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A vezető tisztségeknél többes jelölés várható 

Választások a kamarában

Végéhez közeledik a négyéves kamarai választási ciklus, ezzel a 2004-ben megválasztott küldöttek, tisztségviselők, testületi 
tagok mandátuma lejár. Így, a következő hetek a választásról szólnak a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. 
Már most látszik, nem lesz egyszerű eset a mostani választás, hiszen a legtöbb vezetői tisztségre máris többen kandidálták 
magukat. Az elnöki posztra is: Szeri István kihívója Nemesi Pál lehet. A milyen kamarát szeretnénk? címmel augusztus 22-én 
megtartott fórumon tíz programot ismerhettek meg az érdeklődők, négy órában – az előadók valamennyien a kamara elnöki, 
általános alelnöki, illetve négy tagozati alelnöki jelöltségére pályáznak. 

A választás módja hasonló mint négy évvel ezelőtt. Alapszabály, hogy minden vállalkozás jelölhet, választhat, de csak 
kamarai tag választható. A tagozati jelölőgyűlésekre közvetlenül az osztályelnökségek tisztújítása után kerül sor szeptember 
2-8. között, majd a küldötteket urnás, titkos szavazással választjuk szeptember 16–24. között a megye valamennyi városában. 
(Ezzel egy időben zajlik a kamara kistérségi és a vásárhelyi szervezete elnökségeinek újraválasztása is.) A jelölőbizottságok 
174 küldött, a kamara elnöke, általános alelnöke, négy tagozati alelnök, az elnökség 41 tagja, valamint az ellenőrző és az etikai 
bizottság 6-6 tagja személyére várják a javaslatokat. Magukat a kamarai tisztségviselőket és a testületi tagokat a tagozati jelö-
lések alapján már az új küldöttek választják az alakuló küldöttgyűlésen, a tervek szerint október 8-án. (További információk, 
programok a 2–6. oldalon.)
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Magukat a kamarai tisztségviselőket 
és a testületi tagokat a tagozati jelölések 
alapján már az új küldöttek választják 
az alakuló küldöttgyűlésen. Ennek 
javasolt időpontja október 8.

 A kamarai tagok valamennyi 
rendezvényre személyre szóló meg-
hívót kapnak! A kamara választási 
szabályzata honlapunkon megta-
lálható (www.csmkik.hu).

A választások egyébként hasonló 
módon zajlanak, mint négy évvel 
ezelőtt. Kérdéseivel, javaslataival 
keresse, hívja a kamara ügyintéző 
szervezetét! 

Választók és választhatók
Mint ahogy a gazdasági szféra 

egészének képviseletére jogosult 

A beszámoló tagozati üléseken az egyes tagozatok 
részéről az alábbi javaslatok születtek a kamarai válasz-
tások során működő bizottságok tagjaira:

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 
(tagozatonként 3 fő)

Ipari tagozatból:
Takácsné Fekete Piroska, Tét Szerszám Szerszámkészítő 
és Alkatrészgyártó Kft. (1. osztály)
Slyuch György, Útterv 83 Mérnöki Iroda Betéti 
Társaság (3. osztály)
Nagy Attila, Ikesz Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.  (4. osztály)

Kereskedelmi tagozatból:
Bánáti Antal, Szegedi Fürdők Kft. (5. osztály)
Hegedűs István, Aranykalász Étterem-Panzió-Sörbár 
Kft. (7. osztály)
Gulácsy Zoltán, egyéni vállalkozó (6. osztály)

Szolgáltatói tagozatból:
Dr. Koltainé Farkas Gabriella, Csongrád Megyei 
Településtisztasági Kft. (8. osztály)
Filep Irén, egyéni vállalkozó (9. osztály)
Dr. Tráser Ferenc, Valentin Bt. (10. osztály)

Kézműipari tagozatból:
Oláh Róbert, Rolem Uszodatechnikai Kft. (14.
osztály)
Bodó András, egyéni vállalkozó (13. osztály)
Gregus Istvánné, Ondola Bt. (15. osztály)
TAGOZATI JELÖLŐ BIZOTTSÁG 
(osztályonként 1 fő)

Ipari Tagozati Jelölő Bizottság
1. osztály: Berei Béla, Totál Szervíz és Javító Kft.
2. osztály: Csépai Róbert, Déltej Feldolgozó és 
Kereskedelmi Kft.
3. osztály: Mura Mészáros József, Délép Ipari Park 
Ingatlankezelő Szolgáltató Kft.
4. osztály: Kelemen Ferenc, Maros Tours Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft.

Kereskedelmi Tagozati Jelölő Bizottság
5. osztály: Komjáti Endre, Komjáti és Társa Kft.
6. osztály: Bacsa Pál, Bacsa Pál Bt.
7. osztály: Forró István, egyéni vállalkozó

Szolgáltatási Tagozati Jelölő Bizottság

8. osztály: Dr. Kónya Zoltán, Consol Rendszerház 
Kft.
9. osztály: Horváth István, Paam-Ker Kft.
10. osztály: Pavlovits Miklós, Telin Telekommu-
nikációs Kft.

Kézműipari Tagozati Jelölő Bizottság
11. osztály: Kószó László, Kószó és Társa Bt.
12. osztály: Blaha Gyula, egyéni vállalkozó
13. osztály: Belányi Gyula, egyéni vállalkozó
14. osztály: Dankó Teréz, egyéni vállalkozó
15. osztály: Ludányi Olga, egyéni vállalkozó
KAMARAI JELÖLŐ BIZOTTSÁG  
(tagozatonként 3 fő)

Ipari tagozatból:
Fehér Lajos, Szegedpack Dobozkészítő és Papírfel-
dolgozó Kft. (2. osztály)
Tóth István, M & T Vállakozási és Kereskedelmi 
Kft. (3. osztály)
Juhász Sándor, Juhász Sándor Földmunkát Gépesítő 
és Kereskedelmi Vállalkozás (4. osztály)

Kereskedelmi tagozatból:
Molnár Alajosné, Kész-Pénz Kft. (5. osztály)
Török György, Elzett-Certa Kft. (6. osztály)
Roczkov György, Alföld Tours Kft. (7. osztály)

Szolgáltatói tagozatból:
Kecskeméti Tibor, Hélix Szolgáltató és Ker. Bt. (8. 
osztály)
Jankó Zoltán, Flodur Kft. (9. osztály)
Farkas Imre, SWS Cipőipari Oktató és Termelő 
Kft. (10. osztály)

Kézműipari tagozatból:
Ribizsár Péter, egyéni vállalkozó (13. osztály)
Török László, Török Kulcsszervíz egyéni cég (13. 
osztály)
Traum József, Traum Dentál Kft. (15. osztály)
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG 
(tagozatonként 3 fő)

Ipari tagozatból:
Szekeres Szilveszter, Mátrix 2000 Informatikai és 
Számítástechnikai Kft. (1. osztály)
Ifj. Magyar József, Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft.
(2. osztály)

Ifj. Szögi László, Szögi Építőipari Fővállalkozási és 
Kereskedelmi Kft. (3. osztály)

Kereskedelmi tagozatból:
Puskás László, Ó-Park 2001 Kft. (7. osztály)
Horváth V. Sándor, Ecorgan Kft. (6. osztály)
Gazsi Gábor, egyéni vállalkozó (5. osztály)

Szolgáltatói tagozatból:
Lábas László, Tisza-Bit Információtechnológiai és 
Ker. Kft. (8. osztály)
Acsai Mihály, Házinveszt Bt. (9. osztály)
Vér Sándor, Baustudium Kft. (10. osztály)

Kézműipari tagozatból:
Gálné Nagy Ildikó, egyéni vállalkozó (14. osztály)
Erdélyi Lajos, egyéni vállalkozó (13. osztály)
Tóth László, egyéni vállalkozó (13. osztály)
MANDÁTUMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG 
(tagozatonként 3 fő)

Ipari tagozatból:
Orosz Péter, Energia Kazánjavító Kft. (1. osztály)
Bálint János, Bau-Globál 2000 Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (3. osztály)
Flender Mátyás, Eurasia–Tranzit Magyar–Szlo-
vák–Török Szállítmányozási és Kereskedelmi Kft.
(4. osztály)

Kereskedelmi tagozatból:
Kálmán József, egyéni vállalkozó (7. osztály)
Mágori Imre, Mercator Kft. (5. osztály)
Csejteiné Tököli Éva, egyéni vállalkozó (6. osztály)

Szolgáltatói tagozatból:
Maróti Gábor, Ritek Regionális Információtech-

nológiai Központ Zrt. (8. osztály)
Dr. Solymossy Margit, egyéni vállalkozó (9. osz-

tály)
Dr. Szügyi György, Euromenedzser Tanácsadó és 

Képzési Központ Kft. (10. osztály)
Kézműipari tagozatból:

Bőhm Sándor, egyéni vállalkozó (13. osztály)
Szabó G. János, egyéni vállalkozó (11. osztály)
Szabadi Istvánné, egyéni vállalkozó (14. osztály)
A bizottságok elnöküket első (alakuló) ülésükön 
választják meg. Működésüket egyebekben a választási 
szabályzat 4–11 §-a szabályozza.

A választási szabályzat által létrehozott bizottságok

Választások a kamarában
A négyéves kamarai ciklus végéhez közeledve a CSMKIK küldötteinek, tisztségviselőinek, testületi tag-

jainak mandátuma októberben lejár. A következő hetekben választások lesznek a kamarában. A tagozati 
jelölőgyűléseken 174 küldött, a kamara elnöke, általános alelnöke, négy tagozati alelnök, az elnökség 41 
tagja, valamint az ellenőrző és az etikai bizottság 6-6 tagja személyére várják a javaslatokat. Praktikus 
okokból, a programokat összevonva, egy órával a tagozati jelölőgyűlések előtt, osztálygyűléseket tarta-
nak, ahol a jelen lévő kamarai tagok megválasztják az új osztályelnökségeket. A küldöttválasztásokra 
szeptember 16–24. között kerül sor, urnás, titkos szavazás lesz valamennyi városban. Ezzel egy időben 
zajlik a kamara kistérségi és a vásárhelyi szervezete elnökségeinek újraválasztása is. 

a kamara, valamennyi Csongrád 
megyei vállalkozás jelölhet, illetve 
választhat, de csak kamarai tagot. 
A június 30-án megalakult kama-
rai  választási bizottság elfogadta 
ügyrendjét, és döntött a választási 
név- és tagjegyzék közzétételéről. 
A 2008. évi kamarai küldöttvá-
lasztásokon választásra jogosultak 
névjegyzékét és tagjainak jegyzékét 
elektronikus úton a kamara székhe-
lyén és ügyfélszolgálati irodáiban, 
ügyfélszolgálati időben augusztus 
31-ig betekintésre bárki számára 
hozzáférhetővé tette.

E névjegyzékben valamennyi, a 
megyében székhellyel vagy telephely-
lyel rendelkező gazdálkodó szervezet 
neve, nyilvántartási száma, székhelye, 

tevékenységi köre, valamint szava-
zásra jogosult képviselőjének neve 
szerepel, tagozati besorolással. A 
választási névjegyzék részét képezi 
a tagjegyzék, mely a kamarai tagok 
hasonló adatait tartalmazza, szintén 
tagozati bontásban. 

Küldöttnek, tisztségviselőnek, tes-
tületi tagnak a kamarai tagvállalkozás 
képviseletére jogosult természetes 
személy választható. 

A jelölés menete
Jelöltek állítása a tagozati jelö-

lőgyűléseken történik. Az egyes 
tagozatok kamarában elfoglalt 
helyétől, méretétől, jelentőségétől 
függően az ipari tagozatban 47, a 
kereskedelmi tagozatban 43, a szol-

gáltató tagozatban 42, a kézműves 
tagozatban szintén 42 (összesen 174) 
küldött személyére tehetnek javaslatot 
a jelenlévők. Továbbá az  elnökségi 
tagokra, az ellenőrző bizottsági és 
etikai bizottsági tagokra, s nem utolsó-
sorban, a kamarai elnök, az általános 
alelnök és az adott tagozati alelnök 
személyére is várják a jelöléseket. A 
küldötteket szeptember 16–24. között 
választjuk titkos szavazással, a megye 
valamennyi városában. A tisztségvi-
selőket és testületi tagokat már az új 
küldöttek választják a jelöltek közül a 
tisztújító küldöttgyűlésen, a javasolt 
időpont október 8.   

A jelöltek listájának összeállítása 
a tagozati jelölő bizottságok fel-
adata, tehát a jelöltek személyére e 
testületeknél lehet javaslatot tenni 
előzetesen, illetve a jelölőgyűléseken 
felszólalva. A jelenlévők többségi 
szavazatával lehet valakiből jelölt. 

Választások
A küldöttgyűlés tagjainak meg-

választása tagozatonként, titkosan, 
szavazólapos, urnás módszerrel ÿ
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történik szeptember 16–24. között. 
A választások során valamennyi, a 
névjegyzékben szereplő gazdálkodó 
szervezetet egy szavazat illeti meg. 
Valamennyi városban lehetőség lesz 
a voksolásra.  

A tisztségviselők, testületi tagok 
megválasztása már a megválasz-
tott küldöttek feladata lesz az első, 
tisztújító köldöttgyűlésen, október 
8-án. A küldöttek soraikból – a ta-
gozati jelölések figyelembe vételével 
– megválasztják a kamara elnökét, 
alelnökeit, elnökségi tagjait, valamint 
az ellenőrző és az etikai bizottság 
tagjait, továbbá az országos kamarai 
küldötteket. Fontos tehát, hogy akit 
a tagozati jelölőgyűléseken tisztségre, 
testületi tagságra javasolnak, egyúttal 
küldöttnek is ajánlják. Ez a fórum 
tesz javaslatot az országos kamarai 
elnökségbe jelölt Csongrád megyei 
képviselők személyére is.

Az osztályelnökségek újjáválasz-
tására – tagok idejét kímélendő – a 
tagozati jelölőgyűlések alkalmával 

kerít sort a kamara. Az osztálygyű-
léseket a tagozati jelölőgyűléseknél 
egy órával korábbra hívják össze, 
ugyanazokon a helyszíneken.

A kistérségi és a vásárhelyi városi 
elnökségek megválasztása is most 
aktuális, ezért szeptember 17–24. 
között  – a küldöttválasztással egy 
időben – Hódmezővásárhelyre, 
Szentesre, Csongrádra, Makóra, 
Mórahalomra és Kistelekre hívja a 
kamara az adott térségben működő 
tagjait. 

A választási eljárás során a gaz-
dálkodó szervezet képviseletére 
jogosultak vagy az általuk szabályos 
meghatalmazással megbízott sze-
mélyek jelölhetnek, szavazhatnak a 
személyazonosságuk hitelt érdemlő 
igazolásával.

A választási névjegyzék ügy-
félszolgálati irodáinkban helyben 
megtekinthető.

A tisztújító küldöttgyűlés a meg-
választott új küldöttekkel október 
8-án lesz.

TAGOZATI JELÖLŐGYŰLÉSEK 
Ipari tagozat: szeptember 2., 15.30
Kereskedelmi tagozat: szeptember 4., 15.30
Szolgáltatási tagozat: szeptember 8., 15.30
Kézműipari tagozat: szeptember 3., 15.30
Helyszín: kamarai székház konferenciaterme (Szeged,  

Párizsi krt. 8–12. II. emelet).
AZ OSZTÁLYELNÖKSÉGEK VÁLASZTÁSA 
Ipari tagozat osztályai: szeptember 2., 14.30
Kereskedelmi tagozat osztályai: szeptember 4., 14.30
Szolgáltatási tagozat osztályai: szeptember 8., 14.30
Kézműipari tagozat osztályai: szeptember 3., 14.30
Helyszín: kamarai székház (Szeged, Párizsi krt. 8–12.)

KÜLDÖTTEK  VÁLASZTÁSA MINDHÁROM TAGOZATBAN
– Szeged: szeptember 16., 25., 9.00–16.00 (kamarai székház 

Szeged, Párizsi krt. 8–12.)
– Hódmezővásárhely: szeptember 17., 9.00–16.00 (Delfin Zrt.

fszt. előadóterem,
Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 64.)
– Szentes: szeptember 18., 9.00–16.00 (CSMKIK Szentesi Kis-

térségi Iroda Szentes, Tóth J. u. 13.)
– Makó: szeptember 19., 9.00–16.00 (Korona Konferencia Köz-

pont Makó, Széchenyi tér 10.)
– Csongrád: szeptember 22., 9.00–16.00 (Polgármesteri Hivatal 

– fszt. Galéria kistárgyaló Csongrád, Kossuth tér 7.)
– Kistelek: szeptember 23., 9.00–16.00 (Polgármesteri Hivatal 

– házasságkötő terem, Kistelek, Árpád u. 1–3.)
– Mórahalom: szeptember 24., 9.00–16.00 (4-es Vendéglő, 

Mórahalom, Szegedi út 18.)

A VÁROSI VAGY KISTÉRSÉGI VÁLASZTÁSOK 
– Hódmezővásárhely: szeptember 17., 9.00–16.00 (Delfin Zrt.

fszt. elôadóterem, Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 64.)
– Szentes: szeptember 18., 9.00–16.00 (CSMKIK Szentesi Kis-

térségi Iroda, Szentes, Tóth József u. 13.)
– Makó: szeptember 19., 15.00 (Korona Konferencia Központ I. 

emelet, Makó, Széchenyi tér 10.)
– Csongrád: szeptember 22., 11.00 (Polgármesteri Hivatal 

– emeleti kistárgyaló, Csongrád, Kossuth tér 7.)
– Kistelek: szeptember 23., 15.00 (Polgármesteri Hivatal –  

házasságkötő terem,, Kistelek, Árpád u. 1–3.)
– Mórahalom: szeptember 24., 15.00 (4-es Vendéglő Mórahalom, 

Szegedi út 18.)

