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2010 nyári szám

Helyzetbe hozzák az építőket?   – 
Sztárok a páston – Versenyképes 

szakképzést! – Próbálkozó vállalkozók

Programokban, eseményekben gazdag volt az elmúlt hónap is a kamarában: harmadszor rendeztünk építési konferenciát drámai, de 
reményt keltő aktualitásokkal; a szépészeti szakmák nemzetközi hírű sztárjai tartottak bemutatót a kamara szépségfesztiválján; ugyancsak 
a minőségi szakemberképzés jegyében az 1000 Mester TISZK a felújított központi épületének átadásával egybekötve együttműködési meg-
állapodást írt alá a kamarával; az Európai Kis- és Középvállalkozások Hete alkalmából izgalmas vetélkedő formájában középiskolás tanulók 
próbálkoztak vállalkozni a kamarában.  (Írásaink a 3., 4., 9. és 11. oldalon.) 

Témáinkból
Optimistábbak a vállalkozások (2. o.)

Üzlet a csehekkel (8. o.)
Vásárfia Újvidékről (10. o.)

Kézműves nap Algyőn (11. o.)
A jegybank felelőssége (13. o.)

Ismét szemtől szemben a biztosítókkal (13. o.)

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

Kamaratörténeti sorozat és játék a Futárban
120 éves a kamara
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Június 8-án egy nehéz bevallási 
időszakot lezárva a kamara égi-
sze alatt működő számviteli klub 
az első fél év záró összejövetelét 
tartotta. A rendezvényen a kö-
vetkező témákkal foglalkoztunk: 
1. Együttműködési lehetőség az 
MKB Bankkal. Előadók: Szegedi 
Zita, az MKB Bank szegedi fiók-
jának vezetője, Darabos Eszter, az 
MKB Bank hódmezővásárhelyi 
fiókvezetője. 2. A helyi iparűzési 
adó 2010. évi változásai, valamint 
az egyszerűsített foglalkoztatás 
gyakorlatban felmerült problémái-
nak megbeszélése. Előadó: Pestuka 
Gabriella címzetes főtanácsos, 
az APEH Dél-alföldi regionális 
Igazgatósága munkatársa. 3. A 
2010. év első féléves munkájának 
értékelése.

Az MKB Bank munkatársai a 
vállalkozók számára 2010-ben biz-
tosított kedvezményes hitellehetősé-
geket mutatták be a számviteli klub 
résztvevőinek

Pestuka Gabriella címzetes főtaná-
csos a 2010. január 1-jétől hatályos 
jogszabályok alapul vételével a helyi 
iparűzési adó gyakorlati kérdése-
inek megoldásáról tájékoztatta a 
jenlévőket. A naptári évvel azonos 
üzleti évet választó adózók esetén 
a 2010. január 1-jét megelőző adó-
évekre, azaz 2009. december 31-ig 
terjedő adóévekre az önkormányzati 
adóhatóság gyakorolja az iparűzési 
adóban az adóigazgatási hatás- és 
feladatköröket. A naptári évtől el-
térő üzleti évet választó – kettős 
könyvvitel vezetésére kötelezett – 
adózók esetén az önkormányzati 
adóhatósági adó megállapítási joga 
a 2009-ben kezdődő adóév utolsó 
napjától számított két év elteltével 
évül el – mondta el a főtanácsos. 

A 2010-től kezdődő adóéveket 
érintő helyi iparűzési adóval ösz-
szefüggő hatásköröket az APEH 
gyakorolja a naptári évvel azonos 
üzleti évet választó adózók adó-
kötelezettségei vonatkozásában. 
A naptári évtől eltérő üzleti évet 
választó adózók esetén az APEH az 
iparűzési adó igazgatási hatásköröket 
a 2009-ben kezdődő adóév utolsó 
napját (mérlegforduló napot) követő 
naptól (új adóévtől) követő naptól 
(új adóévétől) gyakorolja.

Adózó a 2009. évre vonatko-
zó bevallását 2010. május 31-ig a 
székhelye, és/vagy telephelye, illetve 
telephelyei szerinti önkormányzati 

adóhatósághoz köteles benyújtani. 
Fizetési kötelezettségét ide köteles 
teljesíteni, ill. az elmulasztott adó 
behajtására az önkormányzati adóha-
tóság jogosult, egyben köteles. 2010. 
évtől kezdődő adóévekre a helyi 
iparűzési adó bevallási és befizetési 
kötelezettség már az APEH-hoz 
teljesítendő – hívta fel a figyelmet 
az előadó.

Pestuka Gabriella ismertette a 
2010. évtől kezdődő adóévekre/
időszakokra vonatkozó, kizárólag 
az APEH-nál érvényesíthető adózói 
jogosultságokat, az ez évtől kezdődő 
adóévre vonatkozóan megállapított 
iparűzési adóra vagy fennálló adó-
tartozásra irányuló fizetési könnyítés 
speciális jogintézményét.

Beszélt arról, ha adózó ideiglenes 
jellegű iparűzési tevékenységet folytat, 
akkor az ideiglenes jellegű adóköte-
lezettségével kapcsolatos valamennyi 
bejelentési, adófizetési és bevallási 
kötelezettségét az APEH-hoz teljesíti. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy az 
ideiglenes jellegű tevékenység utáni 
adókötelezettség fennállása szem-
pontjából – építőipari tevékenység 
esetén – döntő jelentősége van az 
adóköteles, ill. nem adóköteles napok 
számítási módjának

Ismertette a piaci és vásározó 
kiskereskedelmi tevékenység és az 
adókötelezettség szabályait. A főta-
nácsos előadása második részében 
az egyszerűsített foglalkoztatással 
kapcsolatban felmerült kérdésekre 
válaszolt.

Harmadik napirendi pontunkban 
összefoglaltuk az év első felében 
elvégzett munkánkat. A klub tagsága 
négy szakmai tájékoztatót szervezett 
meg, s két esetben a kamara által 
szervezett szakmai előadások szer-
vezésében is részt vett. A klub tagjai 
közül ketten vállaltak tanácsadást 
civil szervezeteknek. A bevallási 
időszakban tapasztaltak alapján a 
közös munkánk eredményeként 
kialakult egy olyan összetartó, nem-
csak szakmai, de emberi közösség, 
amely a legnehezebb helyzetekben 
is segítette egymást, mind szakmai, 
mind szervezési téren.

Köszönöm a számviteli klub tag-
jainak összetartását és eddigi közös 
munkáját. Kívánok egy kis kikapcsoló-
dást, kellemes pihenést és erőgyűjtést 
a következő fél év munkáihoz!

 Dobó Attiláné
a számviteli klub  

megbízott vezetője

Optimistábbak a magyar 
vállalkozások várakozásai
2010 áprilisában huszonötödik alkalommal elkészült a MKIK Gazdaság- 

és Vállalkozáselemző Intézet és a területi kamarák konjunktúravizsgá-
lata. A felmérés kérdőíve már elektronikus formában is kitölthető volt. 
2010 I. félévében országosan 1640 vállalkozás, megyei szinten pedig 74 
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. (Bővebben a kamara honlapján: www.csmkik.hu)

A konjunktúramutató 
alakulása

A 2009 II. féléves elemzésben 
látszódó negatív fordulópontot kö-
vetően, a 2010 I. félévi felmérés 
kimutatása szerint egyre több ma-
gyarországi vállalkozás látja pozití-
vabban a magyar gazdasági helyzetet. 
A GVI konjunktúramutató az előző 
féléves –9%-ról +14,8%-ra nőtt. Bár 
a gazdasági válság hatása továbbra 
is több ponton és több részmutató 
esetében megfigyelhető, de a válla-
latok jelentős részénél már nőtt a 
termelési volumen, nőtt a rende-
lésállomány és javultak/javulnak az 
üzleti várakozások.

Az országos pozitív szemlélet 
ellenére Csongrád megyében még 
mindig többen vannak azok, aki ne-
gatívabban látják helyzetük alakulását, 
igaz, tovább csökkent az arányuk. 
A megyei GVI konjunktúramutató 
2010 I. félévében –4 százalékpont, 
melynek értéke az előző félévben 
–12 százalékpont volt.

A Csongrád megyei vállalkozáso-
kat az előző félévhez képest jobban 
megosztja jelenlegi üzleti helyzetük. 
A válaszadók 22%-a elégedett pozí-
ciójával, 49%-a kielégítőnek tartja 
helyzetét, míg 29%-uk szerint rossz 
jelenlegi üzleti helyzetük. A jövőre 
nézve a válaszadók fele (53%) stag-
nálást vár, míg 21%-uk szerint még 
rosszabb lesz a helyzet.

Vállalkozóink 41%-a érzi úgy, hogy 
a jelenlegi piaci helyzetben kielégítő 
jövedelmezőségi helyzete, és csak 13%-
uk elégedett. A jövedelmezőségével 
elégedetlen vállalkozások aránya a 
az előző évben mutatkozó csökkenést 
követően lényegesen megemelkedett, 
az őszi 34%-ról 46%-ra nőtt arányuk. 
Ennek ellenére jövedelmezőségre 
vonatkozó jövőbeni várakozások nem 
mozdultak negatív irányba.

Az üzleti tevékenységet leginkább 
akadályozó tényezők közül még 
mindig a kereslethiányt (66%) és 
a tőke/pénzhiányt (43%) jelölték 
meg a vállalkozások, a többi tényező 
„részvállalása” elenyésző.

Beruházások
A javuló várakozások abban is 

megnyilvánulnak, hogy a cégek 
beruházási aktivitása várhatóan je-
lentősen nő 2010-ben, a gép- és az 
építési beruházások esetében is – 
ami reménykeltő lehet az építőipari 

cégek számára is. Ezzel megtört a 
beruházási aktivitás 2000 nyara óta 
folyamatosan csökkenő tendenciája. 
Nem lehet tudni, hogy a beruházási 
szándékok mennyire válnak valóra, 
de mindenképpen biztató, hogy a 
cégek láthatóan nem akarják foly-
tatni a beruházások elhalasztásának 
politikáját. A vállalkozások 23%-a 
továbbra sem tervez beruházást, 
15%-uk a meglévőket csökkenteni 
szándékozik. 

A Csongrád megyei cégek 32%-a 
nem tervez beruházást a következő 
félévben, mely az országos átlaghoz 
képest lényegesen nagyobb aránynak 
mondható. Ami viszont biztató lehet 
megyei szinten, hogy a vállalkozá-
sok 52%-ának nem áll szándékában 
csökkenteni beruházási terveit, vagy 
még növeli is azt.

Forgalom, 
kapacitáskihasználás

A kapacitáskihasználás átlagos 
szintje kis mértékben csökkent októ-
bert követően, és 72%-ot ért el, ami 
még mindig az egyik legalacsonyabb 
érték a kutatás kezdete óta. Továbbra 
is az exportáló cégeknél, valamint a 
külföldi tulajdonban lévő cégeknél 
magas a kapacitáskihasználtság (80% 
és 79%), a mikrovállalkozásoknál 
és a 100%-ban magyar tulajdonú 
cégeknél a legalacsonyabb ez az 
érték (62% és 70%), amely még az 
előző évhez képest is csökkent. A 
csak belföldre termelő cégek 13%-
ánál nőtt az értékesítés volumene, a 
jelentősebb mértékben exportálóknál 
ez az érték az előző éves 6-9%-ról 
42%-ra nőtt, miközben a csökkenést 
jelző cégek aránya 70%-ról 35%-ra 
esett vissza.

Csongrád megyében a vállal-
kozások 23%-a vár növekedést az 
értékesítés terén, és 46%-uk szerint 
inkább csökkenni fog az értékesítés 
volumene. 

Munkaerő-kereslet
A versenyszektorba tartozó cégek 

várható munkaerő-kereslete idén 
már csak kis mértékben csökken 
tovább az áprilisi felvétel szerint. A 
belföldre termelő cégeket leginkább 
jellemzi a létszám megtartása (65%), 
míg az exportálóknál már inkább 
a létszámnövekedés dominál, ará-
nyuk 44%.

Tanács Edina
közgazdasági referens

Félévzáró foglalkozás a számviteli klubban 

Terítéken az iparűzési adó
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III. Nemzetközi Építésügyi Konferencia a kamarában (1.) 

Helyzetbe hozzák az építőket?
A Csongrád Megyei Kereske-

delmi és Iparkamara a Csongrád 
Megyei Építéstudományi Egye-
sület, a Csongrád Megyei Építész 
Kamara, a Csongrád Megyei Mér-
nöki Kamara, valamint Enterprise 
Europe Network – Szeged közös 
szervezésében, a nagyobb építő-
ipari cégek támogatásával június 
4-én Nemzetközi Építésügyi Kon-
ferenciát rendezett Szegeden, a 
CSMKIK székházában. Immáron 
a harmadikat. Az idei tanácskozás 
témájául az Egyedi létesítmények 
és megoldások címet választották, 
ám érthető módon előbb a szakmát 
leginkább feszítő aktualitásokat 
igyekeztek megbeszélni az épí-
tők. A megnyitón kívül 11 előadás 
hangzott el, melyek közül mostani 
számunkban az aktuális helyzetér-
tékelésekkel, illetve az építőipart 
érintő várható változásokkal foglal-
kozó beszédekből, tájékoztatókból 
kínálunk ízelítőt.   

Nemesi Pál, a kamara elnöke meg-
nyitó beszédében több olyan körül-
ményt is említett, ami különösen 
fontossá és aktuálissá teszi, hogy a 
szakmáról beszéljenek, beruházói, 
tervezői, műszaki ellenőrzési és ki-
vitelezői oldalon egyaránt. 

Drámai helyzetben
Ilyen például napjaink szélsőséges 

időjárási környezete, mely felhívja a 
mérnökemberek figyelmét arra, hogy 
a számítások, a koncepcióalkotások, 
biztonsági tényezők, a minőségi 
munka, a kivitelezés szakszerűsége 
milyen fontos szerepet játszik egy-
egy létesítmény megvalósításában, 

életciklusában. Gondoljunk csak 
például az útépítési beruházásokra, 
vízi létesítmények építésére, milyen 
szélsőséges helyzeteket, próbákat 
kell kiállniuk. Láthatunk is példákat 
arra, mi történik ott, ahol nem kellő 
gondossággal jártak el a tervező vagy 
kivitelező kollégák. 

Egy másik aktualitása a konferen-
ciának az, hogy finoman szólva, nincs 
valami rózsás helyzetben az építőipar. 
Kevésbé finoman szólva, drámai 
helyzetben az ágazat, s mikor lehet 
aktuálisabb a jövőjéről beszélni, mint 
kormányváltás idején. Nemesi Pál a 
szakma nevében úgy fogalmazott, 
hogy éppen az építőipar lehet az alapja 
a gazdaság rendbe rakásának, s csak 
ezeken az erős alapokon képzelhető el 
stabil jövő. A beruházások mértéke a 
gazdaság barométere is lehet akár egy 

régióban, akár az 
országban. Ha 
az építőiparnak 
van munkája, 
akkor feltehe-
tőleg gazdasá-
gi fellendülés 
következik, ha 
nincs, biztosak 
lehetünk benne, 
hogy a gazda-
ság egészének a 
teljesítménye is 
csökkenni fog. 

Komoly  
a szándék
Az elnök két 

nagy problé-
mát emelt ki az 
építőipart nyo-
masztó gondok 
közül, az egyik 
a szakértelem, 
szakképzés kér-
désköre, a másik 
a finanszírozás és 
a lánctartozások 

ügye. Úgy tűnik mindkét téma-
körben nyitott kapukat döngetünk, 
hangsúlyozta az elnök, ugyanis az új 
kormányfő ígéretet tett arra, hogy 
maximálisan partner az építőipart 
sújtó problémák megoldásában. Hogy 
mit és hogyan, arra mind a szakmai 
szervezetektől, mind a kamarától már 
kapott, és kapni is fog javaslatokat, 
koncepció kat az áldatlan állapotokat 
felszámolására. Nemesi Pál biztatta is 
a jelenlévőket, éljenek a lehetőséggel, 
jelezzenek, javasoljanak, mert itt van 
a pillanat, hogy figyelembe vegyék 
véleményüket a jogalkotók. Akik 
egyike, Szatmári Kristóf előadóként 
is részt vesz a konferencián – húzta 
alá az elnök. 

