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Közlekedési konferencia, gazdasági fórum, üzleti megállapodás

Nagyüzem a kamarában

Szerencsére sokszor mondjuk mostanában, hogy nagyüzem van a kamarában – novemberben is. Immáron 13. alkalommal rendeztük meg
ismét a nemzetközi közlekedési konferenciát, Vásárhelyen pedig a magyar gazdaság üzemzavaraira kerestük a választ, olyan szaktekintélyek
segítségével, mint Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke, vagy Róna Péter közgazdász. Ugyancsak novemberben itt a kamarában
jelentették be, hogy a vásárhelyi Eurotex Kft. a magyar–orosz Nanovo Kft.-vel kötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően
hamarosan olyan pulóvereket dob piacra, ahol nanoezüsttel atomi szinten változtatják meg a fonal tulajdonságait. Az eredmény? Taszítja
a szennyeződést, csökkenti az izzadást, meggátolja a szagképződést, antibakteriális hatású és könnyed, szellős érzést biztosít viselőjének.
Világszerte nagy az érdeklődés a termék iránt. És mi ebben a kamara szerepe? „Csupán” annyi, hogy összehozta a magyar és az orosz partnereket. És ahogy a kamara szlogenje mondja: Az Ön sikere a mi referenciánk! (Részletek a 3., a 4–5. és a 7. oldalon)
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Elnökségi ülés: küzdelem a lánctartozások ellen

Munkában a munkabizottságok

Kamarai Futár

Elektronikus
formában is elérhető
a Kamarai Futár
A Kamarai Futárt januártól
elektronikus formában juttatjuk
el mindazok számára, akik a papír alapú kamarai lapot ezentúl
online szeretnék olvasni, s ezzel
hozzájárulnának a környezeti
terhelés csökkentéséhez. Az
elektronikus Kamarai Futárt
igény szerint egy cégen belül
több olvasó részére is rendelkezésre bocsátjuk.

Ülést tartott a kamara elnöksége,
melyen munkabizottsági feladatokkal is foglalkoztak a grémium tagjai,
és határozott fellépést sürgetnek a
lánctartozások ügyében.
Dr. Tráser Ferenc vezetésével novemberben alakult meg a kamara
gazdaságfejlesztési bizottsága, és
mint az elnökségi ülésen is elhangzott, kiemelten kíván foglalkozni a
lánctartozás, a kötelező kamarai regisztráció, a pályázati pénzekhez való
hozzájutás, a jogszabályi környezet
átláthatóbbá tétele problematikájával,
együttműködve az érdekérvényesítési
és érdekképviseleti munkabizottsággal. Ami a lánctartozásokat illeti, az
elnökségi ülésére eljött Harnóczy
László, az Alukonstrukt Kft. vezetője
is, hogy maga is felhívja a figyelmet
a helyzet tarthatatlanságára, és ös�szefogásra, közös fellépésére kérje a
kamarát. Az elnökség tagjai ugyanilyen elszántságot és határozottságot
tanúsítva vitatták meg a kérdést, és
ígérik, minden lehetséges fórumon
fellépnek az ügyben.
A májusban alakult érdekérvényesítési és érdekképviseleti bizottság
is tájékoztatót tartott eddig végzett

munkájáról és számos javaslatot tett
az elnökség asztalára. A dr. Martonosi
István vezetésével működő bizottság
javasolja például az adón és egyéb
közterheken felüli vállalkozói fizetési
kötelezettségek, fizetendő díjak, kötelezően igénybe vett szolgáltatások
felmérését/összegyűjtését, és az ezeket
elrendelő jogszabályok módosításának
kezdeményezését.
A feketegazdaság visszaszorítása
érdekében javasolják a hatóságoknak,
hogy ne csak az engedéllyel rendelkező vállalkozókat ellenőrizzék,
hanem az engedély nélkül vállalkozói
tevékenységet végzőket is – hatékonyabb fellépést sürget ellenük a
bizottság.
A felvetődött javaslatok, észrevételek megbeszélésére a bizottság
még ebben az évben egyeztetést
tervez a Fogyasztóvédelmi Hatósággal,
a Munkavédelmi Hatósággal és a
Nemzeti Közlekedési Hatósággal.
A Palotás Sándor vezetésével
működő kommunikációs és Futár
szerkesztő munkabizottsága is az
eddig végzett munkáról tájékoztatta
az elnökség tagjait. Ami a kamarai
kommunikációt illeti, a kamarai PR

erősítésétől és tudatosításától kezdve
a helyi és országos médiumokkal való
kapcsolattartáson át „A Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
ajánlásával” logó megalkotásáig,
valamint a használatával kapcsolatos
szabályok létrehozásáig igen színes
a paletta. A Futárral kapcsolatos
munkát pedig csaknem havonta
kézben tarthatja az olvasó.
A Oktatási- Szakképzési és
Mestervizsga Munkabizottság ez
évi tevékenységéről Szügyi György
elnök tájékoztatta az elnökséget.
Mint kiderült, a szakképzés helyi,
megyei és regionális szereplőivel
(iskolafenntartók, szakiskolák, iskolabokrok, TISZK stb.) igen élénk
és eredményes kapcsolatot tart fenn
a bizottság. Ez a csapat készítette
elő a Szeged és Hódmezővásárhely
megyei jogú városokkal megkötött
együttműködési megállapodásokat,
a TISZK-kel kialakítandó rendszeres
együttműködés formáit is. A bizottság tagjai vállalták, hogy felügyelik
egy-egy szakma követelményeit,
tanmeneteit és tantervét, az elméleti
és gyakorlati órák arányát, a megye
szakiskoláiban folyó munkát.

Vásároljon magyar terméket!
A Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, a COOP Szeged Zrt.
és a Csongrád Megyei Agrárkamara a
jelenlegi gazdasági helyzet ismeretében és a magyar gyártók támogatásának érdekében „Vásároljon magyar
terméket” kampányt kezdeményezett
az ünnepi időszak közeledtével az
Enterprise Europe Network – Szeged
összefogásával. Szeretnénk, ha minél
több fogyasztó tudatosan választana
magyar terméket az ünnepi menü
elkészítéséhez.

A Csongrád megyében lévő a
COOP Szeged Zrt. hálózatához
tartozó COOP SZUPERMARKET,
COOP és MAXI COOP üzletekben, a minőségi magyar termékeket gyártó vállalkozások munkahelymegtartásának támogatása
érdekében szervezett akciónkhoz
várjuk mindazok csatlakozását,
akik fontosnak tartják a hazai, ez
esetben a helyi élelmiszergyártók
termékeinek népszerűsítését.

A környezettudatos üzletvitel
nem csupán költséges beruházásokban nyilvánulhat meg. A
környezeti terhelést jelentős
mértékben csökkenthetjük, ha
kevesebb hulladékot generálunk, illetve újrahasznosítjuk
a felhalmozódott papírt. A
Kamarai Futár elektronikus
formájának terjesztésével, s
ezzel párhuzamosan a papír
alapú kamarai újság példányszámának csökkentésével szeretnénk ösztönözni tagjainkat
is a környezettudatos szemlélet
erősítésére.
Akik szívesen olvasnák a
Kamarai Futárt elektronikus
formában, kérjük jelezzék a
futar@csmkik.hu címen, hogy
milyen e-mail címre „postázhatjuk” az újságot.

Ünnepi nyitva tartás

December 18–19-én az ügyfélfogadás
belső képzés miatt szünetel.
Okmányhitelesítés:
December 21-től 23-ig 8–12-ig: előzetes telefonos időpont-egyeztetés
szükséges!
Széchenyi Kártya ügyintézés:
Utolsó befogadási nap: december 21.
Ügyfélszolgálat:
December 21–23-ig 8–12 óráig várjuk
kedves ügyfeleinket.
Kamaránk december 28-tól december
31-ig zárva tart. Első ügyfélfogadási nap:
2010. január 4. (hétfő), a megszokott
ügyfélfogadási rend szerint.

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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XI. nemzetközi közlekedési konferencia

Regionalizmus és közösségi közlekedés

A Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, a kamarában működő Enterprise Europe Network
– Szeged, valamint a Dél-alföldi
Közlekedésfejlesztési Klaszter
a Ma g y a r Ke re s k e d e l m i é s
Iparkamara támogatásával november 19–20-án immár tizenegyedik
alkalommal szervezett Szegeden
nemzetközi közlekedési konferenciát „Regionalizmus és közösségi
közlekedés” címmel. A két nap
során 12 előadást hallgatott meg
a nagyszámú szakmai közönség. A
konferencia résztvevőit Nemesi Pál,
a kamara elnöke, és Nagy Sándor,
Szeged közlekedésért felelős alpolgármestere köszöntötte.
A nyitó előadást Antali Károly kormánybiztos (Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium) tartotta a közösségi közlekedés átalakításáról.
A helyzet nem egyszerű, hiszen a
közösségi közlekedésre az jellemző,
hogy egyre több pénzből egyre kevesebb szolgáltatást kapnak az utasok.
Abban, hogy ez nem maradhat így,
konszenzus van Magyarországon. Az
élet viszont nem áll meg, decemberben menetrendet kell hirdetni,
és az uniós kötelezettségeknek is
meg kellene felelni.
Az előadó szerint a rendszert
párhuzamosságok, összehangolatlanságok jellemzik. Miközben
Magyarországon a négyzetkilométerre eső utasok számához igazodóan a hálózati sűrűségünk (vasúti
és buszos kilométert együttvéve)
messze az EU-átlag fölött van, kihasználtságban az utolsó helyek
egyikén. Ez azt jelenti, hogy ez
az ágazat nem hatékony, jelentős
túlkínálat van a rendszerben ahhoz
képest, amekkorára szükség van
Magyarországon. Kell foglalkozni a mérettel, és lehetőleg ne az
adófizetők pénzén történjék ez a

– leegyszerűsítve – nem hatékony
gazdálkodás az ülőhelyekkel. Ugyan
mi nem tudunk 20 éves koncepciókban gondolkodni, de az biztos,
hogy hasonlóan Európa és a világ
hatékony megoldásaihoz, nálunk is
el kell mozdulni a regionalitás irányába minden téren. A kormánybiztos mind az infrastrukturális, mind
a megrendelők, mind a szolgáltatók
regionalizációját kulcskérdésnek
tartja a jövő közösségi közlekedésének megszervezése szempontjából.
Ami azt jelenti, hogy egy régióban
(statisztikai, földrajzi, közlekedési)
az utasok számára legkiszámíthatóbb, kalkulálható szolgáltatást kell
biztosítani. Függetlenül az utazás
módjától, tehát akár közúton, akár
kötött pályán történjék is a szolgáltatás igénybevétele. El kell jutnia
minden közlekedési régiónak oda,
hogy az adott térségben kiszámít-

ható, komplex szolgáltatást tudjon
nyújtani (utastájékoztatás, termékek
megajánlása stb.) Mindehhez persze
kiszámítható időtávú szerződéses
rendszerre is szükség van.
Foglalkozni kell a helyközi tömegközlekedésben részt vevő társaságok
hatékonyságával is. Az előadó szerint
bonyolult és drága megoldásokkal
találkozunk ahhoz a szolgáltatási
színvonalhoz képest, amit az utasok
kapnak.
Amikor a szárnyvonalak bezárásáról vitatkozik az ország, kevesen
figyelnek olyan számokra, hogy a
nálunk fejlettebb európai országokban akkor tartanak fenn egy
járatot, ha naponta, csúcsidőben, egy
irányba legalább 2000-en utaznak.
Mi ott tartunk, hogy egész nap két
irányba, legalább 1000 utas jöjjön
össze… A válságkezelő kormány
nem kíván politikai purparlékba

belemenni, szakmai érvekkel alátámasztva szakmai megoldásokra
törekszik – hangsúlyozta Antali
Károly. Ebben a kormánybiztos
nagy reményeket fűz a regionális
közlekedési szakbizottságok munkájához.
A vasúti közlekedéssel kapcsolatban egyenest a közösségi jog megsértésének nevezte az előadó, hogy
nincs pályaüzemeltetési szerződés. A
nyugat-európai országokban 20-25
évre kötik ezeket.
Az előadó szerint elkerülhetetlen
a menetdíj- és kedvezményrendszer
felülvizsgálata is. Finanszírozhatatlan,
hogy ma Magyarországon 7 millió
embernek van valamilyen kedvezménye, amit 1,2 milliónyian naponta
vesznek igénybe.
(A közlekedési konferencia összefoglalását következő számunkban
folytatjuk.)

Közlekedési osztály - osztályelnökségi ülés

Bemutatkozik a Nemzeti Közlekedési Hatóság

A kamara közlekedési osztálya november 9-ei
osztályelnökségi ülésén a Nemzeti Közlekedési
Hatóság nemrég kinevezett főosztályvezetője, dr.
Szeri István (aki nem azonos a kamara korábbi
elnökével, a Tisza Volán vezérigazgatójával – a
szerk.) beszámolt a hatóság tevékenységéről, a
működését befolyásoló jogszabály-módosításokról,
valamint megválaszolta a fuvarozással, személy- és
teherszállítással, valamint a műszaki vizsgáztatással
kapcsolatban felmerülő kérdéseket.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság új feladatkörének értelmében veszít szolgáltató jellegéből,
és csökken a műszaki vizsgáztatásban betöltött
szerepe. Ezzel párhuzamosan azonban egyre

nagyobb arányban végez közúti és telephelyi
ellenőrzéseket. A hatóság feladatkörébe tartozik, hogy ellenőrizze az útdíjak befizetését, a
gépjárművek műszaki állapotát, a vezetési és
pihenőidő betartását, a járművek tengelyterhelésének értékét, továbbá a menetokmányok
helyességét és hitelességét, valamint hogy kiszűrje az engedély nélküli tevékenységeket. Ez
utóbbi felderítésében a hatóság nagymértékben
támaszkodik a lakossági bejelentésekre, amelyek
90%-ban jogosnak is bizonyulnak.
Az osztályelnökségi ülésen részt vevő, fuvarozással és szállítmányozással foglalkozó cégek
elmondása szerint a jogszabályok maradéktalan

betartása szinte lehetetlenné vált számukra, „a
papírmunkában tönkremennek a vállalkozások.”
Fény derült továbbá arra is, hogy lenne igény a
belföldön, illetve külföldön szükséges fuvarokmányokról szóló tájékoztatásra is, a fuvarozók és
szállítmányozók ugyanis sok esetben nincsenek
tisztában azzal, hogy milyen okmányokat kell
beszerezniük abban az esetben, ha például külföldre szeretnék szállítani saját árujukat.
Dr. Szeri István, a Nemzeti Közlekedési
Hatóság főosztályvezetője biztosította a jelenlévőket együttműködési szándékáról, és
ígéretet tett egy tájékoztató jellegű nyílt nap
megszervezésére a közeljövőben.
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A magyar gazdaság üzemzavarai – konferencia Vásárhelyen

Honnan jöttünk, hol vagyunk
és hová tartunk?