Tényleg egy egyszerű, kötetlen 
nyári beszélgetésre számítottak 
sokan azok közül, akik eljöttek 
a Milyen kamarát szeretnénk? 
című rendezvényre. Mást kaptak, 
többet kaptak, hiszen a különféle 
vezetői tisztségekre aspirálók 

be is mutatták programjaikat 
a jelenlévőknek, s válaszoltak 
kérdéseikre. Az alábbiakban – ter-
jedelmi korlátainkat figyelembe 
véve – megpróbáljuk valamiféle 
keresztmetszetét adni ezeknek a 
programoknak. 

Többes jelölés várható az elnöki és alelnöki tisztségeknél 
– Nemesi Pál lehet Szeri István kihívója 

Választási  vitaest  a kamarában  
– Tíz program négy órában 

A négyéves választási ciklus végéhez közeledve, Milyen ka-
marát szeretnénk? címmel, kötetlen beszélgetésre, a kamara 
vezető tisztségeire aspirálók programismertetőjére hívták a 
tagokat augusztus 22-én, a CSMKIK székházába. A rendez-
vény minden várakozáson felül izgalmasra sikerült – amit 
az is jelez, hogy a közel négyórásra sikeredett fórum alatt 
senki nem mozdul el a helyéről –, főleg azért, mert a kamara 
elnöki posztjára ketten is kandidálják magukat. Szeri István 
eddigi elnök kihívója Nemesi Pál lehet. Az általános alelnöki, 

a szolgáltatói és a kézműves alelnöki poszton is legalább kettős 
jelölésre lehet számítani, s ugyanez várható az ipari tagozatnál 
is. (Pedig még a jelölőgyűlések el sem kezdődtek, ahol további 
nevek is felmerülhetnek.) Egy ideig kétségkívül érezhető volt 
némi feszültség és gyanakvás a rendezvényen mind a közön-
ség, mind az aspiránsok soraiban, főleg a széthúzástól féltve 
a kamarát, ám egy idő után egyre többen gondolták úgy: ez 
verseny. És kétség nem férhet hozzá, valamennyi „versenyzőt” 
jobbító szándék vezet! 

(Folytatás a 4. oldalon) ÿ

Szeri István: A jövőt építeni kell, de nem nyugtalan módon
Szeri István, a Tisza Volán Zrt. 

vezérigazgatója az „alapító atyák” 
közé tartozik, kezdetektől ő vezeti 
a kamarát, ahogy a kötelező tagság 
idején, az önkéntes kamarában is 

rendre őt választották a küldöttek a 
CSMKIK elnökének. Prezentációjá-
ban a kamarai ciklus teljességét tette 
mérlegre, sikereivel, kudarcaival 
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együtt. A jelenlegi (önkéntes tagsá-
gú, közfunkció nélküli, magánjogi)  
kamarai modellben a legfontosabb 
feladatokat az érdekképviselet-
ben, illetve lobbitevékenységben, 
a szolgáltatásokban, a képzésben 
és közösségépítésben, s mindezek 
eredőjeként az eredményes gazda-
ság- és területfejlesztésben  jelölte 
meg Szeri István.

Ami a megyei kereskedelmi és 
iparkamarák taglétszámát és arányát 
illeti a regisztrált vállalkozások 
körében, a CSMKIK kihúzhatja 
magát, hiszen szervezettségben ott 
áll a dobogó második fokán. 

Szeri István elismerte, érték kriti-
kák a kamara vezetését ciklus közben, 
főleg az erőteljesebb érdekérvénye-
sítést kérték számon, de személyi 
változtatás igénye menet közben 
nem merült fel. A munka ajtaja  
egyébként mindenki előtt nyitva állt, 
van, aki bement rajta, s van, aki 
nem! – jegyezte meg az elnök, aki 
büszke arra, hogy a többi tisztség-
viselővel egyetemben, soha nem 
vettek fel tiszteletdíjat munkájukért. 
A kamara nagy erkölcsi értékének 
tartja az elnök azt, hogy ahogy a 
tisztségviselők, a vállalkozások sem 
tekintették fejős tehénnek a kamarát! 
Így, a közösség pénzéből szolidaritási 
alapon segíteni tudott a (kamarai 
alapok, Széchenyi-kártya). Más kér-
dés, hogy a nagyobb vállalkozások 
egy része aránytalannak tartotta azt 
a szolidaritást, amit viselniük kellett 
a kicsikért!

Mit teremtett hát a kamara, s 
mely értékeket kell tartani?  – tet-
te fel a kérdést önmagának Szeri 
István. És válaszolt: közösséget, s 
vele együtt hovatartozást; anyagi 
biztonságot a kamarának, mely a 
kiegyensúlyozott munkához szüksé-
ges; társadalmi elismertséget, mely a 
közjogi, közszolgáltatási munkához 
kell; szolgáltatási biztonságot, mely a 
vállalkozóknak kell; tekintélyt, mely 
az ügyek elintézéséhez kell.

Persze arra is válaszolt az elnök, 
szerinte mit nem sikerült meg-

valósítani. Sorolta: közjogi feladatok 
kiszélesítése (kivéve szakképzés); 
konstruktív párbeszéd a politikai 
döntéshozókkal; minden területen 
és mindenki számára egyenszi-
lárdságú szolgáltatás; hatékony 
érdekérvényesítés.

A következő választási ciklusra 
tekintve, Szeri István óva intett 
mindenkit: A jövőt építeni kell, de 
nem nyugtalan módon! Konszen-
zus kell a különböző, kamarát alkotó 
csoportok között. Nem a ki kit győz 
le elvnek kell érvényesülni, hanem a 
ki kit nyer meg a vállalkozók közös 
ügyeinek érdekei mentén! Ennek a 
kamarának a jövőben is akkor van 
esélye, ha az egészséges összetételét 
megőrzi! Nekünk minden vállal-
kozás fontos, legyen az mikro-, 
kis-, közepes, s nagyvállalkozás 
– hangsúlyozta az elnök. Azt kell 
adnunk mindegyiknek, amire igénye 
van, s úgy, ahogyan azt kéri!

 A változtatás hívó szavai Szeri 
Istvánnál:

• autonómia, osztályoknak, ta-
gozatoknak, kistérségeknek,

• gazdasági önállóság ugyanen-
nek a körnek,

• jog és hatáskör decentralizálása 
a fentiek szerint,

• rendezvénykoncentráció  a 
kistérségekben,

• szervezet közelítése a vállal-
kozásokhoz,

• ügyintézést (képviseletet) va-
lamennyi kistérségben,

• regionalitás (egyesület, szer-
ződés a másik két megye kamará-
jával),

• interregionalitás erősítése a 
DKMT kamaráival (nemzetközi 
egyesület),

• szakmaiság növelése a mun-
kaadói, szakmai szövetségek    be-
vonásával. (Jó szövetségi politika 
kell!)

Ahhoz, hogy ezt sikerüljön is 
végrehajtani, Szeri István szerint 
harcosabbnak kell lennie a ka-
marának: 

Nem várhatjuk feltartott kézzel a 
fejünk feletti intézkedéseket! 

Ide sorolta Tráser Ferenc 
általános alelnököt is. A 
segítői között említette 
Szügyi Györgyöt is, aki a 
szolgáltatói alelnöki tiszt-
ségre kandidálta magát 
(Fehér Éva eddigi alelnök 
kihívójaként).

A kamarai alelnöki 
tisztségre aspiráló Ne-
mesi Pál bemutatkozója 
első mondatában leszö-
gezte: Nem az a kérdés 
ki kit győz le, a kérdés a 
kamara jövője. Aminek 
megválaszolásához csak 
jól jöhet, ha más vélemé-
nyek is megjelennek. 

A jelenlegi helyzetet 
úgy értékeli Nemesi, hogy 
noha országosan még 
mindig a jó szervezettségű 
kamarák közé tartozik a 
CSMKIK, vesztett a súlyá-
ból, hiszen tagsága négy 
év alatt 3500-ról 1800-ra 
esett vissza. Kérdése: Vajon azt 
kapják a kamarától a kamarai ta-
gok, amit várnak tőle? A változta-
táshoz mindenki által elfogadott 
alapelveket, egységes stratégiát, 
egyértelmű célokat és következetes 
megvalósítást javasol.

Nemesi alapelvei pontokba 
szedve: 

Politikamentesség: Tagokat 
szolgáljuk, nem politikai néze-
teket; Közös gazdasági érdekek 
előtérbe helyezése; Sokféleség 
elfogadása; Építkezés a sokszí-
nűségre.

Személyre szabottság: Egymás 
ismerete – minőségi információ; 
Mindenkihez az információ jusson 
el, amire szüksége van; Mindenkitől 
azt az információt kérjük, amit 
meg tud adni.

Üzletszerzés: A munkát az vé-
gezze aki ért hozzá; Üzletszerzési 
lehetőségek szervezése; Ne legyen 
a kamara tagi konkurencia.

Nemesi Pál kulcsfogalomként 
használta az egységes kamarai stra-

tégiát, a tisztségviselők egységes 
fellépését, valamint a kiszámítható, 
megismerhető fejlesztési célokat és 
irányokat.

Ami pedig a Nemesi-féle program 
konkrét céljait illeti:

Érdekérvényesítés: Folyamatos 
jelenlét a döntéshozói fórumokon. 
Egységes és határozott vélemény-
nyilvánítás. MKIK-szintű egyeztetett 
közös álláspont.

Napi kapcsolat: az apparátus 
ismerje a tagokat; a tagoknak legyen 
kihez fordulniuk; legyen arca a 
kamarának.

Közösségépítés: egymás isme-
rete; egységes külső fellépés; kö-
zös gondolkodás, közös cselekvés; 
győztes–győztes játszmák.

A kitűzött célok megvalósítás 
eszközeit a kommunikációban, 
hálózatszervezésben, a nemzetközi 
kapcsolatokban, az államtól átvett 
feladatokban és források megszer-
zésében, a kamarai stratégiához 
hangolt és megfelelően ösztönzött 
apparátusi szervezetben, s a kamarai 

Nemesi Pál: Nem az a kérdés ki kit győz le,  
a kérdés a kamara jövője

Nemesi Pál, a Ferroép Zrt. vezérigazgatója, a kamara elnökségi tagja, 
aki Szeri István mellett szintén a kamara elnöki tisztségére kandidálja 
magát, Változó kamara címmel ismertette programját. Prezentációját 
ugyanazzal arculattal és ugyanazzal a záró idézettel mutatta be, mint 
később az ipari alelnöki posztra aspiráló Kőkuti Attila (eddig is ő töltötte 
be ezt a tisztséget) és Palotás Sándor, aki kereskedelmi alelnök lenne 
szívesen. Nem véletlen a bemutatkozók hasonlósága, hiszen Nemesi nem 
is titkolta, csapatban gondolkodik, s programját is teamben dolgozta ki. 

Dr. Szeri István: A munka ajtaja eddig is mindenki előtt nyitva állt

Nemesi Pál: Vajon azt kapják-e a tagok a 
kamarától, amit várnak?

ÿ (Folytatás a 3. oldalról)

(Folytatás az 5. oldalon) ÿ

A szakmai vélemények magasabb 
minőségével növelni kell a kamara 
tekintélyét. 

Demokratizálni kell a szervezetet a 
szubszidiaritás elvén (a problémákat ott 
kell megoldani, ahol keletkeztek!) 

A kamarai törvény határain belül 
a feladatmegosztást erősíteni kell a 
választott tisztségviselők között!

A munkaszervezet szolgáltatási 
jellegének dominálni kell a vál-
lalkozások (szakmai osztályok, 
tagozatok, kistérségek) felé!

Záró gondolatában Szeri Ist-
ván a következőket mondta: „A 
kamarának újra megosztottság 
nélkülinek kell lennie! Én ezért 
közmegegyezést ajánlok!”
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törvényben meghatározott felada-
tokban látja Nemesi Pál. 

A „másfajta” kamarától  ha-
tározott érdekérvényesítést, az 
üzletszerzési lehetőségek bővü-
lését, és a kooperatív, összetartó 
vállalkozói közösség kialakulását 
várja az elnöki tisztségre kandidáló 
Nemesi Pál, aki az alapszabályt úgy 

Dr. Tráser Ferenc

Varga Antal

Kőkuti Attila

Fehér Éva

módosíttatná, hogy két ciklusnál 
hosszabb ideig senki ne  lehessen 
elnök. 

És végül az idézet, amelyet Neme-
si Pál csapatának tagjai használnak:  
„A többség elszántan kapaszkodik 
a meglévőbe; a haladás kerekét 
mindig egy kisebbség lendíti to-
vább!” 

(Bertrand Russell)

Az általános alelnöki posztra 
továbbra is kandidálja magát az 
eddigi alelnök, dr. Tráser Ferenc, 
a Szegedi Tudományegyetem gaz-
dasági főigazgatója. Az általános 
alelnök funkciói közül az elnök 
helyettesítésén túl az oktatási, illetve 
a nonprofit szféra és a gazdaság 
szereplői közötti kapcsolattartást, 
valamint a kamara gazdálkodásának 
felügyeletét és koordinálását emelte 
ki Tráser Ferenc. Az alelnök az 
alapelvek között fogalmazta meg a 
szakemberképzési igények és kínálat 
összehangolását, és a vállalati és 
felsőoktatási K+F+I együttműkö-
dések elősegítését. 

Az általános alelnöki feladatok 
között említette a kommunikáci-
ót, ami esetében  a felsőoktatási 
intézmények pozitív irányú befo-
lyásolását jelenti a vállalati K+F+I 
együttműködésekben, a szakember 
kompetencia igények figyelembe-
vételét a képzésben, a nonprofit
szféra fontosságának megismer-
tetését a vállalkozásokkal, és a ka-
marai kommunikációs tevékenység 
megújítását. A hálózatszervezés 
alatt a felsőoktatási intézmények 
részvételének elősegítését érti az 
alelnök az innovatív vállalkozói 
szerveződésekben, klaszterekben, s 
ezzel együtt támogatná az egyetemi 
spin-off cégek köré felépíthető ki-
egészítő szolgáltatói szerveződések 
létrejöttét. A szakképzés terén a gaz-
daság igényeinek megfelelő felsőfokú 
szakképzés bázisának biztosítását 
emelte ki Tráser Ferenc.

A nemzetközi kapcsolatokat 

illetően a K+F és együttműködési 
programokban történő közös fel-
sőoktatási és vállalkozói részvétel 
elősegítését és a nemzetközi együtt-
működésben bevált jó gyakorlat 
meghonosításának támogatását 
emelte ki az alelnök. Az egyetemen 
napi szinten is nagy a nemzetkö-
zi forgalom, amit a kamara is jól 
fel tudna használni a nemzetközi 
kapcsolatainak építésében. Friss 
hír, hogy az egyetem az egyetem 
saját alapítású nonprofit táraságával 
hamarosan belép a kamarába – a 
céget Tráser Ferenc képviseli majd 
a kamarában.

A közösségszervezésben az 
informális találkozók szervezését 
emelte ki az alelnök, a fejlesztésben 
érintett vállalkozások és adott szak-
területen tevékenykedő egyetemi 
kutatók között. 

Dr. Varga Antal (Metall Üzlet-
ház Kft. ügyvezető igazgatója), 
aki jelenleg a kamara kereske-
delmi alelnöki tisztét tölti be a 
kamarában, úgy döntött, kandidál 
az általános alelnöki tisztségért. 
Döntését azzal indokolta, hogy 
mivel a két elnöki aspiráns prog-
ramja között véleménye szerint 
nagyon sok hasonlóság, ő álta-
lános alelnökként vállalná, hogy 
bármilyen felállásnál integrálja 
a programokat, véleményeket, 
táborokat, értékeket.

K ő k u t i  A t t i l a  ( To r n á d ó 
International Kft. ügyvezető igaz-
gatója) jelenleg is a kamara ipari 
alelnöke, s a jövőben is erre a tiszt-
ségre kandidál. Információink sze-
rint várható, hogy a jelölések során 
neki is akad kihívója, mégpedig a 
nagyvállalati körből. 

Az összkamarai célok nála három 
pilléren nyugszanak: érdekérvénye-
sítés,  napi kapcsolat a tagokkal  és 
közösségépítés. A kamara működését 
illetően pedig a következő alapelve-
ket tartja fontosnak megvalósulni: a 
tagozat tagjai részére apparátusból 
személyes kapcsolattartó kijelölése; 
közösségformáló rendezvények, 
konferenciák szervezése; vállalkozói 
klub jellegű működés (üzletszer-
zés és érdekérvényesítés); fiatalok
bevonása. 

Az érdekérvényesítésben az  
ellenőrző hatóságokkal folytatott 
aktív és konstruktív szakmai párbe-
szédre, valamint a termelékenységet 
és versenyképességet korlátozó 
jelenségekkel szembeni markáns 
fellépésre helyezi a hangsúlyt. A 
kommunikációt illetően Kőkuti At-
tila egyrészt felhívta a figyelmet arra,
hogy az ipari tagozatnak kiemelt 
jelentősége van GDP termelésből 
való részesedése és foglalkoztatottak 
létszáma miatt, másrészt az egységes 
fellépés jelentőségét hangsúlyozta. A 
nemzetközi kapcsolatokról szólva 
Kőkuti Attila egyrészt felmérést 
szeretne látni a tagság külföldi 
üzletfejlesztési igényeiről, s ennek 
megfelelően szerveznék az üzleti 
találkozókat, másrészt szorgalmazza 

a regionális szintű brüsszeli kép-
viselet létrejöttét, illetve az abban 
való kamarai részvételt.