Már a korábbiakban is többször 
felvetődött, hogy amennyiben az 
állami, illetve uniós forrásokból 
megvalósuló beruházások pénzügyi 
fedezete rendelkezésre áll, a finan-
szírozási szerződések megköttettek, 
ne több hónapos fizetési határidők 
jelenjenek meg. Ha el tudnák érni, 
hogy a 30 napon belül fizessék ki 
a jogos számlákat az már jelentős 
lépés lenne abba az irányba, hogy a 
lánctartozásokat felszámolják – tette 
hozzá az elnök.

A jövővel kapcsolatban Nemesi 
Pál megemlítette, hogy komoly a 
szándék arra, hogy tovább erősítsék 
a kamarákat, és ahogy az építőipar 
esetében már bevezették a kötelező 
regisztrációt, várható, hogy a gazdaság 
egészére kiterjedően is bevezetik a 
rendszert. A finanszírozás mellett a 
szakember-utánpótlás a szakma másik 
nagy problémája –további jogosítvá-
nyok várhatók ezen a téren is. 

Fókuszban  
a munkahelyteremtés

Szatmári Kristóf, a Budapesti Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöke, a 
szerb–magyar vegyes kamara elnöke, 
országgyűlési képviselő, a Parlament 

gazdasági és informatikai bizottságá-
nak alelnöke a jogalkotás műhelyébe 
engedte betekinteni a konferencia 
résztvevőt, részleteket elárulva az 
építőszakmát közvetlenül érintő 
tervekről, várható intézkedésekről. 

Ahogy a szakember elmondta, a 
közelmúltban elfogadott kormány-
program az építőipart különösen, 
de tágabban az egész hazai kis- és 
középvállalkozói szektort érinti. 
A kormányprogramról általános-
ságban annyit mondott, hogy az 
nem pusztán felsorolások halmaza, 
hanem eltökélt szándéka az új kor-
mánynak, hogy az abban foglaltakat 
végre is hajtsák. Elöljáróban egy 
gazdaságfilozófiai váltásra hívta fel 
a figyelmet: a munkahelyteremtés 
prioritására. Nagy különbség van 
aközött, hogy általában akarunk 
munkát teremteni, vagy azoknak 
adunk lehetőséget, akik munkát 
tudnak teremteni. Most ez utóbbira 
helyeződik a hangsúly. Lehet tudni, 
hogy kik tudnak és akarnak munkát 
teremteni, ez a kis- és középvállalati 
szektor, élén az építőiparral. A multik 
meg a közigazgatás is foglalkoztat, 
de a hazai munkavállalók zömét a 
kkv-szektor foglalkoztatja – tette 
hozzá az előadó. Éppen ezért ez 
utóbbiak helyzetét akarják kissé 
megerősíteni. 

Új források fakadhatnak
A szűkös mozgástér miatt ugyan 

kevés gazdasági prioritást fogal-
maz meg a kormányprogram, de 
az építőipar benne van – folytatta a 
Szatmári Kristóf gondolatmenetét. 
Teljesen logikus, hogy évi 100 ezer 
munkahely teremtésében az építőipar 
támogatása kulcskérdés. Mindenki 
tudja, elsősorban nem a magasan 
kvalifikáltak vannak munka nélkül, 
hanem az alacsonyabb végzettségű, 
szakképzetlen emberek, akiket három 

(Folytatás a 4. oldalon)
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terület képes nagy számban foglalkoz-
tatni: a turizmus, a mezőgazdaság és 
az építőipar. Minden olyan segítséget 
meg kell adni az építőknek, amely 
lehetővé teszi, hogy munkahelyeket 
hozzanak létre. 

Az építőipar segítésénél igen fontos 
szempont az uniós források átstruk-
turálása, átalakítása, ami persze nem 
megy az egyik napról a másikra. 
De addig is lesz gazdaságfejlesztés, 
addig is lesz pénz az építőiparra is. 
Az energiatakarékos felújításokra, 
átalakításokra kíván az új kormány 
komoly támogatásokat biztosítani. 
Ez tipp is egyben az építőiparban 
érdekelt vállalkozások számára, 
milyen irányba érdemes lépéseket 
tenniük. A pályázati forrásokat is 
alapvetően a meglévő lakások ener-
giatakarékosságának átalakításával 
vagy megépítésével kapcsolatban 
hirdetik meg. 

Kevesebb adminisztráció, 
kisebb adó

Határozott a politikai szándék az 
adminisztráció csökkentésére, e nélkül 
kár is lenne belekezdeni bármilyen 
gazdasági fordulatba – hangsúlyozta 
a képviselő. Csehország példáját 
említette, ahol az állam működtetését 
jó 100 ezer alkalmazottal kevesebbel 
tudják megoldani, mint nálunk. 

Ami az adócsökkentést illeti, ha 
idén még nem is kerülhet rá sor, 
adóátrendeződésre legkésőbb ja-
nuár elsejével reméli, igen, hiszen 
az élőmunka terheinek csökkentése 
nélkülözhetetlen lépés a helyzet 
javításához.

Tervezik a közbeszerzési törvény 
módosítását is, az uniós jogszabály-
okkal összhangban, de az alapvető 
magyar érdekeket figyelembe véve. 
Cél a kis- és közvállalkozások hely-

zetbe hozása, 
aminek nyu-
gaton is szá-
mos technikája 
van. 

Alkalmi 
foglal-

koztatás, 
egysze-
rűbben
H o z z á -

nyúlnak az 
egyszerűsített 
foglalkoztatás-
sal kapcsolatos 
törvényhez is, 
mindenképpen 
szeretnék az 
alkalmi mun-
kavállalást egy-
szerűbbé, átlát-
hatóbbá tenni. Senki nem gondolja 
persze, hogy a legális, 8 órás bejelentett 
foglalkoztatásnak alternatívája lehessen 
az alkalmi munkavállalás. A tervek 
szerint 1000 forint/nap körül lenne 
az alkalmi foglalkoztatottak járuléka. 
Megpróbálnák kiiktatni az írásos 
formát azoknál, akik amúgy is elekt-
ronikus bevallást használnak, nekik 
egy adatbázisba való bejelentkezés, 
regisztrálás után nincs más dolguk, 
mint reggelente telefonról, internetről, 
mobil telefonról elküldik azoknak 
a munkavállalóknak az alapadatait, 
akik aznap náluk dolgoznak alkalmi 
munkavállalóként. Lenne egy korlát 
is: nagyobb cégeknél, ahol több sta-
tisztikai létszámot is kezelnek, ennek 
a létszámnak a 20 százalékáig lehetne 
alkalmi munkavállalót alkalmazni. 
Pontosan az építőiparra gondolva. 
Nem az a cél, hogy a normál munkából 
(aminek egyébként szintén csökkenteni 
szándékoznak a terheit) tereljék át az 
alkalmiba. A néhány fős vállalkozá-

soknál ezt úgy 
szabályoznák, 
hogy a ledol-
gozott munka 
20 százalékáig 
lehetne alkalmi 
munkavállalót 
alkalmazni. 
Hátrébb a 
hatósági 

agyarakkal
J e l e n t ő s , 

nemcsak han-
gulatjavító in-
tézkedés lesz 
hamarosan a 
vállalkozókat 
ellenőrző ható-
ságok bírságo-
lási rendszeré-
nek átalakítása. 

Törvényben szeretnék kimondani, 
hogy a vállalkozókat ellenőrző állami 
hatóságoknál tilos a bírságolásban 
részt vevő intézményeket anyagilag 
érdekeltté tenni. Az állam nem abban 
érdekelt, hogy a gazdaság szereplőit 
bírságolja, tarthatatlan az az állapot, 
hogy a hatóságok esetenként azért 
jöjjenek a vállalkozó nyakára, hogy 
büdzséjüket feltöltsék. Ettől még 
természetesen mindenki a tisztességes 
vállalkozói magatartásban érdekelt. 
Jelentős, nemcsak hangulatjavító 
intézkedés lesz hamarosan a vállalko-
zókat ellenőrző hatóságok bírságolási 
rendszerének átalakítása.

Faktorálással  
a körbetartozások ellen
A körbetartozások ügyében Szat-

mári Kristóf megerősítette, komoly 
tárgyalások folynak a Magyar Fej-
lesztési Bankkal egy állami faktor 
alap létrehozásáról (ami nem azonos 
a klasszikus faktorálási formával), 
ahol a számla lejártakor lehetne 

fordulni. Megnéznék a szerződése-
ket, hogy azok megfelelően védik-e 
az alvállalkozókat, s amennyiben 
tényleg lejárt a szerződés szerinti 
fizetési határidő, befogadja a számlát 
az állami faktorcég, s ettől kezdve a 
fővállalkozó az államnak tartozik, 
ami adó módjára behajthatóvá vá-
lik – természetesen csak leigazolt 
munka utáni tartozásról lehet szó. 
Komoly szankciókra számíthat a 
fővállalkozó, akár ki is zárhatják a 
további közbeszerzésekből. A terveket 
természetesen össze kell hangolni az 
uniós elvekkel is.

Az energiatudatos  
építőké a jövő 

Magyar Mária, a Nemzeti Fej-
lesztési és Gazdasági Minisztérium 
építésügyi szabályozási osztályának 
vezetője rövid jogtörténeti áttekintést 
adott az építési törvényalkotásról, 
majd jóslások helyett a már életbe 
lépett változásokra, lehetőségekre 
hívta fel a szakma figyelmét. Ilyen 
például az építésügyi egyeztető fórum 
létrehozása, melyről még december-
ben döntött a Parlament, összehívása, 
a szakma reprezentatív képviselőinek 
bevonásával, a szakminiszter feladata 
lesz. Javaslatokat, koncepcionális 
irányt tud adni a grémium, hogy a 
szakmánkat jobbíthassuk – mondta 
az osztályvezető. Felhívta a jelenlévők 
figyelmét arra is, hogy az építési 
előírások, eljárások, megvalósítások, 
de még az ellenőrzések területén is 
megjelenik a komplex energiatuda-
tos építés követelménye, az uniós 
irányelvekkel összhangban. 

Az energetikai követelmények te-
rületén az építési termékek, anyagok, 
berendezések, minőségtanúsítványok, 
környezetvédelem területén az irány-
elvek kemény változások előtt állnak, 
amiket Magyarországnak is át kell 
vennie. Az egész gondolkodásunkat 
át kell alakítani olyan formán, hogy 
bár az építészeti követelmények to-
vábbra is nagyon fontosak, de egy 
beruházás megvalósítása során a 
műszaki előkészítésnek és terve-
zésnek nagyon fontos feladata van 
abban, hogy az épület fenntartási 
költsége, energiateljesítménye minél 
alacsonyabb legyen – hangsúlyozta a 
szabályozási osztály vezetője. Ezek a 
gazdaságossági szempontok bizonyára 
sokszor ütköznek az építész fantázia-
világával, építészeti irányzatokkal, 
de ez a realitás. (Az irányelvek a 
tárca honlapján elérhetők. Az osz-
tályvezető az építésügy portáljára, a 
www.e-epites.hu honlapra is felhívta 
a figyelmet, és arra biztatta a szakem-
bereket, javaslataikkal, kérdéseikkel 
is keressék fel a weblapot.)

(Folytatjuk)

Helyzetbe hozzák az építőket?

A Csongrád megyei építők immáron hagyományosan az egyik nap komoly szakmai konferenciát 
tartanak, a másikon, a Szögedi Építők Napján kötetlen családi rendezvényen múlatják az időt, 
most is, ezúttal a Gellért Szabadidőközpontban. Itt is voltak „napirendi pontok”, ezúttal kispályás 
fociverseny, teniszkupa, bográcsos főzőverseny, a Vedres szakközépiskola diákjainak műsora, Nemes 
roland stand-up comedy előadása, a Hipermarche együttes fellépése, Játékdzsungel játszóház.

Szögedi Építők Napja

(Folytatás a 3. oldalról)
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A húszas 
évek második 
felének ciklu-
sa a Szegedi 
Kereskedelmi 
és Iparkama-
ránál 1931. 
június 29-én 
lejárt, az új 
kamara azon-
ban csak 1932. 
március 18-án alakulhatott meg. Az 
elnökség változatlan maradt: Wimmer 
Fülöp elnök, Körmendy Mátyás és 
Vértes Miksa alelnökök, illetve ipari és 
kereskedelmi osztályelnökök. 

A kamara történetében a harmincas 
évek a húszas éveknél nyugalma-
sabb voltak és jobban biztosították 
az érdemleges munka lehetőségét. 
Az ipartestületeknek a 1932: VIII. 
tc. alapján történt átszervezése és 
az ipartestületi hálózat kiépítése sok 
munkát adott ugyan a kamarának, a 
kamara azonban szívesen vállalta ezen 
feladatokat annak érdekében, hogy 
közreműködésük mellett az ipartestüle-
tek, amelyekbe ezentúl minden iparos 
beletartozott, tényleg a gyakorlati élet 
szerveivé alakuljanak át.

A kamarai munka szempontjából 
a harmincas éveket a megnövekedett 
közigazgatási igénybevétel, és a kö-
zönség irányában való tájékoztató, 
felvilágosító jellegű tevékenység 
jellemezte. Ezenkívül egészen szo-
katlan mértékben kerültek előtérbe 
a szociális kérdések, és egészen 
új munkaterületeket vontak be a 
kamarák feladatkörébe.

1934-ben a kereskedelemügyi 
minisztérium a kamarákat bízta 
meg a kisipari és kereskedelmi 
hitelakció kerületi intézésével; 
1936-ban a kormány felújította az 
ipari továbbképző tanfolyamokat, s 
a helyi szervezés munkájával ismét 
a kamarákat bízta meg; 1937-ben 
lépett életbe a mestervizsgák in-
tézménye, és a kamarákra hárult a 

feladat, hogy 
kiépítsék ezt 
a szervezetet 
saját kerüle-
tükben, és a 
nagy számú 
mestervizs-
gáló bizott-
ság munká-
jába egységet 

A harmincas évek szegedi kamarája

Kedves Olvasónk!
Kamaránk 2010. szeptember 7-én ünnepli meg-

alapításának 120. évfordulóját. Ez alkalomból ka-
maratörténeti sorozatot indítunk a Futár hasábjain. 
Minden alkalommal a visszaemlékezés végén egy 

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

termelés irányított gazdálkodásra 
való átalakulását az tette szükséges-
sé, hogy egyrészt ezen kereskedelmi 
növény értékesítési lehetőségei 

a piac bi-
zonytalan-
ságai miatt 
évről évre 
ingadoz-
tak, más-
részt pedig 
az  eg yre 
é l e s e d ő 
k ü l f ö l d i 
v e r s e n y 
m i a t t  a 
belföldön 
f e l  n e m 
h a s z n á l t 

mennyiségek értékesítése mind 
nehezebbé vált.

A harmincas években a kormány 
és a nagyközönség figyelme ismét 
a Duna–Tisza csatorna kérdésére 
terelődött. A téma különösen az 
1933. augusztus 30-án megtartott 
Széchenyi-emlékhajózás után kapott 
fontos szerepet, amikor is a politikai 
és közgazdasági élet előkelőségeinek 

lehetőségük nyílt meggyőződni a 
Tisza egész vidékének elhanyagoltsá-
gáról. Ezzel párhuzamosan egy másik 
közlekedési kérdés is foglalkoztatta 
a kereskedelmi és iparkamarát: a 
calais–isztambuli nagy nemzetközi 
autóút magyarországi szakaszának 
megépítése.

Kezdeményező volt a szegedi 
kamara abban is, hogy az egész 
országban elsőként vállalkozott 
egy művésziplakát-kiállítás meg-
rendezésére. Az ezernél több 
művészi plakátot, és körülbelül 
ugyanennyi reklámcélt szolgáló 
nyomtatványt bemutató kiállítást 
1934-ben rendezték meg a szegedi 
kultúrpalotában. 

