elismerésre méltó eredményei azt bizonyítják, hogy a megszorításokkal
teli nehéz időszakban is nagy figyelmet fordítunk a fiatalok szakmai előmenetelére és képzésére, s bízunk
a szakképzés jövőjében”.
A Baustudium Kft.-nél
szakmai gyakorlatukat töltő
végzős tanulók közül 12en vettek részt az elmúlt
hetekben az ország öt helyszínén rendezett Szakma
Kiváló Tanulója országos versenyeken. Ők így
már valamennyien szakmunkásnak tekinthetők.
Haladjunk kronologikus
sorrendben:
A március 23–24-én
Esztergomban (a Géza fejedelem Szakközépiskolában)
a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által szervezett,
a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium által meghirdetett versenyen Máté
János, a Makói Oktatási
Központ Galamb József
Tagintézményének szerszámkészítő
tanulója III. helyezést ért el. A versenyen János modernebb gépet kapott,
mint amilyenen idehaza gyakorol,
amitől persze egyáltalán nem jött
zavarba, sőt… Maga mondja, milyen jó lenne, ha itthon, a tanulás
során eleve megismerkedhetnének
a legkülönfélébb modern szerszámkészítő gépekkel. (Aminek persze
nem is lenne semmi akadálya, ha
Mit szóltak az osztálytársak?
Természetesen kíváncsi voltam, mit szóltak az osztálytársak
ahhoz, hogy néhányan közülük
úgy odateszik magukat teljesítményben, hogy a Szakma Sztár
Fesztivál falai is beleremegnek?
Van minden, egy kis természetes
irigység, zrikálás („hogyhogy
csak harmadik lettél”), de ami a
lényeg, hogy inkább a respektje
nőtt a fiúknak a többiek szemében. Hogy talán tényleg van
értelme jónak lenni valamiben.
A szerszámkészítő Máté János
azt csinálta szakoktatójával, hogy
emlékezetből feladták az egész
osztálynak a versenyfeladatát, így
mindenki kipróbálhatta, milyen is
egy országos megmérettetés.

a cégek többsége nemcsak várná
a jó szakembereket, de gyakorlati
képzésükben is részt vállalna – veti
közbe a Baustudium igazgatója.)
(Máté János mestere Gila Lajos
szakoktató, elméleti tanára Sisák
Tibor.)
Április 14–15-én a karosszérialakatos tanulók mérték össze
tudásukat Szolnokon (a Boros Gábor
Szakiskolában), ahonnét az I. és
II. helyezést is sikerült elhozni, az
előbbit Raffai Zsoltnak, az utóbbit
Halász Józsefnek. Mosolyogva meséli a két osztálytárs, hogy mennyire
szoros eredménnyel végeztek, hiszen
Zsolt 91,6, Józsi 90,6 pontot gyűjtött.
Nem akármilyen srácokról van szó,
hiszen Zsolt már a második szakmáját tanulja, a forgácsolást egészíti
ki a karosszérialakatossággal, vagy
lehet, hogy fordítva…; Józsi pedig
gyakorlatilag gyerekkora óta karosszérialakatosnak készült, imádta
és ma is imádja pofozgatni a régi
járgányokat. (Mesterük Molnár Tibor,
elméleti tanáruk Nagy András.) A
versenyt egyébként az NSZFI szervezte, és a Közlekedési és Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium hirdette meg.
Április 19–21-én Szegeden

( a S Z I S Z S Z I J ó z s e f At t i l a
Tagintézményében) a sajátos nevelési
igényű gyerekek számára rendezett
szakmai versenyt az NSZFI, amelyen
az asztalosipari szerelőink közül
Bajúsz Barnabás ért el III. helyezést. Nem volt egyszerű a feladat,
hiszen komplett kisbútort kellett
összeállítania, a sokszor kapkodó
versenytársak mellett – hiszen az
időt is mérték – ő a pontosságra ment rá, inkább kétszer mért,
mint hogy egyszer rosszul – meséli.
Barnabás nemcsak szakmai tudásából, de emberségből is kitűnőre
vizsgázott: mint kiderült, volt olyan
versenytársa, aki nem igazodott el
a rajzon, segített neki. Nem is érti,
mi ezen a meglepő. Mindenesetre a
Kamarai Futár nevében jelképesen
egy Fair Play Díjat adományozunk
Bajúsz Barnabásnak. (Szakoktatója
Domján Bálint, elméleti felkészítője
Szabó Ignác.)
Április 26–28-án az MKIK által
szervezett Szakma Sztár Fesztivál
keretében a Budapesti EXPO területén rendezett Szakma Kiváló
Tanulója versenyen az ácstanulók
közül Demes József III., Temesvári
Zoltán IV. helyezést ért el. Picin
múlt, hogy nem még előbb végez-

zenek. Nem volt nehéz kitalálni,
hogy a fiúk gyermekkorukban nem
arról álmodtak, hogy egyszer majd
ács-állványozók lesznek… Kevesen
tudják – ők sem tudták korábban
hogy ehhez, az egyébként keresett
szakmához nemcsak a tetőszerkezet
elkészítése, és az állványrendszerek kiépítése, de a
zsaluzás is hozzátartozik.
Ma már büszkén beszélnek szakmájuk minden
csínjáról-bínjáról, amit
a versenyen bizony számon is kértek. Az ács-állványozók a Szegedi Ipari
Szolgáltató Szakképző és
Általános Iskola Móravárosi
Tagintézményében folytatták elméleti tanulmányaikat.
(Mestereik a Baustudium
Kft.-nél Erdei János és Csányi
Csaba, elméleti felkészítő tanáruk Papp Imre.)
Ug yancsak
a
SZISZSZI Móravárosi
Tagintézményének a tanulója Tóth Imre, aki a szobafestő,
mázoló és tapétázó szakmában ért el II. helyezést szintén a Szakma
Sztár Fesztivál keretében rendezett
versenyen. Nem kis kihívás a vizsgafal,
ahol amellett, hogy szépen simul a
tapéta, egyenletes a festékfelhordás,
tökéletes a technológia, a munkavédelmi szabályok precíz betartása, nagy
szerep jut a szemnek, a jó esztétikai
érzéknek is, hiszen egyáltalán nem
mindegy, hogy mit milyen színnel,
csíkkal eresztenek össze. (Mestere
Madarász Gábor, elméleti felkészítő
tanára Váradiné Kása Edit.)

