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Európában, Magyarországon, Csongrád megyében

Merre tart a gazdaság?

Mostani számunk vezető témája mi is lehetne más, mint a gazdaság. Az Európai Unióban, ha még gyenge lábakon
is, de megkezdődött a fellendülés. Idehaza, noha a külpiacok már megmozdulni látszanak, a belföldi piac hallgat,
jövőnk a gazdaságélénkítés intenzitásán és minőségén múlik. Csongrád megyében az agrár- és az élelmiszergazdaságban valamint a tudásaiparban látszanak a legnagyobb lehetőségek. (Európai, magyarországi és Csongrád
megyei kitekintőnk a 3–4. oldalon)

Kamaratörténeti sorozat és játék a Futárban

120 éves a kamara

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

Témáinkból
Húsz év az Ikesszel, 10 a kamarával (6. o.)
Csak együtt lehetnek erősek a vállalkozók (7. o.)
Kezdődik a reklámhét (9. o.)
Villamos energia, földgáz olcsóbban (13. o.)
Pályázati figyelő (14. o.)
32 üzleti ajánlat (15. o.)
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Krónika

Küldöttgyűlés
a kamarában

Dél-alföldi Regionális Minőségi Díj

A Csongrád Megyei Keres
kedelmi és Iparkamara árpilis
30-án tartja soron következő beszámoló küldöttgyűlését.
A küldöttgyűlés megvitatja az
elnökség beszámolóját a 2009-ben
végzett kamarai munkáról, az ehhez
kapcsolódó költségvetés teljesesítéséről, valamint a mérlegbeszámolóról. A napirendi pontok között
szerepel a 2010. évi munkaterv és
az ez évi költségvetési terv is.
A kamarai küldöttek rövidesen
postai úton megkapják a küldöttgyűlésre szóló meghívót és a hozzá
kapcsolódó előterjesztéseket.
Az elnökség minden kamarai
küldött részvételére számít!

Mire jó a kamarai
tagkártya?

A vásárló-, illetve ügyfélmegtartás egyik jól bevált eszköze a
törzsvásárlói vagy ügyfélkártya,
amit a kereskedelmi és iparkamarák
tagjai számára a kamarai tagkártya,
valamint az Euro Discount Club
(EDC) kombinált törzsvásárlói rendszere biztosít. A kamarai tagkártya
segítségével nemcsak kedvezményhez
juthat, hanem Ön is csatlakozhat a
kedvezményt nyújtók táborához.
A www.csmkik.hu weboldalon
a tagkártyára kattintva
tájékozódhatnak a folyamatosan bővülő szolgáltatásokról.

Innovációs fórum

Alkotók, üzletemberek,
feltalálók egymás közt
A kamara legközelebb április 29-én,
14 órától biztosít teret a régióban élő
alkotók és üzletemberek, valamint a
feltalálói tevékenység iránt érdeklődök egymás közti eszmecseréjéhez
Szegeden, a kamara székházában
(Párizsi körút 8–12.)
 Hogyan segíti az innovációt a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara?
 Milyen káros, illetve jótékony
hatásai vannak az elektromágneses
sugárzásnak? Hogyan védekezzünk
ellene, és hogyan gyógyítsunk vele?
 Milyen jogi akadályai vannak
Magyarországon a magán feltalálók
tevékenységének?
 Hogyan hasznosíthatjuk a
környezetszennyezés-mentes szenes erõmû és a kis beruházás igényû
napenergiát?
Ezen kérdésekre kaphatnak választ
dr. Horváth Lajostól, a CSMKIK alelnökétől, Haász Endrétől, a Magyar
Szabadalmi Hivatal felkért előadójától,
illetve dr. Simonyi Endrétől.

Minőségben a legjobbak
A régió három kereskedelmi és
iparkamarája által meghirdetett Délalföldi Regionális Minőségi Díjat
március 10-én adták át Szegeden,
a kamara székházában. A díjat
idén Palotás József, a Kecskeméti
Regionális Képző Központ igazgatója vehette át, míg az SZTE SzentGyörgyi Albert Klinikai Központ
Stratégiai Igazgatóság minőségügyi
osztályának munkáját elismerő oklevéllel jutalmazták.