A hálózatszervezés címszó alatt 
a hálózatos modellek, klaszterek 
népszerűsítése, szervezésük elősegí-
tése, fejlődésük támogatása, a K+F 
tevékenységek elindítása,  segítése 
szerepel Kőkuti Attila programjában. 
Az ipari tagozatban is kulcsfoga-
lom a szakképzés, a legfontosabb 
tennnivalókon itt a hiányszakmák 
folyamatos felmérését szolgáló on-
line rendszer kialakítását,  a hiány-
szakmák népszerűsítését, a napi 
kapcsolatot a TISZK-kel és szak-
képző intézményekkel, valamint a 
felsőfokú műszaki-gazdasági képzés 
segítését értik. A közösségszerve-
zésben Kőkuti Attila a közösségépítő 
rendezvények és Vállalkozói Klub 
szervezését,  és a többi tagozattal 
való együttműködést, valamint a 
tagok megtartását és új tagok tobor-
zását tartja a legfontosabbnak. 

Fehér Éva (IR Intelligens Ré-
gió Üzleti Kommunikációs Kft. 
ügyvezető igazgatója) a kamara 
szolgáltatási alelnöke, ugyanerre a 
tisztségre  vállalkozna a következő 
ciklusban is. Jelmondata: Folyto-
nosság és megújulás. A szolgáltatói 

tagozat 2005-ben alakult, két jelölt 
közül Fehér Évát választották az 
alelnöki posztra. 

Az alelnök arra a legbüszkébb, 
hogy ez alatt a pár év alatt nemcsak 
a tagozat stratégiája készült el, de 
közreműködtek a CSMKIK és az 
MKIK informatikai stratégiájá-
nak kidolgozásában is; a kamarai 
szolgáltató és minősítő rendszer 
kidolgozása, s a pólusprogram Link 
to business projektje is a tagozathoz 
köthető.

A tagokkal való törődésnek 
köszönhető, hogy olyan cégek, 
mint például a Dégáz, visszajött a 
kamarába. Éppen a nagyok meg-
tartására szervezték meg a fenn-
tartható fejlődés bizottságot és a 
szolgáltató nagyvállalati bizottságot. 
Noha a területfejlesztési tanácsok-
ban továbbra sincs döntési joga a 
kamaráknak, tanácskozási joggal, 
illetve teljes jogú tagként a bizott-
ságokban, rendre a tagozat vezetője 
képviseli a régió három kamaráját. 

ÿ (Folytatás a 4. oldalról)

(Folytatás a 6. oldalon) ÿ

Dr. Tráser Ferenc: Az egyetemi cég is belép a kamarába

Dr. Varga Antal: Integrálni lehet a két tábort 

Kőkuti Attila: Az ipari tagozatnak kiemelt jelentősége van

Fehér Éva: Folytonosság és megújulás
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Éppen Fehér Éva volt az, akinek 
egy fővárosi rendezvény alkalmával 
sikerült meghívnia Szili Katalint a 
Csongrád Megyei Kereskededelmi 
és Iparkamarába.  Éppen egy éve 
történt a látogatás, amikor is a ház-
elnök közbenjárását ígérte ahhoz, 
hogy a kamarák visszakerüljenek 
a területfejlesztési  tanácsok dön-
téshozó testületeibe. 

Ami  a megkezdett programok 
folytatását illeti, Fehér Éva a tör-
vényhozásban való jogi részvétel 
megteremtésének elősegítését, to-
vábbi közvetlen kapcsolat építést 
a tagvállalatokkal, horizontális 
szakmai bizottsági programokat, 
a régiós és országos együttműkö-

dések folytatását, a régiós kamarai 
együttműködés kiszélesítését, a 
kialakított és megkezdett szol-
gáltatások kamara rendszerébe 
történő integrálását, és hálózatos 
szolgáltatásokat (pályázatíró hálózat, 
klaszter-menedzsment, technológia 
transzfer stb.) ígért.

Miért és hogyan? –  tette fel végül 
a kérdést Fehér Éva önmagának. A 
válaszai:  „Mert a szakmai életutam 
egybeesik a tagozat formálásá-
val; mert ezt ígértem négy éve; 
mert ezért dolgoztam négy évig. 
Hogyan? Megosztottság nélkül és 
együtt. Felajánlom szakmai tudá-
som és kamarai tapasztalatom a  
közösség érdekében a következő 
négy évre.” 

Szügyi György (Euromenedzser  
Tanácsadó és Iskolaközpont ve-
zérigazgatója) a kamara elnöksé-
gi tagja,  az oktatási, szakképzési 
és mestervizsga munkabizottság 
(OSZMM) elnöke Fehér Éva ki-
hívója. A szolgáltatási alelnöki 
tisztségre kandidáló szakember 
programját teljes egészében a jö-
vőnek szentelte, megújult szolgál-
tatói tagozatról beszélt, melyben 
a magas hozzáadottértékű üzleti 
szolgáltatások felértékelődnek, az 
informatikai, pénzügyi, ingatlan-, 
oktatási, médiakommunikációs 
és egészségügyi szolgáltatások 
értékújításainak egymást erősítő 
hatásúak. 

Szügyi György a hiteles meg-
újuláshoz az általa vezetett okta-

tási bizottságot hozta fel példának, 
ugyanolyan tervszerű (időütemezés, 
témák), hatékony és eredményes 
munkát ígér a szolgáltatói tagozat 
elnökségének is. Ahogyan a szak-
képzéshez, mesterképzéshez kötődő 
személyeket (ellenvélemények mellett 
is) sikerült megnyugtatni, rendszeres 
kamarai munkára serkenteni, úgy a 
szolgáltatói tagozat tagjainál is ezt 
valósítanánk meg – fogalmazott. 
Ahogyan az említett bizottság ta-
pasztalta, jobbító szándékú dina-
mizmusa érvényesült (pl. megyét 
– és Szegedet összehozta a TISZK-
pályázatba), úgy fognak a szolgáltató 
tagozat jobbító szándékú aktív tagjai 
is eredményesen együtt dolgozni 
– tette hozzá. Társadalomgazdasági 
és vállalkozásfejlesztési szoftverjeként 
támogatja a szolgáltatói tagozat a 
megyei, a regionális, az eurorégiós 
és a nemzetközi gazdasági és vállal-
kozásfejlesztési kapcsolatrendszert 
– hangsúlyozta Szügyi –, ahogyan 
az OSZMM kezdeményezője volt a 
mesterképzés megújításának.

Összefoglalva, miben is látja 
Szügyi György a szolgáltatói tagozat 
hiteles megújulását? Tervszerű, 
hatékony és eredményes működés-
ben;  a szakmai tekintélyek aktív 
munkájában; a jobbító, pozitív célú, 
szinergikusan együttműködő tiszt-
ségviselőkben; gazdaságfejlesztési 
eredményekben a régióban; valamint 
konkrét gazdasági eredményt hozó 
nemzetközi kapcsolatépítésben.

A tagozati kommunikációban az 
online „problémafórumra”, a fogyasz-
tók pozitív irányú befolyásolására, a 
hatóságokkal folytatott pozitív kom-
munikációra, s a tagok aktív közre-
működésére teszi a  hangsúlyt. 

A nemzetközi kapcsolatokban a 
külföldi üzleti lehetőségek bemuta-

tását, üzleti találkozók szervezését, a 
külföldi hatóságokkal és kereskedelmi 
tanácsosokkal való találkozókat és 
külföldi szakirányú tanulmányutak 
szervezését preferálja.

A hálózatszervezés a kereske-
delmi tagozatban a beszerzési és 
értékesítési hálózatok alakulásának 
elősegítését, közös marketingtevé-
kenységeket végző szövetségek és 
összefogások létrejöttének támoga-
tását, és általában a kisvállalkozások 
pozitív diszkriminációját a multikkal 
szemben (üzlet, fogyasztó) jelenti. 
Palotás Sándor a szakképzéssel 
kapcsolatban két pontra fókuszált: a 
szakterület-specifikus kereskedelmi
képzések elősegítése; a gyakor-
lati képzőhelyek felszerelésének 
és működtetésének támogatása 
pályázatokkal. A közösségszer-
vezésben pedig az igényfelmérő 
fórumok szervezésére; bizalomépítő 
rendezvényekre – közös gazdasági 
érdekek megtalálására; valamint a 
hatóságok és kamarai tagok infor-
mális találkozóinak szervezésére 
hívta fel a figyelmet.

Orcsik Sándor (Orcsik Műhely 
Kft. ügyvezetője) a kamara kézmű-
ves alelnöke, akit a kézművességért 
végzett munkájáért nemrég tüntetett 
ki a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara, úgy gondolta, tevékenységét 
folyamatosan a nyilvánosság előtt 
végezte, nem tartott külön prog-
rambeszédet, ellenben a kamara 
valamennyi tisztségviselőjének 
megköszönte az együttműködést. 
Amiben ő is változást szeretne, az 
a markánsabb, erőteljesebb érdek-
képviselet, főleg ami a mikro- és 
kisvállalkozásokat illeti. Azokra 
a kicsi, törékeny vállalkozásokra 
gondolt, akiknek nem telik szakapparátusra,  és akiket a legkisebb ked-
vezőtlen jogszabályváltozás is padlóra küldhet. Szeretné elérni, hogy a 
kamara tisztségviselői őértük tegyenek többet,  bátrabban lobbizzanak, 
védelmezzenek s ütközzenek, ha szükséges. Orcsik Sándor szeretné, ha 
a kamarai döntéseknél a jövőben jobban támaszkodnának a testületekre, 
a kollektív bölcsességre. 

Domonkos László: Kiegyenlíteni a kétpólusosságot

ÿ (Folytatás az 5. oldalról)

Szügyi György: Tervszerűen, hatékonyan és eredményesen

Szügyi György

Palotás Sándor

Orcsik Sándor

Domonkos László

Palotás Sándor:  Javítani kell a kiskereskedők pozícióit

Orcsik Sándor: Lobbizzanak, védelmezzenek, ütközzenek!

A helyszínen döntötte el Domonkos 
László (DOMI Épületgépészet ügy-
vezetője), a kamara elnökségi tagja, 
hogy ő is kandidálja magát a kamara 
kézműves alelnöki tisztségére. Speciel 
ő nem híve a csapatmunkának, ezért 
aggodalmát fejezte ki a „másik oldal” 
alelnökeiért, hiszen a csapatot nem 
az egyik vagy másik oldal, hanem 
a küldöttek fogják szavazataikkal 
összeállítani. Ahogy fogalmazott, ő 
pontosan a kétpólusosságot  kiegyenlí-
tése miatt vállalná a jelölést az alelnöki 
posztra. A mikrovállalkozásokat a 
gazdasági élet hátrányos helyzetű 
tagjainak tartja maga is, rajtuk sze-
retne segíteni. 

Összeállította: Őrfi Ferenc

Palotás Sándor (Dél-Farm Kft.)
egyelőre egyedüliként kandidálja 
magát a kereskedelmi alelnöki po-
zícióra, hiszen az eddigi alelnök, dr. 
Varga Antal az általános alelnöki 
tisztséget célozta meg.  

Palotás az összkamarai célok 
(érdekérvényesítés, napi kapcso-
lat a tagokkal, közösségépítés) 

mellett alapelvként fogalmazta 
meg: 

• Napi kapcsolat hatóságok–ka-
mara–vállalkozások között

• Kiskereskedők pozícióinak 
javítása a multikkal szemben

• Alapvető működési és fejlesz-
tési lehetőségek erősítése

• Üzleti-piaci hitelesség erősítése
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I. A vállalkozások gazdasági helyzete
Országos helyzet

A GVI konjunktúrafelvétel eredményei szerint 
2007 végén, 2008 elején a magyar gazdaságban 
elérte a mélypontot a növekedés lassulása és 
megindult egy felzárkózási folyamat, ame-
lyet a vállalkozások kilátásainak javulása és a 
GDP növekedési ütem kismértékű növekedése 
fémjelez. Ezt a fordulatot azonban minden 
eddiginél jelentősebb bizonytalanság kíséri, 
amely megmutatkozik a vállalkozások üzleti 
helyzetre vonatkozó értékelésében és üzleti 
várakozásaiban is. A GVI konjunktúra mutató 
százalékos értéke a 2007 októberi felvételnél 
4,2%-ról, idén áprilisra 12%-a nőtt, ami egyér-
telmű javulást mutat. Ezzel egy 2002 áprilisa óta 
tartó romló tendencia látszik megszakadni, de 
a jövő kérdése, hogy ez csak időleges korrekció, 
vagy középtávon is javuló kilátások fogják 
jellemezni a magyar vállalati szektort. 

A vállalkozások várakozásaiban sok a bizony-
talanság, bár az üzleti helyzet és a várakozások 
indikátorai szinte egyöntetűen a romló tendencia 
végére, és fordulópontra utalnak. Rövid távon 
azonban nem lehet megmondani, hogy a fel-
zárkózás egy ingatag folyamat eredményeként 
lassan, vagy egyértelmű javuló tendenciaként 
fog-e megvalósulni.

A konjunktúramutató minden összetevőjé-
ben – kivéve a beruházási aktivitást – pozitív 
elmozdulást láthatunk. Mind a belföldi, mind 
az exportértékesítés iránti keresletet és az el-
múlt hónapok forgalmát javulónak ítélik meg 
a válaszadó cégek, és a következő fél évben is 
javulásra számítanak. Ez a pozitív várakozás 
azonban a jövőbeni beruházási aktivitásra már 
nem érvényes, sem az építési, sem a gépbe-
ruházások esetén nem várható a beruházási 
aktivitás növekedése.

Míg az elmúlt két évben nem történt jelentős 
változás a döntően exportáló cégek körében a 
konjunktúramutató szintjében, addig 2008 I. 
félévében már javult ennek értéke. Ez érvényes 
az exportáló cégek többségére, míg a belföldre 
termelő cégek várakozásai kismértékben javul-
tak ugyan, de még így is messze elmaradnak 
a többi cégétől

A tavaly októberi felvételhez képest nem 
csökkentek az üzleti helyzet értékelésére és 
a várakozásokra vonatkozó különbségek az 
eltérő nagyságú cégek között: míg a nagy 
és közepes cégek várakozásai egyértelműen 
javulnak és kedvezőbbek, addig a kis- és mikro-
vállalkozásoknál a konjunktúra mutató értéke 
ellentétesen alakul és továbbra is a negatív 
tartományban tartózkodik (azaz magasabb a 
helyzetük rosszabbodásra, mint a javulására 
számító cégek aránya).

A 2008. áprilisi felvétel tanulsága szerint az 
elmúlt fél évben javult a magyar cégek üzleti 
helyzete, amit a várakozások is követnek: a 

cégek mind az üzleti helyzet, a jövedelmezőség, 
és a foglalkoztatottság tekintetében javulásra 
számítanak a következő fél évben. Hozzá kell 
tenni ehhez, hogy mindez a korábbiakhoz 
képest kevésbé kedvező külpiaci konjunktúra 
mellett valósult meg. 

Csongrád megye
A Csongrád megyei vállalkozások jelenlegi 

üzleti és jövedelmezőségi helyzetének megítélése 
az előző félévhez képest kis mértékben romlott. 
A válaszadók csupán 24%-a elégedett üzleti 
helyzetével, 62%-a kielégítőnek ítélte meg, 14%-a 
pedig rossznak tartja jelenlegi üzleti helyzetét. 
A jövedelmezőség megítélése a válaszok alapján 
a következőképpen alakult: a vállalkozók 19%-
a ítéli rossznak cége jövedelmezőségét 52%-a 
kielégítőnek és 28% a jövedelmezőségét jónak 
mondottak száma. 

A vállalatok értékesítési szintjét mutató 
egyenleg 2005 áprilisában megindult növekedése 
országosan mostanra megtorpant, és a tavaly 
áprilisi szint alá csökkent. Csongrád megyében 
azonban a tavalyihoz képest csökkenést mutat az 
értékesítés volumenének alakulása: a vállalatok 
csupán 23%-a számolt be csökkenésről, 24%-a 
növekedésről, az őszi 35%-kal szemben.

Az üzleti tevékenységet leginkább akadályozó 
tényezők közül a válaszadók 45%-a a kereslet-
hiányt jelölte meg Jelentős a tőke/pénzhiányt 
megjelölők aránya (36%), ill. a munkaerő/szak-
emberhiány (16%) is.

A kapacitáskihasználtság viszonylag magas 
szintje országosan 78,5% (megyénkben 57,14%) 
és az exporteladások bővülésére számító vára-
kozások növekvő aránya is pozitív elmozdulást 
tényét húzza alá. A kapacitáskihasználtság 
különösen az exportáló cégek körében volt 
magas, és növekvő tendenciájú. A belföldre 
termelő cégek viszonylag alacsonyabb kapa-
citáskihasználtsága azonban tovább romlott, 
miközben a döntően exportáló cégeké alig 
változott.

Az elmúlt évhez képest hasonlóan alakult a 
beruházások volumene. A válaszadók 14%-a 
számolt be a beruházás növekedésről, 44%-uk 
csökkenésről. A beruházások volumenének 
növekedése leginkább az iparba tartozó cégekre, 
míg legkevésbé a kereskedelem és az építőipar 
ágazatába tartozó cégekre jellemző.