1934. május 13-án a gazdasági 
szabadság elvét képviselő Wimmer 
Fülöp elhunyt, s az elnöki székben 
Vértes Miksa követte. Az ő elnöksége 
azonban viszonylag rövid ideig tar-
tott, és nem terjedt túl a megkezdett 
csonka cikluson, s az 1938. január 
20-i választásokat követően Rainer 
Ferenc ipartestületi elnököt válasz-
tották meg a kamara elnökévé. 

(Folytatjuk)

Kit választottak meg a Szegedi Kereskedelmi 
és Iparkamara elnökévé 1932-ben?

a) Wimmer Fülöpöt
b) Vértes Miksát
c) Körmendy Mátyást
Mi jellemezte a 30-as években a kamara 

munkáját?
a) lobbitevékenység
b) gyakorlati képzőhelyek létesítése
c) egyre több közigazgatási feladat
Hogyan befolyásolta a paprikatermelést a piaci 

bizonytalanság és a növekvő versenyhelyzet?
a) ideiglenesen megszüntették a paprika 

termelését

Kamaratörténeti kvíz (5.)
b) egyre több paprikát termeltek
c) kialakult az irányított gazdálkodás
Mi hívta fel a gazdasági és politikai elit 

figyelmét a Duna–Tisza csatorna kérdé-
sére?

a) a kereskedelem akadozása
b) a Széchenyi-emlékhajózáson szerzett ta-

pasztalatok
c) a külföldi vélemények
Mikor választották meg a kamara elnökének 

rainer Ferencet?
a) 1932. augusztus 30-án
b) 1934. május 13-án
c) 1938. január 20-án

A meg fejtéseket 2010. augusztus 
1-jéig várjuk a futar@csmkik.hu cím-
re. Kérjük, írják az e-mail tárgyába 
„Kamaratörténeti kvíz”, a szövegrészbe 
pedig a megfejtésnél a kérdés sorszámát 
és az Ön által helyesnek talált válasz 
betűjelét (pl.: I.A). 

A beküldési határidő után a helyes 
meg fejtők között ajándékcsomagot 
sorsolunk ki. A játék nyertesének ne-
vét a szeptemberi Kamarai Futárban 
közöljük.

A májusi kamaratörténeti kvíz helyes 
megfejtői közül Farkas Krisztina nyerte 
meg kamaránk 6000 Ft értékű ajándék-
csomagját. Gratulálunk!

illetve visszafejlesztése, a kontárok 
újból és újból fellángoló üldözése, 
a vidéki kamaráknál pedig a cent-
ralizációs törekvésekkel szemben 
való megújuló küzdelem. 

Speciálisan a szegedi kamaránál 
ezekhez az ügyekhez hozzájárult 
még a paprikakérdés is, amely a 
húszas évek elejétől kezdve sosem 
került le a napirendről. A paprika-

5.
vigyenek. Mindemellett 1937-ben 
kezdte meg működését a Nemzeti 
Önállósítási Alap, amely a vidékről 
beérkező kérvények elbírálásával 
szintén a kamarák munkáját vette 
igénybe, valamint ugyanebben az 
évben kezdődött meg az árrom-
bolási ügyek tárgyalása a kamara 
által szervezett választott bírósá-
gok előtt.

Az állam így a kamarákat egyre 
nagyobb mértékben vonta be a 
közigazgatási természetű munkák 
intézésébe. A munka eltolódása 
és megszaporodása mellett termé-
szetesen napirenden maradtak a 
társadalombiztosítás ügyei, a köz-
szállítási ügyek, a kereskedelem és 
a szövetkezetek egymáshoz való 
viszonya, az időszerűtlenné vált 
országos vásárok megszüntetése, 

Wimmer Fülöp
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Az  1000 Mester TISZK felhívásai
– Elkészült új központi képzőhelyünk, melyet június 17-én bir-

tokba is vettünk. Új címünk: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84–86.
 – Tisztelt Partnerünk! Ezúton szeretnénk felhívni figyelmét, hogy 

közeleg a szakképzési hozzájárulási előleg bevallásának határideje 
(június 30.). Amennyiben az 1000 Mester TISZK kereteiben folyó 
szakképzést, ezáltal a térség szakképző iskoláit támogatná, vagy 
felvilágosításra van szüksége, keresse Sindelné Kozma Noémi 
pénzügyi vezetőt a kozma.noemi@1000mestertiszk.hu e-mail 
címen. Lehetősége van arra is, hogy a szakképzési hozzájárulásuk 
terhére saját dolgozóikat képezhetik. Ha ezt az utat választják, a 
megoldás akkor is az 1000 Mester TISZK.

A CSMKIK az 1000 Mester 
TISZK-kel megalakulása óta építi 
a kapcsolatokat, hogy a közös célok 
– magas színvonalú szakképzés, jó 
minőségű humán erőforrás biztosí-
tása, a munkaerő-piaci elvárásokhoz 
igazodó képzés, a gazdaság verseny-
képességének javítása – érdekében 
összehangoltan és koordináltan 
többet tudjunk tenni. A partneri 
együttműködés iránti elkötelezett-
ségünket együttműködési megálla-
podás aláírásával erősítettük meg 
június 17-én az 1000 Mester TISZK 
új székházában. A TISZK képzési 
központ a TIOP pályázat keretében 
folyó beruházás eredményeként 
a SZISZSZI Szeged Móravárosi 
Tagintézmény volt kollégiumi épü-
letének és műhelyeinek felújításával, 
modernizációjával jött létre. 

Kulcsemberek
Az aláírási ünnepségen köszöntőt 

mondott dr. Botka László, Szeged 
város polgármestere, aki átvette az 
1000 Mester TISZK központi épüle-
tét és a jelképes kulcsot Koreck Fe-
renctől, a Strabag MMR Kft. területi 
igazgatójától, amit a házigazdának, 
Solticzky József ügyvezető igazgató-
nak adott tovább. Ezután került sor 
az együttműködési megállapodás 
aláírására. A Csongrád Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara részéről 
dr. Horváth Lajos alelnök, az 1000 
Mester TISZK részéről Solticzky 

Együttműködési megállapodás az 1000 Mester TISZK és a kamara között
Felújítások a móravárosi tagintézményben

Versenyképes gazdaságot, versenyképes szakképzést!

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a szakképzésben 
betöltött szerepénél fogva kiemelt feladatának tekinti a szakkép-
zett munkaerő képzésének támogatását, a munkaerő-utánpótlás 
minőségi színvonalának javítását. Ebben az erőfeszítésünkben 
támogatjuk és támaszkodunk mindazon partnereinkre, akikkel 
együtt munkálkodunk e közös cél elérésében. Így az 1000 Mes-
ter TISZK-et is, mellyel a kamara a móravárosi tagintézmény 
központi épületének felújítás utáni átadó ünnepségén írta alá az 
együttműködési megállapodást. 

József ügyvezető igazgató látta el 
kézjegyével a dokumentumot. A 
közös kiemelt célok között szerepel 
többek között a pályaorientációs és 
pályaválasztási tevékenységek össze-
hangolása, a megye gazdaságának, 
gazdasági szervezeteinek hatékony 
bevonása a munkaerő-piaci igények 
meghatározásába, a szakképzés 
fejlesztésébe. 

Stratégiai partnerség
A szakképzéssel kapcsolatos stra-

tégiai célok és projektek kidolgozá-
sa érdekében a felek rendszeresen 
egyeztetnek, informálják egymást, 
és részt vesznek egymás szakmai 
és döntéshozói fórumain. Az 1000 
Mester TISZK kiemelt stratégiai 
partnerének tekinti a Csongrád Me-

gyei Kereskedelmi és Iparkamarát, 
és számít rá a vállalkozásokkal való 
kapcsolatteremtésben, az iskolák és a 
vállalkozásoknál működő gyakorlati 
képzőhelyek közötti kommunikáció 
hatékonyságának növelésében a 
közös minőségbiztosítási rendszer 
kidolgozása érdekében. Az illetékes 
szakmai szervezetekkel és a regionális 
fejlesztési és képzési bizottságokkal 

együttműködve a CSMKIK részt vesz 
a hiányszakmák népszerűsítésében, 
információt nyújt és javaslatot tesz 
a profiltisztítás érdekében, a pár-
huzamos képzések és a túlképzések 
kiküszöbölése érdekében.

Az aláírást követően előadások 
hangzottak el a szakképzés jelen-
kori problémáiról és az intézményi 
megoldási lehetőségekről, a TISZK 
fejlesztési elképzeléseiről és a gazda-
sági kamarák közjogi feladatainak 
tervezett kiszélesítéséről. Solticzky Jó-
zsef előadásában bemutatta a TISZK 
felépítését és azokat a laborokat – 
klímatechnika, hegesztő, épületgé-
pészet, és közösségi szolgáltatásokat, 
amelyek a szakképzés fejlesztését, a 
hiányszakmák vonzóbbá tételét, a 

tudatos szakma- és pályaválasztást 
tudják majd elősegíteni. 

A versenyképesség  
motorja 

Dr. Szilágyi János, az MKIK képzési 
igazgatója „Versenyképes gazdaság, 
versenyképes szakképzés“ című be-
számolójában rámutatott azokra az 
anomáliákra, amelyek ma a foglalkoz-
tatottságot, a szakképzést és a gazdaság 
fejlődését jellemzik. Hangsúlyozta, 
hogy a 15–64 év közötti korosztálynál 
a foglalkoztatottság messze elmarad 
az európai átlagtól, a torz foglalkoz-
tatási szerkezet átalakítása érdekében 
elengedhetetlen a szakképzés átala-
kítása, és a korábbi elméletorientált, 
iskolahangsúlyos szakképzés helyett 
törekedni kell a munkahelyi környe-
zetben, a gazdaság által megkívánt 
szakmák gyakorlatorientált oktatására. 
Ehhez meg kell nyerni a gazdálkodó 
szervezetek szélesebb rétegét, hisz ma 
a tanulószerződés keretében oktató 
vállalkozások száma csekély, alig 
haladja meg az egy százalékot, sikeres 
szakképzési rendszer pedig nem 
képzelhető el a gazdaság meghatározó 
részvétele nélkül. A jó szakképzési 
rendszer ugyanakkor a foglalkoztatás 
növelésének és a munkanélküliség 
kezelésének eszköze, a szakképzett 
munkaerő intelligenciája az ország 
versenyképességének a motorja. Az 
állandóan fejlődő technika a képzési 
szükségletek folyamatos felülvizsgála-
tát kényszeríti ki, ehhez szükség van 
a gazdaságtól érkező munkaerő-piaci 
igények felmérésére és állandó fris-
sítésére. A megnövekedett kihívások 
kezelésére és a feladatok magasabb 
szintű ellátására szükség van a köz-
testületi kamarák szakképzésben 
betöltött szerepének növelésére, 
követve a kontinentális gazdaság-
szervezési és a köztestületi kamarai 
modellt. 

Ünnepség keretében adták át  
a TISZK új központi képzőhelyét. 

Solticzky József és dr. Horváth János írta alá a TISZK 
és a kamara közötti együttműködési megállapodást.
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Közös megoldások

A TISZK-rendszer hazai meg-
valósulását illetően Szilágyi János 
kiemelte, hogy a célkitűzések – 
szétaprózott pazarló iskolarendszer 
felszámolása, szervezeti és tartalmi 
integráció, szakképzési innováció, 
profiltisztítás – alapvetően helyesek, 
csak a megvalósulás tekintetében a 
TISZK-ek között nagy a szakadék. 
Kérdéses a jövőbeli fenntartható-
ságuk, holott stabil, kiszámítható 
rendszerekként kellene működniük. 
Kívánatos, hogy fenntarthatóságuk 
érdekében a gazdasággal intéz-
ményesített formában együttmű-
ködjenek. A közös megoldások 
keresésére jó példának tekinti az 
1000 Mester TISZK és a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
között létrejött megállapodást. Az 
előrehozott szakképzéssel kapcsolat-
ban megállapította, hogy az jelenlegi 
formájában nem váltotta be a ka-
mara által hozzá fűzött reményeket, 
így ezen a téren további egyeztetést 
tart szükségesnek. A szakképzés 
átalakításával kapcsolatosan az 
előadó jelezte, hogy elkezdődtek 
a döntéshozókkal a tárgyalások, a 
koncepció szakmapolitikai kidolgo-
zása és véleményezése, a szükséges 
jogszabályi változások viszont időbe 
telnek, de nem szabad tovább kés-
lekedni, hisz a torz foglalkoztatási 
és képzési szerkezet megváltoztatása 
sem megy egyik napról a másikra, 
ez pedig a versenyképesség kulcs-
kérdése.

Lehetőség és kényszer
Az előadás-sorozatot Szügyi 

György, a CSMKIK oktatási, szak-
képzési és mestervizsga munkabi-
zottsága elnökének előadása zárta 
„A szakképzés specialitásai a XXI. 
századi Magyarországon” címmel. 
Mondanivalójának fókuszában a 
tanulás, a tanulással kapcsolatos 
felfogásunknak megváltozása, a 
önmegvalósító karrierpálya építése 
állt. Előadásának üzenete frappán-
san megfogalmazódott egy általa 
használt szójátékban: az élethosszig 
tartó tanulás nemcsak lehetőség, de 
az életfogytig szóló tanulás kény-
szer is a mai modern kihívások 
tükrében.

Gál Zsuzsanna

Kiváló gyakorlati  
képzőhelyek

Az ünnepi programot szakkép-
zési elismerések átadása zárta. A 
2010-es évben ez az ünnepélyes 
alkalom szolgált arra, hogy a 
kamara elismerésben részesítse 
azokat a gazdálkodó szerveze-
teket, vállalkozásokat, amelyek 
kiváló gyakorlati képzőhelyként 
továbbra is elkötelezettek a tanu-
lóképzés iránt, így huszonnyolc 
gyakorlati képzőhely részesült 
kamarai elismerésben. Gratulá-
lunk a sikeres képzőhelyeknek, 
a CSMKIK továbbra is számít 
elkötelezett munkájukra.

A Savaria TISZK az NSZFI-vel való együtt-
működésben nagyszerű képzési lehetőséget kínál 
gyakorlati oktatók számára. A képzés kiemelt 
célja, hogy a szakképzés gyakorlati oktatásában 
részt vevő oktató ismerje meg a kompetenciaelvű 
moduláris szakképzés tartalmi szabályozó elemeit, 
megismerje az új módszertani követelményeket 
és a kompetenciaelv érvényesítésének lehető-
ségeit. A felkészítést a gazdálkodó szervezetek 
képviselőivel és a kamarákkal együttműködve 
valósítják meg régiós szervezésben, 1x2 nap és 
2x1 napos turnusokban, a képzés óraszáma 32 
óra. A képzés során a résztvevők találkozhatnak 

és konzultálhatnak a saját és a rokonszakmák 
képviselőivel, tapasztalatcserére, a szakmai és 
pedagógiai fogások megosztására nyílik lehe-
tőségük. A képzés ingyenes, a résztvevők teljes 
ellátást kapnak, a szakmai anyagokat a szervezők 
szintén ingyenesen biztosítják, és a résztvevőket 
díjazásban részesítik. 

Jelentkezni 2010. június 30-ig lehet a www.
savariatiszk.hu honlapon található adatlapon, ahol 
a képzéssel kapcsolatban bővebb információ ol-
vasható. Szervezési kérdésekben a 94/513-471-es 
telefonszámon adnak bővebb felvilágosítást.

CSMKIK Oktatási Igazgatóság

Képzési lehetőség munkahelyi  
gyakorlati oktatók számára

A tanulók gyakorlati képzésé-
be bekapcsolódó vállalkozások 
számára alapkérdésnek minősül 
képzési költségeiknek a szakkép-
zési hozzájárulás terhére történő 
elszámolása. 

A Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara a szakképzési 
törvény felhatalmazása alapján 
ellátja a gyakorlati képzőhelyek 
ellenőrzésével kapcsolatos fel-
adatokat. A szakképzési hozzá-
járulás elszámolásával kapcsola-
tos rendelkezéseket a 2003. évi 
LXXXVI. törvény a szakképzési 
hozzájárulásról és a képzés fejlesz-
tésének támogatásáról, valamint a 
13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet 
a szakképzési hozzájárulásról és a 
képzés fejlesztésének támogatásá-
ról rögzíti.

A hozzájárulásra kötelezett be-
vallási és elszámolási kötelezett-
ségének teljesítéséhez figyelembe 
kell venni a hatályos törvény 4/B. 
§ (2) bekezdésében foglaltakat, 
amely szerint  a gyakorlati képzés 
tanulószerződés, illetve hallgatói 
szerződés alapján történő meg-
szervezése esetén a bevalláshoz 
csatolni kell a területi gazdasági 
kamara által, a gyakorlati képzés 
telephelyére a tárgyévre vonat-
kozóan érvényes tanúsítvány 60 
napnál nem régebben kiállított 
másodlatát. 

A tanúsítvány tartalmazza: 
a) azt, hogy a hozzájárulásra 

kötelezett rendelkezik a szakmai 
gyakorlati képzés (…) megkezdésé-
nek és folytatásának feltételeivel, 

b) a több műszakos gyakorlati 
képzést is figyelembe vevő lét-
számkapacitást,

c) ha a hozzájárulásra köte-
lezett az Szt. 54/B. § 24. pontja 
szerinti tanműhelyt üzemeltet, 
ennek tényét.

A tanúsítvány kiadásának fel-
tétele a foglalkozási napló és 
a tanulószerződés (…) esetén 
fizetendő pénzbeli juttatás kifi-
zetését igazoló dokumentumok 
másolatának a területi gazdasági 
kamara részére történő bemutatása. 
Az eredeti dokumentumokat a 
kamarai szakértő a helyszínen az 
előzetesen egyeztetett időpontban 
folytatott ellenőrzéskor tekinti 
meg.

Az elszámoláshoz benyújtandó 
tanúsítvány érvényességi időtarta-
ma 2 év. (Az szhj. elszámolásához 
csatolt tanúsítványnak le kell fednie 
a teljes elszámolási időszakot, azaz 
a tárgyévet.)

Szakértőink – a jogszabályban 
rögzítetteknek megfelelően – az 
akkreditáció keretében a kérdő-
ívben foglaltaknak megfelelően 
az alábbiakat ellenőrzik a kép-
zőhelyen: 

a képzési dokumentumok meg-
léte és ismerete: szakmai és vizs-
gakövetelmények, az iskola helyi 
programja,

a foglalkozási napló rendszeres 
vezetése, 

vezetik-e a tanulók a munka-
naplójukat,

a tanulószerződés meglétét vala-
mennyi tanulóra vonatkozóan, 

a tanuló munka- és tűzvédelmi 
oktatáson való részvételét, illetve 
ennek rögzítését, 

a gyakorlati oktatás személyi 
feltételeinek (szakmai végzettség, 
gyakorlati idő, pedagógiai szem-
pontok) megfelelőségét, 

a képzőhely tárgyi feltételeinek 
(szakmai és vizsgakövetelményben 
foglalt eszközjegyzék alapján) 
meglétét,

a tanulószerződés szerinti jut-
tatások (díjazás, étkezési hoz-
zájárulás, munkaruha-juttatás, 

védőfelszerelések) átvételét igazoló 
bizonylatok. 

Ahhoz, hogy ezt az emelt szintű 
ellenőrzést a kamara lebonyolítsa, a 
vállalkozásnak mindenekelőtt egy 
kérelmet kell benyújtania postai 
levélben, faxon vagy személye-
sen (a kérelem letölthető a www.
csmkik.hu honlapról a szakképzés 
menüpont alatt).

Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy vizsgálják meg a korábban 
kiállított dokumentumok alapján, 
hogy melyek azok a szakmák, 
amelyekre szóló tanúsítványok 
2010-ben lejárnak, és az ellenőrzés 
esedékes. 

Kérelme alapján kamaránk szak-
értőt delegál, aki az ellenőrzés 
időpontját a vállalkozással elő-
zetesen egyezteti, majd lefolytatja 
az eljárást. 

Az akkreditációs eljárást a kamara 
díjmentesen végzi támogatási 
kerete erejéig. Amennyiben ezek a 
keretek kimerülnek, a tanúsítványt 
csak szolgáltatási díj ellenében áll 
módunkban kiállítani. Az ingye-
nességre való jogosultságot az írásos 
kérelmek beérkezési sorrendje szerint 
vesszük figyelembe. Éppen ezért kér-
jük Önöket, hogy időben juttassák 
el kérelmüket kamaránknak.

Amennyiben kérdése van a 
gyakorlati képzőhelyek emelt szin-
tű ellenőrzésével kapcsolatban, 
keresse Siposné Magony Mária 
szakképzési tanácsadót. Telefon: 
554-266, e-mail: magony.maria@
csmkik.hu 

A bejelentkezéssel/változás-
bejelen téssel és a bevallással kap-
csolatos nyomtatványok és kitöltési 
útmutatók megtalálhatók a www.
nive.hu honlapon a támogatás és 
bevalláskezelés menüpont alatt. 

CSMKIK  
Oktatási Igazgatóság

Gyakorlati szakképzés – Támogatási kerete erejéig a kamara ingyen végzi az eljárást 

Tájékoztató gazdálkodó szervezetek akkreditációjáról 
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A Cseh Köztársaság budapesti 
nagykövetsége a „Cseh Napok Sze-
geden“ rendezvénysorozat kereté-
ben a CSMKIK együttműködésével 
cseh gazdasági napot szervezett 
a kamarai székházban május 21-
én. A rendezvényt Jaromír Plíšek 
cseh nagykövet és Nemesi Pál, a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke nyitotta 
meg. Ezt követően Csémy Tamás 
kereskedelmi tanácsos tartotta 
meg előadását, melyben ismertette 
a Cseh Köztársaság gazdasági 
adatait, a valamint szomszédos 
országokkal és Magyarországgal 
való viszonyát.

Kiemelten foglalkozott Cseh-
ország és Magyarország gazdasá-
gi adatainak összehasonlításával 
és a két ország külkereskedelmi 
kapcsolatával. Az előadásból ki-
derült, hogy Csehország gazdasági 
mutatószámai lényegesen jobbak, 
mint a magyarországi adatok. Ezt 
mutatja, hogy míg Csehországban 
az 1 főre jutó GDP az európai uniós 
átlag 80,4%-a, addig ez az érték 
Magyarországon 64,4%. Továbbá 
azt is megtudhatták a résztvevők, 
hogy mely árucsoportok vesznek 
részt cseh–magyar kétoldalú ke-
reskedelemben. Csehország 3 fő 
exportterméke a magyar fogyasz-
tók/vállalkozások felé: dugattyús 
motorok alkatrészei, szivattyúk, 
gépek és szerkezetek, csapok, sze-
lepek (az összes export 8,5%-a), 
gépjárművek részei, alkatrészei 
(7,1%), személygépkocsik (Škoda, 
5,3%). Csehország a következő 
3 termékből vásárol a legtöb-
bet a magyar vállalkozásoktól: 
telefonkészülékek, emberi hang 
továbbítására, vételére szolgáló 
készülékek (összes import 7,2%), 
külső gyújtású gépkocsi motorok 
(6,5%), műanyagok és azokból 
készült termékek (5,5%).

A rendezvény további előadói 
voltak:

• Szűcs Éva, a Cseh Idegenfor-
galmi Hivatal munkatársa.

• Szabó Andrea, a Exclusive 
Hotels s.r.o. magyarországi kép-
viselője.

• Cseh Erzsébet projektvezető, a 
Brnói Vásár (BVV) magyarországi 
képviselője.

• Dalnoki Balázs elnökségi tag, 
Cseh–magyar Üzleti Klub.

A program során bemutatott 
prezentációkat a kamara hon-
lapján (www.csmkik.hu) megte-
kinthetik.

Az évszázados történelmi és kul-
turális kapcsolatoknak köszönhető-
en a csehek jól ismerik a magyaro-
kat, és a gazdasági együttműködések 
során egyenrangú partnerként 
tekintenek a magyarokra, bár néha 
kissé nehezen alkalmazkodnak 
a hazai üzletfelek dinamikusnak 
mondott stílusához. 

Csehországban különösen fontos 
a személyes kapcsolatok kialakítása, 
ezért egy bemutatkozó kiutazás, 
kiállításon vagy üzleti találkozón 
való részvétel alapvető feltétele 
lehet a hosszú távú kapcsolatok-
nak. Ugyanakkor cseh partnereink 
többnyire zárkózottak és rendkívül 
mértéktartóak, így egy-egy közvet-
lenebb kapcsolat kialakítása sokszor 
több éves ismeretséget feltételez. 
Udvariasak, de vitás kérdésekben 
igyekeznek elkerülni, elodázni a 
konfrontációt.

Sokat számít a helyi üzletembe-
reknek, hogy külföldi tárgyalópart-
nerük milyen nyelven kommunikál 
velük; főleg a középkorú és az 
idősebb generációnál észrevehető, 
hogy cseh és szlovák nyelven (akár 
tolmács útján is) jóval közvetle-
nebbek. A fiatalabb generációnál 
azonban nem okoz gondot az an-
gol vagy a német nyelven történő 
kommunikáció.

A csehek általában semmit nem 
kapkodnak el, az üzleti életben is 
jóval megfontoltabbak nálunk. Ezért 
előfordul, hogy nehezen és lassan 
döntenek a tárgyalást követően, 
még akkor is, ha már minden 

részlet és körülmény ismert. Így 
a magyar fél számára ajánlott, 
hogy ha sokat váratják, nyugodtan 
érdeklődjön akár telefonon, akár 
e-mailben.

A végzettségek feltüntetésére 
(Ing, Bc. Ju.Dr.) kínosan ügyel-
nek. Ha csehül folynak a meg-
beszélések, jó néven veszik, ha a 
titulusuk szerint szólítjuk meg a 
résztvevőket, idegen nyelvű tár-
gyalásnál azonban elhagyhatjuk 
a titulusokat.

Az ajándékokat a csehek jó né-
ven veszik, de ügyelni kell arra, 
hogy csak szimbolikus, és ne drága 
ajándékokat válasszunk. A jellem-
ző magyar ajándékokat örömmel 
fogadják, és elképzelhető, hogy 
viszonozzák, de az ajándékozás 
szokása rájuk kevésbé jellemző, 
mint a magyarokra.

A hivatalokban 7.45-től 16.15-
ig tart a munkaidő pénteken is, a 
profitorientált vállalkozásoknál 

azonban többnyire 9-től 18 óráig 
dolgoznak. Egy ebédmeghívás 
kiváló lehetőséget nyújthat egy 
kötetlenebb üzleti tárgyaláshoz. 
Az étkezés alatt, vagy a tárgyalások 
szüneteiben számos beszédtémát 
felvethetünk. Bár a családról és 
a pénzről kérdezni nem tabu, a 
csehek visszafogottak ezekben 
a témákban, ezért inkább mi se 
hozzuk őket szóba. Lehet óvato-
san politizálni, de nem érdemes 
elárulni saját pártszimpátiánkat, 
mert a cseh partnerünk sem fogja. 
Mindenképpen kerülendő a II. 
világháború után a kisebbségek 
kollektív bűnösségét kimondó 
Beneš-dekrétumok kérdésköre.

(Forrás: Finczicki Béla szerk. 
Szokás, illem, ajándék, Üzleti etikett 
38 országban.)

Cseh piac 
az EEN-en keresztül

A cseh piacra való belépést 
tervező hazai vállalkozások szá-
mára nagy segítséget nyújthat az 
Enterprise Europe Network, az 
Európai Bizottság egyetlen hivata-
los vállalkozásfejlesztési hálózata, 
melyen keresztül tevékenységi 
körüknek és igényeiknek megfelelő 
üzleti partnereket kereshetnek. Az 
Enterprise Europe Network szegedi 
irodáját megtalálják a kamara épü-
letében, a Szeged, Párizsi krt. 8–12. 
szám alatt, de szolgáltatásaikról 
részletes tájékoztatást kérhetnek 
az eenszeged@csmkik.hu e-mail 
címen is. 

Cseh gazdasági nap Szegeden

Amit a cseh üzleti  
kultúráról tudni érdemes



Köszönetet a rendezvény minden támogatójának:
Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, Jonathermál Zrt., 

SZTE, Tisza Volán Zrt., Gridline Kreatív Ügynökség, Lapcom 
Kft., Rádió 88, Rádió Plusz, VTV Szeged, IVSZ, Szilánk Zrt., 
HVG, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, Szegedi Sport 
és Fürdők Kft. Emlékpont, Csú-sziki Kalandpálya Kalandpark, 
SZTE Füvészkert, Móra Ferenc Múzeum, Személyiségkalauz Kft., 
IH rendezvényközpont, Rézangyal Bisztró, Fitt World Fitness, 
Szegedi Vadaspark.
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A Csongrád Megyei Keres-
kedelmi és  Iparkamara,  az 

Enterprise Europe Network – 
Szeged és a Junior Achievement 

A válság során egyre élesebb lett 
a felismerés a világban: a gazdasági 
fejlődés motorja az innováció, 
annak hajtóereje pedig a kuta-
tásfejlesztés (K+F). Az unió új 
stratégiai programja is ragaszkodik 
a már a lisszaboni stratégiában 
is megfogalmazott 3 százalékos 
GDP-arányos K+F-ráfordításhoz. 
Ezt azonban eddig Európában csak 
Finnországnak és Svédországnak 
sikerült elérnie. 

A KSH 2008-as adatai szerint a 
hazai K+F ráfordítások forrásainak 
összetétele kedvezően alakult: vál-
lalkozások finanszírozták a kutatási-
fejlesztési tevékenység 48,3 százalékát, 
átvéve ezzel a központi költségvetés 
korábbi vezető szerepét. A fejlődést 
mutató statisztikák ellenére azonban 
az uniós rangsorban visszacsúsztunk 
a 22. helyre.

Magyarország lemaradását nagyon 
egyszerű lenne azzal magyarázni, 
hogy kis ország, kevesebbet tud 
K+F-re költeni. Ma azonban már 
jól látszik, a sok pénz nem elég a 
sikerhez, a kutatási kiadások hatása 
és összetétele legalább olyan fontos. 
Gyakran emlegetett mutató például 
a kutatások piaci hasznosulása, 
amelyben az unió egésze, és Ma-

gyarország sem büszkélkedhet kiváló 
minősítéssel. A kis- és középvállal-
kozások javára kiírt brüsszeli K+F 
pályázatokat tekintve a ráfordítá-
sok kevesebb mint 10 százalékából 
lesz piacképes produktum. (Forrás: 
Piac&Profit 2010/5.)

Az Enterprise Europe Network célja, 
hogy összehozza az innovatív techno-
lógiát felajánló és az az iránt érdeklődő 
ügyfeleit, és segítse a vállalkozásokat 
a nemzetközi piacra jutásban.

Az Európai Bizottság egyet-
len hivatalos vállalkozásfejlesz-
tési hálózata hozzáférést biztosít 
olyan technológiákhoz, melyek 
Magyarországon még nem kerültek 
alkalmazásra, és segíti a külföldi 
cégekkel történő hatékony kap-
csolatfelvételt.

A Enterprise Europe Network 
segítséget kínál mindazoknak, akik 
innovatív fejlesztéseiket szeretnék 
felajánlani az európai piacon, in-
novatív technológiákat, kutatási 
eredményeket, üzleti megoldásokat 
keresnek, vagy európai projekt-
partnert szeretnének találni közös 
kutatás-fejlesztési projektek meg-
valósításához.

(Bővebb információ az eenszeged@
csmkik.hu e-mail címen.)

Másodszor rendezték meg az 
Európai Kis- és Középvállalkozá-
sok Hete című programsorozatot 
május 25. és június 1. között – 
idén már 37 ország csatlakozott 
a kampány céljaihoz különböző 
rendezvényekkel. 

A Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara, valamint a 

Információs roadshow
Csobbanj Európával! 