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hódmezővásárhelyi
Városi Szervezete és a megyei jogú város önkormányzata A magyar
gazdaság üzemzavarai címmel konferenciát rendezett november 24én a polgármesteri hivatal dísztermében. A nagyszámú érdeklődő
között vállalkozókat, a gazdasági és pénzügyi élet számos szereplőjét,
jogászokat, önkormányzati tisztségviselőket láttunk.
Ahogy köszöntőjében dr. Hampel Tamás, a kamara vásárhelyi elnöke jelezte, a konferencia előadói arra a kérdésre keresik a választ,
hogy a magyar gazdaság hogyan került abba a mély gödörbe, amiből meglehetősen nehezen tud kikecmeregni. Az eddig alkalmazott
terápiák nem hozták meg a kívánt eredményt, miközben társadalmi

válságot is generáltak. Éppen ezért hívtak olyan tudós, a maguk
területén kiemelkedő felkészültségű előadókat a konferenciára, akik
a szokványos doktrínák, megingathatatlannak látszó „tévelygések”
helyett más szemlélettel képesek közelíteni a gazdaság problémáihoz.
Ismerik az okokat, látják a gazdasági döntések következményeit, tudják
mit és hogyan kell (kellett volna) elkerülni, illetve megvalósítani. Ők
pedig: dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke, egyetemi
tanár, dr. Róna Péter közgazdász, jogász, az ELTE egyetemi tanára és
szenátora, valamint dr. Kecskés László tanszékvezető egyetemi tanár,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő választott
bíróság elnöke.

Kovács Árpád azzal kezdte előadást, hogy Magyarországot a világban kell elhelyezni és a világban
kell mérni. Van két végpont, az
egyik a társadalom szokásjogainak
követése, annak elfogadása, hogy
mi itt vagyunk, a másik a világhoz való alkalmazkodás képessége. Nyilvánvaló, hogy mindegyik
végponthoz másfajta magatartás
tartozik, de köztük van egy olyan
harmónia és egyensúly-teremtési
pont is, amit meg kellene találni. Az
elmúlt időszakban teljesen függetlenül attól, hogy milyen ideológiai Dr. Hampel Tamás, dr. Kecskés László és Kovács Árpád a konferencián
vagy politikai vagy nézetrendszer
volt hatalmon, azt láttuk, hogy a két képtelen a társadalombiztosítást elkölteni, ha 25 ezermilliárdot, akkor
végpont közötti ide-oda sodródás, nem alkalmazó, erősen militarizált, 12,5 ezermilliárdot, és 2,5 ezermillivalamiféle új rabszolgatartó társa- árd hiányzik. 2008-hoz képest 2000
dalom irányába mozgó termelési milliárdot már kivontak az államházmodellel szemben. (Kínában az 1,4 tartásból, ami tarthatatlan helyzetet
milliárd emberből 1 milliárdnak teremtett bizonyos területeken. Az
semmiféle társadalombiztosítása előadó szerint mechanikus bürokrata
nincs.) Ilyen globális aszimmetria módszerkezelés és gondolkodás az,
mellett el lehet képzelni, hogy az hogy állandóan csökkenteni kell az
a világ, amihez tartozni akarunk, állami kiadásokat, mert különben
milyen iszonyatos terheket ró ránk. fejre állunk.
És akkor vegyük hozzá az elmúlt
évek totális mintakövetési bizonyHiedelmeink
talanságát, számos esetben deviáns
Kovács Árpád szerint a rendgazdasági, társadalmi lépéseit, az szerváltás befejezetlensége is benne
Kovács Árpád
embereknek az említett két végpont van ebben a helyzetben. Megjelenik
változás volt jelen. A művészet az, közötti vágyódásait. Nagyon nehéz például egy olyan „munkakövetési
hogy miközben tudjuk, hogy mek- pozíció alakult ki 2009–2010-re. zavar”, melyben a felelősök délelőtt
kora az ország mérete és milyenek a Magyarország legnagyobb problémá- az európai uniós szociális és fogkapacitásai, képesek vagyunk saját ja, hogy a gazdaság teljesítményének lalkoztatási intenciót mondták fel,
érdekünkben behelyezni egy kap- évek óta nincs utolérési techniká- és indítottak el ilyen programokat,
csolatrendszerbe, és kihozni belőle ja se Ausztriához, se az Egyesült délután ugyanők olyan befektetői köa maximumot.
Államokhoz viszonyítva. A tendencia rökkel találkoztak, amelyek a minél
nem jó, mert képtelenek vagyunk kisebb államot, és az állami funkciók
A világ terhei
befelé mozogni a félperifériáról. A piacosítását hirdették – ezeknek is
Látszik, hogy Európa gazdasági remény ehhez kevés.
meg akartak felelni embereink. Nem
teljesítménye 2010-ben is mínuszban
voltak tapasztalataink, óriási hiedellesz, ugyanebben az időszakban az
Diszharmónia
mek fűződtek például ahhoz, hogy
ázsiai termelői szféra teljesítméAz Állami Számvevőszék elnöke ide azért jönnek a befektetők, hogy
nye több mint 8 százalékkal fog szerint nem tudtunk harmóniát segítsenek nekünk a privatizációban.
növekedni, és két év alatt 32 szá- teremteni a gazdaság és az állam Elhittük, hogy nem azért veszi meg a
zalékkal romlik az aszimmetria a felvevő teljesítménye között. A magyar gyárat, mert zavarja otthoni
gazdaság teljesítménye, valamint gazdaság teljesítménye durván 26 üzemét, hanem hogy felvirágoztassa
az igények és lehetőségek között. ezer- és 30 ezermilliárd forint között a miénket, és a másikat zárja be.
A világgazdasági válság a modellek mozog évente, aminek körülbelül Hittünk abban is, hogy a privatizáció
és az életformák válsága is. Az a a fele benne az államháztartásban. alkalmas a társadalmi igazságtételre.
demokratikus társadalmi modell, Tehát ha 30 ezermilliárdot teljesít a Nem alkalmas! – szögezte le az ÁSZ
amiben élünk, egyelőre verseny- gazdaság, 15 ezermilliárdot tudunk elnöke. Ezek a folyamatok, jelenségek

valamilyen formában 1989–1990-től
benne vannak a magyar gazdaságban,
sok-sok kárt okozva.
Elhitettük a magyar társadalommal azt is, folytatta az előadó,
hogy csak döntés kérdése, lesz-e
béremelés vagy nyugdíjemelés –
és nem mondtuk, hogy ez mibe
kerül. Megcsináltuk fedezet nélkül.
Ehhez járult a privatizációnak egy
teljesen egyoldalú, bevételcentrikus
felfogása. Ezzel együtt sem volt
azonban egyetlen olyan évünk sem,
amikor az abban az esztendőben
felvett hiteleket fedezték volna a
privatizációs bevételek. Tehát az
az álom, hogy a privatizációs bevételek átalakítják a gazdaságot,
és alkalmazhatók arra is, hogy a
rendszerváltáskor elhalasztott nagy
ellátórendszerbeli korszerűsítéseket
elvégezzék, sohasem teljesült.

Vezetés jégen

Ami a jövő évi államháztartást
illeti, minden valószínűség szerint
működőképes marad – mondta az
ÁSZ elnöke –, egészen egyszerűen
azért, mert nem fűződik hozzá sem
külföldi, se hazai érdek, hogy ne
működjön. Ugyanakkor ez az államháztartás semmi jót nem ígérhet,
mert a szerkezete olyan, amit nem
lehet egyik napról a másikra megváltoztatni. Kovács Árpád szerint
olyan dolgokra volna most szükség
áldozni, amire a magyar társadalmat
tulajdonképpen rá kellene venni.
Például a munkahelyteremtés nehezen képzelhető el az iskolázási
rendszer átalakítása nélkül. Ami
valaha Magyarország versenyelőnye
volt, a magas színvonalú oktatás,
képzés, a kvalifikált munkaerő magas
aránya mára a múlté. Foglalkoztatási
problémát jelent az is, hogy míg az
egyik oldalon magas az iskolázatlanok száma, a másik oldalon irreálisan
magas (2/3) a egyetemet végzők
aránya a pályakezdők között, míg
a szakmunkásoké csak egyharmad.
(Nem is beszélve arról, hogy az a
helyzet, melyben 480 ezer helyből
380 ezret az állam finanszíroz, az

2009 december
államháztartás számára tarthatatlan.) Meg kell teremteni az alapfokú
oktatás primátusát, és elindítani
az országot abba az irányba, ami
10-20 év alatt korrigálni tudja ezeket hibákat – hangsúlyozta Kovács
Árpád.
Végül egy általában is megszívlelendő bölcsesség Kovács Árpád
intenciói közül: „Vezetés jégen: nem
fékezni, kerülni a hirtelen mozdulatokat, óvatosan, de határozottan
kormányozni.”

magyar tartalma nem sokkal több
mint a ráfordított bérmunka. (A
magyar export mintegy 80 százaléka
a külföldi tulajdonú multinacionális
vállalatoknál koncentrálódik. Ez az
export jelentős részben nem belföldi
termelésen alapul, hanem a kivitel
céljából beszerzett importon.)
Külön nagy kérdés, és komoly
elemzés tárgyát képezhetné, hogy a
magyar kis- és középvállalatok miért
ilyen szerény mértékben képesek az

Tőke vagy fizetőképes
kereslet?

Róna Péter előadása első részét
a fizetőképes kereslet köré építette,
nem véletlenül. Ő ugyanis a fizetőképes kereslet alakulását a tőkekínálat
meghatározó tényezőjének tartja,
ellentétben a magyar gazdaságpolitika elképzelésével, miszerint a tőke
idecsalogatásának feltétele a tőke
magas árának a megfizetése. Ami
azonban csak akkor lenne magyarázható, ha ezt az árat képesek is
lennénk kitermelni. De nem. Az
elmúlt 6 évben a külkereskedelmi
mérleg hiányának és az úgynevezett
külföldi tulajdonosi jövedelmeknek
az összege meghaladta a 42 milliárd
eurót, ami kétszer akkora külső finanszírozási kényszer alá vetette az
országot, mint a költségvetési hiány.
A másik oldalon ott a folyó fizetési
mérleg deficitje, ami a költségvetési
deficitnél sokkal nagyobb, kétszeresét
produkálja, mint a külső finanszírozási igény. Ennek következtében
függetlenül attól, hogy mennyire
sikerül a költségvetési hiányt visszaszorítani, az ország eladósodása ebben
a modellben megállíthatatlan. Amíg
a külkereskedelmi mérleg hiányának
és külföldi tulajdonosi jövedelemnek
az összege negatív, finanszírozásra van
szükség, függetlenül a költségvetési
hiány alakulásától.

Kifulladt az exportboom?

A modell akkor lenne működőképes, ha a külkereskedelmi mérleg
fel tudna mutatni következetesen
és folyamatosan egy 8-10 milliárd
eurós többletet. Ugyanis a külföldi
tulajdonosi jövedelem tavalyi és
idei összege meghaladta tavaly a
10 milliárd eurót, de idén is meg
fogja közelíteni a 8 milliárd eurót.
Ezt a jövedelmet, amit a tőkéért
fizetünk évente, ki kellene termelnie
a külkereskedelemnek. Ha nem
termeli ki, akkor a hiányt hitelből
kell fedezni. Senki se gondolja, hogy
a jelenlegi szerkezetében a magyar
külkereskedelem képes ezt a többletet kitermelni. Ez a hiány oka.
Miért van az, hogy más exportbajnok országoktól eltérően a magyar
exportvezérelt gazdasági stratégia
kifulladt, és hiteltelen lett? Azért,
mert ennek a modellnek óriási az
importvonzata. Másoktól (Japán,
Németország, Dél-Korea, Tajvan
stb.) eltérően, a magyar export
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Róna Péter
exportvezérelt gazdasági növekedéshez csatlakozni, s miért vált ez szinte
kizárólag a multinacionális cégek
birodalmává és tevékenységévé. A
magyar gazdaság és a multik közötti
viszony és kapcsolat torzzá vált, ami azt
eredményezi, hogy a külkereskedelmi
folyamatokból a magyar gazdasági
szereplők szép lassan kiszorultak.

Ki mire költ vagy nem költ?

A rendszerváltás korszakában a
magyar gazdaságban a legfelső 5
százalék jövedelme az alsó 50 százalék
jövedelmének körülbelül 2,2–3- szorosa volt. Ma ez a különbözet 9,5 szeresére nőtt, ami Európában az egyik
legmagasabb. (Svédországban például
ez a mutató 5,5-szeres, az Európai

Unióban átlag 6,8-7 körül mozog.)
Kialakult egy óriási jövedelem- és
vagyonkülönbség a társadalom különböző rétegei között, ami a fizetőképes
kereslet alakulása szempontjából
komoly negatív következményekkel
jár. Ugyanis az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők szinte minden
pénzüket elköltik, életben maradásuk
és családjuk fenntartás érdekében.
Minél magasabbra megyünk a jövedelemskálában, annál kisebb hányada
válik fizetőképes keresletté, több megy
luxusköltésekre, megtakarításokra,
külföldi befektetésekre vagy éppen
a ciprusi bankszámlára. Így viszont
a nemzeti jövedelem egyre csökkenő
hányada válik fizetőképes keresletté.
Függetlenül a megszorításoktól.
Az előadó szerint a magyar gazdaságpolitikai elmélet legnagyobb
hibája, hogy a fejlődés kulcskérdésének a tőke és nem a kereslet
alakulását tekinti. Az a tétel, hogy
ha a tőkét kiemelten javadalmazzuk,
a tőke valamilyen módon gazdasági
növekedést fog gerjeszteni, nem igaz.
Róna Péter szerint fordítva működik a világ: a tőke reagál egy adott
gazdaság keresleti helyzetére. Ahol
van fizetőképes kereslet, oda megy a
tőke, ahol nincs, oda nem szívesen
megy, akármilyen tőkebarát politikát
folytat is egy nemzetgazdaság.

Se pénz, se posztó

A monetáris politika alakulásában szintén komoly hibákat vél
felfedezni az előadó. Róna Péter
szerint a Magyar Nemzeti Bank arra
az egyedüli tételre építette monetáris
politikáját, hogy az infláció visszaszorítását az erős forintárfolyamon
keresztül fogja biztosítani. Óriási
különbözet alakult ki a devizahitelek

és a forinthitelek ára között, kaput
nyitva ezzel az előbbinek. Az MNB
hagyta, hogy a lakosság devizában
adósodjon el, ami az ELTE közgazdásza szerint óriási hiba. Ugyanis éppen
a devizahitelek elburjánzása (évente
40 százalékkal növekedett) hozott
két katasztrofális következményt:
az egyik, hogy elkezdett nőni az
infláció, hiszen ezek a devizahitelek elkezdték fűteni a keresletet, a
másik pedig, ahogy nőtt a lakosság
eladósodása a látszólag olcsó hitelekkel, úgy csökkent saját szabad
rendelkezésű jövedelme. Tovább
zsugorodott a tényleges keresletre
felhasználható összeg, ami persze
csak később jelentkezett, hiszen előbb
elköltöttük a hiteleket, gerjesztettük
a fogyasztást, s csak azután derült ki,
hogy a törlesztések kifizetése után
már a mozijegyre sem futja… Amíg
pedig ezeket az adósságokat nem
tudjuk ledolgozni, nem beszélhetünk
hatékony fizetőképes keresletről, és
a hazai kis- és középvállalkozások
sem tudnak talpra állni.
A versenyképességünk előnytelen
alakulása nem külső tényezők következménye, hanem a belső piac elvesztéséből fakad – hangsúlyozta Róna
Péter. Nem igaz az, hogy lehetőség
lenne egy exportvezérelt gazdasági
stratégia felépítésére, amelyik fittyet
hány a belső gazdaság lehetőségeire és
körülményeire. Ellenkezőleg, a belső
piacra termelő gazdaság egészséges
talapzata nélkül maga az exportvezérelt gazdasági modell is recseg és
ropog minden eresztékében.
(Következő számunkban dr. Kecskés
László előadását foglaljuk össze, aki
az új magyar Polgári Törvénykönyvről
osztotta meg gondolatait a konferencia
résztvevőivel.)