Plusz 5

A felsoroltakon kívül további
öt tanuló ért el olyan eredményt
az országos szakmai tanulmányi
versenyeken, amelynek alapján
szakmunkássá nyilvánították
őket:
Az aztalosipari-szerelő szakmában Németh Ferenc V., Nyerges
Tamás VI., Szalai Csaba VII.,
Fürj János pedig VIII. helyezést
ért el.
Az országos mezőgazdasági
gépszerelő versenyt április 21–
23-án rendezték Mezőhegyesen,
ahol Kozma Benjamin VII. helyezést ért el.

Rókusi Könyvelő Iroda

könyvelés, bérszámfejtés,
cégalapítás, e-bevallások,
jogszabályfigyelés,
tanácsadás, szabályzatok regisztrált szakemberekkel.
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Amit a tanév befejezését követő
gyakorlati foglalkoztatásról tudni kell

Határidők, dátumok,
előírások

Közeledik a 2009/2010. tanév
szorgalmi idejének a vége. Az
ehhez kapcsolódó, gyakorlati
képzéssel kapcsolatos feladatokat
az 1993. évi LXXIX. törvény
a közoktatásról, az 1993. évi
LXXVI. törvény a szakképzésről,
továbbá a tanév rendjéről szóló
24/2009. (V. 25.) OKM rendelet szabályozza. A jogszabályok
alapján az alábbi határidőket,
dátumokat, előírásokat kell figyelembe venni:
• A 2009/2010. tanévben – azoknak a tanulóknak, akik nem végzős
évfolyamra járnak – a szorgalmi
idő utolsó tanítási napja 2010. június 15., kedd. A nyári összefüggő
szakmai gyakorlat szervezésére ezt
követően kerülhet sor.
• A tanulószerződés alapján
gyakorlati képzésben részt vevő
tanulót tanévenként legalább 30
nap oktatási szünet, továbbá azokban a tanévekben, amelyekben a
tizenkilencedik életévét még nem
töltötte be, további 5 nap oktatási
szünet illeti meg. Természetesen
a tanévenkénti legalább 30 nap
(tizenkilencedik életévét még be
nem töltött tanulóknál 35 nap)
egész tanévre vonatkozó oktatási
szünetet jelöl. Ennek megfelelően
magába foglalja az őszi, a téli, a
tavaszi és a nyári oktatási szünet
időtartamát is.
• A nyári oktatási szünetet
2010. június 16. és augusztus 31.
között lehetőleg összefüggően
kell kiadni.
• A tanulmányokat eredményesen befejező, szakmai vizsga
előtt álló tanulónak a vizsgára
való felkészülés érdekében legalább 10 nap felkészülési időt
kell biztosítani. A felkészülési idő
– függetlenül a szakmai vizsga
sikerétől – egy ízben illeti meg a

tanulót. A gazdálkodó szervezet
saját döntése szerint a szakmai vizsga megismétlésekor is biztosíthat
felkészülési időt. A felkészülési
időt közvetlenül a szakmai vizsga
előtt, a gyakorlati képzés idejének
terhére kell kiadni.
• Ha a tanuló az utolsó évfolyamot követő szakmai vizsgán
eredményesen megfelelt, oktatási
szünetre nem tarthat igényt.
• Az oktatási szünet és a felkészülési idő kiadásánál a heti
pihenőnapokat és a munkaszüneti napokat figyelmen kívül kell
hagyni.
• A tanulószerződés alapján
a pénzbeli juttatás a tanulót az
oktatási szünet időtartama alatt
is megilleti.
• A tanulószerződés a szakmai
vizsga sikeres letételével megszűnik. A tanulószerződés megszűnéséről a gazdálkodó szervezetnek az
illetékes területi gazdasági kamarát,
illetőleg a tanuló szakmai elméleti
képzését ellátó szakképző iskolát
egyidejűleg értesíteni kell.
• Bár a jogszabály azt írja elő,
hogy a tanulószerződés a szakmai
vizsga sikeres letételével szűnik
meg, a gazdálkodó szervezet abban az esetben felmondhatja a
tanulószerződést, ha a tanuló a
szakmai vizsga követelményeinek
a vizsga megismétlésekor sem tesz
eleget. Fontos tudni azonban azt
is, hogy a tanulószerződés közös
megegyezéssel is megszüntethető,
illetve a tanuló a kamarával történő
egyeztetést követően indoklás nélkül bármikor felmondhatja azt.
Ezúton is megköszönöm a
tanévben a tanulók gyakorlati
oktatásában vállalt oktató-nevelő
tevékenységét.
Gál Zsuzsanna
oktatási igazgató

Országos felmérés a keresletvezérelt
szakképzési rendszer kialakítása érdekében

Mit kíván
a magyar gazdaság?