A programot a vidéken élők számára 
indítja a nyári kánikulában a Europe 
Direct, mely a kamaránkban működő 
Enterprise Europe Networkhöz hasonlóan 
az Európai Bizottság hivatalos hálóza-
ta. A roadshow elsődleges célja, hogy 
az európai uniós állampolgárság adta 
lehetőségekről – utazás, továbbtanulás, 
munkalehetőségek, nyugdíjak stb. – 
ingyenes információkat nyújtsanak a 
strandolók számára.

A kezdeményezéshez a CSMKIK 
Enterprise Europe Network irodája is 
csatlakozik a vállalkozóknak szóló lehetőségekkel, informá-
ciókkal.

Események Csongrád megyében:
Július 17. (szombat) Sziksóstó.
Július 18. (vasárnap) Mórahalom, gyógyfürdő.

Próbálkozó vállalkozók Csongrád megyében

Kalandjáték a kamarában

Az első három helyezett és felkészítő tanáraik: I. Batsányi gimná-
zium (Csongrád), II. és III. a II. rákóczi Ferenc szakközépiskola 

Brummogó Kft. és Naturál Kft. csapata (Kiskunfélegyháza). Munkában a zsűri
Magyarország szervezésében 
május 27-én, már második 
alkalommal rendezték meg a 
„Próbálkozó vállalkozók Csong-
rád megyében” című 16–18 év 
közötti középiskolás fiataloknak 
szóló vetélkedőt az Európai 
Kis- és Középvállalkozások 
Hete alkalmából. 

Négy városból (Csongrád, 
Kiskunhalas, Szeged, Szentes) öt 
középiskola tíz 3 fős csapata jutott 

be a kamara szegedi székházában 
tartott verseny döntőjébe, mely-
nek feltétele egy vállalkozói ötlet 
megfogalmazása volt.

A kalandjátéknak igazán jó vissz-
hangja volt mind a zsűriben részt 
vevő vállalkozások képviselői, mind 
a versenyző diákok és iskoláik 
részéről.

A vetélkedő színvonalát emelték 
a támogatók által felajánlott értékes 
ajándékok.

A gazdasági fejlődés motorja az innováció

Segítség a K+F piacon

kamarában működő Enterprise 
Europe Network szervezésében 3 
eseményre került sor. 

A KKV hét fő támogatója Csong-
rád megyében az MKB Bank volt.
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A CSMKIK közös információs standot működtetett a vásárban 
a Magyar–szerb Kereskedelmi és Iparkamarával.

Magyar–szerb üzleti kapcsolatok

Kamarai delegáció az újvidéki vásárban
Augusztus 26–29.

Nemzetközi és 
regionális Gazdasági 

Vásár Szabadkán
Szabadka a legnagyobb és az 

egyik legfejlettebb ipari, kultu-
rális és közlekedési központja 
Észak-Bácskának, emellett 
közvetlenül az Európai Unió 
határán helyezkedik el, így 
kiemelt helyszíne a nemzet-
közi rendezvénynek A vásáron 
szerbiai, elsősorban vajdasági 
vállalatok és vállalkozók mellett 
magyarországi, romániai és a 
volt Jugoszlávia tagköztársa-
ságainak üzletemberei is részt 
vesznek.

Tematika: építőipari fel-
szerelések és anyagok, építő-
ipari gépek, famegmunkálás, 
légtechnikai berendezések, 
enteriőr, textilipar, ruházat, 
mezőgazdasági felszerelések, 
szerszámok, élelmiszeripar, 
alkoholos és üdítő italok, 
élelmiszer-ipari technológia, 
göngyöleg előállításának tech-
nológiája, bútorok.

A CSMKIK a Szabadkai 
Körzeti Gazdasági Kamarával 
közös információs standon 
vesz részt a kiállításon, ahol 
tagjainknak lehetősége nyílik 
cég- és termékprospektusok el-
helyezésre. Ilyen irányú igényét 
kérjük, jelezze, és a prospektu-
sokat jutassa el Bábi Tímea üz-
letfejlesztési tanácsadó részére. 
(Tel.: 62/554-252, e-mail: babi.
timea@csmkik.hu)

Várható, hogy a magyar kiál-
lítói megjelenés állami támoga-
tással valósul meg. Amennyiben 
önálló standon tervez megje-
lenést, kérjük, hogy szándékát 
szintén a fenti elérhetőségen 
jelezze, hogy tájékoztathassuk 
a lehetőségekről. 

A vásárral és a szakmai 
programmal kapcsolatos infor-
mációkat folyamatosan megje-
lentetjük a kamarai honlapon 
a Kiállítások menüpontban.  
(www.csmkik.hu)

Az AGROMALIM & SMART 
PACK kiállítást a 19. alkalommal 
rendezik meg szeptember 9–12. 
között a több mint 160 000 lakosú 
Aradon, a kereskedelmi és iparkamara 
kiállítási központjában. A romániai 
székhelyű cégek mellett Szerbiából, 
Ausztriából, Olaszországból is lesznek 
kiállítók, és évek óta jelentős a magyar 
kiállítók részvétele is.

Tematika: élelmiszerek, italáruk, 
mezőgazdasági termékek és beren-
dezések, mezőgazdasági gépek és 
felszerelések, kertészeti eszközök és 
felszerelések, technológiai berende-

zések, takarmányok, szolgáltatások, 
csomagolóanyagok, csomagológépek 
és technológiák, élő állatok.

A kiállításhoz kísérő rendezvény-
ként szakmai konferencia kapcso-
lódik, valamint állatkiállításra is 
sor kerül.

A támogatott kollektív magyar 
kiállítói megjelenést ez évben is a 
Körös-Trade Kft. szervezi (e-mail: 
info@korostrade.hu).

A kiállításról és a kapcsolódó szak-
mai programról aktuális információ-
kat talál a www.csmkik.hu honlapon, 
a kiállítás menüpontban.

A Magyar Minőség Társaság „Mi-
nőséggel kapcsolatos rendezvények, 
események” néven létrehozott egy 
nyilvánosan megtekinthető nap-
tárat. Céljuk egyrészt az, hogy az 
érdeklődők egy helyről kapjanak 
információt a minőséggel kapcso-
latos rendezvényekről, másrészt a 
gyakori – sokszor elkerülhetetlen 
– programátfedések lehetőségek 
szerinti csökkentése. 

A Magyar Minőség Társaság 
vállalja, hogy a hozzá e-mailben 

küldött külön kérés alapján az adott 
„minőséggel” kapcsolatos progra-
mot – a beérkezés sorrendjében 
– a forrás eredetének ellenőrzése 
után ebbe a naptárba díjmentesen 
bejegyzi. E-mail: titkarsag@quality-
mmt.hu

A „MINŐSÉGGEL KAPCSO-
LATOS rENDEZVÉNYEK, ESE-
MÉNYEK” Google Naptár elérhető 
a nyilvános naptárak között és kö-
vetkező linken: http://tinyurl.com/
minosegesemenyek

A május 15–22. között meg-
rendezett, nagy hagyományokkal 
rendelkező Újvidéki Nemzet-
közi Mezőgazdasági és Élel-
miszer-ipari Vásáron az idén 
partnerország státusban jelent 
meg Magyarország. A kollektív 
nemzeti standon több mint 
80 magyar cég mutatkozott 
be. A vásárhoz kapcsolódóan 
május 20-án a magyar–szerb 
gazdasági együttműködési le-
hetőségeket bemutató kamarai 
szakmai konferenciát szervezett 
a Magyar–szerb Kereskedelmi 
és Iparkamara.

Kamaránk széleskörűen pro-
pagálta a rendezvényt, és közös 
buszos kiutazást is szervezett a vásár 
megtekintésére és a szakmai napon 
való részvételre. Mintegy 30 kamarai 
tagvállalkozás képviselői – köztük 
elnökségi tagok is – csatlakoztak a 
kiutazó delegációhoz, melyet Nemesi 
Pál CSMKIK-elnök vezetett.

A kamarai delegációt Dobai 
János, a vajdasági tartomány me-
zőgazdasági államtitkár-helyettese 
fogadta, majd a szakmai konfe-
rencia keretében bevezető előadást 
tartott Mihailo Vesovic, a Szerbiai 
Gazdasági Kamara alelnöke, Nikola 
Stojšić, a Vajdasági Gazdasági 
Kamara elnöke, valamint Jójárt 
Miklós, a Magyar–szerb Keres-
kedelmi és Iparkamara ügyvezető 
alelnöke. Mindhárom kamara 
képviselője kiemelte a kooperá-
ciós kapcsolatok üzletfejlesztésre 
gyakorolt pozitív hatását, valamint 
a kamarák magyar–szerb üzleti 
kapcsolatok kiépítésében való 
szerepvállalását.

Ezt követően Ratko Filipović, 
a Vajdasági Gazdasági Kamara 
alelnöke ismertette a kamara és a 
vajdasági kormány nemrég útjára 

indított, „Vajdaság az Ön stratégiai 
partnere” című közös kezdemé-
nyezését, melynek célja a kis- és 
középvállalkozások közötti, határon 
átnyúló partnerségi kapcsolatok 
kialakítása. Hangsúlyozta, hogy 
a kis- és középvállalkozói szektor 
partnerkapcsolatok segítségével nö-
velni tudja termelését. A magyar–
vajdasági üzleti kapcsolatok előnye 
továbbá, hogy jó minőségű áruval 
bővíthető a hazai piaci kínálat (a 
keletről érkező áruval szemben), 
és ezzel párhuzamosan növelhető 
a helyi cégek versenyképessége. 
Emellett az sem elhanyagolha-
tó szempont, hogy a vajdasági 
lakosság jelentős része magyar 
anyanyelvű, így nyelvi akadályok 
sem jelentkeznek az üzleti part-
nerek tárgyalásai során.

A konferencia zárásaként cége 
szerbiai sikertörténetét ismertette 
Kovács Gábor, a magyar tulajdonú 

Fornetti Mini Peciva d.o.o. cégve-
zetője; dr. Fébel Hedvig egyetemi 
magántanár, valamint Halmos 
László, az Omnipack Klaszter 
elnöke pedig új termékeket és 
technológiákat mutatott be az 
élelmiszer-előállítás és csoma-
golás területén. Végül sor került 
a Magyar–szerb Kereskedelmi és 
Iparkamara, valamint a Vajda-
sági Gazdasági Kamara közötti 
együttműködési megállapodás 
ünnepélyes aláírására.

A konferenciát üzleti megbeszé-
lések követték, amelyek számos új 
kaput nyitottak meg a résztvevő 
vállalkozások jövőbeli, szerbiai 
kapcsolatépítése felé. A potenciális 
üzleti partnerek megválasztását 
nagyban segítette, hogy az újvidéki 
vásár lehetőséget nyújtott a kiállító 
cégek tevékenységének megis-
merésére, és az esetleges üzleti 
lehetőségek feltérképezésére. 

Élelmiszer-ipari és csomagolástechnikai kiállítás Aradon

AGrOMALIM & SMArT PACK
Minőséggel kapcsolatos  

rendezvények, események
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A CSMKIK kézműves tago-
zata fodrászok, kozmetikusok és 
műkörömépítők együttműködésével 
„Sztárok a páston” címmel szép-
ségfesztivált rendezett május 16-án 
Szegeden, a kamara székházában.

A rendezvény célja az volt, hogy 
a három szépségszakma – fodrász, 
kozmetikus és műkörömépítő – ösz-
szefogásával és együttműködésével, 
az igényesség jegyében bemutatassák 
a legújabb trendeket, betekintést 
engedjenek a versenyzés világába; 
másrészt a vizsga előtt álló fiata-
loknak bemutassák a szakmai, a 
gyakorlati vizsgakövetelményeket. 
Mindnyájan tudjuk, hogy hajvise-

letünk, arcunk és körmünk döntően 
meghatározza megjelenésünket. Az 
egyéniségünknek, arckarakterünknek 
megfelelő hajviseleti forma, a smink, 
az ápolt és szép köröm, és a színvilág 
önbizalmat ad, magabiztossá tesz, jó 
közérzetet biztosít, és növeli sikere-
inket a társas kapcsolatban.

A rendezvényen ez a hangulat és 
látványosság kézzel fogható közelség-
be került. Lenyűgöző volt a látvány, 
amit produkáltak a szépségipar 
szakemberei. 

A rendezvény megálmodója, fő 
szervezője Tombáczné Szemerédi 
Zsuzsa volt. Önzetlen munkáját 
ezúton is köszönjük!

Öröm és jó érzés volt látni, hogy 
a közreműködő versenyfodrászok 
kamaránk kézművesei, a fodrászszek-
ció tagjai. A közreműködők pedig 
valamennyien országos, európai és 
világversenyek győztesei, helyezettjei, 
elismert, neves szakemberek.

A rendezvényt, a bemutatót a 
kamara mellett a Wella, a Babor, 
és a Cesars Secret világhírű cégek 
magyarországi képviseletei támo-
gatták, a legkorszerűbb anyagokat, 
világszínvonalú technológiákat bo-
csátották a résztvevők rendelkezésére. 
Köszönet érte! 

Orcsik Sándor 
a kézműves tagozat elnöke

A CSMKIK kézművesei immáron 
másodízben rendeztek kézműves 
napot május utolsó szombatján, 
Algyőn a szabadidőközpontban. 
A kamarai családi napon egész 
nap a mesterségeké, a játéké, a 
sporté és a kulináris élvezeteké 
volt a főszerep.

Érkezéskor lángossal és pálinkaféle-
ségekkel fogadtuk az érkezőket. Igaz, a 
bátortalanok megijedtek az esőtől, így 
nem, vagy késve érkeztek. Viszont a 
délelőtti eső a programot nem zavarta, 
mivel zárt helyen, a repülőgéphangár-
ban zajlottak az események.

 Az alaphangulatot az Algyői Ha-
gyományőrző Citerazenekar szóra-
koztató műsora adta meg, kellemes 
népi dallamokkal kedveskedtek a 
nagyérdeműnek. A megjelenteket 
Orcsik Sándor, a kamara kézműves 
tagozatának elnöke köszöntötte, 
majd Rabi József, az MKIK országos 
elnökségének tagja, BAZ megyei 
kézműves alelnök megnyitotta a 
kézműves napot.

Eligazodás  
a virtuális üzleti 

világban
A Leonardo da Vinci prog-

ram keretében, az Inno-Motive 
Nonprofit Kft. vezette nemzetközi 
fejlesztési csapat, a „SeeS – Kis- és 
középvállalkozások e-learningel 
a hatékony e-munkáért” című 
projekt megvalósításával, azon 
vállalkozások vezetőinek és mun-
katársainak kíván gyakorlati és 
praktikus segítséget nyújtani, akik 
szeretnének felkészülni a „virtuális 
üzleti világ” által megkívánt új 
munkamódszerekre. Olyan on-
line eszköztár és e-learninges 
tananyag kerül kidolgozásra, 
amely felkészíti a vállalkozások 
vezetőit és munkatársait a hatékony 
on-line e-munkavégzésre és e-ügy-
félkezelésre. Az on-line eszköztár 
használatával megtudhatják, hogy 
mely, az e-munkához elengedhe-
tetlen készségeik szorulnak továb-
bi fejlesztésre, illetve az egyéni 
igényüknek megfelelő fejlesztési 
tervet is készíthetnek, majd részt is 
vehetnek ezeken az on-line képzé-
seken, webináriumokon. A projekt 
előrehaladásának folyamatába és 
a tesztelésbe bekapcsolódni vágyó 
partnerek és egyéni érdeklődők 
(kis- és középvállalkozók, intéz-
mények, távmunkások, cégek, 
civilek) a sees@innomotive.hu 
e-mail címen vagy a www.elearn-
ework.eu projekthonlapon tudják 
jelezni szándékukat.

Sztárok a páston

Szépségfesztivál 2010

Kézműves nap Algyőn

A szakmai programok sorában 
dr. Szulovszky János, az MTA VEAB 
kézműves ipari történeti munkabi-
zottság elnöke, „Kézműves értékek” 
címmel tartott előadást. Ezt követően 
a kiállító kézműveseket és az általuk 
kiállított termékeket ismerhették meg 
az érdeklődők. A kézműves pályáról, 
a szakmai életútjukról és hitvallá-
sukról beszéltek az alkotók.