Kálmán Alber t, a Nemzeti
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Üzleti Környezet Főosztályának
vezető főtanácsosa előadásában
hangsúlyozta, hogy a szervezetek
önértékelési módszertanának, illetve a minőségi díjak filozófiájának
ismertté válása a szervezetek belső
szervezettségének és eredményességének javulásához vezetett, és az
akkreditáció új üzleti lehetőséget
kínál azok számára, akik javítani

szeretnének szervezeti működésükön. Kálmán Albert örömmel
nyugtázta, hogy egyre több szervezet
akkreditáltatja tevékenységét, és ezzel
párhuzamosan nő a megfelelőséget
értékelő szervezetek működésének
szabályozottsága is.
A 2009. évi Dél-alföldi
Regionális Minőségi Díj elnyerésére
a dél-alföldi régió három kereskedelmi és iparkamarája, a BácsKiskun-, Békés és Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara hirdetett pályázatot. A pályázat célja – a
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium és a Szövetség a
Kiválóságért Közhasznú Egyesület
kezdeményezése alapján – a dél-alföldi régióban a szervezeti kiválóság
terén kimagasló eredményeket
elért szervezetek tevékenységének
elismerése, felkészülés a Nemzeti
Minőségi Díj követelményeinek
teljesítésére.
Megyeri József, a Szövetség a
Kiválóságért Közhasznú Egyesület
képviselője elmondta, hogy a 2010re vonatkozó Minőségi Díj értékelő
mátrix folyamatos változás alatt áll.
Egyre fontosabb szerephez jut az
értékelés során az innováció, a fenntarthatóság és az értékteremtés.

Búcsú Roczkov Györgytől
Futótűzként perzselte végig lelkünket a szomorú
hír: „Roczkov Gyuri meghalt”. Nehéz elhinni, hogy a
csupa derű jó barát, kolléga, nagy utazások szervezője
nem kérdezi meg többé – kezét a vállunkra téve –
egyikünktől sem: Mi újság? Mi van veled?
Roczkov György 1994-ben lett kamarai tag. Ezt
követően beválasztották a kamara elnökségébe. A
szakmai csoport a turisztikai és vendéglátóipari
osztály osztályelnökévé választotta.
16 éven keresztül a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, illetve a vállalkozók érdekeit képviselte a Magyar Utazási Irodák Szövetségében, illetve
annak dél-alföldi regionális bizottságában, és a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Idegenforgalmi
Kollégiumában.
Aktívan részt vállalt a magyar utazási irodák etikai
kódexének kidolgozásában, valamint rendszeresen
részt vett az utazásszervezéssel, utazásközvetítéssel
és vendéglátással kapcsolatos jogszabályok előkészítésében, véleményezésében.
A vendéglátó osztály tagjaival, illetve a CSMKIK
elnökségi tagjaival több nemzetközi és hazai turisztikai
vásáron képviselte a megyét és a kamarát (Ausztria,
Németország, Lengyelország). Az országos jelentőségű vásárokon, kiállításokon a Magyar Turizmus

Zrt. közreműködésével terjesztette a dél-alföldi régió,
kiemelten Csongrád megye
idegenforgalmi kiadványait
és programjait.
Rendszeresen részt vett
helyi rangos rendezvények
megszervezésében, így többek
között a halfesztivál, grillfesztivál és sörfesztiválok,
valamint az őszi és tavaszi
fesztiválok szervezésében
is. Aktívan közreműködött a Szegedi Szabadtéri
Játékok programjának országos és nemzetközi
népszerűsítésében.
Különös fintora a sorsnak, hogy a kereskedelmi
tagozat a közelmúltban Kamarai Emlékplakett
elismerésre javasolta Roczkov Györgyöt, az Alföld
Tours Kft. ügyvezető igazgatóját, a kereskedelmi
tagozat vendéglátó osztályának 52 éves vezetőjét. Az
elismerés átadására már nem kerülhet sor…
Kedves Gyuri! Isten veled, legyen szép az utolsó
utazásod!
Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
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Merre tart a gazdaság szekere?