A szakképzés iránt érdeklődő olvasók előtt mára már bizonyára
ismert, hogy a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
alapfeladatai a régió szakképzésének fejlesztése szempontjából 2008ban kibővültek. Így a bizottság egyéb döntéshozói, javaslattevő és
véleményezési feladatai között egyik kiemelt feladatává vált, hogy
a gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint
az országos beiskolázásra vonatkozó döntéseket figyelembe véve
meghatározza a gazdaság által a régióban igényelt szakképesítéseket,
és a térségi integrált szakképző központok által folytatandó szakképzés beiskolázási irányait és arányait. Az RFKB-ban a társelnöki
funkciót a gazdasági kamarák töltik be, ami lehetőséget biztosít a
gazdasági szféra szakképzéssel kapcsolatos igényeinek erőteljesebb
képviseletére.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésével, az Agrárkamara,
valamint a munkaadói és munkavállalói szervezetek közreműködésével immáron harmadik éve kerül megvalósításra „A munkaerőpiaci szereplők az iskolarendszerű szakképzés koordinációjában”
című projekt. Ahhoz, hogy a bizottság megalapozott döntést tudjon
hozni, szükség van a gazdaság munkaerő-piaci igényeinek rövid és
középtávú előrejelzésére. Ennek érdekében 2010-ben országosan
mintegy négyezer gazdálkodó szervezetet kerestünk fel kérdőíves
vizsgálat keretében, hogy adjanak pontos adatokat a szakképzett
munkaerővel kapcsolatos létszámigényükre vonatkozóan. A kutatási
eredmények alapján az RFKB-k egyéb rendelkezésre álló adatok
és körülmények figyelembe vételével arra tesznek javaslatot, hogy
hány tanuló beiskolázása célszerű az egyes szakképesítések tekintetében annak érdekében, hogy egyrészt a cégek közvetlen közelében
megfelelő összetételű legyen a munkaerő-kínálat, másrészt hogy a
szakképzést nyújtó intézmények által kibocsátott pályakezdők esélyei
az elhelyezkedésre javulhassanak.
Március és április hónapban a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara munkatársai Csongrád megyében közel kétszáz
vállalkozást kerestek fel az interjúk felvételére, beleértve ebbe a
mikrovállalkozásokat, a kis- és középvállalkozásokat, valamint a
nagy foglalkoztatókat is. Ezúton szeretnénk megköszönni a kamarai tagvállalatoknak és a nem tagoknak egyaránt, hogy készséges
közreműködésükkel segítették az országos kutatás sikerét. Az idei
felmérésnek is fontos részét alkotja a pályakezdők szakmai pályájának
utánkövetése, szintén kérdőíves lekérdezés formájában. Országosan
háromezer, a megyében több mint százötven, a tanulószerződéses
rendszerben képzett fiatalt kérdeztünk meg arról, hogy a 2009ben sikeresen letett szakmai vizsgát követően elhelyezkedtek-e a
szakmájukban, továbbtanulnak-e, vagy éppen álláskeresők. Olyan
szakmák kerültek be a mintába, amelyek legalább három régióban
kiemelten támogatottak. Általánosan azt tapasztaltuk, hogy a pályakezdő fiatalok nyitottak voltak a megkeresésünkre, és készségesek
a válaszadásban. Az idei kutatás a közszféra területén a kórházak
munkerő- és létszámigényének felmérését célozta meg.
A kutatási eredményeket összefoglaló tanulmányok várhatóan
júliustól a www.mkik.hu internetes portál Regionális Fejlesztési és
Képzési Bizottság menüpontja alatt lesznek elérhetőek az érdeklődők
számára.
CSMKIK Oktatási Igazgatóság

Projektmenedzsment kisvállalkozásoknak – ingyenes képzés
Az Eurocrafts 21 program ke- lesz májusban a fenntarthatósági
retében újabb ingyenes, tréning- menedzsment területén, projektmódszerrel feldolgozott képzés menedzsment témakörben.
A képzés időpontja május
12. (szerda) 13 óra, helyszíne
a kamarai székház Lednitzky
terme, előadója dr. Tráserné Oláh

Kamarai Futár

Zsuzsanna kamarai projektmenedzser. A képzés célcsoportjai
olyan kisvállalkozások, akiknek
nincs gyakorlatuk a projektmenedzsment területén. Szó lesz
a projektciklus menedzsment
alapjairól, a különböző pro-

jekttervezési technikákról, a
pályázatkészítésről, a projektek
végrehajtásáról.
Jelentkezés és a képzésekkel
kapcsolatos bővebb információ
a kamarában a 62/554-259-es
telefonszámon kérhető.

2010 május

A kapcsolt vállalkozások új
szabálya
Az idei évtől kapcsolt vállalkozásnak minősülnek azon adózók is,
amelyekben közeli hozzátartozók
külön-külön többségi befolyással
rendelkeznek. A 2010/16. számú
Adózási kérdés részletesen foglalkozik a kapcsolt vállalkozási
viszony kérdésével, konkrét példákkal alátámasztva.
A társasági törvény január 1-jétől
hatályos szabályai értelmében kapcsolt vállalkozásnak minősül az
adózó és más személy, ha harmadik
személy közvetlenül vagy közvetve
mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik; azzal, hogy azokat
a közeli hozzátartozókat, akik az
adózóban és a más személyben
többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell
tekinteni. A hivatkozott rendelkezés értelmében 2010-től kapcsolt vállalkozásnak minősülnek
azon adózók is, amelyekben közeli
hozzátartozók külön-külön többségi befolyással rendelkeznek. Az
ugyanazon adózóban részesedéssel
rendelkező közeli hozzátartozók
szavazati jogát továbbra is össze
kell számítani.
Áfát és jövedéki adót érintő
kedvezmények és mentességek
A 11/2010. (III. 31.) PM rendelet
– mely április 1-jétől hatályos – uniós követelményeknek megfelelően
szabályozza egyes, az általános
forgalmi adót és a jövedéki adót
érintő kiváltságok, kedvezmények
és mentességek érvényesítésének
végrehajtását.
A rendelet értelmében az Áfa tv.
107. § (1) bekezdésében meghatá-

Jogszabályfigyelő – Névjegy

rozott személy, szervezet áfa alóli
mentességre való jogosultságát,
továbbá a Jöt. 47/A. § (1) és (4) bekezdésében, valamint 47/B. §-ában
meghatározott személy, szervezet
a jövedéki adó, adójeggyel ellátott
dohánygyártmány esetében pedig
az adójegyben foglalt jövedéki adó
és áfa visszaigénylése iránti jogosultságát – kérelmére – a fogadó
állam hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező hatósága által kiállított
okirattal igazolja. A jogszabály tételesen felsorolja az okirat kötelező
adattartalmát.
A rendelet részletes szabályozásait a Magyar Közlöny 2010. évi 47.
számában tekintheti meg.
Munkaügyi statisztikai adatszolgáltatás
Megjelent a főbb munkaügyi
statisztikai fogalmakról és azok
definícióiról szóló 3/2010. (IV. 2.)
KSH közlemény, amelynek melléklete tartalmazza a statisztikai
adatszolgáltatáshoz kapcsolódó
útmutatót. Az útmutató egyebek
között foglalkozik az statisztikai
állományi létszám meghatározásával is.
Az új közlemény értelmében a
statisztikai adatszolgáltatás során
a gazdasági szervezetek tevékenységében folyamatosan, 5 munkanapot meghaladóan részt vevők
teljes körét kell figyelembe venni,
beleértve a nyugdíj, nyugdíjszerű
ellátás szüneteltetése nélkül részt
vevő személyeket, a munkáltatónál
további munkaviszonyban foglalkoztatottakat, egyéni vállalkozás
esetén az egyéni vállalkozót, valamint a társas vállalkozás dolgozó
tagjait is.