Izgalmas szellemi tornát jelentett 
Szügyi György szellemi vetélkedője 
és együttműködési játéka.

Az események alatt ingyenes thai 
masszázst vehettünk igénybe.

Ez idő alatt odakint rotyogtak 
a bográcsok, ahányan csak főztek, 
annyiféle ízt, finomságot fogyaszt-
hattak a rendezvény résztvevői. A 
jó ebédhez a jó zenét Szakál László 
és Gál Tibor szolgáltatta.

Sokan kóstoltak igen magas táp-
értékű kecskesajtot. 

Újvári Mihály, az Európai Borlo-
vagrend Dél-alföldi Legátus főbo-
rásza a saját borait mutatta be. Dr. 

Molnár Attila bortanácsos pedig 
„A bor jótékony hatása az emberi-
ségre” címmel tartott lebilincselő 
és tanulságos előadást.

 Ebéd után sport következett. 
három csapat mérte össze a tudá-
sát, képességét patkódobálásban, 
lécen járásban és kapura lövésben. 
Meglepetésre, vagy talán mégsem, 
a sportvetélkedőt a többségében 
lányokból álló csapat nyerte. 

A gyerekek aszfaltrajzversenyén 
– ahol 8-an indultak – minden 
gyermek elérte a kiváló minősítési 
szintet, jutalmat kaptak.

A nap végén valamennyi bog-
rácsfőző ajándékot kapott a kiállító 
kézművesek felajánlásaiból.

A rendezvény háziasszonya és 
műsorvezetője Szeberényi Klára 
volt, aki mindenki megelégedésére 
kitűnően vezette a programot.

Úgy gondoljuk, a kézműves nap 
mindenképpen az összetartozás érzé-
sét, a barátságok ápolását szolgálta.

 Orcsik Sándor 
a kézműves tagozat elnöke
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A fizetési meghagyás végrehajtási szabályai
Megszülettek a június 1-jén hatályba lépett elektronikus fizetési 

meghagyásról szóló szabályok végrehajtási rendeletei. Az új előírások 
nemcsak az online, hanem a papír alapú eljárást is érintik. 

A 22/2010. (V. 7.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárásban 
és a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti eljárásban 
alkalmazandó papír alapú és elektronikus űrlapokról, a 23/2010. (V. 
7.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárás automatikus ügyel-
osztási rendszerének működéséről és az új közjegyző kijelölése iránti 
kérelem előterjesztését megalapozó kérelmek számáról, a 24/2010. 
(V. 7.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárás során érvényesülő 
költségkedvezmény előfeltételeiről, engedélyezéséről, megvonásáról 
és a költségek előlegezéséről, továbbá az előlegezett, valamint a nem 
előlegezett költségek megfizetéséről és behajtásáról, a költségkedvez-
mény engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról, 
míg a 25/2010. (V. 7.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárá-
sért és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtási eljárás 
elrendeléséért fizetett eljárási díjból és végrehajtási díjból, valamint 
a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetett díjakból származó 
bevétel felosztásáról, továbbá az egyes közjegyzőket megillető összeg 
kiszámításának módjáról szól.

22/2010. (V. 7.) IRM rendeletben szereplő nyomtatványok – a fizetési 
meghagyás kibocsátása iránti egyszerűsített, papír alapú kérelmet kivéve 
– 2010. június 1-jén hatályba léptek. 

Valamennyi fenti jogszabály a Magyar Közlöny 2010/70. számában 
jelent meg. A rendelkezések egy része már június elsejétől, másik részük 
ellenben csak 2011 januárjától lép hatályba.

átláthatóság a közbeszerzési eljárásokban
A 113/2010. (IV. 13.) korm.-rendelet szabályozza a közbeszer-

zési eljárásokban alkalmazható átláthatósági megállapodást és az 
átláthatósági biztosok nyilvántartását. Az új szabályok nagyobb 
nyilvánosságot és erősebb kontrollt biztosítanak a közbeszerzési 
eljárásoknál. 

Az átláthatósági megállapodás és az átláthatósági biztos intézményének 
kötelezővé tételét lépcsőzetesen vezetik be: 2010. július 1-jétől minden 
olyan uniós forrásból megvalósuló útfejlesztési közbeszerzési eljárásnál 
kötelező lesz ezek alkalmazása, amelynek értéke meghaladja az 1 milli-
árd forintot; 2011. január 1-jétől pedig minden 200 millió forint feletti, 
többségében állami költségvetési forrásból, illetve európai uniós vagy 
más nemzetközi forrásból megvalósuló közbeszerzésnél lesz átláthatósági 
megállapodás és biztos.

Ahol kötelező lesz az átláthatósági megállapodás megkötése és a biztos 
alkalmazása, ott a közbeszerzési eljárás előkészítésekor az ajánlatkérő 
választ átláthatósági biztost a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett 
névjegyzékben szereplő biztosok közül. Ugyanaz az ajánlatkérő 1 éven 
belül nem dolgozhat többször ugyanazzal a biztossal. Valamennyi közbe-
szerzésben részt vevő cégnek alá kell írni az átláthatósági megállapodást, 
és kizárólag olyan információkat nem lehet majd nyilvánosságra hozni, 
amelyek sértik az üzleti titkot.

Új képesítési követelmények az ipari és  
kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 21/2010. (V. 14.) NFGM 
rendelete az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához 
szükséges képesítésekről szól.

E rendelet rendelkezései nem érintik a rendelet hatályba lépését megelő-
zően hatályban lévő jogszabályok alapján elismert képesítések, mentesítések, 
valamint a rendelet hatályba lépését megelőzően megszerzett szakképesítést 
tanúsító bizonyítványok érvényességét, illetve további alkalmazhatóságát.

A rendelet 2010. május 17-én lépett hatályba, mellyel egy időben az 
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet bizonyos részei hatályukat vesztették. 

A 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet mellékletében meghatározott alábbi 
tevékenységek az ott megjelölt képesítéssel végezhetők: 

elektronika, műszeripar
energetikai berendezés kezelés, szerelés, üzemeltetés
kiskereskedelem (vendéglátás)
könnyűipar (bőripar, faipar, nyomdaipar, ruhaipar, textilipar)
műszaki biztonság
nehézipar (fémmegmunkálás, kohászat, gépszerelés, -kezelés)
nem fizikai foglalkozás
szolgáltatóipar
vegyipar
villamosenergia-ipar.
Az 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet szabályozza továbbra is az alábbi 

tevékenységekre vonatkozó képesítéseket:
atomerőművi tevékenység
bányászat
idegenforgalom
építőanyag-ipar.
Azon tevékenységekhez kapcsolódó követelményeket, amelyeket a 

5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet melléklete nem tartalmazott, a tevékenységet 
folytató személyeknek 2011. december 31-ig kell teljesíteni.

A 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet kiskereskedelem (vendéglátás) 
fejezetében meghatározott tevékenységek esetében a Ker. tv.-ben meg-
határozott kereskedelmi ügynöki tevékenységet, közterületi értékesítést, 
vásári és piaci értékesítést, valamint üzleten kívüli kereskedést folytató 
személyeknek 2011. december 31-ig kell teljesíteniük a rendeletben 
meghatározott követelményeket.

A rendelet a Magyar Közlöny 2010. évi 79. számában jelent meg.

APEH üzemanyagárak
Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély 

az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja 
el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

2010. június 1-je és június 30-a között alkalmazható üzemanyagárak: 
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 339 Ft/l
Gázolaj 316 Ft/l
Keverék 366 Ft/l
LPG-autógáz 183 Ft/l.
Az APEH közlemény a Hivatalos Értesítő 2010. évi 38. számában 

jelent meg.

2010. július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárak: 
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 340 Ft/l
Gázolaj 322 Ft/l
Keverék 366 Ft/l
LPG-autógáz 183 Ft/l
Az APEH közlemény a Hivatalos Értesítő 2010. évi 47. számában 

jelent meg.

A B.K. Group Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 2006. április 
24-én alakult, a szakmai tisztes-
ség, a józan kockázatvállalás és 
a gazdasági önállóság igényével. 
A cég az elmúlt évek alatt stabil 
gazdálkodású, folyamatos fejlődést 
mutató elismert céggé alakult 
a szegedi régióban a szakmán 
belül.

A cég kialakult alvállalkozói kör-
rel dolgozik együtt, mely garancia 
a minőségi munkára.

Tevékenységi körük kiter-
jed az építési  fővál la lkozás 
és a generál kivitelezés teljes 
szolgáltatási köreire, melyek 
a cégtulajdonos (Börcsök Gá-
bor) irányításával működnek.  
Ezenkívül a cég kiemelt tevékeny-

sége még a mélyépítés és 
a földmunka, korszerű, 
speciális munkagépek-
kel, megadott határidőre 
és a megrendelő igényei 
szerint.

A céget stabil, fejlődő, 
a kihívásoknak megfelelő 
vállalkozásként kívánják működtet-
ni. Céljuk az egyre fokozódó piaci 

versenyben a már ismert, illetve 
leendő megrendelőik folyamatos és 
még szélesebb körű kiszolgálása.

Céginfó

Bemutatkozik a B.K. Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
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Hampel Tamás az általa korábban 
elég sokat ostorozott gazdaságpo-
litikai húzások felidézése, illetve 
következményeinek bemutatása 
után felteszi napjaink legaktuálisabb 
kérdését: vajon lesz-e elég ereje, 
bátorsága az új kormánynak ahhoz, 
hogy szembenézzen a korábbi hi-
bákkal, melyek megrendítették az 
ország gazdaságát, és általa az állam 
működéséhez szükséges pénzügyi 
forrásokat. Azt vizsgálja most a 
szerző, hogy „mekkora felelőssége 
van az MNB-nek a magyar gazdaság 
válságossá vált helyzetében”.

 A szerző Róna Péter, Matolcsi 
György, Surányi György, Parragh László, 
Szenkirályi Balázs és mások nyilatko-
zataira alapozva megállapítja, a fiskális 
szemléletű megszorítások, köztük az 
adóemelésekre és megszorításokra 
alapozott deficitcsökkentési szándék, 
kifejezetten káros következményekkel 
járt a vállalkozási szektor számára. 
Rontotta a növekedési esélyeket és 
magát a versenyképességet. Amit az 
MNB azzal tetézett, hogy megengedte 
a devizahitelezést, bebetonozta a forint 
árfolyamát, s szűkítette a mozgásterét, 
ráadásul feladta a monetáris politika 
lehetőségét. Mert csak az alacsony 
inflációs várakozásokra, tehát az ár-
stabilitás elérésére koncentrált, ami 
viszont megkövetelte a magasabb 
irányadó kamatokat és az erősebb 
forintárfolyamot, ami bizony óriási 
vétek volt. 

Az MNB hosszú ideje abban az 
illúzióban élt, hogy nincs szükség 
jelentős devizatartalékokra. Úgy vélte, 
hogy a tiszta, a ,,szent” piac a keres-
let–kínálat automatizmusán keresztül 
minden egyensúlytalanságot felold. 
Nem oldotta fel! Ha olyan helyzet 
áll elő a világban, hogy a pénzcsapok 
elapadnak, és nem ad senki pénzt 
a lejáró hitelek megújítására, akkor 
egy ország csak a saját tartalékaira 
hagyatkozhat. Ha elegendő a tarta-
lék, akkor a fennálló államadósság 
lejáró részleteit ki tudja fizetni, képes 
kamatokat fizetni, esetleg egy ideig az 
importot is tudja finanszírozni, vagy a 
forint árfolyamát folyamatos vásárlá-
sokkal védeni. Amennyiben erre nem 

képezett az MNB elégséges forrásokat, 
úgy számunkra elfogyott az a levegő, 
amely időt engedett volna arra, hogy 
kellő alapossággal és nyugalommal 
tárgyalhassunk az aktuálisan szük-
ségessé váló hitelekről. Nem maradt 
ezért az előidézett helyzetben más 
választásunk, mint mielőbb megál-
lapodni, és elfogadni a leghamarabb 
elénk tolt – nyilván nem elsősorban 
a mi számunkra előnyösen megha-
tározott – feltételeket. 

A helyzet megoldására egy mixelt 
terápiát mutat be a szerző, eszerint 
egy-két évig a belső keresletet kellene 
elsősorban élénkíteni, a költségvetés 
egyenlegének „számottevő” rontása 
nélkül. A jegybank közreműködésével 
egy gyengébb forinttal, és a magasabb 
kamatszintet is megengedő, ugyan-
akkor az eddiginél lazább monetáris 
politika folytatásával lehetne meg-
indulni. Maguk a közgazdászok is 
vitatkoznak. Az egyik iskola képviselői 
azt mondják: mindennél nagyobb 
veszély az infláció, a pénz gyengülése, 
ezért az MNB legfontosabb feladata 
a pénz vásárlóerejének megőrzése, az 
árstabilitás fenntartása. Mások viszont 
azt mondják: az árstabilitásnál fon-
tosabb a forint euróhoz viszonyított 
gyengébb átváltási árfolyama, hogy 
segítsük a gazdaságot (több export, 
több munkahely stb.), és ezzel a 
gazdaságpolitikát is (több adóbevétel, 
kevesebb szociális kiadás).

Hampel Tamás népi bölcsességgel 
zárja elemző sorait. Az okos ember 
mások kárán, a többség legalább a 
sajátján, míg a buta senkiéből sem tanul. 
A válságkezelés és a gazdaságélénkítés 
technikáit illetően létező, megismerhető 
és adaptálható sikeres tapasztalatokat 
ajánl a döntéshozók figyelmébe.

Hampel Tamás a jegybank felelősségéről 

Monetáris politika 
színe és fonákja

Dr. Hampel Tamás, a kamara vásárhelyi szerveze-
tének elnöke, a Code-In Kft. ügyvezetője (képünkön) 
nem egy nyugvó ember. Időről időre hallatja hangját, 
nemcsak közvetlen szakterületét, az ingatlanvilágot 
érintő kérdésekben, de a nemzetgazdaság állapotáról 
is rendre előáll összegző, kritikai véleményével. Ezt 
teszi most is, égető aktualitással ezúttal a jegybank 
monetáris politikáját tette boncasztalra. Mondandója 
kifejtéséhez most is hatalmas szakmai háttéranyagot 
vonultat fel, különféle véleményeket, nézeteket üt-
köztet, meghatározó gazdaságpolitikusokat idéz, s 
mindezt saját gondolatsorára felfűzve rendezi össze izgalmas, koherens 
egésszé. Terjedelmi korlátaink miatt most csak néhány figyelemfelkeltő 
mondatra, megállapításra szorítkozhatunk – az elemző írás a kamara 
honlapján (www.csmkik.hu) teljes terjedelemben olvasható.

A gépjárműipar egyik legjelen-
tősebb hazai szakmai eseményének 
számító Autó-DIGA Autófenntartó 
Ipari Szakkiállítás egyik szakmai 
programjaként, Karosszériajavítók 
és -fényezők válsága címmel rendezett 
tanácskozást az X-MEDITOr Kft. 
és a Karosszériajavítók és Fényezők 
Egyesülete (KAFE). A fórumot Szénási 
róbert, a KAFE elnöke (képünkön) 
vezette, aki előadást is tartott a témá-
ban. A biztosítók közül csak a Generali  
fogadta a karosszériások és fényezők 
meghívását, viszont a szép számban 
megjelenő érintettek a tervezett  két óra 
helyett négy órán keresztül keresték a 
választ arra, hogyan jutott ilyen drámai 
helyzetbe a szakma, és hogyan lehet 
kilábalni belőle. A helyzetről a győri 
tanácskozás jegyében Szénási róbert 
összefoglaló dolgozatot készített, me-
lyet az alábbiakban – terjedelmi okok 
miatt   – rövidített formában adunk 
közre. A hosszabb változatot a 
kamara honlapján (www.csmkik.
hu) megtekinthetik. 