Kitörési pontok: víz és föld
Milyen kilátásokra is számíthatunk? Nagyon nehéz
év előtt állunk 2010-ben is, további romlás, további
visszaesés várható. De Róna Péter szerint alapjában
véve az a gond, hogy a magyar közélet vezető szereplői – párthovatartozástól függetlenül – még nem
tartanak ott, hogy képesek lennének egy alternatív
gazdasági paradigma megfogalmazására. Az előadó
szerint ugyanis nem érdemes olyasmivel foglalkozni,
amit nem tudunk legalább olyan jól csinálni, mint
mások, de lehetőleg tudjuk jobban csinálni. A gazdaságstratégia és gazdaságpolitika talán legfontosabb
feladata lenne annak meghatározása (ami fűződik
a magyar kultúrához, a társadalom szerkezetéhez,
hagyományokhoz, a nemzet lelkéhez), hogy miben
vagyunk jók.
Mit tudunk jól csinálni? Az ország két óriási
természeti adottsággal rendelkezik: az egyik a víz, a
másik a föld. Európa legkiválóbb vízellátása található
nálunk. A globális felmelegedés árnyékában a víz,
mint gazdasági tényező, ma már az olajjal is felveszi a
versenyt. A vízgadálkodás a magyar gazdaság legfontosabb kitörési pontja lehet. Kevés olyan olyan ország
van a világon, amelyik méretéhez viszonyítva ilyen
nagy mennyiségű és ilyen jó minőségű termőfölddel
rendelkezne, mint mi. Hollandiában fele akkora
a termőföld nagysága, mint a miénk, éves szinten
mégis 36-38 milliárd euró értékű mezőgazdasági

értéket állít elő, a magyar 4 milliárddal szemben,
azaz közel tízszer akkora értéket állítanak elő fele
akkora területen, mint mi. Hollandia mezőgazdasági
területének 41 százalékát öntözi, mi 3-at. Az európai
uniós átlag 11,8 százalék.
Az egész északmediterrán mezőgazdasági zóna
minden évben erdőtüzekkel küzd, és kiszáradás
veszélyezteti az átalakulóban lévő mezőgazdasági
termőterületeket. Kialakulóban az új versenyhelyzet,
ahol a magas hozzáadott értékű zöldség-gyümölcs
kertészgazdálkodás vezető szereppé válhat.
Nem lehetünk gumiabroncs- és járműgyárnagyhatalom, de lehetünk gyógyvíznagyhatalom,
nálunk van ugyanis a világ harmadik-negyedik
legnagyobb, összetételében, értékében első számú
bázisa. A világ gyógyvízpiaca (gyógyvízkezelés)
éves szinten 87 milliárd eurót tesz ki, óriási kitörési lehetőség.
Ezzel eljutunk az alulfoglalkoztatottság megoldásához is. Hiszen mindhárom terület munkaigényes,
ráadásul az alulképzett munkaerő foglalkoztatására
is lehetőséget nyújt. – Az ilyen gondolkodáshoz
mélyreható paradigmaváltásra van szükség, meg
arra, hogy jobban bízzunk magunkban, és saját
erőnkre, tehetségünkre, képességünkre támaszkodva
építsük saját és gyermekeink jövőjét – fogalmazott
Róna Péter.
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Talán
túl
vagyunk
a
nehezén
A GVI és a területi kamarák 2009. évi második féléves
konjunktúrafelmérésének elemzése

2009 októberben huszonnegyedik alkalommal elkészült a MKIK Gazdaság- és
Vállalkozáselemző Intézet és a területi kamarák konjunktúravizsgálata. 2009
II. félévében országosan 1383 vállalkozás, megyei szinten pedig 68 vállalkozás
vett részt a felmérésben. E vállalkozások válaszaira alapozva készült el az
országos konjunktúraelemzés, melynek legfontosabb – megyei sajátosságokkal
bővített – eredményeit tartalmazza ez a rövid helyzetértékelés

nincs jelentős különbség a gazdasági
ágak között: mindenütt 46–56%-ra
tehető a nem beruházó, vagy a beruházási aktivitás csökkentését tervező
cégek aránya. Legnagyobb arányban a
kereskedelmi és egyéb szolgáltató cégek

A konjunktúramutató
alakulása

A felmérés 2009. II. félévi kimutatása
szerint a magyarországi vállalkozások egy
része már látja a kiutat a válságból, és az
áprilisi adatokkal ellentétben pozitívabbak várakozásaik. Ezt a pozitív irányú
változást mutatja az alábbi ábra is, mely
szerint a GVI konjunktúramutató a tavaszi -18%-ról -9%-ra nőtt. Ez azt jelenti,
hogy a negatív várakozású cégek aránya
9 százalékponttal magasabb azoknál a
cégeknél, akik már a javulást várják.
Javulás ellenére a konjunktúramutató
még mindig negatív tartományban van,
ami arra enged következtetni, hogy a
vállalkozások szerint még nincs vége
a válságnak.
Csongrád megyében a II. félévben is átlag alatt alakult ez az érték, míg áprilisban
-22% volt a GVI konjunktúra mutatója,
jelenleg Csongrád megye vállalkozásai
közül 12 százalékponttal többen vannak
azok, akik úgy gondolják, hogy még nem
érte el a válság a mélypontot.
A Csongrád megyei vállalkozások
jelenlegi üzleti helyzetüket, a tavaszi
mélypontot követően, most számokban mérhetően jobbnak ítélik meg. A
válaszadók 19%-a elégedett (áprilisban
ez az érték csak 9% volt) pozíciójával,
61%-a kielégítőnek tartja helyzetét, míg
19%-uk szerint rossz jelenlegi üzleti
helyzete. A jövőre nézve a válaszadók
fele (48%) stagnálást vár, míg 31%-uk
szerint még rosszabb lesz a helyzet.
Vállalkozóink fele (48%) érzi úgy,
hogy a jelenlegi piaci helyzetben kielégítő jövedelmezőségi helyzete, míg
a cégek harmada (34%) elégedetlen. A
jövedelmezőségével elégedett vállalkozások aránya a tavaszai felméréshez
képest szintén nőtt, jelenleg 15%-os az
arányuk. A jövedelmezőségre vonatkozó jövőbeni várakozások is pozitív
irányba mozdultak. Bár az optimista
vállalkozások aránya nem változott
(13%), de a borúlátó cégek aránya

Munkaerő-kereslet

csökkent (46% helyett csak 30%), és a
többség (54%) inkább úgy véli, hogy
a következő félévben nem változik
jövedelmezőségi helyzetük.
Az üzleti tevékenységet leginkább
akadályozó tényezők közül még mindig a kereslethiányt (63%) és a tőke/
pénzhiányt (43%) jelölték meg a vállalkozások, a többi tényező „részvállalása”
elenyésző.

Beruházások

A javuló várakozások ellenére a
vállalkozások még mindig a beruházások visszafogásával, halasztásával
reagálnak a gazdasági válságra, melynek
következtében a fellendüléskor várható
keresletnövekedésre nem tudnak megfelelően reagálni. Az országba áramló
EU-s források sem tudtak javítani a
2000 nyara óta folyamatosan csökkenő
beruházási aktivitáson.
A gépvásárlásra vonatkozó beruházás
csökkenése leginkább a 100%-ban vagy
többségében magyar tulajdonban lévő
vállalkozásokra jellemző.
A beruházási aktivitás egészét nézve

Magán-, kis- és középvállalkozások figyelem, csökkentjük költségeit!
Vegye igénybe cégpláza szolgáltatásainkat! A cégszékhely szolgáltatástól,
a végrehajtás-felszámolás menedzselésén át a könyvelésig minden egy helyen!

 Cég székhelyszolgáltatás
 adókkal kapcsolatos ügyintézés (APEH,
illeték, Önkormányzat, stb.)
 végrehajtási eljárások menedzselése
 kintlévőségek kezelése

legalacsonyabb ez az érték. (66,8%
és 72,1%).
Továbbra is a külföldi tulajdonban
lévő cégeknél a legkedvezőbb a helyzet:
54%-uk jelzett értékesítéscsökkenésről
és 16%-uk növekedésről (ez az érték
2008 októberében még 37% volt).
A csak belföldre termelő cégek 9%ánál nőtt az értékesítés volumene, a
jelentősebb mértékben exportálóknál
ez az arány 6-9%-ot tett ki, miközben a
csökkenést jelző cégek aránya 70%.
Az exportértékesítésre vonatkozó
várakozások terén is optimistábbak a
vállalkozások, és az előző féléves 37%
helyett csak a vállalkozások 24%-a
számít csökkenésre, míg 21%-uk növekedést remél.
Csongrád megyében a vállalkozások
16%-a vár növekedést az értékesítés
terén, és 31%-uk szerint inkább csökkenni fog az értékesítés volumene.
Exportértékesítés terén a Csongrád
megyei vállalkozások jóval borúlátóbbak
az országos átlaghoz képest, és 50%uk úgy gondolja, hogy csökkenni fog
exportértékesítésük.

 felszámolás menedzselése
 cégek alapítása, adás-vétele
 jogsegély szolgálat
 könyvelés, könyvvizsgálat

PÉNZT TESZÜNK A ZSEBÉBE!
Minden, ami a cégét érinti és minden, ami az életét érinti! Hívjon!
Cégpláza Kft., Szeged, Korondi u. 6/A – Telefon: 70/241-9141

Budapesti irodai háttérrel, MBA és kommunikációs
végzettséggel vállalom vezetők számára
kapcsolatok kiépítését, kapcsolattartást, üzleti tárgyalások
szervezését, angolul is!
Céges ügyintézés, marketingkutatás, tolmácsolás, fordítás.
Mobil: -30-9865-269, e-mail: agnesokbig@yahoo.com”

állították le beruházásaikat (39-37%).
A nem beruházó cégek leginkább a
mikro- és a kisvállalkozások körében
fordulnak elő (61% és 51%), de magas
ez az arány a kizárólag belföldi piacra
szállító cégek és tisztán magyar cégek
körében is (44 és 41%).
A Csongrád megyei cégek 43%-a
nem tervez beruházást a következő
félévben, mely az országos átlaghoz
képest kedvező aránynak tekinthető. Ami szintén biztató lehet megyei
szinten, hogy a vállalkozások 40%-a
növeli, vagy nem módosítja vállalkozása
beruházási terveit.

Forgalom, kapacitáskihasználás

A kapacitáskihasználás átlagos
szintje kis mértékben nőtt április óta,
és 74%-ot ért el, ami még mindig az
egyik legalacsonyabb érték a kutatás
kezdete óta. A korábbiakhoz képest
nőtt a kapacitáskihasználtság az exportáló cégeknél, valamint a külföldi
tulajdonban lévő cégeknél (81% és
79%), a mikrovállalkozásoknál és a
tisztán magyar tulajdonú cégeknél a

A versenyszektorba tartozó cégek várható munkaerő-keresletében
kismértékű javulás, illetve a kereslet
csökkenésének megállása várható. A
munkaerő növelésének tervezése főleg
a nagyobb cégekre, a főleg exportálókra
és tisztán külföldi tulajdonban lévő
cégekre jellemző.
A belföldre termelő cégeket leginkább jellemzi a létszám megtartása
(63%), míg az exportálóknál mind
a létszámnövekedés, mind a további
elbocsátás várhatóan gyakrabban fordul
elő (22% és 16%).
Csongrád megyében a foglalkoztatottak számára vonatkozó tervek nem
igazán változtak az előző félévhez képest.
A vállalkozások 68%-a nem kíván
változtatni alkalmazottainak számán.
Minimális változás a létszámbővítésre
vonatkozóan látszik. A gazdasági helyzet
javulása ellenére 5%-ot csökkent a bővíteni szándékozó cégek aránya (15%-ról
10%-ra). A munkáltatók egyötöde még
mindig az elbocsátást tervezi.
Tanács Edina
közgazdasági referens

Ismét változik a környezetvédelmi
termékdíj szabályozása
2010. január 1-jével újabb átfogó változások lépnek életbe a
környezetvédelmi termékdíj szabályozásában. Többek között
módosulnak az adminisztrációra, a kötelezettek körére, az
azonosítószámokra, kódokra, a termékdíjköteles termékek
körére, a csomagolásra vonatkozó szabályok. A változásokról
részletesen a www.termekdijinfo.hu weboldalon olvashat.
Várhatóan 2010 februárjában tájékoztató előadást rendezünk
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében.
A rendezvény részleteiről januárban honlapunkon, a www.
csmkik.hu-n illetve itt, a Kamarai Futárban tájékozódhat.
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Nanotechnológia az Eurotexnél – Se szennyeződés, se izzadás, se szag

Pulóverek világcsúcson

Andrej Schleining, Csepeli György, Surigin Leonyid és Rácz Árpád a sajtótájékoztatón
Ilyet még senki nem csinált a világon. A vásárhelyi Eurotex Kft.
a magyar–orosz Nanovo Kft.-vel kötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően hamarosan olyan pulóvereket dob piacra, ahol
nanoezüsttel atomi szinten változtatják meg a fonal tulajdonságait. Az
eredmény? Taszítja a szennyeződést, csökkenti az izzadást, meggátolja a
szagképződést, antibakteriális hatású és könnyed, szellős érzést biztosít
viselőjének. A csúcspulóverek prototípusa elkészült, a partnerek már
az értékesítésről és a nagyüzemi gyártásról egyeztetnek. Világszerte
nagy az érdeklődés a nanotechnológiával készülő textilipari termékek
iránt. És hogy még szebb legyen a történet, az üzletfeleket a kamara
hozta össze!
Magát a nanotechnológiát az orosz
fél szállítja, a gyártási hátteret pedig
az Eurotex biztosítja – a partnerek az
űrkutatás eredményeit is felhasználva,
közösen fejlesztették ki a textiliparban
ma egyedülálló csúcsminőséget. A
vásárhelyi Eurotex Kft.-ről kevesen
tudják, hogy Magyarország legnagyobb exportárbevételű hazai tulajdonú textilipari vállalkozása.
Rácz Árpád, az Eurotex Kft., Andrej
Schleining a Nanovo Kft. Ügyvezetője,
Surigin Leonyid, az Orosz Föderáció

kereskedelmi képviseletének vezetője, valamint Csepeli György, a
Miniszterelnöki Hivatal kormányközi bizottsága nanotechnológiai
munkacsoportjának irányítója közös
sajtótájékoztatón mutatta be, illetve
méltatta a szenzációs projektet a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara székházában. Nem véletlenül itt, ugyanis a kamara, illetve
a náluk működő Enterprise Europe
Network iroda jelentős szerepet játszott abban, hogy az üzleti partnerek

egymásra találjanak. Ahogy Andrej
Schleining, a Nanovo Kft. ügyvezető
igazgatója fogalmazott, megbízható,
progresszív partnert köszönhetnek
a kamarai közvetítésnek. Ugyanezt
hangsúlyozta Rácz Árpád is.
Lezárult Vásárhelyen a termékfejlesztés első fázisa, kidolgozták
a teljes technológiai folyamatot. A
sajtótájékoztatót megelőzően éppen
az értékesítés és a nagyüzemi gyártás
lépéseit egyeztették a felek. Mint
elhangzott, a projekt megvalósítása
ugyan nem függ külső forrástól, de a
gyártás-előkészítési, gyárüzem-építési
folyamatokat jelentősen felgyorsítanák
a plusz pályázati lehetőségek.
A gyártást tavasszal mindenképpen
megkezdik, egyelőre az Eurotex jelenlegi
kapacitásaival, de mint Rácz Árpád
elmondta, egy új törzsgyár megépítésével újabb száz embernek tudnak
munkát biztosítani Vásárhelyen. A foglalkoztatást is bővítő beruházáshoz az
önkormányzat is támogatást ígért.
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Az Európai
Bizottság kíváncsi
az Ön
véleményére is!
Az Európai Unió a különböző
szabályok bevezetése, ill. változtatása előtt felméri az érintett
piacon működő kis- és középvállalkozások helyzetét, jövőké
pét és várakozásait, hogy ezeket
beépíthesse az új szabályozásba.
Teljes képet leghatékonyabban a
KKV-ktől visszaérkező kérdőívek,
észrevételek elemzése ad, melyhez
Ön is hozzájárulhat véleményével. Jelenleg két témában is kérik
a vállalkozók segítségét:
– Kérdőív ásványi foszfát tartalmú műtrágyákat forgalmazó kis- és középvállalkozások
számára.
– Kérdőív az információs technológiai megállapodásról.