Céginfó

Bemutatkozik
Szabó László vendéglátó

Szabó László vendéglátó szakemberként 30 éve vesz részt a protokoll
vendéglátás és gasztronómia szegedi
és országos életében.
A Protocoll Party Service fő tevékenysége a magas szintű állami,
kormány- és egyéb konferenciafogadások rendezése.
A napi vendéglátást a Halácsi
Kúria és Rendezvényház, valamint
az Útkaparó Csárda biztosítja.
Vendégeink rendelkezésére áll
rendezvényházunk, a Halácsi Kúria
és Rendezvényház, mely ideális
helyszíne a céges csapatépítő tréningeknek, a romantikus esküvőknek,

valamint a téli disznóvágáspartiknak
ugyanúgy, mint az izgalmas honfoglaló partiknak.
Az Útkaparó Csárdában vendégeink betekintést nyerhetnek
a hagyományos magyar konyha
remekeibe, olyan ételeket kóstolhatnak, melyekkel a hétköznapokban
ritkábban találkoznak.
Hangulatos épített teraszunk
ideális helyszín a családi eseményekhez, illetve grillpartikhoz, de
akár egy ökörsütéshez is.
Munkánk során igyekszünk mindig
a maximumot nyújtani, hogy vendégeink elégedetten távozhassanak.

A közlemény a Hivatalos Értesítő 2010. évi 24. számában jelent
meg.
Még 21 ezer adózó nem felel
meg a TEÁOR-08-nak
2008. január 1-jétől megváltozott
a szakma- és TEÁOR-kód jegyzék.
Annak ellenére azonban, hogy a
változásbejelentési kötelezettség
teljesítésére megadott határidő
2009. június 2-án lejárt, az APEH
nyilvántartása szerint az adózók egy
része még 2010-ben is rendelkezik
olyan tevékenységkódokkal, amelyek nem felelnek meg a 2008-as
TEÁOR-nak – hívja fel a figyelmet
az APEH.
A bejelentési (változásbejelentési)
kötelezettségüket nem teljesítő
magánszemély adózók 200 ezer
forintig, a társas vállalkozások
pedig 500 ezer forintig terjedő
mulasztási bírsággal sújthatók az
adózás rendjéről szóló többször
módosított 2003. évi XCII. törvény 172. § (1) bekezdés c) pontja
értelmében.
Amennyiben van még olyan
nyitott – állami adóhatóság által
nyilvántartott – egyéb tevékenysége
a vállalkozásnak, amely nem felel
meg a 2008. évi szabályoknak,
az állami adóhatóság a korábbi
tájékoztatásainak megfelelően hivatalból lezárja azt (azokat) 2010.
április 30-ig, 2007. december 31-i
hatállyal, függetlenül attól, hogy a
főtevékenységi kódjuk megfelel a
2008. évi szabályoknak.
Részleteket és a TEÁOR szám
kalkulátort az Adó- és Pénzügyi
Ellenőrzési Hivatal honlapján a
www.apeh.hu-n találhatja meg.
Ipari Termékosztályozás
(ITO) bevezetése
A 6/2010. (IV. 21.) KSH közlemény vezette be az Ipari Termékosztályozás (ITO) rendszerét.
Az ITO szerinti besorolásokat,
osztályozást kötelezően kizárólag
a statisztikai adatszolgáltatásoknál és statisztikai tevékenység
során kell alkalmazni. Az ITO
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egyébként a hazai ipari termelés
egészének lefedettségét biztosító
nómenklatúra, mely a korábbi
Belföldi Termékosztályozás (BTO)
és Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ)
ipari fejezetét váltja fel.
A Hivatalos Értesítő 2010/27.
számában megjelent közlemény
a kihirdetése napján 2010. április
21-én lépett hatályba.
Pénztárgép és taxaméter
szabályozása
14/2010. (IV. 27.) PM rendelete
előírja, hogy csak olyan pénztárgép,
taxaméter típusjóváhagyása és forgalmazása engedélyezhető, ideértve
a lejáró típus-jóváhagyási és forgalmazási engedély meghosszabbítását
is, amely képes adóigazgatási azonosításra alkalmas nyugta adására
olyan ügylet esetében is, ahol az
ellenértéket euróban határozták
meg. A rendelet 24/1995. (XI. 22.)
PM rendeletet egészíti ki.
A rendelet a Magyar Közlöny
2010. évi 62. számában jelent
meg.
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. 2010. május 1-je és május
31-e között alkalmazható üzemanyagárak:
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin
335 Ft/l
Gázolaj 310 Ft/l
Keverék 362 Ft/l
LPG-autógáz 179 Ft/l
Az APEH-közlemény a Hivatalos
Értesítő 2010. évi 28. számában
jelent meg.
Jegybanki alapkamat
A Magyar Közlöny 2010. évi 61.
számában jelent meg a Magyar
Nemzeti Bank elnökének 9/2010.
(IV. 26.) számú rendelete, melynek
értelmében a jegybanki alapkamat
mértéke 2010. április 27. napjától
5,25%-ra csökkent.
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Aktuális

Szakmai konferencia és kiállítás május 13–15., Győr

Autó-DIGA 2010

A gépjárműipar legjelentősebb hazai szakmai eseményét az Autó-DIGA kiállítását és konferenciát május
13–15. között rendezik Győrben, a Széchenyi Egyetem rendezvénycsarnokában. A szakmai programnak
szegedi előadója, konzultációs vezetője is lesz, Szénási Róbert személyében, aki a karosszériajavítók és
-fényezők válsága témakörében, „Szemtől szemben biztosítók–autójavítók” címmel a kivezető utakat is
igyekszik megtalálni a fórum résztvevőinek aktív közreműködésével.
A programból:
Május 13., csütörtök
11.30–12.30-ig AOE autós szaktanár-konzultáció.
12.30–14-ig Az autótechnika
izgalmas járművei.
14–16-ig Mi a baj a környezetvédelmi vizsgálattal? Új emissziótechnikák
– új mérési technológiák?
Május 14., péntek
11–13-ig Hibrid- és villanyautók
villamos szerkezeti elemei.

14–16-ig Gépjármű Vizsgáló
állomások Országos Egyesülete
(GVOE) közgyűlés és konferencia.
Május 15., szombat
11–13-ig Karosszériajavítók
és -fényezők válsága – „Szemtől
szemben biztosítók–autójavítók”
(Miért kerültünk ebbe a helyzetbe, és hogyan jöhetünk ki belőle?) Előadások, konzultáció, fórum,
platformkialakítás. Konzultációs

vezető: Szénási Róbert (KAFE).
11–14-ig Dízeladagoló- és
Dízelmotor-javítók Szakmai
Egyesület közgyűlés és szakmai
előadások.
11–13.30-ig Autószerelők
Országos Egyesülete (AOE) konferencia (Bio- és biotartalmú tüzelőanyagok; klímaszerviz, klímajavítás; a
csoportmentességi törvény változása;
mire jó a függetlenek számára elérhető „Pass Thru” szoftverfrissítés?