II. Várakozások a következő 6 hónapra
Országos várakozások

A konjunktúramutató értéke továbbra is 
az exportáló cégek körében a legmagasabb, 
és az exportértékesítésen belüli arányának 
csökkenésével romlik. Ezeket a várakozások-
kal némileg megkérdőjelezi a németországi 
konjunktúra várható gyengülése. A magyar 
gazdaság legfontosabb külkereskedelmi piacán, 
a német piacon az IFO vállalati konjunktúra 

indexértéke áprilisban tovább romlott, és egyre 
egyértelműebbek a német gazdaság lassulására 
utaló jelek. Ezzel folytatódott a német kon-
junktúra gyengülésére mutató, 2007. nyarán 
elindult tendencia.

A javuló várakozások mellett továbbra is nagy 
különbségek mutatkoznak a cégek között a válla-
latnagyság szerint. A mikrovállalkozások körében 
továbbra is magasabb az üzleti helyzetet rossz-
nak érzékelő, illetve romló tendenciára számító 
cégek aránya, mint a nagyobb cégek körében. 
A mikrocégek 24%-a érzékeli üzleti helyzetét 
rossznak, és csak 13%-a jónak, míg a legnagyobb 
cégek körében 13% szerint rossz és 42% szerint 
jó a cég üzleti helyzete. Ezzel megegyező irányú, 
bár korántsem ilyen erős összefüggés mutatható 
ki az üzleti helyzetre vonatkozó várakozások 
esetében is. A GVI konjunktúramutató értékében 
a legnagyobb különbséget továbbra is a cégek 
tulajdonosi típusai között lehet megfigyelni:
többségében külföldi tulajdonban lévő cégek 
várakozása jóval kedvezőbb, mint a magyar 
tulajdonban lévőké.

A jövedelmezőségi várakozások tekintetében 
megyénk vállalkozásai körében, 2008. első 
félévére a cégek 19%-a számít jövedelmezőségi 
pozíciójának javulására – ez az arány ősszel 
29% volt –, és 14%-uk romlásra.

Országosan az eladások várható alakulásá-
ban némi romlás figyelhető meg. Csongrád 
megyében azonban itt is javulás tapasztalható, 
a válaszadók 28%-a számolt be az értékesítési 
volumen növekedéséről, és 15%-uk nyilatkozott 
a csökkenésről. 

A versenyszektorba tartozó cégek várható 
munkaerő-keresletében pozitív változást jeleznek 
az adatok az elmúlt félévhez képest. Az áprilisi 
adatok arra mutatnak, hogy a múlt félévben 
elindult munkaerőkereslet-növekedés folytatódni 
fog, de továbbra is kissé magasabb a létszám 
csökkenését, mint a növekedését tervező cégek 
aránya. A kereslet kismértékű növekedését 
egyértelműen a nagyobb, exportra termelő 
cégek keresletnövekedése mozgatja.

Megyénkben némileg nőtt a létszámot bő-
víteni szándékozók aránya 12%-ról 14-ra, és 
9% a leépítést tervezőké.

Csongrád megye
Csongrád megyében 2008 második felére a 

beruházási aktivitás kismértékű erősödésére a 
vállalkozások 27%-a számít. A beruházási akti-
vitás elsősorban gépberuházásokra irányul, az 
építési beruházások szintje már 2003 októbere 
óta nagyjából változatlan. 

A vállalatok nyilatkozata a következő félév 
várható kapacitáskihasználtságáról: tavaly 
októberben: 29%-uk jelzett növekedést, idén 
14%., csökkenésre pedig tavaly 6%, idén 19% 
számít.

Jelen felvétel során arra is kíváncsiak voltunk, 
hogy idén 2008-ban hány százalékkal emelik 
a bruttó béreket az egyes vállalkozók. Tavaly 
átlagosan 5,48% jött ki eredménynek, idén 
8,25%. Az inflációt 7,84%-ra becsülték 2008-ra 
a megkérdezettek.

Készítette:
Pintér Ágnes

közgazdasági referens

Konjunktúrafelmérés 2008. I. félév

Javuló várakozások, növekvő bizonytalanság
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az országos kamarai konjunktúrafelmérés 

részeként 1998 óta évente kétszer végez tagjai körében kérdőíves reprezentatív felmérést. 
Célunk 2008 tavaszán is az volt, hogy a felmérésre beérkezett megyei válaszok elemzésével 
minél pontosabb képet kapjunk Csongrád megye vállalkozásainak üzleti helyzetéről és 
jövőbeni várakozásairól, és így lehetőséget biztosítsunk az egyes vállalkozói csoportok 
problémáinak feltárására, folyamatos figyelemmel kísérésére, ennek nyomán az általános 
vállalkozói érdekek hatékonyabb érvényesítésére.
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Vállalkozóbarát környezetet 
kínálnak az oroszok

Az Oroszországi Föderáció kereskedelmi 
képviselője, Alekszandr Szergejevics Prohorenko 
és Oroszország Kereskedelmi és Iparkamarája 
Magyarországi Képviseletének vezetője, Kirill 
Nugaev látogatott a kamarába július 15-én. 
A delegáció tagjai megbeszélést folytattak a 
kamara vezetőivel, dr. Szeri István elnökkel 
és dr. Horváth Lajos titkárral. Az egyeztetések 
során megfogalmazták azokat a területeket 
is, melyekben a jövőben hatékonyabban és 
intenzívebben kellene és lehetne a két ország 
kapcsolatát erősíteni. Ilyenek: építőipar, közle-
kedés (szállítmányozás), energiafelhasználás, 
tudományos együttműködések, diákcsere-
program stb. 

Dr. Szeri István a gazdasági kapcsolatok 
erősítésével kapcsolatban elmondta, hogy 
napjainkban az orosz gazdaság nyilvánvalóan 
egyre komolyabb elvárásokat támaszt a külföldi 
vállalkozások irányába, de fizetőképessége 
megbízható. Prohorenko úr a fentiekhez 
kapcsolódóan megerősítette, hogy a ma-
gyar vállalkozások számára a tapasztalatok 
szerint vállalkozóbarát környezet alakult ki, 
ami tovább segítheti e vállalkozások orosz 
piacra jutását.

Újvidék újonnan választott polgármestere, 
dr. Igor Pavličić első külföldi úticéljaként a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
rába látogatott. A találkozón dr. Szeri István, 
a kamara elnöke, dr. Horváth Lajos, kamarai 
titkár és a szerb–magyar kapcsolatok iránt 
érdeklődő vállalkozók fogadták az újvidéki 
delegációt. 

Újvidék polgármestere a találkozón hangsú-
lyozta, hogy programjában prioritásként szerepel 
a Vajdaság és a Dél-Alföld közötti gazdasági 
kapcsolatok élénkítése, hiszen ki kell használni 
a közös történelmi és kulturális gyökereket, vala-
mint a földrajzi közelséget, ami megalapozottá és 
indokolttá teszi Szerbia és Magyarország között a 
gazdasági kapcsolatok erősítését. A kétoldalú gaz-
dasági együttműködés dinamizálásában kamaránk, 
és a kamara gesztorságával működő magyar–szerb 
tagozat is aktív szerepet vállal, ígéretet téve a 
közvetítői szerepkör betöltésére Újvidék városa 
és a potenciális magyar befektetők között. 

Újvidék polgármestere gyorsított ügymenetet 
ígért a magyar befektetők részére, és felhívta a 
figyelmet a számos, nagyobb infrastrukturális 

projektre, amit a város az elkövetkező időszak-
ban kíván megvalósítani. Ezek közé tartozik 
két új híd megépítése, a Fruška Gorán átvezető 
alagút kiépítése, ami közvetlenül kapcsolódna a 
Belgrád–Zágráb autópályához, valamint Újvidék 
város szennyvízcsatornáinak és hulladéklerakó-
inak kiépítése, modernizálása. 

Dr. Igor Pavličić hangsúlyozta a magyar ta-
pasztalatok fontosságát Szerbia EU-csatlakozása 
szempontjából. A polgármester kamaránk együtt-
működését kérte, egyrészt hogy támogassuk 
Szerbia EU-tagságát, másrészt hogy a szerb 
vállalkozásokat segítsük információval és kö-
zös rendezvényekkel, fórumokkal a kétoldalú 
kereskedelmi kapcsolatok élénkítése érdekében. 
Pavličić magyar és szerb termékek reexportjában 
való együttműködést ajánlott a megbeszélésen, 
ami azt jelentené, hogy a szerb–orosz vám-
együttműködés értelmében a magyar termékek 
olcsóbban jutnának ki az orosz piacra, hiszen 
mindössze 1% vám terhelné őket. Az újvidéki 
polgármester kezdeményezéseit a találkozó 
magyar résztvevői örömmel vették és ígéretet 
tettek a szoros együttműködésre. 

Újvidék új polgármestere  
a kamarában

Mint arról korábban hírt adtunk, 
2007. szeptemberétől a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
látja el a Duna–Körös–Maros–Tisza 
Eurorégiós Kamarai Együttműkö-
dés soros elnökségét. Az együtt-
működésben részt vevő kamarai 
elnökök a tavaly szeptemberben 
Szegeden megtartott, soros elnök-
séget nyitó ülésen megfogalmazták 
a jövőbeni főbb célkitűzéseket. 
Ezek között első helyen szerepelt 
a Temes Megyei Kereskedelmi, 
Ipar- és Agrárkamara által már 
korábban kezdeményezett kamarai 
egyesület megalapítása.

Majd egyéves előkészítő mun-
ka után 2008. augusztus 18-án az 
alapítók Kecskeméten aláírták az 
egyesület alapító okiratát és alap-
szabályát.

Az ünnepélyes aláírás a sajtó 
képviselőinek jelenlétében történt, 
ahol dr. Szeri István, az együtt-
működés soros elnöke elmondta, 
hogy az egyesület létrehozásával 
egy új szakaszába lépett és szo-
rosabbá vált a négy magyar, négy 
román megye és a vajdasági kamara 
együttműködése. Az egyesület álta-
lános célja az eurorégió gazdasági 
szereplői közötti együttműködés 
fejlesztése.

Az egyesületben tagként részt 
vevő kamarák a jövőben sokkal 
eredményesebben ki tudják hasz-
nálni a határ menti és a közvetlen 
brüsszeli kiírású pályázatokban rejlő 
lehetőségeket, forrást szerezve olyan 

Négy magyar, négy romániai megyei, valamint a vajdasági kamara az alapító

Megalakult a DKMT kamarai egyesület

gazdaságfejlesztő kamarai tevékeny-
ségekhez, melyek a három ország 
vállalkozóit segítik üzleti kapcso-
lataik fejlesztésében, hozzájárulva 
ezzel a DKMT eurorégió gazdasági 
fellendüléséhez.

Az egyesület neve: DUNA–KÖ-
RÖS–MAROS–TISZA EURORÉGIÓ 
KAMARÁINAK EGYESÜLETE 
(ASSOCIATION OF CHAMBERS 
FROM DKMT EUROREGION)

Alapító tagok:
Magyarország: Csongrád Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara, Békés 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara.

Románia: Temes Megyei Ke-
reskedelmi, Ipar- és Agrárkamara 
, Arad Megyei Kereskedelmi, Ipar- 
és Agrárkamara, Hunyad Megyei 

Kereskedelmi, Ipar- és Agrárkamara, 
Krassó-Szörény Megyei Kereskedel-
mi, Ipar- és Agrárkamara.

Szerbia: Vajdasági Gazdasági 
Kamara 

Az egyesületet Romániában jegy-
zik be, székhelye Temesvár, elnöke az 
első négyéves periódusban Georgică 
Cornu, a Temes Megyei Kereskedel-
mi, Ipar- és Agárkamara elnöke.

Kozsuchné Somogyi Katalin

Hódsági Tamás, a Békés megyei, Gaál József a Bács-Kiskun megyei, dr. Szeri István a Csongrád megyei 
kamara elnöke, Menuta Iovescu, a Temes megyei kamara vezérigazgatója és Dusan Vučičević, a Vajdasági 
Gazdasági Kamara főtitkára kézjegyével látja el az alapító dokumentumot
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A szolgáltatások gazdasági ága-
zatként növekvő jelentőséghez 
jutnak Európában, részesedésük 
a teljes foglalkoztatásban kisebb 
(70%) mint az Egyesült Államokban 
(80%), de nagyobb mint Japánban 
(67%). Az üzleti szolgáltatások 
alszektora mindhárom régióban 
rendkívül dinamikus növekedést 
mutatott, hasonló részesedésnö-
vekedést képviselve a teljes fog-
lalkoztatásban. 

Magyarországon is nőtt a súlya
A fő tevékenységi területükként 

üzleti szolgáltatásokat nyújtó vállal-
kozások az összes foglalkoztatott és 
hozzáadott érték mintegy 10-12%-át 
képviselik. Ha a másodlagos tevé-
kenységként nyújtott üzleti szolgál-
tatásokat is figyelembe vennénk, a 
foglalkoztatottak aránya sokkal ma-
gasabb lenne. Európában 2004-ben, 
az üzleti szolgáltatások területén a 
vezető országok a Benelux-térség, 
az Egyesült Királyság, Franciaország 
és Németország voltak, az Egye-
sült Államokhoz hasonló szintet 
érve el. Az 1995–2004 közötti 
időszakban egyes országokban 
igen jelentős mértékben nőtt az 
üzleti szolgáltatások súlya, például 
Magyarországon, Lengyelország-
ban, Ausztriában, Lettországban 
és Máltán.

A 2007 júliusában az Európai 
Bizottság által közreadott „Az in-
novatív szolgáltatásokat támogató 
európai stratégia felé: a jövőbeli 
fellépések kihívásai és kulcskér-
dései” című munkadokumentum, 
a 2008 februárjában útjára indí-
tott üzleti szolgáltatások európai 
platformja, valamint a várhatóan 
2008 őszén megjelenő, a szol-
gáltatások innovációjáról szóló 
közlemény mind fontos lépést 
jelenthet a szolgáltatásoknak az 
EU innovációs politikáiba történő 
valódi integrálása felé.

Fordulópont lehet az irányelv
A legkésőbb 2009. december 

28-ig átültetendő belső piaci 
szolgáltatásokról szóló irányelv 
(2006/123/EK) elfogadása fontos 
fordulópontot jelent majd a szol-

gáltatások valódi belső piacának 
létrehozása terén, feltéve, hogy az 
irányelv rendelkezéseit a tagállamok 
átültetik a nemzeti jogba, és hogy 
közben lépéseket tesznek annak 
biztosítására, hogy a szolgáltatás-
nyújtás helyén érvényes munkajog 

és kollektív szerződések legyenek 
alkalmazandók. A vállalkozások és 
fogyasztók végre maradéktalanul 
élhetnek majd ennek a piacnak a 
lehetőségeivel. Az irányelv továb-
bá bátorítja az üzleti szolgáltatási 
szektor működését az uniós tag-
államok közötti kereskedelem és 
beruházások megkönnyítése révén, 
új lehetőségeket kínálva az ipari 
vállalkozásoknak, hogy több, jobb, 
illetve olcsóbb szolgáltatás között 
válasszanak. Az üzleti szolgáltatá-
sok használata terén jelentkező új 
versenyelőnyök nagyobb foglalkoz-
tatást, fokozott termelékenységet 
és jobb gazdasági teljesítményt 
eredményezhetnek.

Szolgáltatásalapú gazdaság
Az EU iparpolitikájának kere-

tében akár nemzeti, akár uniós 
szinten megszületett horizontális, 
illetve ágazati kezdeményezések 
többsége az ipari termelő tevékeny-
ségre összpontosít, függetlenül az 
üzleti szolgáltatások eredendően 
támogató szerepétől ezen a szek-
toron belül. Éppen ezért égetően 
szükséges egy olyan kiegyensú-
lyozott uniós politika kidolgo-
zása, amely nem becsüli alá az 
üzleti szolgáltatások szerepét 
az európai ipari termelés és az 

egész európai gazdaság globális 
versenyképességében. Az egyes 
gazdasági szektorokra kidolgozott 
horizontális politikáknak valóban 
horizontálisnak kell lenniük, és 
meg kell felelniük a cégek, illetve 
munkavállalók igényeinek az új 
szolgáltatásalapú gazdaságban, 
ahol az ipari és szolgáltatási szektor 
elválaszthatatlanul összefonódik, a 
közöttük lévő szinergiák közvetlen 
folyományaként új lehetősége-
ket teremtve az európai gazdaság 
számára a globális piacon. Számos 
európai iparpolitikai kezdemé-
nyezést a szolgáltatásokhoz kell 
szabni és igazítani. Többek között 
ide tartozik a szolgáltatások ma-
radéktalanul megvalósult belső 
piaca, a nemzetközi kereskedelem, 
az állami támogatási szabályok, a 
munkaerőpiac, a szociális intéz-
kedések, a képzés és a regionális 
politika, a K+F, az innováció, a 
szabványosítás, a vállalkozó szellem 
és a jobb statisztikák, valamint 
a tájékoztatás – szükség esetén 
figyelembe véve a szolgáltatási 
szektor egyedi igényeit.

Erőforrásokat a globális láncba!
A globális versenyben való 

helytállás érdekében Európának 
jelentős erőforrásokat kell beru-
háznia az innovációba, a tudásba, 
a tervezésbe, a logisztikába, a 
marketingbe, és az egyéb üzleti 
szolgáltatásokba – azaz az egész 
globális értékláncba.

A legtöbb munkahelyet a szol-
gáltatási szektor adja, és ez a jö-
vőben is így lesz. Éppen ezért a 
szolgáltatások területén a globális 
forráshatékonyság, illetve a te-
vékenységkiszervezés potenci-
ális hatása (az OECD 2006-os 
tanulmánya szerint akár 30%) 
arra ösztönzi a tagállamokat, 
hogy erősítsék meg a megfelelő 
szakképzéseket és képesítéseket, 
amelyek képessé teszik iparu-
kat a globális versenyben való 
helytállásra.