Az adatlapot kitöltőknek a felmérésben való közreműködést
egy EU-s témájú kiadvánnyal
jutalmazzuk.
A kérdőíveket honlapunkon
(www.csmkik.hu) érhetik el
az Enterprise Europe Network
logóra kattintva.

Tanuljon vállalkozni!

Elérkeztünk az utolsó blokkhoz

November 24-én tartottuk az utolsó
blokk, a Külkereskedelmi ismeretek első
előadását, a második előadásra pedig
december 1-jén került sor. A blokk
előadója Djurovic Vladimir közgazdász,
külkereskedelmi menedzser volt.
A blokk tematikája:
A külkereskedelmi tevékenység állami keretei
• A külkereskedelem állami szabályozása: a kereskedelempolitika belső
eszközrendszere
• Az integrációs megállapodások
A külkereskedelmi ügylet résztvevői
• Az elosztás rendszere
• A kereskedők
• A külkereskedelmi ügylet közreműködői

A külkereskedelmi ügylet feltételei

• A külkereskedelmi szerződés tárgya
• A teljesítés ideje és helye
• A fuvarparitás
• Fizetési feltételek
• Az árkalkuláció
• A külkereskedelmi ügylet kockázatai

és annak kezelése.
A blokk és a képzéssorozat záró
előadásai 2010. január 19-én és 26-án
kerülnek megrendezésre.
A lezárult blokkok tananyagit
az érdeklődők a képzés során és a
kamara ügyfélszolgálatán, illetve
a kamara szentesi és hódmezővásárhelyi kistérségek képviseletein
nyomtatott formában térítésmentesen átvehetik, valamint letölthe-

tőek a www.tanuljonvallalkozni.hu
weboldalról.
Jelentkezés módja
Jelentkezés: telefonon vagy a képzés
honlapján az eseményre kattintva online módon. (tel.: 62/554-250, www.
tanuljonvallalkozni.hu).
Bővebb információ: Tanács Edina
közgazdasági referens (tel.: 62/554-255,
e-mail: tanacs.edina@csmkik.hu)
A program aktualitásairól, a rendezvények időpontjáról folyamatosan
tájékozódhat a kamara vagy a képzés
honlapjáról, a Kamarai Futárból és a
helyi napilapból.
A programot a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium támogatja a Kisés Középvállalkozói Célelőirányzatból.
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Kötelező építési szerződés, kötelező fedezet, kötelező építési napló

Mire figyeljünk még a nyilvántartásba vételnél?

Az építőipari kivitelező vállalkozók kötelező nyilvántartásba vételéről a Kamarai Futár 2009. novemberi számában adtunk tájékoztatást.
Már akkor jeleztük, hogy a 2009. október 1-jével hatályba lépett
jogszabályok mind az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató
vállalkozások, mind pedig az építtetők számára nagyon fontos változásokat hoztak.
A jogszabályok változtatására
részben az EU-tagságunk alapján,
nagyobb részben az építőipari vállalkozások tömeges ellehetetlenülése
miatt volt szükség. Mindenki előtt
ismertek azok az építőipari szolgáltatást végző vállalkozások, amelyek
magatartása, fizetésképtelensége
miatt lánctartozások alakultak ki, és
egzisztenciák mentek tönkre.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nemcsak folyamatosan jelezte a kormányzati szervek felé az
irányváltás szükségességét, de mint
köztestület egyben vállalta, hogy
az átláthatóság érdekében szerepet
is vállal a kivitelezők tevékenysége
iránti bizalom helyreállításában,
megteremtésében. Ennek keretében
a törvény alapján 2009. 10. 1-jétől
általános hatáskörben elvégzi az
építőipari kivitelezést végző vállalkozások nyilvántartásba vételét, és
azt mindenki számára elektronikus
úton elérhetővé teszi. A jogszabály
által kötelezően meghatározott nyilvántartásba vételi adatok alkalmasak
arra, hogy megfelelő tájékoztatást
adjanak az építőipari kivitelező vállalkozásokról. Az MKIK nemcsak a
nyilvántartásba vételt végzi, hanem
szankcionál, ha a vállalkozó szolgáltató nem tesz eleget a nyilvántartásba
vételi kötelezettségének. Megerősítjük
tehát, hogy azon vállalkozás amely
nem tesz eleget 2010. január 31-ig a
nyilvántartásba vételi kötelezettségének – illetve azt követően folyamatosan az adatváltozások bejelentési
kötelezettségének –, az számíthat
arra, hogy a kirótt bírságon felül
az MKIK eltilthatja a tevékenység
gyakorlásától.
A 191/2009. (IX. 15.) korm -rendelet 37. § (1) bekezdése szerint
„Az MKIK
a) megtiltja a kivitelezőnek a kivitelezői tevékenység folytatását és
ezzel egyidejűleg – a nyilvántartási
szám hatálytalanítása mellett – törli
a vállalkozó kivitelezőt a nyilvántartásból, ha
aa) a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatására előírt feltételeket
nem teljesíti,
ab) a vállalkozó kivitelezői tevékenység folytatására előírt szabályok
megsértése miatt az építésfelügyeleti
hatóság, vagy a tevékenység folytatása
során a munkaügyi, munkavédelmi,
biztonsági előírások megtartását a
külön jogszabály szerint ellenőrző
hatóság – külön jogszabály szerint
– azt a névjegyzéket vezető szervnél
kezdeményezi.”
A fenti jogszabályi rendelkezés

kétséget kizáróan hatósági jogkört
ad az MKIK-nak azzal, hogy e jogkörében – a KET rendelkezéseit
betartva – hivatalból kell eljárnia, ha
saját eljárásában észleli a jogsértést,
vagy panasz/bejelentés alapján szerez
tudomást a jogsértésről.
A jogszabályi rendelkezések lefordítása/értelmezése azt jelenti,
hogy nem kell feltétlenül megvárni,
míg egy vállalkozás felszámolás
alá kerül és magával ránt vétlen
vállalkozásokat is.
Két eddig is ismert jogintézmény
módosult és kapott fontos szerepet
az 1997. évi LXXVIII. tv. és végrehajtására hozott 191/2009. (IX. 15.)
korm.-rendeletben, így egyrészről
bevezetésre került az építési szerződés-kötési kötelezettség, másrészről
pedig az építési napló kötelező alkalmazás feltételei szigorodottak.
1. Az építési szerződésről. Az
1997. évi LXXVIII. tv. 39/A. pontja
rendelkezik arról , hogy kötelező
írásba foglalt szerződést (szerződéseket) kötni mind az építető és a
kivitelező vállalkozó, mind pedig a
kivitelező vállalkozó és alvállalkozója
között. Ennek legfontosabb tartalmi
elemét a törvény következők szerint
határozza meg:
„(5) Vállalkozó kivitelezői tevékenység keretében a kivitelező az építőipari
kivitelezési tevékenységet csak akkor
vállalhatja, ha az építési (szerelési) szerződésben vállalt kivitelezési
munkák elvégzésének a megrendelt
minőségben saját költségén történő teljesítéséhez szükséges fedezettel
rendelkezik (beleértve az igénybe vett
alvállalkozók díjazását is). Ha a szerződésben részteljesítésben állapodtak meg,
a kivitelezőnek a szerződés szerinti
teljesítési feltételeknek megfelelően,
de legalább a megrendelő építtető első
teljesítéséig meghatározott munkarészre
kell fedezettel rendelkeznie.
(6) Építési tevékenység végzésére
az építtető a vállalkozó kivitelezővel
(alvállalkozói szerződés esetén a
vállalkozó kivitelező az alvállalkozó
kivitelezővel) építési szerződést köt.
Az építési szerződés teljesítésében
részt vevő alvállalkozó kivitelező
építési szerződésében rögzített fizetési
határideje nem haladhatja meg az
építtető és a vállalkozó kivitelező
által megkötött építési szerződésben
meghatározott fizetési határidejét. Az
építtetővel szerződéses viszonyban
álló vállalkozó kivitelező az építési
szerződésben foglalt kötelezettsége
maradéktalan teljesítéséről benyújtott
végszámla teljes körű kiegyenlítésére
csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége

teljesítésében részt vevő alvállalkozó
kivitelezők követelésének kiegyenlítését
hiánytalanul igazolja, függetlenül
azok fizetési határidejétől.”
A fenti törvényi rendelkezést
részletezi a 2009. 1. 1-jén hatályba
lépett (!) 191/2009. (IX. 15.) korm.rendelet. A honlapon részletesebben
bemutatjuk a jogszabály lényegesebb
rendelkezéseit. Az aláhúzott vagy
vastagított jogszabályszövegek figyelemfelkeltőek. Ahol a jogszabály
szövege a „kell” kifejezést használja
az minden esetben olyan, amelynek
végrehajtása kötelező és szankciókkal
(bírság, tevékenységtől eltiltás) is
alátámasztott. A jogszabály fontosabb rendelkezéseit szó szerinti
közöljük, mert az egyedileg készített
szerződésben ezekről rendelkezni
kell. Javasoljuk, hogy az építési tevékenységet végző vállalkozó készítsen
mintaszerződést és ennek felhasználásával nagy biztonsággal tud eleget
tenni szerződéskötési kötelezettségének tartalmi oldalról is.
2. Építési napló. Az építési napló
vezetése nem új kötelezettség, de
tartalmát tekintve a szigorítások a
jellemzőek. Így pl. az építési napló
vezetésére vonatkozó szabályok súlyos megszegése esetére a vállalkozó
tevékenységének eltiltására is sor
kerülhet.
„1997. évi LXXVIII tv. 46. § (1) Az
építésfelügyeleti tevékenység ellátása
állami feladat.
(6) Ha az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzése során azt állapítja
meg, hogy
a) az építőipari kivitelezési tevékenység szakszerűségét, az építési
napló vezetésére vonatkozó szabályokat súlyosan megsértették, a
résztvevők nem rendelkeznek az
előírt jogosultsággal, vagy hiányoznak a kiviteli tervek, az építőipari
kivitelezési tevékenység folytatását
megtilthatja,
b) az építőipari kivitelezési tevékenység végzése az állékonyságot, az
életet és egészséget vagy a közbiztonságot közvetlenül veszélyezteti, az
építőipari kivitelezési tevékenység
folytatását megtiltja és a szabálytalan
állapot megszüntetését elrendeli.”
A fenti törvényi rendelkezést részletezi az 191/2009. (IX. 15.) korm.rendelet a következők szerint: „24.
§ (1) Minden építésügyi hatósági
engedélyhez vagy bejelentéshez kötött,
valamint a Kbt. hatálya alá tartozó
építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni.”
Vannak olyan rendelkezései a kormányrendeletnek, amelyek nem a
vállalkozó számára írnak elő kötelezettséget, hanem a megrendelő/építető
számára. Ilyenek pl. az előzetes bejelentés és utólagos bejelentés és szervizkönyvvezetés jogintézményei.
(Részletes információk a kamara
honlapján: www.csmkik.hu)

Kamarai Futár

Vendégünk volt
a Dél-Afrikai
Köztársaság nagykövete

Szegedi látogatása során kamaránkat is meglátogatta Takalani
Netshitenzhe, a Dél-Afrikai
Köztársaság Budapestre akkreditált nagykövet asszonya. A
vendéget Németh Zoltán kamarai
tikár fogadta.
A nagykövet asszony tájékoztatójában elmondta, hogy a 48 millió
lakosú ország diverzifikált iparral
rendelkezik: nagy jelentősséggel
bír az ország gazdaságában a textilgyártás, autógyártás, bányászat,
gyémántipar, IT-szektor, a szolgáltatások közül pedig a kikötők. A
mezőgazdasági termékek közül
kiemelte a trópusi gyümölcsöket
és a borokat.

A két ország közti áruforgalom jelentős magyar aktívumot
mutat, így céljuk, hogy minél
több termék piacra jutását segítsék Magyarországon. Egyik
jelentős magyar exporttermék a
paprikaőrlemény, mely Szegedről
származik.
A kereskedelmi kapcsolatok
mellett ugyanakkor érdekeltek a
kutatás-fejlesztési együttműködésekben és fiatalok képzésében is,
valamint kiemelte a turizmusban
rejlő lehetőségeket.
Németh Zoltán a megye gazdasági potenciáljának és kamara
tevékenységének rövid bemutatását követően kiemelte, hogy
elsősorban az élelmiszer-ipari
kooperációban, egyetemek közti
együttműködésben, az egészségügyi és welnessturizmusban lát
kapcsolódási pontokat.
A két ország közti gazdasági
kapcsolatokra bizonyára jótékony
hatással lesz a jövő évben aláírásra
kerülő gazdasági együttműködési
megállapodás.
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Pályázatfigyelő

Dél-alföldi Regionális Minőség Díj 2009
A dél-alföldi régió három kereskedelmi és iparkamarája, a BácsKiskun, Békés és Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
pályázatot hirdet a 2009. évi Dél-alföldi Regionális Minőségi Díj
elnyerésére.
A pályázat célja – a Nemzeti
Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium és a Szövetség a
Kiválóságért Közhasznú Egyesület
kezdeményezése alapján – a dél-alföldi régióban a szervezeti kiválóság terén kimagasló eredményeket
elérő szervezetek tevékenységének
elismerése, felkészülés a Nemzeti
Minőségi Díj – NMD – követelményeinek teljesítésére.
Pályázatot nyújthat be bármely,
három dél-alföldi megyében bejegyzett, az ipar, kereskedelem, szolgáltatás vagy kézművesség területén
tevékenykedő:
• jogi személyiségű gazdasági társaság,

• jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet,
• önkormányzat, vagy annak intézménye
• oktatási, egészségügyi intézmény,
illetve egyéb közszolgáltató szervezet.
Nem pályázhatnak
• a korábbi évek magyar Nemzeti
Minőségi Díj és az Európai
Kiválósági Díj (továbbiakban:
EFQM) nyertesei,
• a 2003–2004–2005–2006–2007–
2008. év Dél-alföldi Regionális
Minőségi Díj (továbbiakban:
DARMD) nyertesei,
• a minőségügyi, vezetési tanácsadási
tevékenységet végző szervezetek,

• kamarai tagok részére:
190 000 Ft+áfa.
• nem kamarai tagok részére:
220 000 Ft+áfa.
A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges jelentkezési lap és a részletes, valamennyi
szükséges információt tartalmazó
pályázati útmutató 2009. november 1-jétől letölthető a kamarák
honlapjáról, illetve beszerezhető
mindhárom kamara ügyfélszolgálatánál.
A pályázati anyagot 2009. december 31-ig folyamatosan lehet benyújtani postai úton (postabélyegző) vagy személyesen.
Előjelentkezési határidő 2009.
• az 5 főnél kevesebb alkalmazottat december 10.
foglalkoztató szervezetek.
További információkért keresse
A pályázat benyújtása eljárási Tanács Edinát a 62/554-255-ös
díjhoz kötött, melynek összege kate- telefonszámon vagy a tanacs.edina@
góriától és ágazattól függetlenül:
csmkik.hu e-mail címen.