 Az autójavítók válsága
– Az autójavító szakma válságban 

van, ami több részből tevődik össze. 
Az autók egyre jobbak, lényegesen 
alacsonyabb a karbantartási igényük, 
mint a korábbi évek technológiai 
színvonalán gyártott járművekének. 
Ki kell azt is mondani: túl sok autó-
javító vállalkozás van Magyarországon, 
nincs annyi javításra szoruló és sérült 
gépjármű, amely el tudná látni őket 
kellő mennyiségű munkával. És akkor 
még nem is beszéltünk a feketegazda-
ságról, ahol hihetetlen nagy számban 
fordulnak elő illegális ,,autójavítók”. Ez 
az arány szerintem valahol a 25–50% 
között lehet. 

Miért magasabbak az árak? 
– Teljesen érthetetlen számomra, hogy 

a biztosítók állandóan a független autó-
javítók óradíjának alacsonyan tartásával 
akarnak költségcsökkenést elérni.   Pedig 
– a szakma képviselői mellett – nekik 
kellene tudni a legjobban, hogy egy javítási 
számlának az összetétele körülbelül 80 
százalékban anyagköltség, és mindössze 
20 százalék a munkadíj. Az alkatrészárak 
Magyarországon lényegesen magasabbak 
mint a környezetünkben lévő országok-
ban.  A fényezőanyagok pedig kirívóan 
drágábbak.  A külföldi gyártóktól pedig 
mindegyik ország nagyjából hasonló áron 
kapja a festéket, mégis nagy az eltérés. 
Ugyanaz a fényezőanyag Szlovéniában 
körülbelül 40 százalékkal olcsóbb mint 
Magyarországon.

Nem fagyhatnak be  
az óradíjak  

 – A vállalási óradíjak befagyasztására 
tett biztosítói igyekezet egyértelműen a 
javítás minőségének rovására megy. A 
biztosítók még mindig maximum 4000-
5000 forint körüli órabérben gondolkod-

nak, noha 1995-ben már 3520 forint volt 
az AUDATEX-es kalkulációs rendszerrel 
számított óradíj.  Közben eltelt 15 év, 
hadd ne soroljam, mi mindennek ment 
fel az ára azóta, és mennyivel emelkedtek 
a vállalkozók közterhei. Magyarországon 
legális vállalkozás 4-5000 forintnál ala-
csonyabb órabérnél nem tud rentábilisan 
működni. Amelyik vállalkozás igyekszik 
a gyártók technológiai előírásait betartva, 
szakszerűen végezni a tevékenységét, az 
7-8000 forintos órabér alatt nem tud 
működőképes lenni. Egyébként pedig 
a biztosítónak nincs joga megállapítani 
a javítók óradíját! 

– A biztosítók sajátosan gondolkod-
nak. Azt mondják, ha ők csökkentették 
díjaikat, a javítók is csökkentsék áraikat. 
Igen ám, csak míg a biztosítóknak van 
miből engedniük, a javítóknak nincs. 
De ez még mind nem elég, a biztosítók 
elvárnák azt is, hogy a javítók, mint 

„legnagyobb megrendelőknek”, térítse-
nek nekik vissza bizonyos százalékot a 
számlákból. Kérdésemre, küldenének-e 
munkát a vállalkozók felé, azt felelték, 
nem küldhetnek. Akkor ki a megren-
delő? Az az ügyfél, aki bejön hozzánk 
és megrendeli a munkát.

Káridőponti érték:  
mi 60 és mi 130%?

– Állóháború alakult ki a biztosítók 
és javítók között a káridőponti érték és 
javíthatósági határ megállapítása, illetve 
értelmezése körül is. Magyarországon 
a kárt szenvedett gépjárművek javítását 
átlagosan a káridőponti érték 60 száza-
lékáig engedik javítani. A nagyobb baj, 
hogy ezeket a gazdasági totálnak minő-
sített autókat felrakják a roncsportálra, 
ahol a legjobb ajánlatot tevő el fogja 
vinni az autót a káridőponti érték 40-50, 
extrém esetben 60-os értékén. Ezek az 
autók a feketegazdaságban kötnek ki. 
Senki nem követi nyomon ezeknek a 
törött járműveknek a sorsát.  

– De van ennek a problémakörnek 
egy másik olvasata is. Nem világos 
előttem, hogy ugyanaz a nemzetközi 
biztosító, amelyik Magyarországon a 
káridőponti érték 60 százalékáig engedi 
javítani az autót, más országokban, 
például Németországban miért engedi 
alaphelyzetből 130 százalékig szabadon 
a javítást. Elképesztően nagy ez a kü-
lönbség, és még senki nem tudta nekem 
elmagyarázni az okát. 

Ismét szemtől szemben 
biztosítók és javítók

Szénási Róbert: Ne várjunk addig, míg a hógolyóból lavina kerekedik

Kamarai elismerés
A Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara legutóbbi küldött-
gyűlésén dr. Hampel Tamás, a 
kamara vásárhelyi szervezetének 
elnöke kiemelkedő munkájáért 
Kamarai Díjat kapott. Az elis-
merést dr. Parragh László, az 
MKIK elnöke adta át.
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Megváltozott munkaképességű 
emberek munkahelyeinek adap-
tációja

TÁMOP 1.1.1-09/1 - 
FELFÜGGESZTVE!

Közlemény (2010. június 7.) 
A TÁMOP-1.1.1-09/1 és TÁMOP-

1.1.1-09/2 jelű, „Megváltozott munka-
képességű emberek munkahelyeinek 
adaptációja” című pályázatok be-
nyújtásának lehetőségét a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség elnökének 
utasítása alapján felfüggesztették. 

Épületenergetikai fejlesztések 
megújuló energiaforrás hasznosí-
tással kombinálva

KEOP - 2009 - 5.3.0./B – 
FELFÜGGESZTVE!

Közlemény
Értesítjük tisztelt pályázóinkat, 

hogy a keretek kimerülése miatt a 
KEOP-5.3.0/A és KEOP-5.3.0/B konst-
rukciókat 2010. június 30-i hatállyal 
határozatlan időre felfüggesztjük.

A konstrukciók újraindításáról az 
NFÜ közleményben fogja értesíteni 
a pályázókat.

A pályázati konstrukció célja az ener-
giahatékonyság, az energiatakarékosság, 
valamint a megújuló energiafelhasználás 
fokozása az energetika teljes vertiku-
mában, azaz az energia termelése, 
elosztása, szállítása és – a vertikum 
legkritikusabbnak ítélhető szegmense – a 
végfelhasználás területén.

Támogatás mértéke: maximum 
70%. 

Támogatás összege: minimum 1 
millió, maximum 500 millió forint. 

A pályázatok beadása 2010. június  
30-ig lehetséges.

Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség.

Újra telephelyfejlesztés
DAOP- 2010 - 1.1.1./E 

MÓDOSuLT A BEADáS HA-
TárIDEJE!

A pályázat célja a mikro, kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban 
kkv-k) működési helyszínéül szolgáló 
infrastruktúra fejlesztésével a vállal-
kozások üzleti környezetének, s ez 
által közvetve a régiók foglalkoztatási 
helyzetének a javítása. A pályázati 
kiírás a KKV-k működési helyszínéül 
szolgáló meglévő, működő telephelyek 
modernizációját és bővítését, nem 
megfelelő telephelyeik cseréjét, a 
telephelyek kihasználtságának nö-
velését kívánja elősegíteni, a kkv-k 
versenyképességének megőrzése, fo-
kozása érdekében, a foglalkoztatottság 
megtartása, javítása mellett.

Pályázók köre:
Gazdasági társaságok
Szövetkezetek
SZJA hatálya alá tartozó egyéni 

vállalkozók
Egyéb vállalatok
Támogatás mértéke: maximum 

50%.
Támogatás összege: minimum 

10 millió, maximum 100 millió fo-
rint.

A pályázatok benyújtása 2010. 
június 7-től 2010. július 30-ig le-
hetséges.

Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség.

Komplex vállalati technológia-
fejlesztés mikro-, kis- és középvál-
lalkozások számára

GOP-2010-2.1.1/B 

A mikro-, kis- és középvállal-
kozásoknál alkalmazott műszaki 
technológiai színvonaljavításának 
érdekében a komplex vállalkozásfej-
lesztési projektek célja a fejlődőképes 
vállalkozások innovációs, adaptációs 
képességének erősítéséhez; vállal-
kozások által előállított hozzáadott 
érték növeléséhez; környezetvédelmi, 
energia- és anyagtakarékossági célok-
hoz való hozzájárulás elősegítéséhez; 
piacra jutáshoz kapcsolódó techno-
lógiai fejlesztés megvalósítása. 

A pályázati konstrukcióra pá-
lyázhatnak:

kettős könyvvitelt vezető gazdasági 
társaságok (kivéve nonprofit gazdasági 
társaságok),

szövetkezetek,
SZJA hatálya alá tartozó egyéni 

vállalkozók.
Támogatás mértéke: maximum 

50%.
Támogatás összege:  mini-

mum 20 000 000 Ft, de maximum 
150 000 000 Ft.

A pályázatok benyújtása 2010. 
május 31-től 2010. szeptember 6-ig 
lehetséges. 

Környezetközpontú technoló-
giafejlesztés

GOP-2009-2.1.4/K 

A támogatási konstrukció célja, 
hogy

a vállalkozások technológiai fej-
lesztéseik által közvetlenül csök-
kentsék a környezeti terhelést, azaz 
kimutathatóan növeljék az energia-, 
víz- és egyéb nyersanyaghasználat 
hatékonyságát,

csökkentsék a hulladéktermelés és 
egyéb káros kibocsátások mennyiségét 
és veszélyességét,

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

rókusi Könyvelő Iroda
könyvelés, bérszámfejtés,  
cégalapítás, e-bevallások,  

jogszabályfigyelés, 
tanácsadás, szabályzatok regisztrált szakemberekkel. 

...pályázatok...pályázatok...pályázatok...pályázatok...pályázatok...
a környezetvédelmi szemléletmód, 

a fenntarthatóság figyelembe vétele 
rendszerezetten és tudatosan beke-
rüljön a vállalkozások működési, 
termelési döntéseibe.

Jelen pályázati konstrukció ke-
retében lehetőség van arra, hogy a 
vállalkozások jelenleg is működő 
tevékenységük/technológiájuk fej-
lesztése (akár kapacitásbővítése) 
eredményeként, a környezetbarát 
technológiák, termelési eljárások 
lehetőségeinek minél nagyobb ki-
használása mellett növeljék ver-
senyképességüket és gazdasági 
hatékonyságukat.

Támogatás mértéke: maximum 
50 %.

Támogatási összeg: minimum 5 
millió forint, maximum 125 millió 
forint.

A pályázatok benyújthatók 2010. 
március 1-jétől augusztus 31-ig.

Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség.

Ipartelepítés 2010 
DAOP- 2010 - 1.1.1/D

A pályázat célja a régióban mű-
ködő, illetve letelepülni kívánó, első-
sorban gyártó, valamint szolgáltató 
gazdasági társaságok jelentős fog-
lalkoztatási hatással járó fejlesztései 
infrastrukturális elemeinek támo-
gatása. Ezáltal közvetve javítva a 
régiók foglalkoztatási helyzetét, az 
üzleti környezetet és a régió ver-
senyképességét.

Pályázók köre: 
Helyi önkormányzatok, önkor-

mányzati társulások.
Gazdasági társaságok.
Szövetkezetek.
Egyéb vállalatok.
Jelen kiírás keretében konzorcium-

ban történő pályázat benyújtására is 
van lehetőség.

Támogatott tevékenységek: 
A termelő és szolgáltató tevé-

kenységekhez kapcsolódó új épület 
építése, a szükséges épületgépészeti 
beruházások végrehajtása.

A termelő és szolgáltató tevé-
kenységekhez kapcsolódó meglévő 
épületek átalakítása, bővítése, a szük-
séges épületgépészeti beruházások 
végrehajtása. 

Támogatás mértéke: maximum 
50%.

Támogatás összege: minimum 
100 millió, maximum 1000 millió 
forint. 

A pályázatok benyújtása 2010. 
május 31-től 2010. december 31-ig 
lehetséges.

Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség.

Me g ú j u l ó  e n e r g i a  a l ap ú 
villamosenergia-, kapcsolt hő- 
és villamosenergia-, valamint 
biometán-termelés. 

KEOP-2009-4.4.0
A konstrukció elsősorban az 

együttműködő villamosenergia-háló-
zatba termelő kapacitások kiépítését, 
másodsorban a sziget üzemmódban 

működő villamosenergia-termelő 
kapacitások kiépítését, továbbá a 
földgázhálózatba táplálható biometán-
termelést támogatja. 

A pályázati kiírás keretében az 
alábbi szervezetek pályázhatnak:

1. Vállalkozás
Jogi személyiségű vállalkozás (ki-

véve lakásszövetkezetek és mezőgaz-
dasági szövetkezetek). 

Jogi személyiség nélküli vállal-
kozás. 

2. Költségvetési szervezet 
3. Nonprofit szervezet. 
Támogatás mértéke: maximum 

70%. 
Támogatás összege: minimum 1 

millió, maximum 1 milliárd forint. 
A pályázatok benyújtása 2009. 

szeptember 1-jétől lehetséges.
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügy-

nökség.

A kisvállalkozások versenyképes-
ségének fejlesztése, foglalkoztatási 
kapacitásuk bővítése

VF/2010-10222

A program célkitűzései
A kisvállalkozások
a. versenyképességének fejlesz-

tése: 
az üzleti infrastruktúra fejleszté-

sével és/vagy 
a magas színvonalú technológia 

alkalmazásával és/vagy 
a környezetvédelmi előírások telje-

sítésének elősegítésével és/vagy 
az innovációt elősegítő humán 

erőforrás (menedzsment és alkal-
mazottak) fejlesztésével, és

b. foglalkoztatási kapacitásának 
növelése, továbbá

c. az elmaradott kistérségek fog-
lalkoztatási szintjének növelése és 
a munkanélküliség csökkentése, a 
foglalkoztatottság területi kiegyenlí-
tése, az elmaradott gazdasági térségek 
felzárkóztatása.

A pályázók köre
A pályázati kiírásra Magyarország 

területén székhellyel, vagy az Európai 
Gazdasági Térség (a továbbiakban: 
EGT) területén székhellyel és Ma-
gyarországon fiókteleppel rendelkező 
olyan 

gazdasági társaság (2006. évi IV. 
tv.): közkereseti társaság, betéti tár-
saság, korlátolt felelősségű társaság, 
részvénytársaság, vagy 

egyéb (KSH 129) szövetkezet, 
vagy 

egyéni vállalkozó, egyéni cég (2009. 
évi CXV. tv.).

Támogatás mértéke: legfeljebb 
90%.

Támogatási összeg: maximum 16 
millió forint.

A pályázatok beadhatók 2010. 
június 30. és szeptember 30. kö-
zött.

A pályázati díj 15 000 Ft. 
További információ: 6721 Szeged, 

Brüsszeli krt. 21. Tel.: 06-62/633-013. 
Fax: 06-62/444-288; Benczúr Tamás 
e-mail: benczur.tamas@ofa.hu 

Kiíró: Országos Foglalkoztatási 
Közalapítvány.



2010 június 15Üzleti ajánlatok

Az alábbi ajánlatokhoz tartozó cég-
adatokkal kapcsolatban az Ön vállalko-
zásadatainak megadásával (cégnév, cím, 
kapcsolattartó neve, telefon, faxszám, 
e-mail cím, esetleg weboldal elérhe-
tősége) bővebb információ kérhető az 
eenszeged@csmkik.hu e-mail címen vagy 
a 62/426-149-es faxszámon.

Ausztria
1006-1 Osztrák cég eddig használat-

ban lévő komplett könyvkötészeti hőkötő 
(gyártmány: Th. Felix Engineering) + 
címkeragasztó-enyvező gépét („Sumbel” 
gyártmány) kínálja értékesítésre. Az árban 
benne van még egy mobil kompresszor 
és Robatech-gyártmányú bizonyos tarta-
lékalkatrész-készlet is. Gerincvastagság: 
1–20 mm, teljesítmény 150-600 mappa/
óra (kiszolgáló személyzettől függően), 
papíradagolóval kiegészítve még bővíthető 
is.