Az innovatív szolgáltatások 
támogatása létfontosságú az ipari 
versenyképesség minőségi tényező-
kön keresztül történő megerősítése 

A szolgáltatások és szerepük 
az európai gazdaságban

A szolgáltatások egyre fontosabb helyet kapnak a polgárok, szakemberek, vállalkozások, régiók és 
országok gondolkodásában. Nagy mértékben dominálják az egyes gazdasági és társadalmi rendszerek 
keresleti és ellátási oldalát. Bár a gazdasági és társadalmi élet legtöbb aspektusában szerepet játszanak, 
tevékenységük jelentős része nem szerepel a statisztikákban. A produktív ágazatok hagyományos 
felbontása – bár nem teljes, és nem tükrözi a gazdasági szektorok közötti erőteljes kölcsönhatást –, 
segíthet a fontosabb gazdasági tevékenységek jelentőségének megbecsülésében. 

szempontjából. A szolgáltatások te-
rén megvalósuló innováció jelentős 
pozitív hatással van a minőségre, a 
foglalkoztatásra, és a felhasználók-
kal való kapcsolatra. Ugyanakkor 
az üzleti szolgáltatások magas szín-
vonalú, jó munkakörülményeket és 
tudásintenzív környezetet biztosító 
munkahelyeket kínálhatnak; eb-
ben az esetben a munkavállalók 
hozzájárulnak a szolgáltatások 
innovációjának létrejöttéhez és 
sikeréhez. Az innováció elősegíti, 
hogy a vállalkozások jobb pozíci-
óból versenyezhessenek, és hogy 
a munkavállalók új munkalehető-
ségekhez jussanak. A szolgáltatá-
sok terén megvalósuló innováció 
előnyeit az üzleti szolgáltatások 
termelékenységét jellemző stag-
náló növekedés problémájának 
kezelésére kell fordítani. A legtöbb 
országban továbbra is jellemző az 
alacsony termelékenységnövekedési 
ráta, még ha a statisztikai mérési 
eszközök problémája miatt az üzleti 
szolgáltatások termelékenységhez 
való hozzájárulása alul is van be-
csülve.

Hálózatok a régióban
Számos régióban csekély az 

üzleti szolgáltatások jelenléte, 
mivel ezek a szolgáltatások jel-
lemzően a nagyvárosokban és a 
magas jövedelemmel rendelkező 
régiókban koncentrálódnak. Re-
gionális szinten fontos mind 
az üzleti szolgáltatások iránti 
kereslet, mind a kínálat bővítése 
és ösztönzése, és a meglévő, a 
különböző szereplők közötti 
szinergiák növelésére alkalmas 
hálózatok lehető legnagyobb 
mértékű kiaknázása.

(Forrás: Euro Info Service)

Szolgáltatási irány- 
elvek az EU-ban

A kamara, illetve az Enterprise 
Europe Network Iroda Szolgálta-
tási irányelv az Európai Unióban 
címmel tájékoztató rendezvényt 
szervez a kamarában szeptember 
folyamán. Az előadó személyéről 
és az időpontról még zajlanak az 
egyeztetések.



A hódmezővásárhelyi szakkö-
zépiskolák összevonásával kap-
csolatban külön megbeszélést tar-
tottak a kamara képviselői Lázár 
János polgármester, országgyűlési 
képviselővel. A megbeszélésen 
a város első emberén túl annak 
munkatársai, az integrált iskola 
későbbi igazgatója, a város jegy-
zője, valamint a Hampel Tamás 
vezette kamarai szakértők; Szügyi 
György CSMKIK oktatási bizottsági 
elnök és (az azóta elhunyt) Börcsök 
László szakképzési tanácsadó rész-
vételével zajlott.

A kamarai delegáció tagjai 
részletesen ismertették a kamara 
korábban kifejtett, kétségeket is 
megfogalmazó álláspontját az is-
kola összevonásokról, amelyekre 
Lázár János polgármester alapos 

érveléssel, de a kamarai észre-
vételek jogosságát nem vitatva 
válaszolt, hangsúlyozva, hogy a 
jelen helyzetben más, jobb meg-
oldás nem kínálkozott, noha nem 
vitatja azt, hogy a sok bizonyta-
lanság miatt ez a megoldás csak 
a mai viszonyok között látszik a 
legcélravezetőbbnek, és nem is 
közvetlenül a képzés minőségének 
javítását fogja szolgálni. 

A szakképzés minőségével és 
finanszírozásával kapcsolatban a 
nappali és esti képzések előnyeiről 
és hátrányairól, valamint az iskolán 
kívüli tanfolyami rendszerű képzé-
sekről is szót váltottak. Ez utóbbi 
esetében egyetértettek abban, hogy 

egyrészt nincs kellően összehan-
golva az iskolai és iskolán kívüli 
szakképzés, így a túlképzésnek 
nem vet érdemben gátat a jelenlegi 
szabályozás, miközben az iskola-
rendszerű képzésben alig, viszont a 
tanfolyamiban teljes mértékben – de 
kontroll nélkül  érvényesíthetők a 
moduláris képzés előnyei. 

Lázár János polgármester in-
dítványozta egyúttal a folyama-
tos együttműködést a jövőben 
is, ami a döntés kontrolljához és 
finomításához is segítséget ad az 
önkormányzat számára. Szügyi 
György és Hampel Tamás biztosí-
tották a fenntartót, hogy minden 
segítséget a jövőben is megad a 
kamara ahhoz, hogy a szakképzés 
hatékonysága és színvonala javul-
jon, hiszen ez közös érdek.

10 Kamarai Futár  Oktatás

Dr. Hampel Tamás, a CSMKIK 
Hódmezővásárhelyi Városi Szerve-
zetének elnöke egyeztető és hely-
zetértékelő megbeszélésre invitálta 
az érintett intézmények vezetőit, az 
önkormányzat szakképzéssel foglal-
kozó munkatársait, a fenntartót az 
RFKB-ben képviselő önkormányzati 
képviselőt, valamint a helyi szervezet 
alelnökeit. A beszélgetés fő témái 
a megújuló szakképzési rendszer 
előnyeinek, hátrányainak felmérése, 
valamint a szakképzésben érintett 
szervezetekre és a kamarára háruló 
új feladatok voltak. 

Tízéves párbeszéd
Hampel Tamás a beszélgetés in-

dokának felvezetéseként elmondta, 
hogy nem újszerű ez a találkozó, 
hiszen már közel 10 éve folyik 
rendszeres párbeszéd a kamara, az 
önkormányzat és a szakképzéssel fog-
lalkozó iskolák között, az e területen 
érzékelhető problémák megoldása, 
de legalább is enyhítése érdekében. 
A szakképzés területén bekövetkező 
változások azonban még egységesebb 
fellépést követelnek meg közöttük. 
Az ország legnagyobb TISZK-je 
jön létre megyénkben, közel 22 
ezer diákkal, de később már az is 
várható, hogy a TISZK-ek között 
elindul a versengés a diákokért és a 
szóba jöhető képzési profilokért. A 
kamara továbbra is kiemelt feladatá-
nak tekinti az iskolák meggyőzését 
arról, hogy az oktatás minél inkább 
igazodjék a vállalkozások elvárásai-
hoz, a munkaerő-piaci igényekhez. 
Fontos, hogy minden szakképző 
intézmény felismerje a piacképes 
szakmák oktatásának jelentőségét, 
az oktatás minőségének javítását, 
amelyet az RFKB-nek is ösztönöz-
nie kell.

A jelenlegi iskolavezetők szerint 
ma a pályaorientáció nem eléggé 
költséghatékony, noha egyre többet 
áldoznak annak javítására, továbbá 
bírálták a hatályos OKJ rendszert, 
amely nehezíti a beiskolázást, sőt 
még azt sem tudták az iskolakez-
dést előtt 4 hónappal, hogy milyen 
szakmák oktatása marad meg egy-
egy iskolában a soron következő 
tanévtől.  

Két konzorciumhoz  
csatlakoztak

Elhangzott hogy már 2006-ban az 
új OKJ kidolgozásával párhuzamosan 
NFT I. keretében 16 Térségi Integ-
rált Szakképzési Központ (TISZK) 
jött létre az országban, amelyekben 

A szakképzés új iránya Hódmezővásárhelyen
A szakképzés hatékonyságának javítása egyre gyakoribb téma, 

hiszen megalakultak a szakképzést koordináló és annak irányát 
meghatározó RFKB-ok, a magát a szakképzést szervező TISZK-ek, 
létrejöttek az azokat összefogó konzorciumok, Hódmezővásárhely 
azonban még ennél is radikálisabb lépésre szánta el magát, hiszen 
a városban működő szakközépiskolákat és szakiskolát egyetlen 
intézménybe integrálja a következő tanévtől.

2006/2007. tanévtől már az új Orszá-
gos Képzési Jegyzék (OKJ), valamint 
az új szakmai és vizsgakövetelmé-
nyeknek megfelelően tanulhattak a 
diákok. Az új „TISZK”-ek felépítése 
és pénzügyi helyzete azonban még 
a mai napig sem tisztázott, ezért a 
TISZK-ben megvalósuló modulrend-
szerű gyakorlati képzés is nehezen 
egyeztethető össze az elméleti oktatás 
tantárgyainak órarendjével. 

A új TISZK-ek megalakulásának 
nehézségei után egy újabb pályázatot 
írtak ki, amelynek keretében a több 
fenntartós szakképzés-fejlesztési 
konzorciumok létrehozását támogatta 
az OKM Alapkezelő Igazgatósága. A 
konzorciumok már megalakultak, 
Hódmezővásárhely szinte egyedülálló 
módon két konzorciumhoz is csatla-
kozott, ezzel több esélyt teremtve a 
szakképző intézményei számára. 

a helyi intézményi kapacitások 
figyelembevételével, valamint döntés 
a regionális képzési irányokról és 
arányokról, illetve a decentralizált 
keret felosztásáról. 

A csúcstechnológiák közelébe
A résztvevők fontosnak találták a 

technika tantárgy újbóli bevezetését is 
az általános iskolákban, valamint azt, 
hogy már a 9-dikes tanulók is részt 
vehessenek a gyakorlati képzésben. 
Felmerült, hogy a kétszintű irányítási 
rendszer számos probléma forrása 
lehet, hiszen a fenntartó adja a pénz 
egy részét a képzéshez, azonban a 
TISZK végzi a szakmai irányítást, 
és osztja szét a pályázatokon nyert 
pénzeket az iskolák között. 

Vita alakult ki arról, hogy szükség 
van e a csúcstechnológiák oktatására 
az iskolákban, vagy ezt az üzemek-

nek kell majd tanítaniuk. Egyes vé-
lemények szerint a vállalkozások 
nem szívesen engedik a tanulókat 
a csúcstechnológiák közelébe, eset-
leg eleve nem kívánnak részt venni 
az oktatásban, ezért szükség van a 
csúcstechnológiával felszerelt tan-
műhelyekre. Éppen emiatt kell a 
decentralizált intézményekben ezt 
a pluszt is nyújtani a többi hasonló 
intézménnyel szemben.

A vitát Hampel Tamás azzal zárta le, 
hogy fontos lenne, hogy a szakoktatók 
is ismerjék a mindenkori csúcstech-
nológiát, ami rendszeres továbbképzés 
nélkül nem várható el. Erre pedig 
szintén kellenek források.

Örömmel nyugtázták viszont, hogy 
a szakképző intézmények és a helyi 
vállalkozások között nagyon magas 
fokú – igaz még javítható – az együtt-
működés, amelyben a kamarának 
kiemelkedő szerepe van. 

A jelenlévők megegyeztek abban, 
hogy ősztől rendszeresen találkoznak, 
és együttműködnek a problémás 
kérdések megoldásában.

2008. január 1. napjától az eddig 
is működő Regionális Fejlesztési 
és Képzési Bizottságok (RFKB) 
átalakultak, és feladatkörük régi-
ós szinten válik meghatározóvá. 
Feladataik közé tartozik a regio-
nális képzésekről történő döntés 

Szakképzési börze a Sportcsarnokban

TEÁOR-győzelem
Talán az országban is egye-

dülálló módon, dr. Hampel 
Tamás, a kamara városi elnöke 
jogi csatát nyert Vásárhelyen 
az új TEÁOR-besorolás egyéni 
vállalkozókat elbizonytalanító, 
ellehetetlenítő gyakorlatával 
szemben. A város jegyzője előtt 
is sikerült bebizonyítania, hogy 
két, össze nem illő jogszabály 
alapján járnak el az okmány-
irodák, ezért teljesíthetetlenek 
a feltételek. Lehet követni a 
vásárhelyi példát másutt is, a 
jogalkotóknak különösen! 

Egyeztetés  
a polgármesterrel
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Az első és az utolsó tanítási nap 
által meghatározott időszak a szor-
galmi időszak, azaz a tanév, amely-
nek első napja 2008. szeptember 1. 
(hétfő), az utolsó tanítási nap pedig 
2009. június 15. hétfő. Így a tanítási 
napok száma száznyolcvanegy nap. 
Az iskola befejező évfolyamán a 
szakiskolákban az utolsó tanítási 
nap 2009. április 30.

Tanítási szünet a szorgalmi idő-
ben

(tanítás nélküli munkanapok)
Őszi szünet: 2008. október 27-től 

október 31-ig tart. (A szünet előtti 
utolsó tanítási nap október 22., szer-

Kézikönyv  
a vizsgaelnöki 

minimumvizsgához
A kamara Oktatási Igaz-

gatóságától kapott informá-
cióink szerint elkészült  és 
már meg is jelent a „Kézi-
könyv a szakmai vizsgaelnöki  
minimumvizsgához” című mun-
ka, mely elérhető és letölthető a  
www.isziir.hu/kezikonyv felület-
ről, valamint az ISZIIR felületről a  
letölthető dokumentumoknál MS 
WORD és PDF formátumban.

Bírságok
Átláthatóbbak, kiszámíthatóbbak 

lettek a bírságösszegek. 
Az új szabályozás szerint 15 ezer 

forinttól 2 milliárd forintig terjedhet 
a bírság összege, de jelentős különb-
ség van a társas vállalkozások és az 
egyéni vállalkozók között. 

Társas vállalkozások esetében a 
bírság alapösszege 15 ezer forint, 
viszont a 100 millió forintot megha-
ladó éves nettó árbevétellel rendel-
kező vállalkozás esetében éves nettó 
árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 
100 millió forintig terjedhet. A bírság 
felső határa 2 milliárd forint a fo-
gyasztók széles körének testi épséget, 
egészséget sértő vagy veszélyeztető, 

vagy a fogyasztók széles körének 
jelentős vagyoni hátrányt okozó 
jogsértés esetén. A „széles körre” 
vonatkozóan egyelőre nem született 
pontos definíció, ez az elkövetkező 
hónapok szakmai egyeztetései során 
kristályosodik ki. 

A számviteli törvény hatálya alá 
nem eső vállalkozásoknál, például 
egyéni vállalkozóknál, 500 ezer forint 
a bírság felső határa. Amennyiben 
a fogyasztók széles körének testi 
épségét, egészségét sértő vagy veszé-
lyeztető, továbbá a fogyasztók széles 
körének jelentős vagyoni hátrányt 
okozó jogsértésről van szó, a bírság a 
vállalkozás éves nettó árbevételének 
5 százalékáig terjedhet, maximum 

5 millió forintig. Hatálybalépés: 
2008. szeptember 1.

Nyilvánosság
A korábbi gyakorlathoz képest 

jelentős változás, hogy ezentúl a 
fogyasztóvédelmi hatóság valameny-
nyi jogerős határozatát közzéteszi a 
hatóság honlapján. A közzéteendő 
információkat a törvény tartal-
mazza. A közzétételtől számított 6 
hónap elteltével a hatóság eltávolítja 
honlapjáról az információkat. Ha-
tálybalépés: 2008. szeptember 1.

Ahhoz, hogy ebben a nagy meny-
nyiségű adathalmazban a fogyasztó 
tájékozódni tudjon, 2009. szeptem-
ber l-jéig az NFH-nak egy olyan 
adatbázist kell létrehoznia, ahol a 
határozatok szövegére, a megsértett 
jogszabályi rendelkezésre, jogorvos-
lati eljárásra lehet majd keresni. 

Érdekegyeztetés
A kormány döntése értelmében, 

a hatékonyabb érdekegyeztetés 

biztosítása érdekében megalakult 
a Fogyasztóvédelmi Tanács. A 
tanács alapvetően konzultációs, 
véleményezési és javaslattételi joggal 
bír koncepcionális és jogalkotási 
kérdésekben. A tanácsnak a vál-
lalkozói oldalon tagja a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara is.

A törvénymódosítás tartalmazza 
továbbá a panaszkezelés szabá-
lyainak, valamint a gyermek- és 
fiatalkorúak védelmét szolgáló 
különös rendelkezéseknek a ki-
egészítését is.

Fontos része az új szabályozásnak 
a biztonságos termék kritériumainak 
meghatározása.

(A módosításokról rendelkező 
2008. évi 42. törvény a Magyar Köz-
löny 93. számában jelent meg.)

Kozsuchné Somogyi Katalin
vállalkozásfejlesztési  

és külgazdasági igazgató

Átláthatóbbak, kiszámíthatóbbak lettek a bírságösszegek 

Változott a Fogyasztóvédelmi Törvény

Hasznos tudnivalók a gyakorlati oktatást végző gazdálkodó szervezetek számára

Kezdődik az iskolaszezon
Iskolai naptár, akkreditáció

Az oktatási és kulturális miniszter a 2008/2009. évi tanév 
rendjéről szóló 17/2008. (V. 9.) OKM rendeletében a következő, 
a szakképzést is érintő információkat tette közzé:

da; a szünet utáni első tanítási nap 
november 3., hétfő). 