Pályázatok • Pályázatok • Pályázatok • Pályázatok
Magas foglalkoztatási hatású
projektek komplex támogatása

A pályázatok benyújtása 2009. április 1-jétől lehetséges 2009. december
31-ig.
GOP-2009-2.1.3
Pályázhat: gazdasági társaság, szöA kiírás célja, olyan, legalább 1,5
milliárd Ft elszámolható összköltségű vetkezet, egyéni vállalkozó.
Támogatás mértéke: 80%, elnyerhető
beruházások komplex támogatása,
amelyek megvalósítása jelentős számú pályázat összege minimum 2 000 000
új munkahely megteremtését és tartós Ft és maximum 150 000 000 Ft.
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
fennmaradását eredményezi.
(www.nfu.hu).
Támogatás mértéke: 5–35%.
Támogatás összege: minimum 200 Vállalati folyamatmenedzsment
és elektronikus kereskedelem
millió Ft és maximum 1,5 milliárd
támogatása
forint. Benyújtási határidő: 2009.
GOP-2009-2.2.1
december 31.
Megjelent a már ismert vállalati foKiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
lyamatmenedzsment támogatását célzó
(www.nfu.hu)
pályázat tervezete, mely a korábbi évek
K+F munkaerő
kiírásaitól eltérően számos pontban
megőrzése és fejlesztése
módosult. Alapvető különbség, hogy
KF_MUNKAERO_09
A pályázat célja olyan K+F pro- a pályázat kibővült az elektronikus
jektek támogatása, melyek elősegítik kereskedelem támogatásával. További
a K+F szféra humán erőforrásainak újdonság többek között, hogy a támofejlesztését kis- és középvállalatoknál, gatás minimum összege 1 000 000 Ft
költségvetési vagy nonprofit kuta- a korábbi 3 000 000 Ft-hoz képest, és
tóhelyeken történő új munkahelyek promóciós költség is elszámolható.
A pályázat célja a hazai kis- és kölétrehozásán, és olyan magasan képzett szakemberek (kutatók, fejlesztő- zépvállalkozások jövedelemtermelő
mérnökök) alkalmazásán keresztül, képességének erősítése az információs
akiknek ipari nagy- vagy középvál- és kommunikációs technológiai meglalatnál fennálló munkaviszonya a oldások hatékony alkalmazása révén
gazdasági válság miatt szűnt, illetve mind a belső vállalati, mind pedig
a vállalatközi üzleti folyamatokban,
szűnik meg.
A pályázat benyújtási határideje amelyek a hazai KKV-szektor verseny2009. december 31. Kiíró: Nemzeti képességének növekedését segíthetik
elő. A pályázat 2009. augusztus 31-től
Kutatási és Technológiai Hivatal.
Munkahelymegőrző támogatás nyújtható be december 31-ig.
További információk a Nemzeti
munkaidő-csökkentéssel és
Fejlesztési Ügynökség honlapján (www.
képzéssel kombinálva
nfu.hu).
TÁMOP 2.3.3.A-09/1
Gazdasági kompetenciaA program célja hosszú távon a
fejlesztés – EBC*L
mikro-, kis- és középvállalkozások
Az Egységes Európai Gazdasági
alkalmazkodóképességének és versenyképességének növelése, valamint Oklevél nemzetközi kuratóriumának
a munkavállalók munkaerő-piaci magyarországi képviselete pályázatot
helyzetének javítása, a képzettségi hirdet a vállalkozói aktivitás ösztönszintjének és az általuk végzett munka zésének támogatására mikro-, kis- és
középvállalkozások részére.
hatékonyságának növelése.

A támogatás alapvető célja a vállalkozói és pénzügyi kultúra erősítése,
a vállalkozói ismeretek bővítése, ezen
belül is a kis- és középvállalkozások
vállalkozói és pénzügyi ismereteinek
bővítése EBC*L képzésen való részvétel
támogatásával.
A pályázatot mikro-, kis és középvállalkozások nyújthatják be. A jelen
pályázat keretében igényelhető vissza
nem térítendő támogatás mértéke a
projekt összköltségének 70%-a.
A pályázat benyújtása 2009. szeptember 21-től folyamatosan a rendelkezésre álló keret erejéig, de legkésőbb
2009. december 31-ig lehetséges.
A képzések részletes tematikája és
a pályázat további információi megtekinthetőek az EBC*L honlapjáról
(www.ebcl.hu).

A pályázatok benyújtása 2010. február 5-ig lehetséges.
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynök
ség.

Piacorientált kutatás-fejlesztési
tevékenység támogatása

GOP-2009-1.1.1
A pályázat célja a vállalkozások
K+F tevékenységének fokozása és
a vállalati K+F ráfordítás növelése,
az egyetemek, kutatóintézetek és a
vállalkozások közötti K+F együttműködés, valamint a technológiatranszfer erősítése.
Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak a cégbíróságon bejegyzett:
• gazdasági társaságok
• szövetkezetek,
feltéve, hogy
• kettős könyvvitelt vezetnek
Vállalkozások technológiai in• nem tartoznak az eva hatálya
novációjának ösztönzése tartós alá.
beszállítóvá válás vagy a státus
Benyújtható: 2010. január 4-ig.
megerősítése érdekében
Támogatás mértéke: 50%, elnyerheGOP-2009-1.3.3
tő támogatási összeg: 25–300 millió
A pályázat célkitűzése az integrált, forint.
tudásigényes beszállítói szektor létRészletek a www.nfu.hu webolrehozása, illetve fejlesztése, a hazai dalon.
Vállalati innováció
beszállítói ipar költségalapú kitetttámogatása
ségének csökkentése, a magasabb
GOP-2009-1.3.1/A
hozzáadott érték realizáló képességének
A konstrukció célja azon vállalkojavítása, e tevékenység integráltsági
szintjének növelése. Cél továbbá a zások piaci potenciáljának erősítése,
magyar beszállítói hálózat méreté- innovációs tevékenységének elősegítése,
nek növelése, gyártmánykínálatának akik már meglévő K+F eredményekre
új, korszerű termékek piacra vezetését
diverzifikációja.
Jelen pályázati konstrukcióra pá- vállalják.
A kihirdetésre – mely 2009. márlyázhatnak gazdasági társaságok,
cius 16-tól 2010. február 15-ig él –
feltéve, hogy
• nem minősülnek nonprofit gaz- gazdasági társaságok, szövetkezetek
dasági társaságnak,
pályázhatnak.
• kettős könyvvitelt vezetnek, vaA pályázatot a Nemzeti Fejlesztési
lamint
Ügynökség hirdette meg.
• nem tartoznak az eva hatálya alá.
További információk és a pályázati
Támogatás összege minimum 15 kiírások pontos elérhetősége megtamillió forint, maximum 400 millió lálható a kamara honlapján a www.
forint.
csmkik.hu weboldalon.
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Kamarai Futár

A mesterképzés és vizsgáztatás helyzete Magyarországon

Kézzel, ésszel és szívvel –
állítsuk vissza a mesteri cím becsületét!

Orcsik Sándor, a kamara alelnöke, a kézműves tagozat elnöke a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mestervizsga koordinációs
bizottsága tagjainak ajánlásai és javaslatai alapján szakmai összefoglalót készített „Feladatok, kamarai tennivalók a mesteri cím
társadalmi elismertsége, rangjának visszaállításának folyamatában”
címmel, melyet az MKIK kézműves és turisztikai kollégiumának
együttes ülésén mutatott be Esztergomban. Az alábbiakban azt ott
elhangzott előadás prezentációját mutatjuk be olvasóinknak.

megbecsültsége visszaállításáért.
Hazánk mesterei igénylik és elvárják a kamarától – illetékessége
és lehetősége alapján is –, hogy
felkarolja, és erőfeszítéseket tegyen
a mesteri tudás és értékteremtés
társadalmi elismertségéért, megbecsülésének helyreállításáért.

Helyzetkép

• Mára a mesteri cím, a legmagasabb szakmai képzettség, a mesterek elismertsége devalválódott,
vonzereje lecsökkent.
• Az angolszász befolyás és a túl
liberális, szakmakontroll nélküli
vállalkozási szabadság bevezetésével, a mesteri tudás, képzettség figyelmen kívül hagyása, az
előnyök elvesztése, sok ember
szemében szinte értelmetlenné
tette a mesteri végzettség megszerzését, elérését.
• A frissen végzett szakmunkásoknak lehetőségük van már
ugyanazon év szeptemberétől
önálló vállalkozást indítani és
több tanulót is képezni, szakmai
gyakorlat és pedagógiai tudás nélkül. Ami már a vicc kategóriájába
tartozna, ha nem lenne igaz.
• A korábbi időkhöz képest jelentősen felgyorsult a technikai és a
technológiai fejlődés, változnak a
megrendelői igények, és ezt nem
követte a képzési-vizsgáztatási
rendszerünk.
• Bennünk él az elvárás, és az igényesség, hogy a pénzünkért megbízható, jó minőségű szolgáltatást,
terméket kapjunk cserébe, de
nagyon sokszor csalódunk.
• A kamaráknak, amelynek illetősé-

Mesterképzés a pékeknél.

gi körébe tartozik a mesterképzés,
mestervizsgáztatás és a mesteri
tudás elismertetésének lehetősége,
nagyobb súllyal és eréllyel kell
képviselniük a mesterügyet.
• A területi kamaráknál nem egységes a követelményszint, nincs
kellő összehangoltság a mestervizsgáztatásban, így a mesterlevelek sem egyenértékűek.
A mesterségek mesterei - akik
még őrzik a lángot! – tehetetlenül
nézik a jelenlegi helyzetet, de vagyunk néhányan, akik reménykedünk, bízunk, és tenni akarunk a
mesterek társadalmi elismertsége,

Feladataink, tennivalóink

Fontos célunk, hogy a mesterek
szakértelme, minőségi munkája,
értékteremtésüknek megfelelően,
elvárhatóan, és méltón társadalmilag helyére kerüljön elismertségben,
megbecsültségben. A jelenlegi
állapot, helyzet nem elfogadható,
sürgősen változtatni kell rajta. A
kamara, azaz, mi tehetünk ennek
érdekében a legtöbbet, mi vagyunk
helyzetben. Mi értünk hozzá a
legjobban hozzá, minket érint
leginkább, mi érezzük a bőrünkön,
nekünk fáj a legjobban. Ennek
megoldása nemcsak illetőségünk,

Kik a mesterek a mi szemünkben?

Néhány meghatározás korábbi időkből:
Bibliai időben: Jézust nevezték mesternek. Akinek
szavai, tettei példa volt a tanítványoknak. Akit feltétel
nélkül elfogadtak és követtek.
Aquinói Szent Tamás:
Aki kézzel dolgozik, az kézműves.
Aki kézzel, ésszel és szívvel dolgozik, az mester.
Aki kézzel, ésszel, szívvel dolgozik, és széles rétegnek
van mondanivalója, az művész.
Számos kiemelkedő személyiséget, noha többféle
hivatalos, illetve megtisztelő címmel illethették volna,
„csak” mesternek szólították (például Kodály Zoltánt),
amin nem nem sértődött meg senki, sőt.
Mai meghatározások:
Ma sem kevésbé vagyunk igényesek, amikor a
mester eszményképét próbáljuk meghatározni. Kik
is lehetnek/lehetnének mesternek a mai világban?
• Azok az emberek, akik igényes, alkotó szakmai
munkájukkal, az értékteremtésben, magas fokú szakmai

tudásukkal és tapasztalatukkal, szakmaszeretetükkel,
kisugárzásukkal, életvitelükkel környezetükben
tiszteletet, elismerést váltanak ki.
• Azok, akik önállóan alkalmasak, és képesek szakmájukban vállalkozás vezetésére, irányítására, gyakorlására.
• Azok, akik alkalmasak és képesek a tanítványokkal
megszerettetni szakmájukat, és mindazt átadni, amit
a szakmáról tudni kell.
• Azok, akiket a szakma értékítélete szerint a mestervizsga-bizottság a mesteri címre alkalmasnak
talált.
• Azok, akik munkájukba a szakértelmükön túl, a
szívüket, a lelküket is beleteszik.
• Azok, akiknek munkájából a szépség és harmónia
árad.
• Azok, akik munkájuk mellé adják a nevüket, és
az arcukat is.
• Azok, akik önmagukat becsülik meg alkotásaikban.

hanem lehetőségünk, és felelősségünk is. Ami nemcsak a mesterek
ügye. Ehhez kamarai összefogás,
közös szándék kell. Mi, mesterek igényeljük és elvárjuk, hogy a
kamara vezetése jogos igényeink
mellé álljon, és aktív támogatásával
segítse céljaink, törekvéseink megvalósulását. Konkrét tennivalók:
• Mind a 85 mesterszakmában el
kell végezni a moduláris vizsgakövetelmény szerinti strukturálást.
(Folyamatban van!)
• A mesterképzés és vizsgáztatás
során követni, és rendszeresen
korszerűsíteni kell a szakmaipiaci igényeknek és elvárásoknak
megfelelően a követelmények
tartalmát, színvonalát.
• Javasoljuk (a kozmetikus mestervizsga során már régóta bevezetett) minden szakmában
kötelezően a mesterszakdolgozat
bevezetését.
• Csak olyan kamara által akkreditált gyakorlati helyeken
folyjanak a mestervizsgák, ahol
valóban megvannak a szükséges
és elégséges tárgyi, környezeti
feltételek.
• A mestervizsgáztatásban, országosan, azaz minden területi
kamaránál, meg kell teremteni
a minőségbiztosítást, az egyenértékűséget.
• Egységes, országos hálózattá kell
kapcsolni, és koordinálni a mesterképzést és vizsgáztatást. Ebben
a koordináló feladatban szerepet
kell vállalnia a mestervizsga koordinációs bizottságnak is.
• Szükséges lenne létrehozni és
működtetni egy képzési-módszertani központot az MKIK-ban,
amely koordinálja és integrálja a
mesterképzést országosan, illetve
hálózatszerűen együttműködik
a területi kamarákkal, továbbá
központi nyilvántartásba veszi
a mestereket.
• El kell érni, hogy a mestervizsga-bizottságokban minden tag
rendelkezzen mesterlevéllel – a
szakma diplomájával –, a legmagasabb szakmai kompetenciával.
• Tovább kell folytatni a mestervizsgák kölcsönös elismertetését
az EU-s országokban, különösen
a német nyelvterületen.
• A mesterképzésnél legyen minimum követelmény a szakmunkásbizonyítvány, és az előírt szakmai
gyakorlaton felül az érettségi.
• Javasoljuk, hogy a több felelős-
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séget és nagyobb biztonságot
igénylő szakmákban (mint pl.
magán az emberen dolgozó
fodrász, kozmetikus stb.), valamint a bonyolultabb, több
tudást, gyakorlatot igénylő,
életveszéllyel járó szakmáknál
(pl. kőműves, ács, gázszerelő,
villanyszerelő, autószerelő stb.),
továbbá ahol a szakma szükségesnek tartja, legalább egy
személynek legyen kötelező
mestervizsgával rendelkezne a
vállalkozásban. A mestervizsga
legyen feltétele a vállalkozás
elindításának és működtetésének.
• Szakmunkástanulók gyakorlati
képzéséhez szükséges feltétel
legyen a mesteri cím.
• A mesteri tudás avulását megakadályozandó, meg kell teremteni

képzettségi hierarchiában (pl.
technikus feletti képzettség).
• Jogosítványokat kell rendelni a
mesteri végzettség mellé (cégvezetés, tanulóképzés, adott szakmában hivatalos szakértő stb.).
• A bérkategóriában is legyen
megkülönböztetve, elismerve
a mester.
• Ehhez előbb a mesterképzést és
vizsgáztatást, valamint a mester-továbbképzési rendszert kell
úgy alakítani, hogy országosan
garantált legyen egységesen a
magas fokú, azonos minőségű
tudás.
• A még fellelhető, jó nevű iparos
mesterembereket kutassuk fel,
adjuk ki könyv formában, készítsünk róluk dokumentumfilmeket
szakmánként, és mutassuk be,
népszerűsítsük őket. Legyen ez

Jelentse be tanulóigényét!
A többször módosított 1993. évi
LXXVI. szakképzési törvény 29. §
(1). bekezdésében foglaltak szerint a
tanulók szakmai gyakorlati oktatását
biztosító gazdálkodó szervezetek kötelesek írásban közölni tanulóigényüket
a területileg illetékes gazdasági kamarának. E törvényi kötelezettségüknek
a cégek a „Tanulószerződés-kötési
igény bejelentése a 2010/2011. tanévre”
nyomtatvány kitöltésével tehetnek eleget a CSMKIK felé, amelyet kamaránk
honlapján a „Tanulószerződések” menüpont alatt találnak (www.csmkik.
hu). Az igénybejelentő lap kérhető
továbbá faxon, e-mailben és telefonon
is az oktatási igazgatóságtól.