Mostani számunk vezető témája mi is lehetne más, mint a gazdaság. Az Európai
Unióban, ha még gyenge lábakon is, de megkezdődött a fellendülés. Idehaza, noha a
külpiacok megmozdulni látszanak, a belföldi piac hallgat, jövőnk a gazdaságélénkítés
intenzitásán és minőségén múlik. Csongrád megyében az agrár- és az élelmiszer-gazdaságban, valamint a tudásaiparban látszanak a legnagyobb lehetőségek. Országos helyzetképet dr. Parragh Lászótól, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökétől
kértünk, míg a helyi gazdaságfejlesztési elképzelésekről Nemesi Pált, a megyei kamara
elnökét kérdeztük.
Európai Unió:
kilábalás ellenszélben
A gazdasági elemzők szerint az
Európai Unió gazdasága fokozatosan helyreáll, ugyanakkor még
mindig ellenszélnek van kitéve.
2009 harmadik negyedévében a reál
GDP ismét növekedni kezdett, így
az EU történetének leghosszabb és
legmélyebb recessziója véget ért.
Olli Rehn, a gazdasági ügyekért
és a monetáris politikáért felelős
biztos elmondta: „Az EU gazdaságának fellendülése szemmel
látható, ám továbbra is gyenge
lábakon áll. Elsődleges célunk az
európai gazdaság erős és fenntartható pályára való visszaállítása
kell hogy legyen. E cél eléréséhez
két fronton, a gazdasági fellendítésén és az államháztartás konszolidálásán
kell dolgoznunk. A tagállamok gazdaságait
a modernizáció felé vezető új Európa 2020
stratégiának szorosan együtt kell haladnia
az államháztartási konszolidációval. Ez nélkülözhetetlen a fenntartható növekedés és
munkahelyteremtés szempontjából.”
Csökkenhet a magánfogyasztás
Míg a vártnál kedvezőbb külgazdasági
környezet tovább élénkítheti az exportot, a
befektetési környezet a rendkívül alacsony
kapacitáskihasználtság miatt gyenge marad.
A mérsékelt befektetési kilátások jellemzően
gyenge munkaerőpiacot vonnak maguk után,
amely viszont valószínűleg csökkenti a magánfogyasztást. Mivel mind az EU-ban, mind
világszerte a növekedés fő hajtóerejét jelentő
több tényező átmeneti jellegű, egyelőre korai
még stabil fellendülésről beszélni..
Kockázatok
A 2010-re vonatkozó európai uniós növekedési kilátásokkal kapcsolatos kockázatok
összességükben továbbra is kiegyensúlyozottnak tűnnek. Lefelé mutató kockázatot jelent,
hogy a pénzügyi piacok helyzetére továbbra
is nagyfokú bizonytalanság és komoly kockázatoknak való kitettség jellemző. A felfelé
mutató kockázatokat tekintve a világszintű
fellendülés – különösen a feltörekvő ázsiai
piacokon tapasztalható – élénkülése, valamint a
készletezési ciklusnak az EU-ban küszöbön álló
fordulata esetleg nagyobb hatással lesz majd a
belső keresletre, mint azt jelenleg feltételezik.
Az inflációs kilátásokkal kapcsolatos kocká-

zatok is összességükben kiegyensúlyozottnak
tűnnek 2010-re vonatkozóan.
Dr. Parragh László: Gazdaságbarát
környezetet kell teremteni!
Dr. Parragh László 2008 októberére emlékeztetett, amitől kezdve a válság fokozatosan
maga alá gyűrte a magyar gazdaságot is, noha a
hivatalos politika ekkor még azt kommunikálta,
a szele sem fog megérinteni bennünket.
A kamara már akkor
figyelmeztetett: a válságot Magyarország
sem tudja elkerülni,
Így is lett. Csakhogy
nálunk nem lehet mindent a válságra fogni,
felmentést adva ezzel
saját hibáinknak – figyelmeztetett az MKIK
elnöke. Példaként említette a konvergencia
programot melyet kizárólag egyensúlyra
való törekvés, rövid
távú gondolkodás jellemez, figyelmen kívül
hagyja a növekedési szempontokat. A kamara
évek óta mondja: hibás az európai uniós források felhasználásának logikája, lényegesen
nagyobb részét kellene gazdaságélénkítésre
fordítani különféle presztízsberuházások
helyett. A kamara elnöke egy példán keresztül
is megvilágította, mire gondol. A komáromi