„Szemtől szemben biztosítók–autójavítók”

Szénási Róbertet, mint az AutóDIGA egyik szervezőjét, előadóját,
konzultációvezetőjét arra kértük,
adjon ízelítőt milyen kérdésekre
keresnek választ a sokat sejtető
„Szemtől szemben biztosítók–autójavítók” című fórumon. Íme:
- Milyen a biztosítótársaság országos lefedettsége?
- Kárbejelentést milyen távolságon
belül lehet tenni?
- Mennyi időbe telik, hogy megtörténjen az alap kárfelvétel?
- Hogyan lehet pótszemlét kérni?
- Mennyi időbe telik a pótszemle
megtörténte?
- Hogyan lehet elérni az illetékes
ügyintézőket?
- Mi a kifizetési határideje a jogilag, műszakilag, számszakilag
rendben lévő káraktának?
- Milyen szempontok szerint
számol értékcsökkenést, illetve értéknövekedést (avulást)?
- Milyen vállalási óradíjat tart

ma elfogadhatónak, és az emelés
milyen mértékű dinamikáját látja
megvalósíthatónak?
- Tesz-e különbséget márkaszerviz
és független szakszerviz között? Ha
igen – milyen formában?
- Tud-e tenni (hogyan?) az ellen,
hogy a kárfelvevők ne „súgjanak”,
hova vigye javíttatni sérült gépkocsiját a tulajdonos?
- Mit tesz a kárbejelentés, kárfelvétel, pótszemle, ügyintézés,
kárkifizetés gyorsabbá tétele, EUkonformitása érdekében?
- Milyen módon ellenőrzik a javítókat, hogy a beépített alkatrészek,
felhasznált anyagok a számlákban
feltüntetett minőségnek (árnak)
megfelelnek-e?
- Kérnek-e a javítóktól igazolást,
vagy végeznek-e ellenőrzést arra
vonatkozóan, hogy a felhasznált
alkatrészek, anyagok megfelelnek-e a
gyári előírásoknak (service approval),
mivel csak akkor egyenértékű a
javítás, ha az a gyári előírásoknak

A válság esély is

A Progress Vállalkozásfejlesztő
Alapítvány május 18–20. között
Profi stratégia válság idején címmel
vezetői képzést szervez. A 3 napos
tanfolyamon, kiscsoportos foglalkozások keretében tanítják meg
azt, „hogyan kell a fejekben rendet
tenni” – nyilatkozta Varga Antal, az
alapítvány kuratóriumának elnöke.
Nem átlagos képzésről van szó
– hangsúlyozta Varga Antal: itt
az előadók – dr. Velencei Jolán,
a BME GTK egyetemi adjunktusa, dr. Baracskai Zoltán, a közgazdaságtudomány doktora és
Várkonyi Gellért, az ITD Hungary
dél-alföldi régió koordinátora –
olyan speciális szemléletmódot
közvetítenek, amellyel rávilágítanak: a válság tulajdonképpen egy
további esélyt jelent.

Három kemény napra számítson az, aki részt vesz a képzésen:
amit délelőtt az előadók elmondanak, azt a részvevők délután
begyakorolják. A vezetőknek
szánt tanfolyamon új típusú stratégiai gondolkodásmód kialakítását lehet elsajátítani. A műhelymunka dialógusában kialakul a
stratégiai gondolkodáshoz szükséges készség, amelynek későbbi
felidézésében a munkafüzetek
segítenek.
A képzés helyszíne a Progress
Vállalkozásfejlesztő Alapítvány
szegedi székhelye (Tisza Lajos
krt. 63.), díja kamarai tagoknak
100 ezer forint, nem kamarai tagoknak 120 ezer forint plusz áfa.
Jelentkezni május 11-ig lehet:
info@pva.hu.

megfelelő technológiával és anyagokkal lett javítva?
- A biztosító nem árhatóság, így
kérdés, miért próbálkozik vállalási
óradíj meghatározásokkal? A biztosítók „spórolása” az alkalmazott,
illetve elfogadott javítói óradíjak
tekintetében komolyan veszélyezteti
a gyári javítási technológia előírásait,
lehetetlenné teszi a megkövetelt
minőség betartását.
- Hogyan számítják ki, mi alapján
állapítják meg a sérült gépjármű
káridőponti értékét?
- A káridőponti érték hány százalékáig engedik javíttatni a sérült
gépjárművet, és miért addig?
- A biztosítók utasíthatják-e a
gépjármű-tulajdonosokat, hogy hol
javíttassanak?
- Ki találta ki a roncsbörze „intézményét”? – ez is nagymértékben hozzájárul a feketegazdaság
növekedéséhez, miközben a legális
autóbontók agonizálnak
- Az igazságügyi gépjárműszak-

értők a roncsportálra miért nem
mehetnek fel?
- Milyen módon figyelik, próbálják-e befolyásolni az alkatrész- és
festékimportőrök piacpolitikáját,
árképzését? (Figyelembe véve a
környező országokat.)
- Milyen jogszabály rendelkezik a
számla nélküli kárrendezésről?
- Hogyan érintik a biztosítót 2010. április elseje óta bevezetett változások?
- Milyen módon törekednek arra,
hogy a jármű tulajdonosa a javítás
előtti állapotnak megfelelő gépkocsit
kapjon vissza?

A PROGRESS Vállalkozásfejlesztő Alapítvány vezetői képzést szervez

Profi stratégia válság idején
címmel, melyre ezúttal tisztelettel meghívjuk.

Előadók:

Dr. Velencei Jolán,

egyetemi adjunktus, BME GTK Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Dr. Baracskai Zoltán,

a közgazdaságtudomány doktora, a közgazdaságtudomány magisztere

A képzés időpontja:

2010. május 18–19–20.
(reggel 9-től délután 17.15-ig)

Helyszíne:
PROGRESS Vállalkozásfejlesztő Alapítvány
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 63.

A képzés díja:

CSMKIK tagoknak: 100 000 Ft+áfa. Nem kamarai tagoknak: 120 000 Ft+áfa.