Az igényeket a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási
Igazgatóságára kell eljuttatni. A
gazdálkodó szervezeteknek annyi
bejelentőlapot kell kitölteni, ahány
szakmában tanulóigényük van.
Az igényeket a következő címre
kérjük beküldeni:
Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara 6721 Szeged, Párizsi krt.
8–12., vagy 6701 Szeged, Pf. 524.
E-mail cím: czirok.gyorgyi@
csmkik.hu.
Tel.: 62/544-265 vagy a 62/544250/175 mellék.
Beküldési határidő: 2009. december 31.

Elkészült a tanulószerződés
feltételeit összegző leporelló

A kamara szakképzési tanácsadói közvetítő szerepet töltenek be a
szakképzésben részt vevő tanulók, valamint azon vállalkozások között,
melyek vállalják a gyakorlati képzést és a szakmai vizsgára való felkészítést. A szakmai gyakorlat megkezdését a tanulószerződés megkötése
előzi meg, melynek feltételeit a kamara munkatársai egy tájékoztató
kiadványban összegezték.

Regionális előadás a jogszabályi változások tükrében

A szakképzési hozzájárulás
elszámolása

Mesterképzés az autószerelőknél.

a kredit rendszerű továbbképzés,
egyfajta értékmentés, tisztelgés és
tudásfrissítés feltételeit.
példaadás a szakmát választóknak
• A mestervizsgáztatókat rendszeés valamennyiünknek.
resen tovább kell képezni.
• Új mesterszakmák megjelentetése
(pl. gépkocsivezető OKJ-s szakma
El kell érnünk, hogy a mestereket
lett, tagjaink kezdeményezték a
tudásuknak, értékteremtésüknek
gépkocsivezető mesteri szakmát),
és társadalmi hasznosságuknak
mestervizsgák megszervezése.
megfelelő, az őket megillető, rangot • A mesterképzés-mestervizsga
adó szakmai hierarchiában, anyafinanszírozási terheinek csökkengi és erkölcsi elismerés, bizalom
tésének elősegítése, pl. pályázati
övezze. Ezért:
források.
• Erősíteni kell a mesterfogalom
El kell érnünk, hogy a „MESTER”
társadalmi kommunikációját, a szó minden társadalmi szereplő
mesterek népszerűsítését (sajtó- számára, egy, a szakmáját kivában, mester weblapon, kamarai lóan művelő, a cégvezetést és az
honlapokon, fórumokon, reklá- utánpótlás nevelését jól ismerő,
mokban stb.).
ugyanakkor megbízható, érték• Meg kell határozni, elhelyezni teremtő szakmai partnerként kea mestereket az őket megillető rüljön beazonosításra.

Rókusi Könyvelő Iroda

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

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

Ezúton tájékoztatjuk a gyakorlati
képzést szervező szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó
szervezeteket, hogy a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
regionális előadást szervez A szakképzési hozzájárulás elszámolása
a 2009. évi jogszabályi változások
tükrében címmel.
Előadó: Pósa Józsefné, az NSZFI
Támogatási és Bevalláskezelési
Igazgatóság szakképzési hozzájárulási osztály osztályvezetője.
Helyszín: Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara székháza
(6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12.,
II. emeleti konferenciaterem).
Időpont: 2010. január 14. (csütörtök) 10–13 óráig.
Részvételi díj: A kamarai tagoknak 4000 Ft+áfa, amennyiben nem rendelkeznek tagdíj- és
szolgáltatásidíj-hátralékkal.
Nem kamarai tagoknak és tagsági

kötelezettségének eleget nem tett
vállalkozásoknak 8000 Ft+áfa.
A fizetés módja: A programon
regisztráltak és a jelenléti ívet aláírt
megjelentek a CSMKIK által kiállított, átutalásos számla kiegyenlítésével teljesíthetik a részvételi díj
megfizetését.
Jelentkezés: A részvételi szándékot
minden esetben kérjük előre jelezni,
legkésőbb 2010. január 12-ig. A
jelentkezési lap a CSMKIK honlapról
letölthető, illetve Szalma Ágnestől, az
oktatási igazgatóság munkatársától
kérhető telefonon (62/554-250/178as mellék), vagy e-mailen (szalma.
agnes@csmkik.hu).
Ezeken az elérhetőségeken az
érdeklődők további információt
kérhetnek, és írásban előre feltehetik
a témakörrel kapcsolatos kérdéseiket.
Papír alapú jelentkezésüket postán
a fenti címre vagy a 62/426-149-es
faxszámra küldjék.
Oktatási igazgatóság

Budapesti irodai háttérrel, MBA és kommunikációs
végzettséggel vállalom vezetők számára kapcsolatok
kiépítését, kapcsolattartást, üzleti tárgyalások
szervezését, angolul is! Céges ügyintézés,
marketingkutatás, tolmácsolás, fordítás.
Mobil: -30-9865-269, e-mail: agnesokbig@yahoo.com”
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A gyakorlati képzést végző szakemberek pedagógiai felkészítése

Elmélet a gyakorlatban – élményszerűen

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Igazgatósága
október 7. és november 4. között tartotta meg a 25 órás pedagógiai
felkészítését a gyakorlati képzésben szerepet vállaló gazdálkodó
szervezetek oktatói számára. A tanfolyam megszervezését a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Intézet és a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara között létrejött támogatási szerződés keretében folyósított
finanszírozási keret tette lehetővé.
A tavalyi tapasztalatokra építve
az őszi hónapok tűnnek legalkalmasabbnak hasonló tanfolyam megszervezésére, mivel ilyenkor derül ki,
hogy mely gazdálkodó szervezetek
és milyen arányban lépnek be újonnan a tanulószerződéses rendszerbe
gyakorlati képzőként. 2009 őszén a
szervezés elsődleges szempontját
az képezte, hogy mely gazdálkodó
szervezetnél végeztük el a bevezető
ellenőrzést. A tavalyi visszajelzések
alapján fokozott igény mutatkozott képzőhely-látogatások megszervea kiscsoportos, konzultációra épülő zésében segítségünkre volt Tombácz
foglalkozások iránt, így a tanuló- Zsuzsanna fodrászmester, a Szintia
szerződéses rendszerbe újonnan Szalon vezetője, Pálinkás Miklós
belépők intenzív felkészítésére tettük asztalos szakoktató a Baustudiumnál,
a hangsúlyt. A programot harmincan Rácz Zoltán gyakorlati oktató az
fejezték be sikeresen, és vették át az ,,SK” Asztalosipari Kft.-nél és a
ezt igazoló tanúsítványt.
Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági
Képzésünk tematikájában igazo- és Vendéglátóipari Szakképző Iskola
dott az MKIK által kiadott oktató Krúdy Gyula tagintézmény szakokanyag tartalmi felépítéséhez, de tatója, Juhász Varga István.
kiegészült a szakképzés terén beköElőadónk volt Nagy Ferenc, a
vetkező változások és az ahhoz való Sághy Mihály Szakképzõ Iskola,
alkalmazkodás kérdésköreivel. A Középiskola és Kollégium taginképzésben fontosnak tartjuk az egy- tézmény vezetőhelyettese, aki sok
mástól tanulásban rejlő lehetőségeket évtizedes vezetői munkájának köés a jó gyakorlatok megismertetését. szönhetően ismeri a tanulók és a
Éppen ezért a képzés egyik kiemelt gazdálkodók kapcsolattartásának
elemének szántuk a tereplátogatást, mindennapi gondjait, a gyakorlati
a résztvevők szakmaterületeihez oktatás tartalmi és formai követeligazodva. A látogatások tapasztalatai ményeit. Fodor Sándor pszicholóés a gazdálkodók értékelése alapján gus és tréner tartott tréningjellegű
ez egy nagyon sikeres része volt idén foglalkozást a gyakorlati képzés
is a képzésnek. Ebben az évben a életkori kihívásairól, a kommuni-

káció, motiváció és a problémakezelés sajátosságairól, a képző
szerepfelvállalásának kérdéseiről.
Lényeges szempont volt, hogy az
előadásokat kiegészítsék gyakorlati
tevékenységek, saját élményszerzési

lehetőségek, és konzultációra is
jusson idő az egyedi problémafelvetések megtárgyalására. A modul rendszerű képzés, az új OKJ
részletes ismerete elengedhetetlen
követelmény a gyakorlati képzésben,
így Siposné Magony Mária kamarai
szakképzési tanácsadó tartott előadást és kiscsoportos foglalkozást
a témakörben, különösen kitérve
az SZVK részletes elemzésére és a
gyakorlati képzés megtervezésének
követelményeire, a szakképzési dokumentumokra támaszkodva.
Nagy sikert aratott az utolsó
program, amelyet a szakképzés társadalmi környezete, kapcsolattartás
és együttműködés a szakképzés
szereplőivel, irányító szervezeteivel, a gyakorlati oktatás szervezésének lehetőségei témakörben
szerveztünk. Fontos volt számunkra,
hogy megszólaljanak a szakelméletet nyújtó iskolák képviselői, és

a képzést nyújtó gazdálkodók is
hangot adjanak véleményüknek.
Előadónk volt Feketű Béla főigazgató, a Szegedi Ipari és Szolgáltató
Szakképző Iskola és Általános Iskola
képviseletében, aki ismertette a
város szakképzésében zajló integrációs folyamatokat, és azokat az
erőfeszítéseket, amelyek révén az
oktatási intézmények igyekeznek a
szakképzett munkaerő kibocsátásukat a gazdaság által megjelenített
igényekhez igazítani. A HISZK Corvin
Mátyás Tagintézményétől Mocsári
Ernő gyakorlati oktatásvezetőt kértük
fel arra, hogy az iskola és a képzőhely
közötti munkamegosztás és munkaszervezés mindennapi gyakorlatáról
tartson előadást. Csere Béla, a Kiváló
képzőhely elismerésben részesült
Panol-Plusz Ipari és Kereskedelmi Kft.
oktatási vezetője bemutatta a vállalati
képzés egy lehetséges modelljét, amely
példaszerű lehet más gazdálkodó
szervezet számára is. Az eseményt
megtisztelte jelenlétével Orcsik
Sándor kamarai alelnök és Szénási
Róbert, az Oktatási, Szakképzési és
Mestervizsga Munkabizottság alelnöke, akik maguk is foglalkoztatnak
tanulót, és aktív szerepet vállalnak a
szakképzés minőségi fejlesztésében.
A jelenlévők között igazi párbeszéd
és egyetértés alakult ki abban, hogy a
szakképzés terén felmerülő problémák
megoldására együtt kell keresni a
válaszokat. Bízunk benne, hogy a
résztvevők azzal a jóleső érzéssel
távoztak, hogy a képzésben tanultakat,
hallottakat sikerrel tudják alkalmazni
a vállalkozásoknál folyó gyakorlati
képzés során.
Gál Zsuzsanna

Hatékony figyelem és személyiségirányítás
Enneagram cégek és magányszemélyek részére

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

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

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

Innováció, csúcstechnika
a szakképzésben is

Pályaválasztási vásárt tartottak
november 17–18-án Szegeden,
az IH Rendezvényközpontban.
A rendkívül jól szervezett, információkban gazdag eseménysorozat fő szervezője, koordinátora a
Dél-alföldi Regionális Munkaügyi
Központ volt.
Az IH mindkét szintjén önálló
standokon mutatkoztak be az iskolarendszerben képzők, de szép számmal jelentek meg a felnőttképzési
piac kínálatát képviselő szervezetek
is. Minden résztvevő nagy gonddal
állította össze tájékoztató anyagát,
színpadi programját, intézményének
bemutatóját. A siker természetesen
nem maradt el. Nemcsak a város,
de a megye általános és középiskolái
is fontosnak érezték az itt koncentráltan megszerezhető információk
jelentőségét. A fiatalok pedig szorgalmasan gyűjtötték a tudnivalókat
jövőbeli pályájukkal kapcsolatban.
Azt láttuk, hogy sok általános iskola
a tapasztalatok későbbi feldolgozása
érdekében szempontokkal indította
el tanítványait a tudatosabb vásárlátogatásra.
A másik szervező intézmény, az
1000 Mester TISZK közel hozta
a szakmákat az érdeklődőkhöz a
„Szakmasziget” önálló program-

Október 16-án a Szegedi Pannónia
Motorkerékpár-szerelő Szakiskola
és Speciális Szakiskola nemzetközi projekt keretében mutatta be a
Tisza Szállóban a Háromdimenziós
Térbeli Teljesítményorientált Képzési
Keretrendszer programját, amely
mindennapos oktatási eszközzé
válhat az iskolában és a gyakorlóhelyen egyaránt. A rendezvényen részt
vettek Frankfurtból a Rajna-majnai
Iparkamara, Bécsből a Siegfried
Marcus Berufsschule, Brnóból az
Issa Integrovana Strendni Skola
munkatársai. A programban részt
vevő hazai fejlesztő vállalkozás a
Multi Performance Kft. és a Pannónia
Szakiskola.
A nemzetközi együttműködés
példa arra, hogy a legkorszerűbb
technológiáknak, szemléltetési
módszereknek meg kell jelenniük
a szakképzésben is.
A program keretében kamaránk
lehetőséget kapott arra, hogy bemutassa tanulóképzéssel kapcsolatos
tevékenységét a külföldi résztvevőknek.
Várjuk a 3D gyakorlati bevezetését az iskola és a cégek szakmai
oktatásában egyaránt.
Oktatási igazgatóság