vár felújítása 3,8 milliárd forintba kerül – ha
ezt a pénzt odaadnák a helyi fröccsöntőnek,
korszerű technológiát tudnának belőle vásárolni, s ettől kezdve például a Suzuki ablakemelő
gombját precíziós magasnyomású fröccsöntéssel Magyarországon lehetne készíteni, és
nem Kínából kellene behozni. Igazi kitörési
pont lehet a beszállítói hálózatok megerősítése, hiszen nemcsak az számít
exportnak, ha valaki elad valamit
egy másik országban, hanem az
is, ha beszállít egy nagyvállalatnak, és azon keresztül hagyja el
a portékája az országot.
Munkahelyteremtés
gazdaságélénkítéssel
Az MKIK elnöke szerint mai
gazdasági nehézségeinknek a
válság mellett az is oka, hogy
Magyarország „elszabotálta” a
rendszerváltás jó részét, a gazdaságon kívüli nagy ellátó rendszerek
átalakítását – az államigazgatás, az
oktatási rendszer, az egészségügy,
a nyugdíjrendszer, a kutatás-fejlesztés, az egészségügy, a nyugdíj-,
illetve a szociális ellátórendszer
struktúrája alig változott az elmúlt
húsz évben. Ezek a struktúrák
egyszerre pazarlók, és egyszerre forráshiányosak, folyamatosan igénylik a támogatásokat a
gazdaságtól, és szívják el az erőt.
Ami a foglalkoztatást illeti, Parragh László
kijelentette: munkahelyet alapvetően a gazdaság
tud teremteni. A közmunkára szükség van,
de óvatosan kell bánni vele, hiszen amellett,
hogy a versenyszféra által befizetett adóforin-

Dr. Parragh László
tokból finanszírozza az állam, nem vesznek
részt az elsődleges termelésben. A gazdaság
viszont akkor tud munkahelyeket teremteni,
ha van piac, ha van értelme a termelésnek, a
kapacitások növelésének. Ezekre a piacokra
van szükség: külföldön és belföldön egyaránt.
(Folytatás a 4. oldalon)
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alapot, amire beruházási, munkahely-teremtési
céllal pályázhatnának a vállalkozók. Befektetői
információs irodát lehetne működtetni akár a
városházán, akár a kamaránál. Speciális adottsága
Csongrád megyének a hármas határ nyújtotta
lehetőségek. Nem használjuk ki kellőképpen.
Jó példa a segítésre a magyar–román vegyes
kamara működése (egyik alelnöke Kőkuti Attila,
a CSMKIK ipari alelnöke), melynek kolozsvári
irodáján keresztül a „legrövidebb út” vezet a
romániai piacokra. Ugyanígy lehet számítani
a magyar–szerb vegyes kamara segítségére is.
A testvérvárosi előnyökre is jobban lehetne
építeni, sokat segíthetne egy-egy anyanyelvű
ügyintéző foglalkoztatása.
Kitörési pont az agrár-,
élelmiszeriparban
Amikor arra kértem Nemesi Pált, helyezze
el Csongrád megyét, Szegedet Európa, illetve Magyarország
gazdasági térképén,
gyorsan tisztázta:
járműipari nagyhatalom semmiképpen nem leszünk,
de lehetünk agrárés élelmiszer-ipari nagyhatalom,
kutatás-fejlesztési
nagyhatalom, sőt
a termálvizeinkben
is nagy lehetőségek
rejlenek. Utalva
Róna Péter közgazdász professzor
szavaira – aki nemrégiben tartott előSzeged egyik tudományos fellegvára a Szegedi Biológiai Kutató Intézet adást Vásárhelyen,
a gazdaságot, hiszen enélkül hosszú távon éppen egy kamarai rendezvényen –, mely szerint
nem képzelhető el sikeres kormányzás. A az ország kitörési pontjai a vízben és földben
gazdaságot pedig nem lehet rendbe tenni a keresendők. Kevés olyan ország van ugyanis a
kamarák nélkül. A kormány és a kamara tehát világon, amelyik méretéhez viszonyítva ilyen nagy
egymásra van utalva a sikeres gazdaságpolitika mennyiségű és ilyen jó minőségű termőfölddel
érdekében. Nem lehet más célja egyik félnek rendelkezne, mint mi. Hollandiában fele akkora
sem, mint a magyar gazdaság talpra állítása, a termőföld nagysága, mint a miénk, éves szinten
a munkahelyek megvédése, a kis- és közepes mégis 36-38 milliárd euró értékű mezőgazdasági
vállalkozások támogatása, valamint hazánk értéket állít elő, a magyar 4 milliárddal szemben,
vagyis közel tízszer akkora értéket állítanak elő
versenyképességének javítása.
fele akkora területen, mint mi. Hollandia mezőNemesi Pál:
gazdasági területének 41 százalékát öntözi, mi
Földben, tudásban van az orvosság
Amit meg lehet tenni helyben, azt meg kell 3-at. (Az európai uniós átlag 11,8 százalék.) Van
tenni – mondja Nemesi Pál, a CSMKIK elnöke,
akit a gazdaságélénkítés megyei lehetőségeiről
faggattunk. Az elnök úgy látja, a bürokratikus
terhek csökkentésének, az ügyintézés gyorsításának, vállalkozóbarátabbá tételének helyben is
megvan a realitása. Olyan beszállítói hálózatok
szervezését szorgalmazza, amelyek jó eséllyel
indulhatnak a különféle helyi beszerzéseken. Nem
kell többet tenni, csak amennyit a nyugat-európai
országok is megtesznek a saját vállalkozóikkal
– nemzeti és helyi szinten egyaránt – hangsúlyozza az elnök. Kedvezményes helyi hitelekkel
is lehet segíteni és itt megtartani a vállalkozókat,
javasoljuk például, hogy az építményadóból
származó bevételeikből hozzanak létre olyan
Jön a lézer