Jelentkezés:
2010. május 11-ig, a következő elérhetőségek egyikén:
email: info@pva.hu , tel./fax: 62/483-683.
További információ a fenti telefonszámon Juhász Csillától kérhető.
A rendezvényen a részvételt legfeljebb 20 fő részére tudjuk biztosítani!
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Üzleti ajánlatok
Szeretne külföldi kereskedelmi, logisztikai partnereket találni? Részt venne termelői vagy franchise
együttműködésben? Van olyan ötlete, vagy technológiai
megoldása, melyet továbbfejleszteni, értékesíteni
szeretne? Esetleg Önnek van szüksége valamilyen
egyszerűbb, olcsóbb technológiára, módszerre,
mellyel könnyebben, gyorsabban és hatékonyabban
működtethetné vállalkozását? De nem tudja, hol és
hogyan találjon megbízható partnereket?

Az Európai Bizottság vállalkozásfejlesztési hálózata, az Enterprise Europe Network
kiemelt figyelmet fordít a nemzetközi együttműködések elősegítésére. A hálózat a
világ 40 országában biztosít díjmentes lehetőséget a kis- és középvállalkozások
nemzetközi partnerkereséseinek meghirdetésére. Adatbázisainkban jelenleg közel
10 000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.
Bulgária
1005-1 Bolgár, ipari ásványok extrahálásával foglalkozó vállalkozás szeretné
felvenni a kapcsolatot kerámiagyártókkal.
Etiópia
1005-2 Egy etióp cég, a Nyala Industrial
Group KKV-támogatási program keretében
fejlesztési lehetőséget kapott tisztított és
palackozott víz gyártására szolgáló üzemre,
és műanyag termékeket (szék, asztal, pad,
pvc-cső, esőelvezető eresz, műanyag palack
stb.) gyártó gyáregység létrehozására. A
cég közös vállalat alakításában érdekelt
cégeket keres, illetve új vagy használt
gépeket ilyen termékek előállításához.
Lengyelország
1005-3 Lengyel magánszemély keres
befektetőt ásvány- és forrásvíz gyártásához.
Oroszország
1005-4 Női és férfi lábbelit gyártó orosz
vállalkozás kereskedelmi közvetítő partnert keres, a gyár jó felszereltségű, 300
különböző modellt gyártanak, és képes
a rendelések azonnali teljesítésére.
Románia
1005-5 Festékgyártással foglalkozó
romániai cég olyan (elsősorban) magyarországi partnert keres, aki tartályok
értékesítésével foglalkozik. (Paraméterei:
1-2 tonnát meghaladó, leginkább 5-10
tonnás, fémből készült tartály.) Illetve
festékgyártáshoz szükséges automatizált
csomagolórendszerek, keverőgépek területén tapasztalattal rendelkező partnereket
is keres.
Szlovénia
1005-6 Szlovén, építőanyagok kereskedelmével foglalkozó vállalkozás a következő
gyártókkal szeretné felvenni a kapcsolatot: cement, mészkő, kihengerelt rúdvas
panel, építési ragasztóanyag, beton és
betontermékek.
Ukrajna
1005-7 Kakaótermékek előállításával
foglalkozó cég édesipari alapanyag közvetlenül a termelőtől való beszerzése
céljából, felvenné a kapcsolatot magyar
kakaóbab-feldolgozó vállalattal.
1005-8 Kijevi székhelyű cég orvosi kézi
műszereket vásárolna.
1005-9 Bútoripari vállalat, fürdőszoba
bútorok és kellékek magyarországi terítéséhez keres üzleti partnert. Termékeit,
minőségi európai alapanyagok felhasználásával, korszerű olasz technológia („SCM
Group” és „CEFLA” berendezések) szerint
gyártja. Kapacitása: 30 000 db/hó.
1005-10 Ivano-frankovszki cég családi ház,
nyaralók, szállodák, panziók, szaunák stb.
létesítmények építéséhez fa vázszerkezetes
házakat kínál.
1005-11 Kijevi cég magnéziumklorid
magyarországi értékesítésében érdekelt.

Felhasználási terület: agrár-, élelmiszer-,
építőipar, kohászat, bányászat, kőolaj- és
gázipar stb.
1005-12 Kijevi székhelyű szállítmányozó
cég szolgáltatásokat kínál az alábbiak
szerint: közúti árufuvarozás Ukrajna,
FÁK-államok és európai országok területén; veszélyes, túlsúlyos (túlméretezett)
áruk szállítása; gyűjtőfuvarozás, vasúti
szállítmányozás.
Enterprise Europe
Network
1005-13 Világítástechnikai termékek gyártására szakosodott török cég kereskedelmi
partnereket keres (gyártási körébe tartozik
mindenfajta gyertyatartó és szerelvény is)
(BCD ref. 20100326013).
1005-14 Fém irodabútort gyártó török
cég kereskedelmi partnereket keres, illetve
alvállalkozói tevékenységet vállalna (BCD
ref. 20100326021).
1005-15 Villamossági termékek (vezérlőpanelek, kábelek, transzformátorok,
fogantyúk, kapcsolóeszközök) kis- és
nagykereskedelmével foglalkozó török
cég kereskedelmi közvetítőket keres (BCD
ref. 20100414058).
1005-16 Kiváló minőségű pezsgőt
gyártó francia cég forgalmazókat keres
az Európai Unió területén (BCD ref.
20100310033).
1005-17 Különböző típusú törlőkendők gyártásával foglalkozó román cég
kereskedelmi közvetítőket keres, illetve
alvállalkozói tevékenységet vállalna (BCD
ref. 20100317019).
1005-18 Olaszországban készült kozmetikumok (krémek, illatszerek, parfümök)
kereskedelmére szakosodott olasz cég
forgalmazókat, ügynököket, kereskedőket és üzleteket keres üzletfejlesztés
és hálózati értékesítés végett (BCD ref.
20100310014).
1005-19 Transzformátorokat, szigetelőket és egyéb elektronikus berendezéseket gyártó szerb cég forgalmazókat
és ügynököket keres Európában, illetve
alvállalkozói tevékenységet vállalna (BCD
ref. 20100112008).
1005-20 Kivételesen erős és minőségi,
szemcsés, sűrű, folyékony anyagokra
(pl.: mész, cellulóz) is alkalmas műanyag
szelepes zsákokat gyártó görög cég importőröket vagy kizárólagos képviselőket
keres, illetve franchise együttműködést
is kínál (BCD ref. 20100310002).
1005-21 Különböző típusú búzalisztet
gyártó török cég keres forgalmazókat
(BCD ref. 20100420005).
1005-22 Lemezmegmunkálásra (lézervágás,
lyukasztás és hajlítás, porszórás, hegesztés,
megmunkálás és összeszerelés) szakosodott bolgár cég gyártói és alvállalkozói
tevékenységet vállalna, összhangban az
ügyfelek magas színvonalú igényeivel.