„Álmodtam egy világot magamnak…”

jával. Ez egy színes, látványos és a
bemutatott munkafolyamatok miatt
rendkívül szemléletes rendezvénye
volt a pályaválasztási vásárnak, ami
reméljük, hogy kedvet csinált a
kétkezi munkák választásához és
növelheti a fizikai munkák presztízsét.
Kamaránk is szereplője volt a
szakmaválasztást előkészítő, segítő
vagy adott esetben már megerősítő rendezvénynek. Szakképzési
tanácsadóink részvételével standunkon juthattak hozzá az érdeklődők a tanulószerződés kötéséhez

szükséges információkhoz, színes
leporellónk megjelenésében és
tartalmában igazodott a kamara
új arculatát megjelenítő kiadványokhoz. Mindkét nap délutánján az
érdeklődők részt vehettek azon a
prezentáción, amelynek a célja a
szakképzésbe való bekapcsolódás
előnyeinek, a felek számára megjeleníthető hozadékának, a szakmai
karrierépítés lehetőségeinek a bemutatása volt. Hitelesebbé az tette a
mondanivalónkat, hogy meghívtuk
Görög Brigitta fiatal vállalkozót,
aki személyesen fogalmazta meg
egy működő vállalkozás tanulókkal
szemben támasztott reális igényeit.
A jelenleg is szakmát tanuló Kádár
Németh Nikolett arról beszélt, hogy
első szakképesítéseként úgy szerezte
meg OKJ-s bizonyítványát, hogy
élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő
szakmában országos első helyezést
ért el.
A rendezvény célja összecsengett
kamaránk célkitűzéseivel: elindítani
a fiatalokat a fizikai, kétkezi munkák
irányába sokoldalú információkkal,
hogy a munkaerőpiacon boldogulni
tudó, a gazdálkodók igényeihez
alkalmazkodni képes embereket
bocsáthasson ki a szakképzés.
Oktatási igazgatóság

3D a szakiskolában

Előzze meg a H1N1 vírust (is)!
A megfelelő higiénia, tisztaság bizonyítottan jótékony hatással van az életminőségre és ezzel együtt a hosszú élettartamra is. Mivel a
fertőzések 80%-a kézen át terjed, így a kézhigiénia alapvető szerepet játszik egészségünk megőrzésében.
A kézmosás a legegyszerűbb, leghatékonyabb és legolcsóbb módja, hogy megelőzhessük a fertőző baktériumok elterjedését. A H1N1
megjelenésével különösen fontos kérdéssé vált a megfelelő kézhigiénia.
Az egészségügyi szervezetek véleménye szerint a vírus terjedésének megakadályozásában a legfontosabb, hogy az olyan általános higiéniás
szabályokat fokozottan tartsuk be, mint a gyakori meleg vizes, szappanos kézmosás, eldobható zsebkendőbe való köhögés, a gyakori szellőztetés. Ezek közül talán az egyik legfontosabb az alapos kézmosás.
A Silko Hygiene Kft. számára – amely a megye tapasztalt, higiéniai termékek, technológiák és eszközök forgalmazásával foglalkozó cége
– már hosszú évek óta prioritást jelent ez a terület. Higiéniai rendszerei biztosítják a lehetőséget, hogy mindenki számára elérhető legyen a
megfelelő kézhigiénia. A szappan segít a látható szennyeződések eltávolításában, és a baktériumok elpusztításában, a papír kéztörlő pedig
fontos szerepet játszik ennek az állapotnak a fenntartásában.
A tisztaság kulcsa: az alapos kéztörlés.
Egy 2008-ban készült tanulmány alapján az elektromos és a nagy sebességű hőlégbefúvásos kézszárítással ellentétben a papír kéztörlővel
sokkal hatékonyabban és higiénikusabban lehet eltávolítani a baktériumokat, és ez az állapot négyszer tovább tart. Nem beszélve a munkavédelmi (érintésvédelmi) és energiafelhasználási, üzemeltetési költségekről.
A Silko Hygiene Kft., mint a CSMKIK tagja felajánlja szakértelmét azon tagok részére, akik élni kívánnak a lehetősséggel, és kérik egyedi
ajánlatunkat (info@torkszeged.hu), víz nélküli kézfertőtlenítőre, mely autóban kiválóan alkalmas a rendszeres kézfertőtlenítésre, és cégeik
telephelyein, irodáiban olcsón kívánják emelni a higiénia szintjét.

Dezosept Gel
Kézfertőtlenítő 500 ml
765 Ft+áfa

Ultra Sol Extra
Fertőtlenítő szappan
474 Ft+áfa

Desprej
Felületfertőtlenítő
684 Ft+áfa

www.torkszeged.hu

Tork személyhigiénia
Kéztörlő, szappan
990 Ft+áfától
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Jogszabályfigyelő

Kamarai Futár

rendszerével szemben, ahol – a hulladékgazdálkodási felelősség megosztására
figyelemmel – a kereskedelmi italcsomagolás esetén mind a gyártó, mind
a továbbforgalmazó vevő (kereskedő) termékdíjfizetésre kötelezett volt, az
új szabályozás alapján teljes egészében az első belföldi forgalomba hozó
(gyártó) válik kötelezetté, a kereskedő pedig, mint első továbbforgalmazó a
termékdíjfizetésre kötelezettek köréből kikerül. Bővül azon járművek köre,
amelyek gumiabroncsa után termékdíjat kell fizetni. A hűtőközeg után fennálló
termékdíjfizetési kötelezettség 2010. január 1-jével pedig megszűnik.

Beszállítókkal való tisztességtelen
magatartás tilalmáról
A Magyar Közlöny 148. számában jelent meg a 2009. évi XCV. törvény
a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás
tilalmáról. A törvény célja a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek kereskedelmét végző szervezetek, valamint azok beszállítói közötti
tisztességes üzleti magatartás érvényesülésének biztosítása. A jogszabály
meghatározza, hogy mely cselekedetek minősülnek tisztességtelen forgalmazói magatartásnak. A kereskedő által a beszállító számára nyújtható, a
termék forgalmazásához kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó feltételeket
üzletszabályzat formájában nyilvánosságra kell hoznia, valamint meg
kell küldenie a mezőgazdasági igazgatási szerv részére. Az üzletszabályzatnak tartalmaznia kell a beszállító által a kereskedőtől igénybe vehető
szolgáltatások tartalmát, azok nyújtásának feltételeit, a szolgáltatásért
fizetendő legmagasabb díjat, továbbá a kereskedő beszállítóinak körébe
való bekerülés és az onnan való kikerülés feltételeit. Az üzletszabályzatot
a kereskedőnek legkésőbb 2010. február 1-jéig nyilvánosságra kell hozni.
A tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmának megsértése miatt
kérelemre vagy hivatalból a mezőgazdasági igazgatási szerv jár el és szab
ki bírságot. A törvény 2010. január 1-jén lép hatályba. A törvény hatályba
lépése előtt létrejött és a törvény rendelkezéseibe ütköző, de még nem
teljesített szerződési kikötések 2010. február 1-jén hatályukat vesztik.

Költségvetés megalapozása

November 10-én jelent meg a Magyar Közlönyben a jövő évi költségvetés
megalapozásáról szóló 2009. évi CIX. törvény, mely összesen 49 jogszabály
módosításait tartalmazza. Módosul többek között az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról. A törvénymódosítás
legfontosabb eleme a járulékalapot képező jövedelem fogalmának változtatása. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, a kiegészítő
tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, valamint
a nem biztosított személy által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék
havi összege 4950 forintra (napi összege 165 forintra) emelkedik.
A 2004. évi CXXIII. törvény módosítása értelmében a pályakezdő fiatal
(START-kártyás) foglalkoztatása után a munkaadót járulékkedvezmény illeti
meg: alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem
rendelkező pályakezdő fiatal foglalkoztatásakor a foglalkoztatás első évében a
bruttó munkabér tíz százalékának, második évében húsz százalékának megfelelő,
továbbá a felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal foglalkoztatásakor a foglalkoztatás első kilenc hónapjában a bruttó munkabér tíz százalékának, azt követő
három hónapjában húsz százalékának megfelelő a járulékfizetési kötelezettség.
Az áfa-törvény módosítása folytán 5 százalékos adókulcs alá került a
távhőszolgáltatás, ideértve a villamos energiáról szóló törvény alapján
megújuló energiaforrásnak minősülő energiaforráson alapuló hőszolgáltatás. A törvénycsomag további előírásai a Magyar Közlöny 157. számában
tekinthetők meg.

Jogharmonizációs adómódosítások

Új törvény az egyéni vállalkozókról

Elfogadta a Parlament az egyéni vállalkozásokról és az egyéni cégről szóló
2009. évi CXV. törvényt, mely a Magyar Közlöny 161. számában került
kihirdetésre. Az új szabályok többsége 2010. január 1-jével hatályba lép.
A törvény értelmében az engedélyezési rendszert bejelentés fogja
felváltani. Jövő év januárjától továbbra is az okmányirodákban kell majd
bejelenteni a vállalkozói tevékenység megkezdését, lényeges különbség
azonban, hogy nem kell előzetes engedélyezési eljárást lefolytatni, csak
bejelentést kell tenni. Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos
minden eljárás csak elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül fog működni.
Az egyéni vállalkozó azután kezdheti meg a tevékenységét, ha megküldték, illetve átadták neki a bejelentésről szóló, a működéséhez szükséges
azonosítókat is tartalmazó igazolást. A működéshez nem lesz szükség
vállalkozói igazolványra sem. A jelenlegi egyéni vállalkozói igazolványok
a továbbiakban is használhatóak és a bennük szereplő adatok változásáig
alkalmasak lesznek a bennük szereplő adatok közhiteles igazolására. Az
új szabályozás szerint szüneteltethető lesz a tevékenység, és a szünetelés
alatt a járulékfizetési kötelezettség is szünetelni fog.
Az egyéni cég az egyéni vállalkozó által alapított, jogi személyiség
nélküli cég lesz, amelyre kiterjed a cégtörvény, a társasági törvény, a
számvitelről szóló törvény, a társasági adóról szóló törvény, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény hatálya. Egyéni céget a
gazdasági társaságokhoz hasonlóan lehet majd alapítani, akár szerződésminta alkalmazásával, egyszerűsített cégeljárással. A cég tagja határozza
meg jegyzett tőkéjének összegét, ahogyan azt is, hogy a cég tartozásaiért
korlátozott, vagy korlátlan felelősséget vállal-e.

Kihirdették az új Polgári Törvénykönyvet

November 20-án a Magyar Közlöny 165. számában jelent meg a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény. A kódex számos tartalmi
újdonságot hozott, de jelentősen megváltozott a jogszabály felépítése is.
A kódex hét könyvből áll. Az első könyvben a bevezető rendelkezéseket,
alapelveket találjuk. A második könyv a személyeket, a harmadik könyv
a családjogi szabályokat tartalmazza. A negyedik könyvben szerepelnek
a dologi joggal, az ötödik könyvben a kötelmi joggal, szerződésekkel,
kártérítéssel, a hatodik könyvben pedig az örökléssel kapcsolatos
előírások. A hetedik könyv a záró rendelkezések címet viseli, ebben
az értelmező rendelkezéseket és a határidők számításával kapcsolatos
szabályokat helyezték el. Jelentősen megváltozott a törvényi szakaszok
számozása is. Minden szakasz megjelölése két részből tevődik össze,
az adott könyv számára történő utalás mellett szerepel gyakorlatilag
a szakasznak a könyvön belüli, minden esetben egyes számtól induló
száma. A tartalmi újdonságok között kiemelendő, hogy a jelenleg külön
törvényben szereplő családjogi szabályok is integrálódtak az új Ptk-ba,
a kötelmi jogi részben több új szerződést is nevesítettek (pl. közvetítői
és üzletszerzői szerződés, fogyasztói kölcsönszerződés, lízingszerződés,
faktoringszerződés, garanciaszerződés, vételi jog biztosítéki célú kikötése).
A kódex hatályba lépésének az időpontja még nem ismert, arról külön
törvény rendelkezik majd.

Jegybanki alapkamat
Az Országgyűlés 2009. október 26-án fogadta el a 2009. évi CX. törA Magyar Nemzeti Bank 31/2009. (XI. 3.) rendelete értelmében a
vényt az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését
célzó egyes adótörvények módosításáról. A jogszabály módosította az jegybanki alapkamat mértéke 2009. november 24. napjától 6,5%. Az
áfa-törvényt, az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló, illetve az adózás MNB rendelet a Magyar Közlöny 166. számában jelent meg.
rendjéről szóló törvényt. A jogszabály módosulásokról részletesen a 2009.
december 15-én tartandó rendezvényünkön tájékozódhatnak. A törvény
APEH üzemanyagárak
a Magyar Közlöny 160. számában tekinthető meg.
Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély
az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja
el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni. 2009. december
Termékdíjat érintő változások
A Magyar Közlöny 160. számában jelent meg a 2009. évi CXI. törvény a 1-je és december 31-a között alkalmazható üzemanyagárak:
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin
299 Ft/l
környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi
Gázolaj
286 Ft/l
termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról. A törvénymódosítás
Keverék
326 Ft/l
célja a kötelezettek adminisztratív terheinek csökkentése, a bevallási rendLPG autógáz
170 Ft/l
szer egyszerűsítése, továbbá a díjköteles termékek körének a felülvizsgálata.
Az APEH közlemény a Hivatalos Értesítő 2009. évi 55. számában
A termékdíjról szóló törvény a kereskedelmi csomagolás tekintetében
megszünteti a darab alapú fizetési kötelezettséget. A szabályozás eddigi jelent meg.

2009 december

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

Az Európai Bizottság vállalkozásfejlesztési hálózata, az Enterprise Europe Network
kiemelt figyelmet fordít a nemzetközi együttműködések elősegítésére. A hálózat a
világ 40 országában biztosít díjmentes lehetőséget a kis- és középvállalkozások
nemzetközi partnerkereséseinek meghirdetésére. Adatbázisainkban jelenleg közel
10 000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.
Az alábbi ajánlatokhoz tartozó cégadatokkal kapcsolatban az Ön vállalkozásadatainak megadásával (cégnév, cím,
kapcsolattartó neve, telefon, faxszám,
e-mail cím, esetleg weboldal elérhetősége) bővebb információ kérhető az
eenszeged@csmkik.hu e-mail címen
vagy a 62/426-149-es faxszámon.
Enterprise Europe Network
0912-1 Kézzel festett üvegdíszeket
(üveggömbök, üvegmadarak stb) és
más dekorációs eszközöket készítő lengyel kkv. együttműködő partnert keres.
Ezen kívül kölcsönös gyártásra keres
partnert és alvállalkozói tevékenységet
kínál (BCD ref. 20091118020).
0912-2 Textilfejlesztéssel, gyártással és értékesítéssel foglalkozó német vállalkozás, melynek termékeit
gépjárművek kárpitozására továbbá
lakástextilként és technikai textilként
használnak fel, kereskedelmi közvetítő partnert valamint kölcsönös
gyártási megállapodást keres (BCD
ref. 20091117022).
0912-3 Sportruházatot, alsóneműt és férfi-, női, valamint gyermek
divatruházatot gyártó török cég nagy
mennyiségű ruházati termék gyártását
vállalja (BCD ref. 20091116027).
0912-4 Öntőformát, műanyag
fröccsöntéssel gyártott eszközöket és a
Lost Wax technológiához öntőformákat
(öntvény beruházás) gyártó szerb cég,
amely egyedi megrendelésre készít
műanyag eszközöket, kereskedelmi
közvetítő partnert keres (BCD ref.
20091112011).
0912-5 Vasmegmunkálással foglalkozó szerb cég keres forgalmazót
termékeinek az európai piacokra (BCD
ref. 20091112004).
0912-6 DOCG és DOC bort valamint olajat és grappát előállító olasz
cég keres exportpartnereket, hogy
terjesszék termékeiket külföldön (BCD
ref. 20091022048).
0912-7 Német cég keres fa- és biomassza-szállítót és logisztikai partnert
Magyarországon biomassza erőmű ellátásához (BCD ref. 20090518050).
0912-8 Angol cég keres forgalmazókat tönkölyzabból készült és egyéb
általa gyártott élelmiszereihez, akik
organikus élelmiszerekkel foglalkoznak
vagy szakosodott élelmiszerboltok
(BCD ref. 20090807027).
0912-9 Fűtőrendszereket (ökokazánt
és más fűtőfelszereléseket) gyártó
lengyel cég kereskedelmi közvetítő partnereket keres termékeihez,
továbbá érdekelt franchise, közös