Lengyelország
1006-2 Acéltermékek kereskedelmé-

vel és márkaképviseletével foglalkozó 
lengyel vállalkozás kereskedelmi közve-
títő partnereket, ill. építőipari cégeket, 
nagykereskedéseket keres.

1006-3 Használt ruházat kereske-
delmével foglalkozó lengyel vállalkozás 
magyar forgalmazókat keres.

1006-4 Lengyel húsfeldolgozó üzem 
magyar húsfeldolgozókat/húsimportőrö-
ket keres, akik húst vásárolnának fel.

1006-5 Kerti bútorokat gyártó len-
gyel vállalkozás kereskedelmi közvetítő 
partnereket keres.

1006-6 Bútorvasalat gyártásával fog-
lalkozó lengyel vállalkozás bútorgyártókat, 
ablakgyártókat, ajtógyártókat és 
bútorvasalat-forgalmazókat keres ke-
reskedelmi együttműködés céljából.

1006-7 Ipari hosszabbító kábeleket 
gyártó magyar vállalkozás vevőket, ill. 
forgalmazókat keres.

1006-8 Szatelit tv-vevőkészülékeket, 
tunereket gyártó és fejlesztő lengyel vál-
lalkozás kereskedőket és forgalmazókat 
keres termékei számára.

1006-9 LED-es világítási rendszerek 
nagykereskedelmével foglalkozó lengyel 
vállalkozás kereskedőket és forgalmazókat 
keres.

1006-10 Acél merevítő idomokat 
gyártó lengyel vállalkozás PVC nyílás-
zárókat gyártó vállalkozásokat keres.

1006-11 Lengyel kivitelező vállalko-
zás acél vízszűrő (átmérő: 1800 mm, 
magasság 1,5 m) gyártókat keres.

1006-12 Mini Bonell és Bonell típusú 
rugós betétek, matracok lengyelországi 
vezető gyártója kereskedelmi partnert, 
ill. kárpitozott bútorok gyártóit keresi. 
A rugós betétek 1.90–2.40 mm vastag 
drótból készülnek, a rugók átmérője 
67–94 mm, magassága 65–140 mm, a 

Szeretne külföldi kereskedelmi, logisztikai part-
nereket 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.

rugóspirálok 4 és 5 karikásak, keretesek 
vagy keret nélküliek.

1006-13 Energetikai kábelek, huzalok, 
vezetékek gyártója kereskedelmi közvetítő 
partnereket, beruházókat és kivitelezőket 
keres.

1006-14 Lengyel vállalkozás, egészséges 
élelmiszer-ipari termékek bolthálózatába 
szeretne egy új termékszériát bevezetni, 
ehhez keres ricinus- és cédrusolajat 
nagykereskedelmi mennyiségben.

1006-15 Lengyel vállalkozás keres-
kedelmi közvetítő partnereket, beru-
házókat és kivitelezőket keres, termékei 
a következők: polipropilén tetőfedő, 
tetőcserép, amelyek óriási színválaszték-
ban készülnek, még átlátszó változatban 
is, részletek a honlapon, a polipropilén 
tetőfedő cserép ideális erős széljárás 
esetén, helytáll 275 km/h szélerősség-
nél is, 583 kg/m2 nyomást bír el, 45 C 
foktól 85 C fokig működőképes, nem 
nagy a hangáteresztő képessége (eső, 
jégeső), pehelykönnyű, 15–100 fokos 
dőlési szögű tetőkhöz is alkalmazható, 
a tetőcserepek illesztése nem látható 
kívülről – az erősítő csavarok takarva 
vannak, ezért a termék igen esztétikus, 
ideális nagy felületű, könnyűszerkezetű 
tetőkhöz, csarnokokhoz, pályaudvarok-
hoz, megállókhoz, garázsokhoz stb. 

1006-16 Pénztárpultok és berende-
zések, zöldség-gyümölcs polcok, pék-
árus standok óriási típusválasztékának 
gyártásával és tervezésével foglalkozó 
lengyel vállalkozás kereskedelmi közvetítő 
partnereket keres.

1006-17 PVC és alumíniumablakok, 
ajtók, valamint acélkerítések gyártásával 
foglalkozó lengyel vállalkozás kereske-
delmi közvetítő partnereket keres.

Ukrajna
1006-18 Kárpátaljai vállalkozás havi 

40 tonna nem fagyasztott fél sertés 
beszerzésében érdekelt.

1006-19 Poltava megyei egyéni cég 
EKG-4,6B; EKG-5А; EKG-8I; EKG-4U; 
EKG-6,3UC; EKG-10М típusú kanalas 
rakodó- és kotrógépekhez, valamint ES-
6/45; ES 10/70; ES-11/70 típusú dragline 
exkavátorokhoz kínál alkatrészeket és 
elektromos részegységeket.

1006-20 Cserkasszi vállalat potenciális 
üzleti partnert keres piacbővítés, és a 
következő termékei magyarországi terítése 
céljából: fémszerkezetek, antennaárbo-
cok, tornyok, technológiai konténerek; 
öntészeti termékek – kommunális gazda-
sági felhasználású (lócák, világítótestek, 
lámpatestek, kapuk, kerítések, lépcső és 
elválasztó korlátok stb.);vasúti és közúti 
járműipari gépgyártás (alkatrészek és 
részegységek); mezőgazdasági gépgyártás 
(magzúzó gép alkatrészek); épületgépé-
szeti termékek (alumínium- és nyersvas 

radiátorok); ipari vízszivattyúházak; 
edények, polimer-homok tetőcserép 
(méretek: 405x315 mm; 4 színben: barna, 
fekete, zöld, szürke).

1006-21 Donyecki vaskohászati gyár 
nyersvas (martin-nyersvas) és melegen 
hengerelt idomacél termékek értékesí-
téséhez keres magyar üzleti partnert.

Enterprise Europe Network
1006-22 Egy gyógyszeriparban érdekel 

szíriai cég franchise lehetőségek után 
érdeklődik, és kölcsönös gyártásban is 
érdekeltek (BCD ref. 20100609003).

1006-23 Egy fémszerkezetes bútorokat 
forgalmazó román cég kereskedelmi 
közvetítői tevékenységet keres és kínál 
is hasonló területről. Szállítási szol-
gáltatás után is érdeklődik (BCD ref. 
20100602025).

1006-24 Mezőgazdasági és erdőgazdál-
kodási kisgépeket forgalmazó és kivitelező 
cég, kereskedelmi közvetítő partnereket 
keres, illetve egyesülne hasonló EU-s 
cégekkel (BCD ref. 20100601037).

1006-25 Friss zöldség- és gyümölcsöt 
importáló, nagykereskedő és forgalma-
zó román cég, termelőket és exportő-
röket keres üzleti együttműködésre, 
gyümölcsfelvásárlás céljából (BCD ref. 
20100531030).

1006-26 Faipari csiszológépek gyár-
tásával foglalkozó dán cég kereskedelmi 
közvetítő partnert vagy ipari gépalkat-
részeket gyártó cégeket keres (BCD ref. 
20100527033).

1006-27 Orvosi és biotechnológiai 
szektorban tevékenykedő osztrák üzleti 
cég start-up vállalkozásokat keres, és/
vagy alvállalkozóként projektmenedzseri 
segítséget nyújtana induló vállalkozások 
számára (BCD ref. 20100527019).

1006-28 Tunéziai olajbogyó mag keres-
kedésével foglalkozó német tanácsadó cég 
biomassza-égető erőművek üzemeltetőit 
keresi vagy szállítóikat, akik olajbogyó 
magot adnak el nyersanyagként. A cég 
alvállalkozói tevékenységet is vállalna 
(BCD ref. 20100525043).

1006-29 Dán, fémlemez gyártásával 
foglalkozó cég beszállítót keres (BCD 
ref. 20100525033).

1006-30 Friss pékárut, kenyeret és 
édességeket gyártó szlovén céget ke-
reskedelmi együttműködés érdekelné 
(BCD ref. 20100525020).

1006-31 Brit mérnöki tervező és 
gyártó szolgáltatást nyújtó vállalkozás 
olyan alvállalkozókat keres, akik sokféle 
innovatív kültéri konyhai eszközöket 
gyártanak: fémlemez-megmunkáló-
kat, drótmegmunkálókat, hegesztőket, 
tűzálló beton öntőket, összeszerelőket, 
csomagolókat és szállítókat (BCD ref. 
20100520039).

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.)

1006-32 Cím: Biológiai oldószer és 
biobázisú felületoldó anyag használata 
gyártó berendezések tisztítására. 

Összefoglalás: Francia vállalat ke-
res biológiai oldószert és biobázisú 

felületoldó anyagokat nagy felületű 
panelek tisztítására. Olyan partnert 
keresnek, aki már rendelkeznek ezzel 
a technológiával.

(Technology request: 10 FR 32j5 
3H8F)

részletes információ: http://tinyurl.
com/oldoszer

1006-33 Cím: Vágóeszköz minimális 
vibrálással 

Összefoglalás: Egy baszk vállalat (Spa-
nyolország) kifejlesztett egy vágóeszközt 
olyan rendszerrel, ami minimalizálja 
a vibrációt és a keletkezett károkat a 
használó számára. A vállalatot licenc- és 
kereskedelmi megállapodások érdeklik, 
technikai támogatással.

(Technology request: 10 ES 26E5 
3H0R)

részletes információ: http://tinyurl.
com/vagoeszkoz

1006-34 Cím: A polcokon kirakott 
zöldségek frissességének megőrzése 

Összefoglalás: Dél-olaszországi 
termelők szervezete olyan tartósítási/
csomagolási technológiát keres, mely 
segít megőrizni az általuk termelt és 
szállított, a polcokra kihelyezett zöld-
ségek frissességét. A szervezetet tech-
nikai együttműködés és kereskedelmi 
megállapodások érdeklik.

(Technology request: 10IT 53U9 
3GQ3)

részletes informácio: http://tinyurl.
com/frisszoldseg

1006-35 Cím: Fejlesztő partnerek 
újfajta napelemhez 

Összefoglalás: Egy nagy amerikai 
vállalat ajánlatokat keres partnerekkel 
közös fejlesztésre egy újfajta napelem-
hez. Érdeklődnek közös fejlesztésben, 
és licencben. 

(Technology request: 10 US 87GA 
3HAI)

részletes információ: http://tinyurl.
com/napelem

1006-36 Cím: Innovatív technológiák 
az olívabogyók sós vízben való tartósí-
tásához 

Összefoglalás: Olasz zöld és fekete 
olívabogyókat termelő és extra szűz 
olívaolajt – Bella di Cerignola – gyártó 
vállalat keres innovatív technológiákat, 
hogy javítsa az olívabogyók sós vízben 
való tartósítását. Technikai együttműkö-
dések és kereskedelmi megállapodások 
érdeklik.

(Technology request: 10 IT 53U9 
3GGZ)

részletes információ: http://tinyurl.
com/olivatartositas

Szeretne az otthona kényelméből 
válogatni a legújabb partnerkeresé-
sek között? 

Látogasson el honlapunkra!
Ha szeretne még több üzleti aján-

lat 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 talál-
hat, innovációs rovatunkban pedig 
regisztrálhat az Ön által megadott 
témakörökben megjelenő legújabb 
partnerkeresésekért. (Bővebb infor-
máció: eenszeged@csmkik.hu) 



Köszöntjük új 
tagjainkat!
Pányi és Társa 

Szolgáltató Bt. – 
Hódmezővásárhely
Dienes Krisztina – 

Szentes
Hód-Rehab Bt. – 
Hódmezővásárhely

AEROAMAX Kft. – 
Csongrád

DENNIS Vegyes 
Kereskedelmi Bt. – 

Apátfalva
G-JET Kft. – Vác

B.K. GROUP Kft. – 
Szeged

Dél-Thermo Kft. – 
Szeged

16 Kamarai Futár  Apropó

KIADÓ
520 m2-es földszinti üzlettér a kamara székházában, amely amerikai 

típusú irodaként, vagy bemutatóteremként is használható. Az üzlettérhez 
egy 122 m2-es raktár, valamint 10 db parkolóhely is igénybe vehető.  

Az épületben havonta több mint 3000 ügyfél fordul meg.
Bővebb információ: Gombos Zsolt, 

+36/62-554-250/132 m., +36-30/755-5802

A Széchenyi Kártya mellett 
már  mikrohitel is

 igényelhető a Csongrád Megyei  
Kereskedelmi és Iparkamaránál
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Progress Vál-

lalkozásfejlesztő Alapítvány együttműködő partnereként mikrohitel-
kérelmek befogadásával is foglalkozik 2010. június 1-jétől.

Főbb jellemzők:
Mikrovállalkozások számára igényelhető amelyek, esetében:
a foglalkoztatott létszám legfeljebb 9 fő,
az éves árbevétel max. 200 millió Ft.
Kezdő vállalkozások is igényelhetik.
Beruházásra 7 millió Ft-ig, forgóeszközre 3 millió Ft-ig (forgóeszköz-

finanszírozásra a hitelösszeg 50%-áig, maximum 3 millió Ft-ig)
Akár 8 éves futamidőre, 6 hónap türelmi idővel
Fix kamatozású, forint alapú; a kamat 8%.
Ingatlanfedezet és a hitelösszeg 20%-át kitevő önerő szükséges.
 A Széchenyi Kártyánál megszokott szakmai segítségnyújtással 

várjuk ügyfeleinket ügyfélszolgálatunkon  kamaránk székházában 
– Szeged, Párizsi krt. 8–12.

Bővebb információ:
 Németh Tamás Tanács Edina
 Telefon: 62/554-264 Telefon: 62/554-255
 e-mail: nemeth.tamas@csmkik.hu e-mail: tanacs.edina@csmkik.hu

Személyiségkalauz vállalkozóknak
A Kis- és Középvállalkozások Hete keretében május 26-án 

Nyíri Zoltán és Hackl Krisztián tartott előadást a személyiségtí-
pusokról és emberismereti technikákról. A „Személyiségkalauz” 
és az „Értékesítés mesterei” című könyvek szerzőinek tanácsai  
nemcsak az üzleti életben, de a hétköznapokban is kiválóan 
hasznosíthatóak. 

A személyiségtípusokról bővebben a http://szemelyisegkalauz.
hu oldalon olvashatnak. Az előadás összefoglalóját pedig – melyet 
Balogh Emese, a Szegedi Tudományegyetem kommunikációszakos 
hallgatója, kamaránk gyakornoka készített – a www.csmkik.hu 
oldalon olvashatják.

Információk, tanácsok, tájékoztatók

Szellemi tulajdon- 
védelmi infópont

A Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara konzorciumi 
együttműködésben a Progress 
Alapítvánnyal, valamint a Szegedi 
Tudományegyetem Egyetemi 
Könyvtár PATLIB Központtal 
országos szellemi-
tulajdon-védelmi 
információs hálózat 
részeként az ipar-
jogvédelmi formák 
teljes körébe vonat-
kozó tájékoztatást 
nyújt a cégek, in-
tézmények, szerve-
zetek, vállalkozók, 
illetve valamennyi 
érdeklődő szellemi alkotásai-
nak jogi oltalmával, valamint 
általában a szellemi tulajdon 
védelmével kapcsolatban. Az 
infópontot a Magyar Szabadalmi 

Hivatal folyamatos tanácsadással 
segíti, és tájékoztató anyagokkal 
látja el:

PATLIB Központ: munka-
napokon 13–16 óráig.

Progress Vállalkozásfejlesz-
tési Alapítvány: 
munkanapokon 
8–16.30-ig.

Csongrád Me-
gyei Kereskedel-
mi és Iparkamara: 
kedd–csütörtök 
9–16.30-ig.

A fenti időke-
retek figyelembe 
vételével kérjük a 

konkrét időpont telefonon vagy 
elektronikus formában történő 
előzetes egyeztetését.

További információ a kamara 
honlapján: www.csmkik.hu