1005-23 Acél biztonsági termékek (mint
levélszekrények, széfek, acélajtók lakások
és épületek bejáratánál, hengerek, luxus
vasáruk) tervezésével és gyártásával foglalkozó francia csoport forgalmazókat és
kereskedelmi képviselőket keres, illetve
pénzügyi együttműködést kínál (BCD
ref. 20100317013).
1005-24 Optimális kényelmet és egészséges ülőhelyzetet biztosító innovatív
ergonomikus számítógépes munkaállomást
gyártó izraeli cég forgalmazókat keres
Európában, illetve licenc-együttműködést
ajánl (BCD ref. 20100325027).
1005-25 Járművekhez A/C egységek, hidrogén- és üzemanyagcellás technológiák és
megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó
egyéb termékek gyártására szakosodott
görög cég kereskedelmi együttműködésben, közös vállalat létrehozásában és/vagy
kölcsönös termelésben érdekelt partnereket
keres (BCD ref. 20100122009).
1005-26 Gumigranulátomot és kapcsolt
gumitermékeket gyártó szerb cég forgalmazókat keres (BCD ref. 20100329025).
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.)
1005-27 Cím: Innovatív, látens kép technológia a pénz és más hivatalos okmányok
hamisításának megakadályozására.
Leírás: Egy litván vállalkozás egyedülálló, szabadalmaztatott látens kép
technológiát ajánl pénz és már hivatalos
okmányok hamisítás elleni védelmére. A
látens kép láthatatlan a szem számára, de
polarizáló segítségével láthatóvá válik.
A technológiát egyszerű alkalmazni,
biztonságos és hatékony megoldás.
A látens kép tartalmazhat szöveget,
grafikát vagy kevert információkat.
A vállalkozás gyártási, ill. technikai
együttműködést keres.
(TECHNOLOGY OFFER 09 LV 58AD
3CTZ).
További információ: www.tinyurl.com/
latenskep
1005-28 Cím: Innovatív játéktechnológiákat keresnek.
Leírás: Török vállalkozás keres már létező,
ill. újonnan létrehozott online játékokat.
A helyi igényeknek megfelelővé tétele,
ill. integráció után, a játékokat egy helyi
ISP-vel közösen megalkotott portálon
teszik közzé, amely körülbelül 1 millió
tagot számlál. A vállalkozás kereskedelmi megállapodásban érdekelt technikai
konzultáció mellett. Licencmegállapodásra
is sor kerülhet.
(TECHNOLOGY REQUEST 09 TR
98OB 3G1T)
További információ: http://tinyurl.com/
innovativjatekok
1005-29 Cím: Új, kritikus érték közeli
CO2 technológia biogyógyszerészeti alkalmazásokhoz.
L eírás: Spanyol vállalkozás biogyógyszerészeti termékeket gyárt, kihasználva a kritikus érték közeli CO 2
tulajdonságait és mikronizált porokat
alacsony olvadási pontú és/vagy alacsony
Tg polimereket tartalmazó magas terhelésű hatóanyagokat állít elő. Oldhatósági
problémák megoldására alkalmas, kontrollált dózis eredményeket lehet vele
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elérni, növeli a hatóanyag permabilitását.
Olyan vállalkozásokat keresnek, melyek
termékeiket szeretnék fejleszteni, ill. új
technológiai megoldásokat keresnek
az ún. nehéz molekulákra (pl. rosszul
oldodó stb.).
(TECHNOLOGY OFFER: 10 ES 25E2
3H31)
További információ: http://tinyurl.com/
co2technologia
1005-30 Cím: Kiváló minőségű ásványi
gyapjúszigetelést gyártó sor.
Leírás: Közepes méretű cseh vállalkozás
elsődlegesen ásványi gyapjú szigetelőlemezek gyártására alkalmas teljes termelősor
gyártására koncentrál. Az ásványi gyapjú
a legkeresettebb, széles körben használt
építőipari szigetelőanyag a hőszigetelő
képessége miatt, de ezenkívül tűzálló
és hangszigetelő is. A vállalkozás olyan
partnereket keres, akik megvásárolnák
a gyártósorokat.
( TECHNOLOGY OFFER: 10 CZ 0754
3GMK)
További információ: http://tinyurl.com/
asvanygyapju
1005-31 Cím: Innovatív szűrőrendszer,
fosszilis üzemanyagokból származó gázok,
por és részecskék tisztítására.
Leírás: Egy török vállalkozó csoport
kifejlesztett egy új szűrőrendszert, amely
a fosszilis üzemanyagokból származó
gázok, por és részecskék tisztítására alkalmas bányászkörzetekben, erőművek
környezetében stb. A rendszer hatékonyabb
szűrést biztosít alacsonyabb működési
és karbantartási költségek mellett más
rendszerekhez viszonyítva. A csoport
licencmegállapodásban érdekelt.
(TECHNOLOGY OFFER 10 TR 97NA
3H3D)
További információ: http://tinyurl.com/
szurorendszer
1005-32 Cím: Innovatív szennyvízkezelési
technológiákat keresnek.
Leírás: Belga kisvállalkozás, aki PE
műanyag fröccsöntéssel foglalkozik, a
szennyvízkezelési iparban tevékenykedik, dízelolaj tartályokat gyárt, továbbá
szeretné szélesíteni termékskáláját. A
vállalkozás a szennyvízkezeléssel kapcsolatban keres új technológiákat, mint
például biorotorok vagy szűrőzsákok. A
vállalkozás licencmegállapodást szeretne,
vagy közös fejlesztésben érdekelt.
(TECHNOLOGY REQUEST 09 BE 0427
3FRC)
További információ: http://tinyurl.com/
szennyvizkezeles