(Folytatás a 3. oldalról)
Míg a külpiacok kezdenek megélénkülni,
a belső piacaink teljesen le vannak pusztulva – jelentette ki az MKIK elnöke. Az
állam feladata a gazdaságbarát környezet
megteremtése, amihez szükséges az adóterhek csökkentése, a bürokrácia, illetve az
adminisztrációs terhek enyhítése, a forráshoz
jutás segítése, a korrupció visszaszorítása, a
gazdaság igényeihez alkalmazkodó képzés
preferálása, munkastrukturális fejlesztések
végrehajtása stb. – vagyis minden olyan lépés, ami a vállalkozások működőképességét,
versenyképességét pozitív irányban képes
befolyásolni.
Egymásra utalva
Ami a választások utáni időszakot illeti,
Parragh László elmondta, az új kormánynak elemi érdeke lesz, hogy rendbe tegye

Nemesi Pál
tehát hová fejlődni. Csongrád megyében minden
feltétel adott ahhoz, hogy nagyra törő álmokat
dédelgessünk az agrár- és élelmiszer-gazdaságot
illetően: szakirányú közép- és felsőfokú képzés,
nemzetközi szintű kutatóhelyek, nagy tradíciójú
feldolgozóipar és köréjük szerveződő termelők és
szolgáltatók. Fejlesztési feladat, hogy zöldség- és
gyümölcsfronton is a legmagasabb feldolgozási
szinten tudjuk értékesíteni az itt megtermelt
portékáinkat.
Tudásiparban a legjobbak között
Ami pedig a szorosabban vett tudásipart
illeti, Nemesi Pál büszkén jegyezte meg, hogy
a megye kutató-fejlesztő helyein közel két és
fél ezer kutató dolgozik, amivel Csongrád
megye vezeti a megyék rangsorát. Legyen szó
az élettudományokról, a gyógyszervegyészetről, az egészségiparról vagy szoftveriparról, a
Szegeden dolgozó kutatók a világ élvonalában
dolgoznak. – Sokunk feladata, hogy a nagy
iparvállalatok fejlesztő részlegeit minden eszközzel segítsük ide telepíteni – hangsúlyozta
kamaránk elnöke. Erősíteni kell a vállalkozások
innovációs felkészítését, valamint a szabadalmak mielőbbi megvalósulását. A legmagasabb
hozzáadott érték éppen a tudásiparban érhető
el – hangsúlyozta az elnök. Befektetők, közreműködő cégek keresésében a kamarában
működő Enterprise Europe Network irodájának nemzetközi partnerkereső szolgáltatását
ajánlja az érdeklődők figyelmébe.
Nemesi Pál fontosnak tartotta említést tenni a
szuperlézerről is. Mint közismert, itt épülhet meg
az Európai Unió egyik gigaberuházása, a föld
legnagyobb teljesítményű lézerközpontja 2011 és
2015 között. A 200 millió eurós – több mint 50
milliárd forintos – létesítményben 300 nemzetközi
kutató dolgozik majd, munkájukat mintegy 600
fős kiszolgáló személyzet segíti – vagyis a szuperlézer munkahelyteremtő beruházásnak sem
utolsó – jegyezte meg a kamara elnöke.
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120 éves a kamara

Kedves Olvasónk!