- öt munkanap -
Téli szünet: 2008. december 22-től 

2008. december 31-ig tart. (A szünet 
előtti utolsó tanítási nap 2008. december 
20., szombat; a szünet utáni első tanítási 
nap 2009. január 5., hétfő). 

- hat munkanap -
Tavaszi szünet: 2009. április 9-től április 

14-ig tart. (A szünet előtti utolsó tanítási 
nap április 8., szerda; a szünet utáni első 
tanítási nap április 15., szerda).

- három munkanap -
Megjegyzés: az iskola más időpont-

okban is adhat a tanulóknak szünetet, 
illetőleg a szünetek kezdő és befejező 

napját módosíthatja, ha a heti pihenő-
napon tartott tanítási nappal ehhez a 
szükséges feltételeket megteremti.

Szakmai vizsgaidőszakok, vizs-
ganapok

A szakközépiskolákban, a szakis-
kolákban, a speciális szakiskolákban 
a szakmai vizsgák írásbeli és szóbeli 
(gyakorlati) vizsgarészét, illetve írás-
beli, interaktív, szóbeli és gyakorlati 
vizsgatevékenységét az alábbi időben 
kell megszervezni:

a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és 
interaktív vizsgatevékenységét:

2008. október 6–7–8–9–10. 14 
órától

szóbeli és gyakorlati vizsgarész, 
valamint szóbeli és gyakorlati vizs-
gatevékenység:

2008. október

b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és 
interaktív vizsgatevékenységét:

2009. február 2–3–4–5–6. 14 órá-
tól

szóbeli és gyakorlati vizsgarész, 
valamint szóbeli és gyakorlati vizs-
gatevékenység:

2009. február–március

c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és 
interaktív vizsgatevékenységét:

2009. május 18–19–20–21–22. 
8 órától

szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 
2009. június

szóbeli és gyakorlati vizsgatevé-
kenység: május–június

(A fent leírtak megtalálhatók a 
Magyar Közlöny 72. számában, a 
4463. oldalon)

A gazdálkodó szervezetek szá-
mára ma már nem ismeretlen az 
akkreditáció fogalma. Ez a területi 
kamarák által lefolytatott emelt 
szintű ellenőrzés, amely annak iga-
zolására szolgál, hogy a képzőhelyek 
a törvényi előírásokat és a gyakorlati 
oktatásra, a tanulószerződésre vo-
natkozó rendelkezéseket hiánytala-
nul betartják. A gyakorlati képzés 
minőségének biztosítása mellett az 
ellenőrzés eredményeként kiadott 
és kétéves érvényességgel bíró ta-
núsítvány ahhoz is elengedhetetlen, 
hogy a szakképzési hozzájárulásra 

kötelezett visszatérítési igényét ér-
vényesíthesse. A CSMKIK Oktatási 
Igazgatósága figyelemfelhívó levelet 
küldött a gazdálkodó szerveze-
teknek, amelyben jeleztük, hogy 
a tanúsítvány iránti kérelmüket 
írásban küldjék el. Ezen kérelmek 
és a saját nyilvántartásunk alapján 
számba vesszük azokat a képzőhe-
lyeket, amelyek esetében szükséges 
a lejárt tanúsítvány (2006-os kel-
tezésű) megújítása illetve azoknál, 
akiknél a tanulóképzés 2007-ben 

és 2008-ban indult el, szükséges a 
tanúsítvány megszerzése. A hely-
színi ellenőrzések lebonyolításának 
időpontjáról és egyéb tudnivalóiról 
a gazdálkodó szervezeteket írásban 
értesítjük. Kérjük azokat, akik még 
a kérelmüket nem küldték be, le-
hetőség szerint pótolják (CSMKIK 
6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12.). Az 
akkreditációval és a tanúsítványok 
kiadásával kapcsolatban keressék 
kamarai szakképzési tanácsadó 
kollégáinkat a 486-987/176 és 177-
es melléken.

CSMKIK Oktatási Igazgatóság 

Akkreditáció

Garantálni kell a fogyasztók biztonságát! E cél érvényesítésének 
érdekében a fogyasztóvédelmi törvényben elfogadott módosítások 
alapvetően három nagy területre koncentrálódnak: változott a 
bírságolás, a nyilvánosságra hozatal rendszere, valamint elfogad-
tak olyan javaslatokat, amelyek elősegítik a hatóságok, illetve az 
iparági, kereskedelmi stb. szakmai szervezetek közötti szorosabb 
együttműködést. 

http://www.isziir.hu/kezikonyv
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Először rendezték meg Szegeden a Hungarikum 
Fesztivált, a minőségi magyar termékek kiállítását 
és vásárát július 23–27. között a Széchenyi téren 
(és még egy tucatnyi további helyszínen). A fesz-
tivál megnyitójára eljött Kovács Miklós turisztikai 
szakállamtitkár és Parragh László, a Magyar Keres-

Hungarikum Fesztivál Szegeden
kedelmi és Iparkamara elnöke is. A rendezvényt 
Solymos László, Szeged alpolgármestere nyitotta 
meg. A kezdeményezésből hagyomány lesz, a 
szervezők fejében már 2011-ig kész a Hungarikum 
Fesztivál  víziója.

Most már elmondhatjuk, a szegedi Hungarikum 
Fesztivál elengedhetetlen kelléke a szegedi papucs, a 
szőregi rózsa, a mangalica, a szürkemarha, a kocsi, 
a paprika, a vöröshagyma, a kolbász, a téliszalámi, 
a rétes, a pálinka, a bor, a libamáj, a lekvár, a ma-
gyar nóta, a cigányzene, az operett meg még sok 
minden más, s mindezek ízléses mixelése. Például: 
szarvasgombás, tökmagos, mangalicazsíros kenyér 
makói lilahagymával, sándorfalvi paradicsommal, 
hozzá kisfröccs vagy szörp hagyományos szóda-
vízzel. A gyerekeknek vehettünk közben kakasos 
nyalókát, kedvesünknek mézeskalács szívet, akár 
tükröset is. A fesztiválon a kamara  kézműves 
galériát nyitott. 

Minden szinten
A Széchenyi téri nagy rendezvényen borászok, 

pálinkások, magyar alapanyagokból készült ételeket 
kínáló vendéglátósok, valamint kézművesek és népi 
iparművészek mutatkoztak be, közel hatvan standon. 
Igazi kulturális hungarikumok jelentek meg a fesztivál 
színpadán is: Báder Béla és cigányzenekara, a Tápai 
Hagyományőrző Együttes, az Ásotthalmi Népdalkör, 
a Sasíjászok Nomád hagyományőrző csoportja, a 
Thealter 2008 műsoraként az Első Magyar Garantáltan 
Pártsemleges Politikusképző Artistaiskola vizsgacir-
kusza, a szentesi Horváth Mihály Gimnázium dráma 
tagozatos diákjainak előadásában, operettest a Szegedi 
Nemzeti Színház művészeivel.

A Hungarikum Fesztivál ideje alatt több ven-
déglátó hely különböző, hagyományos magyar 
ételeket kínált, illetve hungarikum alapanyagokból 
készítettek különféle fogásokat.

Szegedi szuvenírek 
Az utolsó szegedi papucskészítő mester, a 95 éves 

Rátkai Sándor kézzel varrott színes lábbeliket árult 
a fesztiválon. Szomszédságában Szabóné Tóth Hilda 
iparművész olaj-, tűzzománc és üvegfestő képeit is 
megvásárolhatták az érdeklődők. A tápéi Gyékényes 
Műhely aprócska retiküljeit szuvenírnek, nagyobb 
táskáit használatra is vásárolták az emberek. És 
természetesen a rendezvényről nem hiányozhatott 
a szegedi fűszerpaprika és a Pick szalámi sem.

Hagyomány lesz a fesztivál
Elekes Zoltán, a fesztivált szervező Pálma Reklám-

stúdió vezetője, a rendezvény ötletgazdája arra büszke, 
hogy noha az időjárás kissé mostohán bánt velük, a 
záró napon a kiállítók azzal váltak el egymástól: jövőre 
ugyanitt. Elekes úr máris a folytatáson gondolkodik: 
jövőre augusztus 6–7–8-án turisztikai csomagba 
(szabadtéri, Ópusztaszer, fürdők, gasztronómia 
stb.) illeszti a Hungarikum Fesztivált, 2010-ben, a 
turizmus évében tavasszal Pécsre, Európa kulturális 
fővárosába is elviszi a fesztivált, augusztus elején 
pedig hagyományosan jön vissza Szegedre; 2011-
ről pedig – amikor Magyarország adja az Európai 
Unió soros elnökségét – már most azt mondja, a 
hungarikumok és a gasztronómia éve lesz. Alighanem 
mindenki egyetért Elekes Zoltánnal abban, hogy a 
Hungarikum Fesztivál tényleg a minőségi magyar 
termékek kiállítása és vására legyen.

Minden, ami mangalica… A 95 éves Rátkai Sándor kihozta a Széchenyi térre szegedi papucsait.

Rátkai Sanyi bácsi papucsától  
Parragh László sem tud szabadulni. 
A bűvkörben van Orcsik Sándor  is.

Gyékénygyönyörűségekért elég volt a szomszéd pavilonba átfáradni. Egészségünkre!
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Havannai Nemzetközi 
Vásár

Kuba fővárosában  november 3–8. között rendezik meg a 26. Ha-
vannai Nemzetközi Vásárt, melyen az ITD Hungary Zrt. információs 
stand működtetését tervezi. 

A kiállítás témakörei: fogyasztási cikkek, nyersanyagok, gépipar, 
szolgáltatások és technológia. 

A magyar vállalkozóknak lehetőségük van kijuttatni saját információs 
anyagaikat, vagy személyesen részt venni a kiállításon. 

Bővebb információ: www.itd.hu, jelentkezési határidő: 2008. szep-
tember 12. e-mail: timea.nagy@itd.hu , fax: (06-1) 472-8148.

Szocsi  2008
Szeptember 18–21. között rendezik meg a Krasznodári Terület VII. 

Nemzetközi Befektetési Fórumát, „SZOCSI  2008” címmel, amelynek 
a központi témái a 2014-ben Oroszországban (négy helyszínen) meg-
rendezendő téli olimpiai játékok lebonyolításával kapcsolatban számos 
területen megvalósuló beruházások lesznek.

A szóban forgó rendezvényen való részvétel térítésköteles, a jelent-
kezésre, a programra, a szállodafoglalásra vonatkozó részletes infor-
mációk az orosz és angol nyelvű www.forumkuban.ru honlapon állnak 
rendelkezésre.

Érdekeltség esetén a kapcsolatot a rendezőkkel közvetlenül szükséges 
felvenni!

Kontaktszemély: Jegor Robszkij, tel.: +7-861-273-10-25, e-mail: 
robsky@inbox.ru

A régi-új elnök Dékány László 
értékelőjét, illetve az új ciklussal 
kapcsolatos gondolatait az alábbi-
akban ismertetjük:

„Az előző, 2005. 6. hó 30.–2008. 6. 
hó 30-ig terjedő időszakról a rendsze-
res éves szakmai beszámolókon túl, 
a testület hároméves tevékenységét 
az elnöki értékelés úgy összegezte, 
hogy „serdülőkorba” lépett a hazai 
és így megyénkben is a békéltetési 
folyamat.

Az ügyszámok kezelése tekin-
tetében 2007-ben már a megyék 
sorrendjében az 5. helyet foglalta el 

Tisztújítás a békéltető testületben – Ismét Dékány László az elnök

Serdülőkorba lépett a békéltetés
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő független békéltető testület  mandátuma június 

30-án lejárt, ezért június 16-án már – a CSMKIK és az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület által – az újabb ciklusra 
delegált 10-10 taggal tartotta meg alakuló ülését a 20 fős testület. Az új ciklus 2008. 7. hó 1-jétől 2011. 12. hó 31-ig 
tart. Elnöknek a következő ciklusra is Dékány Lászlót választották. Az előző hároméves időszakot az elnöki úgy érté-
kelte, hogy „serdülőkorba” lépett a békéltetési folyamat. Az ügyszámok kezelése tekintetében 2007-ben már a megyék 
sorrendjében az 5. helyet foglalta el a Csongrád megyei testület. A legfontosabb rendeltetése a jövőben is ugyanaz: a 
fogyasztói jogviták megoldását felek megelégedésére lehetőleg egyezséggel rendezze. 

testületünk (Budapest és Pest me-
gye az élen), és az utóbbi három 
év dinamikus ügyszámnövekedése 
eredményezte, hogy 10 hellyel előbbre 
léptünk.

Pozitívum az egyezség növekedése, 
az ajánlások arányának csökkenése 
és az eljárás megszüntetését kiváltó 
okok növekedése, mert e mögött az 
eljárás mellőzésével született egyez-
ségek száma jelentősen növekedett, 
azaz a testületi eljárás megindítását 
követően a gazdálkodó szervezetek 
„átértékelték” korábbi – sokszor 
merev – álláspontjukat és egyezségre 
jutottak a fogyasztókkal. 

A sok köszönő visszajelzés öröm-
teli, sikerélményt jelent.

Ez alkalommal is csak a legnagyobb 
elismeréssel lehet nyugtázni a testületi 
tagok hároméves munkáját, amelyet:

• Pontosság, fegyelmezettség,
• Felkészültség,
• Objektivitás, de fogyasztóbarát 

megközelítés jellemzett.
Az ügyek tárgya szerint egyre széle-

sebb a paletta. A termékek jótállásával, 
szavatosságával kapcsolatos fogyasztói 
kifogások túlsúlya mellett érzékelhető 
módon átrendeződés érzékelhető a 
szolgáltatások irányába. 

A termékek esetében a szavatossági 
vagy jótállási igény esetében elfogad-
hatatlan a javítási idők mérhetetlen 
elhúzódása, amely a fogyasztóknak 
jelentős kellemetlenséget okoz, hiszen 
hosszú ideig – különösen többszöri 
javítás esetében – nem tudják hasz-
nálni azokat. Még mindig megdöb-
benésre ad okot, hogy a gazdálkodó 
szervezetek (egyéni vállalkozók) nem 
ismerik a fogyasztói kifogások intézé-
sének jogszabályokban meghatározott 
menetét, pedig ezek a szabályok már 
2003 óta hatályosak! 

A mobil telefonok esetében a for-
galmazók (márkaszervizek) önkényes 
megítélése – a garanciából való ki-
zárás – elszaporodása szembetűnő 
és a fogyasztó számára kizárólag a 
testületi megítélés hozhat kedvező 
fordulatot.

Tény, hogy a szolgáltatások terü-
letén nagyobb a fogyasztói kiszol-
gáltatottság, hiszen e területen az 
átlagosnál is alacsonyabb a fogyasztói 
tudatosság, szerződéseket írnak alá 
olyan kötelezettségek vállalásával, 
amelyről nincs kellő információjuk 
és nem is törekszenek annak meg-
szerzésére. 

A fogyasztói tájékoztatásra, a tu-
datos fogyasztóvá nevelésre óriási 
szükség van, ezért lehet üdvözölni, 

A békéltető  
testület tagjai:

A Csongrád megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
delegáltjai: Belányi Gyula, 
Bíróné Maul Ibolya, Csala 
János, dr. Arany Anna, dr. 
Kovács Erzsébet, dr. Tóth Ist-
ván, Eke Tamás, Orosz János, 
Pavlovits Miklós, Szenkovszky 
István.

Az Országos Fogyasztóvé-
delmi Egyesület delegáltjai: 
Ambrus László, Csikós Ferenc, 
Dékány László, dr. Karsai 
Krisztina, dr. Margita Tibor, 
dr. Mózes János, Hunyadi 
László, Nagy Lajos, Petrik 
Sándor, Varga József.

hogy a 2008–2009. tanévtől az iskolai 
oktatás tanrendjében helyet kap a 
fogyasztóvédelmi oktatás.

A békéltető testület munkájának 
irányítását az utóbbi három évben 
rendkívül megnehezítette a finanszí-
rozás megoldatlan, bázis szemléletű 
rendszere, amely nem vette figyelembe
az évről évre dinamikusan növekedő 
ügyszámot, a működéshez szükséges 
források biztosítása kiszámíthatat-
lan volt. A működtető CSMKIK 
előfinanszírozásának köszönhetően 
azonban a testület munkáját ez nem 
bénította meg!

Bizakodással tekintünk a következő 
ciklus elé, hiszen az 1997. évi CLV. tv. 
(Fogyasztóvédelmi tv.) 2008. június 
9-i parlamenti módosítása legalább 
részben befogadta az utóbbi években 
előterjesztett javaslatainkat, így töb-
bek között a fogyasztóvédelem az a 
terület, ahol a politika konszenzusra 
jutott és a finanszírozás kérdésében 
egyértelművé válik az állam szerepe 
és felelőssége. 

A Csongrád Megyei Békéltető 
Testületen mindenesetre semmin 
nem fog múlni, hogy legfontosabb 
rendeltetését betöltse, a fogyasztói 
jogviták megoldását felek meg-
elégedésére lehetőleg egyezséggel 
rendezze. 