vállalat, kölcsönös gyártás és alvállalkozói partnerségben is (BCD ref.
20091009012).
0912-10 Francia fűrészmalom
keres akácfa beszállítókat – deszka- és fűrészáru egyaránt (BCD ref.
20091029025).
0912-11 Konyhai lakástextil és ágynemű selyemszövetet gyártó keres
kereskedelmi közvetítő partnereket,
ill. franchise típusú együttműködést
(BCD ref. 20091110026).
0912-12 Olasz, likőrg yártással
foglalkozó vállalkozás kereskedelmi
közvetítő partnereket keres (BCD ref.
20091125032).
0912-13 Ablakfóliákat és fóliából
készült függönyrendszereket gyártó
román vállalkozás ajánl franchise tevékenységet (BCD ref. 20090220017).
0912-14 Spanyol, audiovizuális
eszközöket gyártó cég keres partnert
gyártáshoz, közös vállalat kialakításához vagy kölcsönös gyártási megállapodáshoz, ezen kívül alvállalkozói
tevékenységet is vállalnak (BCD ref.
20091124025).
Lengyelország
0912-15 Építőipari és építőanyagok,
építési vegyi anyagok gyártásával foglalkozó lengyel cég nagykereskedőt,
forgalmazót, kereskedelmi partnert
keres termékeinek.
0912-16 Acél-, alumíniumszerkezetek
és alkatrészeik gyártásával, fémmegmunkálással foglalkozó lengyel vállalkozás keres kereskedelmi közvetítő
partnert.
0912-17 Gépalkatrészek gyártásával
(papíripari, élelmisze-ripari és csomagológépekhez) foglalkozó lengyel vállalkozás szintén gépgyártással foglalkozó
partnert, képviselőt vagy kereskedelmi
közvetítő partnert keres.
0912-18 Bioüzemanyag (fapellet,
napraforgó pellet) kereskedelmével
foglalkozó lengyel vállalkozás nagykereskedőt, kereskedelmi közvetítőt
keres.
0912-19 Fából készült félgyártmányú terméket, félkész termékeket és
kiegészítő profilokkal kereskedő lengyel
cég keres fa nyílászárókat gyártó vállalkozásokat, ill. kereskedelmi közvetítő
partnereket.
0912-20 Paprika, kukorica, napraforgó és paradicsomsűrítmény
kereskedelmével foglalkozó lengyel
vállalkozás kereskedelmi közvetítő
partnert keres.
0912-21 Bioetanol gyártásával foglalkozó lengyel vállalkozás takarmány-

kukoricát vásárolna és kereskedelmi
közvetítő partnert keres.
0912-22 Hullámpapír-termékeket,
papír- és karton csomagolóeszközöket
(pl. élelmiszer csomagolásához) gyártó lengyel vállalkozás kereskedelmi
közvetítő partnert keres.
Oroszország
0912-23 Univerzális, összerakható
bútorokat gyártó orosz vállalkozás
kereskedelmi közvetítő partnert keres.
0912-24 Építőanyagokkal és festékanyagokkal foglalkozó orosz vállalkozás
termékskálájának szélesítését tervezi,
ezért kereskedelmi közvetítői tevékenységet ajánl fel vagy közös vállalat
létrehozásához, valamint kölcsönös
gyártáshoz keres partnereket.
0912-25 Élelmiszerpréseket, présekhez alkatrészeket, préselési technológiákat fejlesztő, présrendszereket
üzembe helyező és ezekkel kapcsolatos
tanácsadással foglalkozó orosz vállalkozás együttműködésben érdekelt,
külföldi befektetőket keres, ill. kölcsönös gyártási megállapodásokat és
alvállalkozói tevékenységet vállalna.
Szlovákia
0912-26 Szlovák tésztagyártó vállalkozás lisztet vásárolna, a következő típusú lisztet vásárolnának:
amaranthus cruentus, fagopyrum
esculentum, panicum miliaceum,
triticum spelta.
Törökország
0912-27 Kerékpár-, motorkerékpárés kerekesszék-gyártó török vállalkozás megszüntette munkáját és áruba
bocsátja vagyonát, a márkanevet is, és
az ára nagyon kedvezőnek ígérkezik.
Minden érdeklődő, Törökországban
befektetni kívánó vállalkozás érdeklődését várják.
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.)
0912-28 Újonnan kifejlesztett termékek (amelyhez összetett anyag és
integrált textil szükséges) közös fejlesztésére keresünk olyan vállalatokat,
amelyek textilt és kemény felszínű
anyagokat kombinálnak
Leírás: Egy izraeli kkv – amely rendelkezik a megfelelő K+F képességekkel,
hogy kifejlesszen egy olyan új megoldást,
amivel textilt és műanyagot egy új szétválaszthatatlan anyaggá lehet alakítani
– olyan partnereket keres közös fejlesztésre, amelyeknek olyan 3D termékekre
van szükségük, amelyek valamelyik
felszínét jó minőségű ruhaanyaggal
kell bevonni úgy, hogy az ne váljon el
a megkeményedett műanyagtól (egy
összetett anyag ragasztó nélkül).
(TECHNOLOGY REQUEST, ref.: 09
IL 80EP 3EOM)
0912-29 PS-FP7 / partner keresése
egy FP7 projekthez, nyílt tengeren
levő szélturbinák kifejlesztéséhez.
Leírás: Egy osztrák vállalat, amely
komplett szélturbinák tervezésének
és az elektronikai rendszerek fejlesz-
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tésével foglalkozik, egy FP7 pályázat
benyújtására készül. A vállalat egy
vállalkozókból, kutató intézményekből
és egyetemekből álló konzorcium
vezetője. A project célja egy a 10 MW
osztályba tartozó speciális generátorral
rendelkező szélturbina kifejlesztése
és bemutatása. A konzorcium olyan
vállalatot keres, amely speciális szakértelemmel rendelkezik a nyílt tengeri
telepítésre vonatkozóan, illetve a nyers
környezeti körülményekhez kötődő
ipari fejlesztésekkel kapcsolatban.
(TECHNOLOGY REQUEST, ref.: 09
AT 0109 3EWL)
0912-30 Technológia és felszerelés
óriási méretű fémépítmények festésére
és lakkozására.
Leírás: Egy közepes méretű, az építőiparban tevékenykedő lengyel vállalat növelni
szeretné termelőképességét azáltal, hogy
a legújabb festő és lakkozó technológiákat használja óriási méretű építészeti
létesítményeknél. A keresett technológia
legyen teljesen kifejlesztett.
(TECHNOLOGY REQUEST, ref.: 09
PL 61AK 3EU9)
0912-31 Know-how (alapvető vagy
részletes mérnöki dokumentáció)
biomassza égető berendezéshez.
Leírás: Egy, az energetika szektorban
tevékenykedő szlovák KKV knowhow-t (alapvető vagy részletes mérnöki
dokumentációt) keres biomassza égető
berendezéshez. Az égető berendezés
500 kW-5 (10) MW hőenergiát termeljen. A felhasználható biomassza friss
faforgács, gabonafélék szalmája vagy
olajrepce legyen. Keresett együttműködési forma: kereskedelmi megállapodás
műszaki segítségnyújtással.
(TECHNOLOGY REQUEST, ref.: 09
SK 69CT 3ETB)
0912-32 Édesség gyártásának folyamatába épített minőség-ellenőrzési
rendszer.
Leírás: Egy osztrák vállalat olyan „termelési folyamatba épített” minőségellenőrzési rendszert keres, amely
alkalmas a termékeiben található
idegen testek felderítésére – különös
figyelemmel a faelemekre. A rendszer
ne legyen roncsoló hatású, ne érintkezzen a termékkel, és feleljen meg
az érvényben levő élelmiszer-ipari
szabályozásoknak. A vállalat keresi
a megfelelő megoldást kínáló ipari
szereplőt.
(TECHNOLOGY REQUEST, ref.: 09
AT 0105 3EPH)
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

Tájékoztató a 2009.
évi adóbevallásról

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara és az Enterprise Europe Network
– Szeged tájékoztatót szervez 2010. január
26-án 9 órai kezdettel. A rendezvény célja,
hogy ismertesse a 2009. évi adóbevallással
kapcsolatos tudnivalókat. Az előadások
kiemelt témája az egyéni vállalkozók és
magánszemélyek bevallása.
Előadók: Szűcs Edit osztályvezető, Bálóné
Mozák Katalin kiszabási ügyintéző és Tariné
Deák Edit bevallási ügyintéző, az APEH
Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának
munkatársai.
A rendezvényen való részvételért várhatóan a könyvvizsgálói kamarai tagoknak
kredit pont adható.
Helyszín: CSMKIK székháza, II. emeleti konferenciaterem (Szeged, Párizsi krt.
8–12.)
A rendezvényen való részvétel díja a
CSMKIK tagdíj- és szolgáltatásidíj-hátralékkal
nem rendelkező tagjai számára 4000 Ft/fő+áfa,
hátralékkal rendelkező tagok, valamint nem
kamarai tag vállalkozások számára 8000 Ft/
fő+áfa.
Részvételi szándékát levélben (6701
Szeged, Pf. 524.), faxon (62/426-149),
e-mailben (tanacs.edina@csmkik.hu), telefonon (62/554-250) vagy on-line a kamara
honlapján (www.csmkik.hu) kérjük jelezni
2010. január 11-ig
További információkért keresse Tanács
Edinát a 62/554-255-ös telefonszámon vagy
a tanacs.edina@csmkik.hu e-mail címen.

Meghívó
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
február 20-án 19 órai kezdettel rendezi meg
Hagyományos Nemzetközi Üzleti Találkozóját És Kamarai Bálját
Szegeden, a kamara székházában (Párizsi krt. 8–12.).
Ez alkalommal is sor kerül a kamara által alapított díjak átadására.
A Velencei Karnevál hangulatát idéző esten megtudhatják jövőjüket
Szegedi Erikától, Magyarország és Európa többszörös főboszorkányától,
aki a Magnum Arcadum Rend tagja,
valamint megörökíttethetik magukat egy karikatúra formájában
Tóth Antal (Tónio) grafikus, karikaturistával.
Nyitó táncot táncol a Pavane Történelmi Tánccsoport
Az esten zenél a Coco-Bongo.
Éjfélkor tombolasorsolás, értékes nyereményekkel.
A vacsorához a bőséges svédasztalt a Sport & Life Party Service biztosítja.
Az est mixere Süli Sándor,
aki koktéljaival már több díjat is meghódított az elmúlt évek során.
A rendezvény partnertalálkozó is egyben, ahol a vállalkozók, cégvezetők
kötetlen formában bővíthetik, erősíthetik üzleti és baráti kapcsolataikat.
A belépő ára: 14 ezer Ft.
Jegyek korlátozott számban igényelhetők a rendezvenyiroda@csmkik.hu címen.
Kérünk mindenkit, hogy időben jelezze részvételi szándékát.
Az est támogatóit a Kamarai Futár márciusi báli beszámolójában feltüntetjük,
valamint a szponzoroknak hirdetési felületet biztosítunk.

Adóváltozások 2010-ben – Hódmezővásárhelyen

Ismét jelentősen változnak az adótörvények,
amelyek részletes magyarázatát hallhatják az érdeklődők a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Hódmezővásárhelyi Városi Szervezete
és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában működő Enterprise Europe Network Szeged
adóváltozások 2010 című rendezvényén, január
18-án 9 órai kezdettel.
Előadó: dr. Nagy Péter igazgatói tanácsadó APEH
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága.

Az előadás helyszíne: Emlékpont előadóterme
(Hódmezővásárhely, Andrássy út 34.)
Az előadás programja:
9–12: A november 1-jétől hatályba lépett,
valamint a 2010 januártól várható adó- és járulékváltozások részletes ismertetése és az aktuális
adózási kérdések áttekintése.
12 – 1230 Konzultáció.
A rendezvényen való részvétel díja a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara tagdíj- és szolgáltatási díj

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.
 
A szakképzési hozzájárulás elszámolása – január 14. (Bővebben a
12. oldalon)
 
Adóváltozásokról Vásárhelyen – január 18. (Bővebben ugyanezen
az oldalon)
 
Adó 2010 Szegeden – december 15. (Bővebben ugyanezen az oldalon)
 
Tájékoztató a 2009-es adóbevallásról – január 26. (Bővebben
ugyanezen az oldalon)
 
Környezetvédelmi termékdíj – február. (Bővebben a 6. oldalon)
A vállalkozás neve: ...............................................................................
Címe: ................................................................................................... .
Kontaktszemély: ...................................................................................
Tel.: ................................................ Fax: . ............................................
E-mail: ..................................................................................................
Kamarai regisztrációs szám: ......................... ...................................
Aláírás

hátralékkal nem rendelkező tagjai számára 4000 Ft/
fő+áfa, hátralékkal rendelkező tagok, valamint nem
kamarai tag vállalkozások számára 10 000 Ft/fő+áfa.
Az előadás a résztvevő könyvvizsgálók számára a
kamara igazolása alapján kreditponttal beszámítható
továbbképzésnek számít.
Amennyiben rendezvényünk felkeltette érdeklődését, kérjük jelentkezését Kiss Ivettának jelezze
2010. január 15-ig a 62/244-064-es telefon/telefax
számon, vagy a hmvhely@csmkik.hu e-mail címen.

ADÓ 2010 – Kérdezz, felelek!
A Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara és a kamarában működő számviteli klub, valamint az
Enterprise Europe Network – Szeged
rendezvényt szervez december 15-én
14 órai kezdettel, melynek célja, hogy
tájékoztatást adjon a 2010. évi adójogszabály-változásokról. A rendezvény
interaktív formában fog zajlani: az
egyes témakörök kifejtését követően
a résztvevők kérdezhetnek, az előadó
pedig válaszol a feltett kérdésekre.
Az alábbi témakörök kerülnek
kifejtésre:
• szja-adótábla változásai
• kivétkiegészítés
• vagyonadó
• egyéni vállalkozói törvény adózási szabályai
• áfaszolgáltatás teljesítési helyének változásai.
A fenti témák irányadóak, a kérdésektől függően további témákat
is érint az előadó.

Előadó: Szabó Gábor osztályvezető, APEH Dél-alföldi Regionális
Igazgatósága, Tájékoztatási Osztály,
Kecskemét.
A rendezvényen való részvételért
a könyvvizsgálói kamarai tagok
számára 1 kredit pont adható.
Helyszín: CSMKIK székháza, I.
emeleti Lednitzky terem (Szeged,
Párizsi krt. 8–12.)
A rendezvényen való részvétel díja
a CSMKIK tagdíj- és szolgáltatási díj
hátralékkal nem rendelkező tagjai
számára 4000 Ft/fő+áfa, hátralékkal
rendelkező tagok, valamint nem
kamarai tag vállalkozások számára
8000 Ft/fő+áfa.
Részvételi szándékát faxon
(62/426-149), e-mailben (tanacs.
edina@csmkik.hu), telefonon
(62/554-250) vagy on-line a kamara honlapján (www.csmkik.hu)
kérjük jelezni 2009. december
14-ig.