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

Cseh Köztársaság – az Ön
üzleti partnere

Cseh gazdasági nap
Szegeden

KIADÓ

370 m -es földszinti üzlettér a kamara székházában,
amely amerikai típusú irodaként, vagy bemutatóteremként is használható.
Az üzlettérhez egy 122 m2-es raktár, valamint
10 db parkolóhely is igénybe vehető.
Az épületben havonta több mint 3000 ügyfél fordul meg.
Bővebb információ: Gombos Zsolt, +36/62-554-250/132 m., +36-30/755-5802
2

A Cseh Köztársaság budapesti nagykövetsége a Cseh Napok
Szegeden rendezvénysorozat keretében a CSMKIK együttműködésével
cseh gazdasági napot szervez május
21-én a kamarai székházban.
Program:
• Jaromír Plíšek cseh nagykövet
és Nemesi Pál kamarai elnök köszöntője
• A cseh–magyar kereskedelem
eredményei, fejlesztési lehetőségek
• Cseh turisztikai célpontok
• Bemutatkozik a Brnói Vásár
• A Cseh–magyar Üzleti Klub
együttműködési ajánlatai magyar
vállalkozók számára.
Az előadásokat állófogadás zárja.
A részvétel ingyenes, de előzetes
regisztrációhoz kötött.
Részvételi szándékát május 12-ig
szíveskedjen jelezni Tanács Edina
részére, tel.: 62/554-255, e-mail:
tanacs.edina@csmkik.hu.
A rendezvény részletes programja
A Pécs-baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
és on-line jelentkezési lapja megta- (PBKIK) a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa
lálható a www.csmkik.hu honlapon (EKF) évében szeptember 9–12. között szervezi
meg a Monarchia Alapítású Kamarák Kongresszusát,
a Hírek menüpontban.
melyhez kapcsolódóan szeptember 10-én (péntek) üzletember-találkozóra kerül sor az európai
Köszöntjük
B2Fair hálózat segítségével, az ITD Hungary Zrt.
támogatásával.
új tagjainkat!
Helyszín: Pécs, Pécsi Tudományegyetem Pollack
PEKKER Elektronika Kft. Mihály Műszaki Kar.
Célországok: Ausztria, Bosznia-Hercegovina,
(Budapest)
Horvátország, Csehország, Lengyelország, Magyarország,
Szabó László (Szeged)
Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovénia, Szlovákia,
Somogyváriné Tősér Tünde Ukrajna, valamint a részvételi szándékát jelző
(Maroslele)
Törökország.
Célszegmensek: környezetipar, egészségipar, kreatív
Csere Béla (Csongrád)
ipar, élelmiszeripar, gépipar, új technológiák.

Közép-európai üzletember-találkozó –
akár 100%-os támogatással

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.
 Cseh gazdasági nap – május 21. (Bővebben ugyanezen az oldalon)
 
Kis- és Középvállalkozások Hete - május 25.–június 1. (Bővebben
a 9. oldalon)
 
Nemzetközi Építésügyi Konferencia, Szögedi Építők Napja június
4–5. – Bővebben a 8. oldalon)
 Számviteli klub – június. (Bővebben a 7. oldalon)
A vállalkozás neve: ...............................................................................
Címe: ................................................................................................... .
Kontaktszemély: ...................................................................................
Tel.: ................................................ Fax: . ............................................
E-mail: ..................................................................................................
Kamarai regisztrációs szám: ......................... ...................................
Aláírás
Május 26. 16:00 Emberismereti technikák vállalkozóknak
Május 27. Próbálkozó vállalkozók Csongrád megyében
Június 4–5. Nemzetközi Építésügyi Konferencia - Egyedi építőipari
létesítmények és megoldások, ill. Szögedi Építők Napja

Részvételi feltételek:
Regisztrációs díj: 150 EUR+áfa.
A regisztráló és üzleti partnerükkel a rendezvény
helyszínén tárgyalásokat lebonyolító magyarországi
vállalkozások részére 50 fő keretszámig a regisztrációs
díjat megtérítik.
Részletes információ és regisztrálás:
A www.b2fair.com weboldalon, Central-European
Business Meeting menüpont alatt (magyar nyelven is).
A rendezvény részletes felhívása kamaránk honlapján
a rendezvény logójára kattintva (bal oldali menüsorban
villogó sárga logó) olvasható: www.csmkik.hu.
Kérjük, hogy miután regisztrálta vállalkozását a fent
megadott honlapon, küldjön egy értesítést kamaránk
részére is az eenszeged@csmkik.hu e-mail címre,
hogy esetleges szervezési kérdésekben a későbbiekben
segítségére tudjunk lenni.

Könyvelők kötelező továbbképzése

A k am ar a DMG Okt at á s i
Nonprofit Kft.-je folyamatosan indítja a könyvviteli szolgáltatást végzők
2010. évi kötelező továbbképzését
az alábbi időpontokban
Tanfolyamokat tavasszal az alábbi időpontokban indítunk:
Szeged
2x8 óra 2010. június 03–04.
9.00–16.30
4x4 óra 2010. június 21–22.
13.00–16.30, adómodulok (folytatás
a számviteli modulokkal ősszel).
Makó
2x8 óra 2010. június 14–15.
9.00–16.30
Kistelek
4x4 óra 2010. június 01–02.
13.00–16.30, adómodulok (folytatás
a számviteli modulokkal ősszel).
Tervezett őszi tanfolyamok
Szeged
2x8 óra 2010. október 04–05.
4x4 óra (november vége, december eleje)
Hódmezővásárhely 2x8 óra
(október)

A 16 órás tanfolyamot az idei évben
is a megszokott magas színvonalon
kínáljuk, de csökkentettük árainkat.
A kötelezően előírt 16 órás színvonalas
képzés teljes részvételi díja, amely
magában foglalja a továbbképzés, a
konzultáció, a tankönyv, az ásványvíz,
kávé díját és közterheit:
– a CSMKIK tagjainak (akik hátralékkal nem rendelkeznek) 17 000 Ft/fő
– nem CSMKIK tagoknak 19 000
Ft/fő.
A tananyag vállalkozási szakon
a Novoschool ,,A számvitel és az
adózás aktuális kérdései 2010.” című
tankönyve. Egész napos képzés
esetén ebéd igényelhető, melynek
költségét a részvételi díjon felül,
közvetített szolgáltatásként számlázzuk.
Bővebb információ, jelentkezés:
a továbbképzésről részletes információ és további felvilágosítás a
62/554-259-as telefonszámon és a
kamara ügyfélszolgálatán kérhető, illetve jelentkezési lap a www.
csmkik.hu címről letölthető.