 1999–2004 2005 2006 2007 2008. I. f.év
 8–35 55 159 185 121 db
Index %  157 289 116 159%

Határozatok fajtája szerint:
  2006 2007
 Egyezség 16,4 24%
 Ajánlás 60,4 48%
 Kötelezés 7,5 6%
 Eljárás megszüntetése 15,1 22%

 2006 2007
Alapos 69 73%
Alaptalan 16 15%
Részben alapos 15 12%

A határozatok végrehajtását (hatékonyságot) tükröző statisztikai 
adat: 
  2006   2007
 IGEN  NEM Nincs infó IGEN NEM Nincs infó
 36 16 48 58 14 28 %

A testület által hozott határozatok  alakulás:

A fogyasztók kérelme szerint:

mailto:timea.nagy@itd.hu
http://www.forumkuban.ru
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Lengyelország

Az alábbi lengyel üzleti ajánlatok 
egy részéről bővebb információt kap-
hatnak a Lengyel Köztársaság Nagy-
követségének Kereskedelemfejlesztési és 
Beruházásösztönzési Osztályától is.

E-mail: ambpl-weh@t-online.hu
Fax: (1) 252-9289
Telefon: (1) 251-4677
0809-01. Kéziszerszámokat gyár-

tó lengyel cég reszelőit, durvare-
szelőit kívánja értékesíteni gép- és 
bútorgyártóknak, szerszám forgal-
mazóknak. 

Kapcsolat: Joanna PIEKARSKA, 
Bydgoska Fabryka Narzędzi ,,BEFANA-
VIS” Sp. z o.o., Pl-85-000 Bydgoszcz, 
ul. Marcinkowskiego 8., Tel.: /+48-
52/-376-9877, fax: 322-6056, e-mail: 
jmpiekarska@wp.pl, web: http://www.
befana.com.pl/ 

0809-02. Lengyel cég az általa 
gyártott propilén szövetek, zsákok 
értékesítéséhez keres kereskedelmi 
partnereket. 

Kap cs olat :  Tomasz  KULETA, 
STRADOM S.A., Pl-42-200 Częstochowa, 
ul. 1 Maja 21., Tel.: /+48-34/-324-7031, fax: 
324-4433, e-mail: t.kuleta@stradom.com.
pl, web: http://www.stradom.com.pl/ 

0809-03. Textil redőnyöket és relu-
xákat gyártó lengyel cég kereskedelmi 
partnereket keres áruházláncok, nagy-
kereskedők személyében. 

Kapcsolat: Michał ROMAN, BESTA 
P.P.H.U. Pl-54-154 Wrocław, ul. Lotnicza 
7a., Tel.: /+48-71/-349-0600, fax: 349-
0615, e-mail: besta@besta.wroc.pl, web: 
http://www.besta.wroc.pl/

0809-04. Lengyel vállalkozás saját 
gyártású kutyapiszok takarító eszközei 
értékesítéséhez keres kereskedelmi 
partnereket. 

Kapcsolat: P.P.H. BiBo s.c., Pl-59-300 
Lubin, ul. Sportowa 69A., Tel.:/fax: /+48-
76/-724-8833, e-mail: kontakt@bibo.nazwa.
pl, web: http://www.bibo.nazwa.pl/ 

0809-05. Kozmetikai cikkeket gyártó 
lengyel vállalat továbbértékesítőket, 
disztribútorokat keres. 

Kapcsolat: Krzysztof MIKULSKI , 
HARPER HYGIENICS S.A., Pl-05-Mińsk 
Mazowiecki, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34., 
Tel.: /+48-25/-759-3643, fax: 759-3689, e-
mail: k.mikulski@cleanic.pl, export@cleanic.
pl, web: http://www.cleanic.pl/

0809-06. Játékokat és egyéb csecse-
mőkellékeket gyártó lengyel vállalko-
zás nagykereskedőket keres termékei 
számára. 

Kapcsolat: Piotr SZCZĘSNY, HENCZ 
TYOS F.P.H., Pl-91-365 Łódź, ul. 
Cyprysowa 23a., Tel./fax: /+48-42/-
658-8395, e-mail: info@hencztoys.pl, 
web: http://www.hencztoys.pl/

0809-07. Lengyel csokoládégyár 
áruházláncokkal, nagykereskedőkkel 
venné fel a kapcsolatot. 

Kapcsolat: Arkadiusz MAJCHRZAK, 
EUROVITA Sp. z o.o., Pl-60-462 Poznań, 
ul. Szarych Szeregów 48., Tel.: /+48-
61/-6566-095, fax: 8221-482, e-mail: 
arkadiusz.majchrzak@terravita.com.pl, 
web: http://www.terravita.com.pl/ 

0809-08. Lengyel élelmiszer-ipari 
üzem aszalt gyümölcsei, szárított gyü-
mölcs- és zöldségporai, granulátumai 
értékesítéséhez keres partnereket. 

Kapcsolat: Marcin SZULC, CELIKO 
Sp. z o.o., Pl-61-359 Poznań, ul. Św. 
Antoniego 71. Tel.: /+48-61/-8712-700, 
e-mail: marcin@celiko.com.pl, web: 
http://celiko.com.pl/

0809-09. Lengyel gyógyszergyár ke-
reskedelmi közvetítőket keres termékei 
(elsősorban onkológiai gyógyszerek) 
számára. 

Kapcsolat :  Józef  DYB OWSKI, 
VIPHARM S.A., Pl-03-691 Warszawa, 
ul. Przewoźników 11., Tel.: /+48-
22/-679-5135, fax: 678-9287, e-mail: 
j.dybowski@vipharm.com.pl, web: http://
www.vipharm.pl/

0809-10. Lengyel cipőgyártó válla-
lat nagykereskedőket, kereskedelmi 
partnereket keres. 

Kapcsolat: Bogusław SZAŁĘGA 
úr 8/, P.P.H.U FREDPOLL, Pl-34-451 
Tylmanowa, os.Połanki 328a., e-mail: 
fredpol@nowy.targ.pl

0809-11. Gyermekkocsi, bélés, szö-
vetek lengyel gyártója kereskedelmi 
partnert keres. 

Kapcsolat: Sylwester BARTA, DOLWIS 
S.A., Pl-59-820 Leśna, Świerczewskiego 
10. Tel.: /+48-75/-7722-642, 7722-696, 
e-mail: s.barta@dolwis.com.pl, web: 
http://www.dolwis.com.pl/ 

Svájc
0809-12.  A s vájc i  sz ék h ely ű 

MAURICE LACROIX óramanufak-
túra olyan szakkereskedő céget keres 
Magyarországon, aki nagy értékű, me-
chanikus időmérők eladásában már gya-
korlattal rendelkezik és portfóliójában 
jelenleg is ilyen márkák szerepelnek. 
A magyar szakkereskedő partner áru-
ellátását és az After-Sales-Service-t a
MAURICE LACROIX Németország 
(Pforzheim) végzi. 

Kapcsolat: Bernd Schreiner, e-mail: 
bernd.schreiner@mauricelacroix.de, 
másolatot kér: Dr. Norbert W. Knoll-
Dornhoff budapesti konzulens, e-mail:
wasme@mail2world.com, kapcsolattartás 
nyelve: német, angol.

0809-13. A Helvetia végjegy tulaj-
donosa, a nagy múltú svájci Montres 
Helvetia S.A. olyan szakkereskedő 
céget keres Magyarországon, aki nagy 
értékű, mechanikus időmérők  illetve 
ékszerek – mint pl. eljegyzési és jegy-
gyűrűk – eladásában már gyakorlattal 
rendelkezik és portfoliójában jelenleg 
is ilyen márkák szerepelnek. A magyar 
szakkereskedő partner áruellátását és 
az After-Sales-Service-t a HELVETIA
Österreich végzi. 

Kapcsolat: Knoll-Dornhoff Ágnes, 
1026 Budapest, Garas u. 22, Tel.: (1) 
315-1059, e-mail: helvetiahu@europe.
com, kapcsolattartás nyelve: magyar, 
német, angol.

Ukrajna
0809-14. Villamostechnikai terem-

ékeket forgalmazó „Kapro” kiskeres-
kedelmi üzlethálózatot üzemeltető 
ukrán cég (25 üzlete van) kábelek és 
vezetékek (márkák: H05V-K; H07V-
K; H03VV-F; H05VV-F; H03VVH2-
F; H05VVH2-F; SiF) magyarországi 
beszerzésében érdekelt. 

Kapcsolat: «ДП ИИ «КАПРО», ул. 
Берлинского, 20Б. Киев, 04060, Uk-
rajna, Tel.: +38-044/205-44-02, fax: 
+38-044/205-44-06, e-mail: 148@kapro.
com.ua, honlap: www.kapro.ua

ITD-H Beszállító  
és Tanácsadó Központ
Az ITD-H Beszállító és Tanácsadó 

Központ üzleti ajánlatai iránt e-mailben 
vagy faxon érdeklődhetnek.

Kapcsolatszemélyek: Molnár G. Csilla 
és Bazsó Beáta

E-mail: uzletihirek@itd.hu
Fax: (1) 472-8140, 
Telefon: (1) 472-8150
0809-15. Egy belga élelmiszer-ipari 

(étolaj-) gyártó vállalat, napraforgó 
magot és bio termesztésű repcét vá-
sárolna Magyarországról 1000 tonna 
mennyiségben növényenként. Hivat-
kozási szám: 08-19/E/BE-1

0809-16. Német vállalat EU stan-
dard szerinti biztonsági mellényt és 
elakadásjelző háromszöget gyártó 
magyarországi céget keres, aki rövid 
szállítási határidővel (2-4 hét) tudna 
nagy mennyiségben szállítani (aktuális 
megrendelés: 10 000–100 00 darab). 
Hivatkozási szám: 08-19/E/DE-1

0809-17. Dán cég, amely importőr 
és nagykereskedő, hullámpapír lemezt 
vásárolna doboz készítésre. Hivatkozási 
szám: 08-19/E/DK-1

0809-18. Gyümölcslé palackozásához 
keres francia cég, 3 és 5 literes üvegeket 
gyártó magyar vállalatokat. Az üvegek 
szájának átmérőjét a szokásosnál szé-
lesebbre, 43 mm-re kéri. Hivatkozási 
szám: 08-19/E/FR-1

0809-19. Görög cég, mini konzerv 
üveget vásárolna. Hivatkozási szám: 
08-19/E/GR-1

0809-20. Olasz cég kaucsukból és 
poliuretánból készült ágymatracok 
gyártóit keresi. Hivatkozási szám: 
08-19/E/IT-1

0809-21. Román cég magyar partne-
reket keres, akik kárpitozott bútorok 
gyártásához használt kartont tudna 
szállítani. Megfelelő partner esetén a 
román cég érdekelt lenne a kizárólagos 
forgalmazói kapcsolat kialakításában is. 
Hivatkozási szám: 08-19/E/RO-1

0809-22. Emelők, daruk és automata 
parkoló berendezéseket gyártó kínai 
cég, hosszú távú kapcsolatot szeretne 
kialakítani a termékei iránt érdeklődő 
magyar vállalatokkal. Hivatkozási szám: 
08-19/I/CN-1

0809-23. Szárított és olajban tar-
tósított zöldségeket, delikáteszeket, 
(töltött) olajbogyót készítő görög vál-
lalat, importőröket keres. Hivatkozási 
szám: 08-19/I/GR-1

0809-24. Görög cég, mely műanyag 
csomagoló fóliát, zsákokat, egyéb cso-
magoló anyagot gyárt, ipari és mező-
gazdasági célra importőröket keres. 
Hivatkozási szám: 08-19/I/GR-2

0809-25. Fémből készült telefon 
elosztó dobozokat gyártó görög vállalat, 
disztribútort keres. Hivatkozási szám: 
08-19/I/GR-8

0809-26. Könnyűzenei CD-k, DVD-
k gyártásával, illetve a használt CD-k, 
DVD-k újrahasznosításával foglalkozó 
görög cég olyan magyar vállalkozá-
sokkal venné fel a kapcsolatot, melyek 
polikarbonátot állítanak elő, vagy újra-
hasznosított polikarbonátot használnak 
fel. Hivatkozási szám: 08-19/V/GR-1

0809-27. Görög vállalat konzerv-
üveget venne, valamint olíva olajat 
kínál eladásra. Hivatkozási szám: 08-
19/V/GR-2

0809-28. Görög cég PVC csöve-
ket gyárt, melyek számára importőrt 
keres Magyarországon, illetve PVC 
port vásárolna. Hivatkozási szám: 
08-19/V/GR-3

0809-29. Bukaresti csokoládégyár 
magyarországi befektetőt keres. Hi-
vatkozási szám: 08-19/V/RO-1

0809-30. Belga vállalat háztartási 
és szórakoztató (CD, DVD lejátszó, 
rádió, stb.) elektronikai termékeket 
keres megvételre. Hivatkozási szám: 
08-20/E/BE-1

0809-31. Hebei tartománybeli, kínai 
cég keres olyan magyar partnert, ame-
lyik sertéspestis elleni vakcinákat gyárt. 
Hivatkozási szám: 08-20/E/CN-1

0809-32. Spanyol importőrvállalat 
édes kukoricát vásárolna. Hivatkozási 
szám: 08-20/E/ES-1

0809-33. Hongkongi vállalat beszál-
lítókat keres a következő termékekre: 
fémhulladék, magnézium-dioxid, mag-
nézium érc, állateledel, fagyasztott 
halfejek (lazac). Hivatkozási szám: 
08-20/E/HK-1

0809-34. Iráni gyár rétegelt lemez 
gyártókat keres Magyarországon. Hi-
vatkozási szám: 08-20/E/IR-1

0809-35. Olasz vállalat hazai sajt-
gyártókkal (mozzarella, ementhali) 
szeretne kapcsolatba lépni. Hivatkozási 
szám: 08-20/E/IT-1

0 8 0 9 - 3 6 .  O l a s z  c é g ,  o l y a n 
lemezgyártókat keres, akik a termé-
keikhez való fémlemezeket legyártanák. 
Hivatkozási szám: 08-20/E/IT-2

Enterprise Europe 
Network

Az alábbi üzleti ajánlatokhoz tar-
tozó cégadatokkal kapcsolatban az 
Ön vállalkozásadatainak megadásával 
(cégnév, cím, kapcsolattartó neve, telefon, 
faxszám, e-mail cím, esetleg weboldal 
elérhetősége) Körmöczi Eszternél ér-
deklődhet a kormoczi.eszter@csmkik.
hu e-mail címen vagy a 62/ 426-149-
es faxszámon. (A várható ügyintézési 
idő 3-8 nap.)

0809-37. Cseh cég fából készült 
zsindelyforgalmazókat és gyártókat 
keres további kooperációra.

0809-38. Épület-, jármű- és kertde-
korációs termékeket, alapanyagokat 
importáló német vállalat disztribú-
torokkal, kereskedőkkel venné fel a 
kapcsolatot Európa-szerte. 

0809-39. Városi forgalomban hasz-
nálatos közlekedésbiztonsági termékek 
(fekvőrendőr, burkolati parkolás-blok-
koló elemek, útszélét jelző bója, stb.) 
gyártására specializálódott izraeli 
cég (http://www.gumix.co.il/) üzleti 
partnereket keres Európa-szerte ke-
reskedelmi kapcsolat, illetve joint 
venture kialakítására. 

0809-40. Szlovén cég zöldség- és 
gyümölcstermelő gazdálkodásokkal, 
vállalkozásokkal venné fel a kapcsolatot 
Magyarországon. 

0809-41. Angol pékség (www.
mellorsltd.co.uk) vevőket és disztri-
bútorokat keres termékei számára. A 
vállalat jelenleg saját neve és kereskedel-
mi láncok márkaneve alatt is értékesíti 
mesterséges anyagoktól mentes, friss és 
fagyasztott péksüteményeit, édességeit, 
illetve nagyobb élelmiszergyártóknak 
is beszállít.

0809-42. Babaruhákat gyártó szlo-
vák cég beszállítókat keres. A vállalat 
olyan magyar ruhaanyaggyártókkal 
venné fel a kapcsolatot, akik erre a 
célra megfelelő, puha, hurkolt illetve 
kötött szöveteket állítanak elő. 

0809-43. Francia orvosdiagnosztikai 
eszközöket fejlesztő- és gyártó vállalat 
tetanusz gyorstesztje számára keres vá-
sárlókat, korházakat és ambulanciákat, 
illetve ezeknek beszállító orvosi műszer 
forgalmazókat. A teszt elsősorban 
a sürgősségi betegellátásban tarthat 
számot nagy érdeklődésre, mivel egy 
ujjszúrást követően már 15 percen 
belül megadja a szervezet tetanusz 
elleni védettségét.

0809-44. Bútorok kereskedelmével 
és forgalmazásával foglalkozó francia 
cég bútor-gyártókat, illetve kereske-
delmi kapcsolatokat keres a bútoripar 
terén az Európai Unióban. A vállalat 
kialakult kapcsolatokkal és piaccal 
rendelkezik Franciaországon kívül 
Bulgáriában, Spanyolországban és 
Portugáliában is.

mailto:ambpl-weh@t-online.hu
mailto:jmpiekarska@wp.pl
http://www.befana.com.pl/
http://www.befana.com.pl/
mailto:t.kuleta@stradom.com.pl
mailto:t.kuleta@stradom.com.pl
http://www.stradom.com.pl/
mailto:besta@besta.wroc.pl
http://www.besta.wroc.pl/
mailto:kontakt@bibo.nazwa.pl
mailto:kontakt@bibo.nazwa.pl
http://www.bibo.nazwa.pl/
mailto:k.mikulski@cleanic.pl
mailto:export@cleanic.pl
mailto:export@cleanic.pl
http://www.cleanic.pl/
mailto:info@hencztoys.pl
http://www.hencztoys.pl/
mailto:arkadiusz.majchrzak@terravita.com.pl
http://www.terravita.com.pl/
mailto:marcin@celiko.com.pl
http://celiko.com.pl/
mailto:j.dybowski@vipharm.com.pl
http://www.vipharm.pl/
http://www.vipharm.pl/
mailto:fredpol@nowy.targ.pl
mailto:s.barta@dolwis.com.pl
http://www.dolwis.com.pl/
mailto:bernd.schreiner@mauricelacroix.de
mailto:wasme@mail2world.com
mailto:helvetiahu@europe.com
mailto:helvetiahu@europe.com
mailto:148@kapro.com.ua
mailto:148@kapro.com.ua
http://www.kapro.ua
mailto:uzletihirek@itd.hu
mailto:kormoczi.eszter@csmkik.hu
mailto:kormoczi.eszter@csmkik.hu
http://www.gumix.co.il/
http://www.mellorsltd.co.uk
http://www.mellorsltd.co.uk
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Helyszín: 
Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara – Rainer terem
H-6721 Szeged, Párizsi krt. 
8–12.

A konferencia részletes 
programja:

8.30–9.00 
Regisztráció (kávészünet)
9.00
Köszöntő – Bánki András 
kiemelt projektek főszerkesztője 
– VILÁGGAZDASÁG
9.00–9.15
Csongrád megye 
gazdaságfejlesztésben 
megvalósítandó kitörési 
pontjai 
Dr. Szeri István elnök – 

Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara
9.15–9.40
Gazdaságfejlesztési pályázatok 
– lehetőségek, tapasztalatok  
MAG – Magyar 
Gazdaságfejlesztési Központ 
Zrt.
9.40–10.05
Hitel-, garancia-, és 
kockázati tőkeprogramok 
Magyarországon 
Dr. Barta E. Gyula – Magyar 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
10.05–10.30
A Budapest Bank szerepe 
az EU-s pályázatok 
közvetítésében 
A bank, mint a kkv-k pénzügyi 
tanácsadója  
Lévay Erika, senior termék-

0809-45. Húskészítmények (kol-
bász, szalámi, sonka) gyártásával és 
forgalmazásával foglalkozó német 
cég kereskedelmi közvetítőket (im-
portőr, exportőr), illetve hasonló 
termékeket gyártó vállalatokat keres 
Európa-szerte.

0809-46. Üzletek belső terének ki-
alakítására, kereskedelmi kellékek 
tervezésére, márka- és terméktervezésre, 
grafikára specializálódott német cég 
kerámia-, fém- és textilgyártókat keres, 
akik kis mennyiségű, egyedi megren-
deléseket is ki tudnak szolgálni.  

0809-47.  Kávép örköléss el  és 
italautomaták gyártásával foglalkozó 
olasz cég disztribútorokat keres termé-
kei számára Magyarországon.

0809-48. Lovassportokhoz szüksé-
ges kellékeket forgalmazó ír vállalat 
beszállítókat keres, díjugratáshoz aka-
dályokat, illetve pónilovak számára 
lószerszámokat gyártó cégekkel vennék 
fel a kapcsolatot.

0809-49. Közel 30 éves tapaszta-
lattal rendelkező lengyel játékokat és 
babápolási kiegészítőket gyártó cég 
üzleti partnereket és disztribútorokat 
keres Európa szerte. A családi vállal-
kozás termékeit (műanyag csipogók, 
textilcsörgők, előkék, bilik) a lengyel 
higiéniai intézet bevizsgálta és CE 
jelöléssel is rendelkeznek.

0809-50. Orosz cég a betonfelületek 
védelmére kifejlesztett cement ala-
pú, vízálló anyagait kínálja eladásra: 
Penetron (felületi alkalmazásra alkal-
mas keverék, mely mélységében megvédi 
a nedvességtől a betont), Penecrete 
(cement alapú keverék betonhibák, 
rések, repedések felületi javításához), 
Peneplag (nyomás hatására gyorsan 
kötő keverék komolyabb szivárgá-
sokhoz), Admix (adalék, mely a friss 
betonba keverve teljes belső vízhat-
lanságot eredményez), Penebar (beton 
elemek közötti résekhez), Waterplag 
(cement alapú, gyorsan kötő anyag, 
mely megakadályozza a nedvesség 
bejutását).

0809-51. Görög cég a levegő ned-
vességtartalmát ivóvízzé alakító be-
rendezését (www.airwater.gr) szeretné 
értékesíteni. 

0809-52. Nemzetközi tapasztalattal 
rendelkező olasz fagylaltfőző mester 
szaktanácsadást, konzultációt, helyszíni 
szakmai képzést ajánl induló kisipari 
fagylaltgyártó vállalkozások számára, 
illetve igény esetén olasz alapanyagok 
beszerzésében is közreműködik. 

0809-53. Ruhaipari litván egyéni 
vállalkozás alvállalkozókat, fővállalko-
zókat illetve partnereket keres kölcsönös 
gyártási együttműködésre. A cég textil 
és kötött női-, férfi-, gyermek-, felső- és 
alsóruházat gyártására specializálódott 
és vállalja kisebb kollekciók mintada-
rabok elkészítését is.

0809-54. Üveg- és kerámiagyártási 
technológiákkal foglalkozó német 
intézet költséghatékony és egyszerű 
új metódust fejlesztett ki napelemek 
gyártásához. A módszer továbbfejlesz-
téséhez, értékesítéséhez és a gyártás 
beindításához partnereket keres.

0809-55. Örmény üdítőitalgyártó 
vállalat palackozó gyártósort vásárolna 
üzemébe.

0809-56. Ipari és otthoni használatra 
alkalmas páramentesítő készülékeket 
gyártó német cég disztributorokat 
keres.

Október 15. Szeged: konferencia kis- és középvállal-
kozásoknak

EGYRŐL A KETTŐRE 
Lépjen túl lehetősége korlátain és pályázzon! 

Szeged lesz a következő állomása október 15-én annak az egész 
országot átívelő konferenciasorozatnak, amelyet a Világgazdaság a 
Budapest Bankkal közösen szervez kis- és középvállalkozóknak. 

Együttműködő partnerek: Csongrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara és a kamarában működő Enterprise Europe Network 
Iroda.

A kkv-k többsége számára alig van esély a fejlesztésre, munkahely-
teremtésre, erre csak akkor vállalkoznának, ha plusz forrásokhoz 
jutnának. Felkért előadóink, a területet jól ismerő szakemberek 
arról beszélnek a konferencián, hogy megítélésük szerint mit kell 
tenniük az állami, önkormányzati, gazdasági szereplőknek és 
maguknak a kis- és középvállalkozóknak annak érdekében, hogy 
pozitív folyamatok kezdődhessenek meg az ágazatban. 

A visegrádi országok mérnökszervezetei 15 éve szorosan 
együttműködve képviselik a mérnöki szakma érdekképvi-
seletét, az EU-ba való belépés óta a négy ország mérnök-
szervezeteinek együttműködése még szorosabbá vált. 

A lengyel, cseh, szlovák, magyar mérnökszerveze-
tek elnökségei október 9–11. között Magyarországon, 
Szegeden tartják a 15 éve rendszeres évi tanácskozá-
sukat. A tanácskozás főbb szakmai témái: a mérnöki 
jogosultságok kölcsönös elismerése, amely a mérnöki 
mobilitás egyik alapvető feltétele a visegrádi országokban 
történő munkavállalásnak és közös fellépés e témában 
az EU felé. A műszaki felsőoktatás helyzete a bolognai 
folyamat tükrében tekintettel arra, hogy egyre nagyobb 
mérnökhiány jelentkezik a régióban. A mérnökszerve-
zetek aktuális helyzete az adott országokban.

A tanácskozásra meghívást kaptak a környező országok 
mérnökszervezetei és az a Mérnöki Kamarák Európai 
Tanácsának elnöksége.

A visegrádi országok mérnökszervezeteinek ta-
nácskozásával párhuzamosan október 9–10-én 
Szegeden nemzetközi konferenciát tartanak „Város 
és folyója” címmel, amelyet a Magyar Mérnöki Ka-
mara, Csongrád Megyei Mérnöki Kamara, Szeged 
Város Önkormányzata szervez. A kétnapos konfe-
rencián kb. 10 ország előadóitól 46 előadás hangzik 
el a városrendezés, városépítészet, árvízvédelem, 
vízgazdálkodás, szennyvíztisztítás, közlekedés, vízi 
turizmus, néprajz, környezetvédelem témakörökben, 
három szekcióba szervezve. További tájékoztató 
www.mmk.hu

  Nemzetközi konferencia a városról és folyójáról 
Szegeden találkoznak a visegrádi országok mérnökszervezetei

manager – Budapest Bank 
vállalati üzletág 
10.30–10.50
Interaktív 20 perc
10.50–11.05
Bővített kávészünet
11.05–11.25
Új Magyarország Mikrohitel 
– Visszatérítendő támogatások 
elsőként Európában   
Bátora László, vezérigazgató-
helyettes – Magyar Vállalkozás-
finanszírozási Zrt.
11.25–11.50
Ötlet, tervezés, projekt – az 
alapvető mérföldkövek 
Semperger Kinga, ügyvezető 
igazgató – ProjectMine 
Gazdasági Tanácsadó Kft.
11.50–12.10
Mikro- és kisvállalkozások 
Magyarországon a Vodafone 
szemszögéből 
Sutóczki Andrea, SOHO 
értékesítési vezető – Vodafone  
12.25–12.45
Interaktív 20 perc
12.45-től
Svédasztalos ebéd
A programváltoztatás jogát 
fenntartjuk!

A részvétel díjmentes!

Kapcsolattartó: Moharos And-
rea, tel.: 1-489-1115, Fax: 489-1169, 
E-mail: andrea.moharos@vg.hu

A rendezvény jelentkezés lapja 
a CSMKIK honlapjáról – www.
csmkik.hu – letölthető.

http://www.airwater.gr
http://www.mmk.hu
http://www.csmkik.hu
http://www.csmkik.hu
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Országos 
szakértői 
pályázat

Mesterszakmák szakmai és 
vizsgakövetelményeinek korsze-
rűsítésére és átdolgozására

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara kiemelt szakképzési 
feladatának tartja a mesterszakmák 
területén a szakmai és vizsgakö-
vetelmények modulrendszerű és 
kompetencia alapú struktúrában 
történő fejlesztését. A fejlesztő 
munkába olyan kamarai tagokat 
szeretnének bevonni, akik a napra 
kész szakmai felkészültség mellett 
járatosak az oktatás didaktiká-
jában, tananyagfejlesztésben és 
annak írásos kivitelezésében. A 
komoly szakmai háttérrel ren-
delkező, felkészült és érdeklődő 
szakembereket arra kérik, hogy 
a területi kamarákon keresztül 
nyújtsák be pályázatukat legkésőbb 
2008. szeptember 10-ig. 

A feltételeket is tartalmazó pá-
lyázati adatlapot a www.csmkik.hu 
weboldalon lehet elektronikusan 
letölteni a pályázatok rovatból. 
A kitöltött és a szükséges mel-
lékletekkel kiegészített pályázati 
adatlapot kérjük, hogy a CSMKIK 
Oktatási Igazgatóságára a megadott 
határidőig adják le. 

A területi kamarák előzetes ja-
vaslata alapján a pályázatok elbí-
rálására és a nyertesek felkérésére 
2008. október 15-ig kerül sor.

A könyvviteli szolgáltatást végzők 
kötelező továbbképzése

Szeptember 23-ig igényelhető még kamatmentes támogatás a kamarától!
Pályázati felhívás a kamara gazdaság- és 

kereskedelemfejlesztési, valamint innovációs alapjából 
pályázati úton elnyerhető támogatások (2008. II. forduló)

A Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara az előző 
évek gyakorlatához hasonlóan 
pályázati felhívást tesz közzé gaz-
daság- és kereskedelemfejlesztési 
és innovációs témákban. 

A pályázat célja, hogy egyszeri 
pénzügyi támogatással segítséget 
nyújtson a kamarai tagok gaz-
daság- és kereskedelemfejlesz-
téséhez, bel- és külföldi piacra 
jutásához, üzleti kapcsolataik 
fejlesztéséhez, innovációs elkép-
zelésük megvalósításához.

A pályázat benyújtására jo-
gosult:

Pályázat benyújtására jogo-
sult minden olyan kamarai tag 
(egyéni, ill. társas vállalkozás), 
aki/amely

1) a pályázat benyújtását meg-
előző 12 hónapig folyamatosan a 

Csongrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara regisztrált tagja volt, 
vagy ha a 12 hónapos folyamatos 
tagsággal nem rendelkezik, de a 
pályázat benyújtását megelőző 
évben már csatlakozott a kamará-
hoz, és vállalja, hogy a támogatás 
visszafizetését követően további 3 
évig nem szünteti meg a kamarai 
tagságát, vagy ha a pályázat be-
nyújtásának évében vállal kamarai 
tagságot, minimum a pályázat 
benyújtását megelőző 3 hónappal 
korábban és vállalja, hogy a tá-
mogatás visszafizetését követően 
további 5 évig nem szünteti meg 
a kamarai tagságát,

2) a pályázat benyújtásakor 
nem áll csőd-, felszámolási vagy 
végelszámolási eljárás alatt,

3) a pályázat beadásakor lejárt 
köztartozása nincs,

4) a pályázat beadásakor tagdíj- és 
szolgáltatási díj hátraléka nincs,

5)  az Etikai Bizottság nem 
hozott elmarasztaló határozatot 
ellene.

6)  Nem pályázhat 5 évig az 
a kamarai tag, aki/amely a már 
folyósított támogatásból eredő 
visszafizetési kötelezettségének 
nem tett eleget, a támogatási célt 
nem valósította meg, vagy meg-
tévesztően nyilatkozott.

7)  Kapcsolt vállalkozások kö-
zül csak egy pályázó részesülhet 
támogatásban.

Pályázatot benyújtani kizá-
rólag a kamaránál hivatalosan 
beszerzett és regisztrált CD-le-
mezen tárolt Pályázati Útmutató 
csomag alapján lehet.

Pályázati útmutató ára: 
2000  Ft.

A pályázati útmutató besze-
rezhető: Csongrád Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara

6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12. 
szám alatti székhelyén és a hód-
mezővásárhelyi, szentesi és makói 
kamarai szolgáltató irodákban.

A pályázat beérkezésének 
határideje: 2008. szeptember 
23.  12 óra

A pályázat leadásának helye/
postai címe: Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12., 
Pf.: 524

A pályázati kiírás részletes fel-
tételei megtalálhatók a Kamarai 
Futár februári számában, illetve 
a www.csmkik.hu weboldalon. 
Részletes információ a 62/486-
987/127-es melléken.

A kamara közhasznú társasága folyamatosan 
indítja a könyvviteli szolgáltatást végzők tovább-
képzését vállalkozási területen.

Új tanfolyamok:
Szeged
2x8 óra 2008. október 1–2.
Deák István egyetemi adjunktus (I., II. mo-
dul)
9.00–16.30
Filep Irén könyvvizsgáló (III, IV modul)
4x4 óra 
2008. november 25–26., december 2–3.
Deák István egyetemi adjunktus (I., II. mo-
dul)
13.00–16.30
Tímárné Staberecz Teréz könyvvizsgáló (IV. 
modul)

Hódmezővásárhely
2x8 óra 2008. november 3–4.
Guganovich Éva egyetemi óraadó tanár (I., II. 
modul)
9.00–16.30
Bodzsár Piroska könyvvizsgáló (III. modul)
Leskó Istvánné könyvvizsgáló (IV. modul)

Szentes
2x8 óra 2008. szeptember 23–24.
Guganovich Éva egyetemi óraadó tanár (I., II. 
modul)
9.00–16.30
Tímárné Staberecz Teréz könyvvizsgáló (III., 
IV. modul)

A tavasszal elkezdődött tanfolyamok folytatá-
sa (erről pontos tájékoztatót küldünk levélben 
hallgatóinknak): 

Szeged 2. (június 23–24.) folytatás: 2008. október 
15–16. 13.00–16.30. Előadó: Deák István egyetemi 
adjunktus (I., II. modul)

Kistelek (június 16–17.) folytatás: 2008. októ-
ber 6–7. 13.00–16.30.  Előadó: Guganovich Éva 
egyetemi óraadó tanár (I., II. modul).

A Pénzügyminisztérium által kiadott hivatalos 
tematika szerint a továbbképzés az alábbi mo-
dulokból áll vállalkozási szakterületen:

I –II. modul: Aktuális számviteli kérdések
– A számviteli előírások változásai (1 óra) 

– Az eredménykimutatás (7 óra)
III– IV. modul: Számvitelt érintő egyéb jogsza-

bályi környezet változásai 
– Az adó- és járulékszabályok (az áfa kivételével) 

változásai (4 óra)
– Az új általános forgalmi adó törvény (4 óra)
A kötelezően előírt 16 órás színvonalas tovább-

képzés teljes részvételi díja – a CSMKIK tagjainak 
(akik hátralékkal nem rendelkeznek)  15 500 Ft/fő 
– nem CSMKIK tagoknak 17 500 Ft/fő.

Ehhez kapcsolódik a PM tematikája alapján 
készült kötelező tananyag ára, mely vállalkozási 
szakon bruttó 3000 Ft. Ez a tananyag a Novoschool 
A számvitel és az adózás aktuális kérdései 2008. 
című tankönyve. 

A továbbképzésről részletes információ és 
további felvilágosítás a 62/486–987/193–as te-
lefonszámon a kamara ügyfélszolgálatán kérhető, 
illetve jelentkezési lap a www.csmkik.hu címről 
letölthető.

http://www.csmkik.hu
http://www.csmkik.hu