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

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

3.
A Szegedi Kereskedelmi és
Iparkamara működésének első periódusa
A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara munkásságának első, Kulinyi Zsigmond titkár által vezetett
időszakában a közgazdasági szakszerűség mindig háttérbe szorult a propagandával szemben. Ennek
oka, hogy Kulinyi alapjában véve sohasem volt közgazdasági szakember, hanem a pillanat szükségleteit
mindenkor nagyon jól felismerő újságíró. A kamarának azonban éppen erre a propagandisztikus munkára
volt szüksége abban az időben, amikor a közönség nagy részének teljesen hiányzott a közgazdasági iskolázottsága, és a gazdaságpolitika kimerült az önálló vámterület és a külön jegybank hangoztatásában.
Kulinyi Zsigmond munkáját nagyban nehezítette, hogy kamara formális
megszervezését követően az intézmény
létesítéséért küzdők közül igen sokan
befejezettnek tekintették munkájukat
(legelőször a város feledkezett meg
arról a közgyűlési határozat formájában tett ígéretéről, hogy megalakulása után hozzájárulást biztosít
a kamarának). A hatóságon kívül
azonban a közönséget, különösen az
iparos- és kereskedőtársadalmat is
hozzá kellett szoktatni ahhoz, hogy a
kamara megalakult, és az ipar, valamint a kereskedelem érdekképviseleti
szerveként működik. Sőt mi több, le
kellett győzni a kamarával szemben,
különösen a kisiparosság bizonyos
rétegei által kialakított ellenszenvet
is. Érdekesek, és úgy Kulinyi stílusára,
mint a viszonyokra jellemzők azok a
sorok, amelyeket az intézmény négy
esztendős fennállása után írt a kamara
évi jelentésében:
„A szegedi kamarára az úttörés munkája várt és vár azon elemek között,
melyeknél nemcsak a testületi szellem
hiányzik, hanem jórészt a legsajátabb
ügyeiben szerepre hívott testületek megbecsülése is. Már az első négy év alatt is
több új kereskedelmi és ipartestület megalakítására mutat rá a szegedi kamara,
és arra, hogy kevésbé idegenül és bizalmatlanul állnak szemben a kamarával
a kereskedők és iparosok közül azok is,
akik nem voltak tudatában eléggé annak
a kapcsolatnak, mely az iparos osztály
hivatásának teljes átértése mellett ezer
szállal köti össze az ország közgazdasági
tevékenységével az ipari munka legszerényebb napszámosait is.”
Amikor Kulinyi Zsigmond került a
kamara hivatalának élére, a kamarák
még sokkal kevésbé voltak bevonva
az ipari és kereskedelmi közigazgatás
munkájának végzésébe, mint a későbbi
évek során. A régi iktatókönyvekben
szereplő adatok szerint kevesebb volt az
irodának magánfelek részéről történő
igénybevétele,
kevesebb volt
a közigazgatási
hatóságoknak és
kihágási bíróságoknak nyújtott
szakvélemény
és tájékoztatás,

Kamaratörténeti kvíz (3.)

I. Mi volt Kulinyi Zsigmond eredeti
foglalkozása?
A.) közgazdász
B.) újságíró
C.) kereskedő.
II. Mi nehezítette meg Kulinyi
Zsigmond munkáját a kamara működésének első éveiben?
A.) az anyagi támogatás és megbecsülés hiánya
B.) a kamarai székház hiánya
C.) a munkaszervezet hiánya.
III. A Szegedi Kereskedelmi és
Iparkamara munkásságának első szakaszában mely tevékenység dominált?

A.) propaganda
B.) szakvélemény nyújtása közigazgatási hatóságok részére
C.) üzletviteli tanácsadás.
IV. Milyen szerepet töltött be a kamara
az alföldi transzverzális műút megépítésében?
A.) anyagi támogatást nyújtott
B.) a kamara kérésére épült meg a
műút
C.) felügyelte az építést.
V. Kik szorgalmazták a Szegedi
Kenderfonógyár ismételt üzembe helyezését?
A.) a vállalat tulajdonosai

ellenben sokkal több volt a gyűlésezés, és a kamara minden egyes apró
mozdulatának a lapokban való megjelentetése.
Milyen kérdések foglalkoztatták fennállásának első esztendeiben a Szegedi Kereskedelmi és
Iparkamarát?
Mindenekelőtt szorgalmazta kerületének minél több helyén az ipartestületek felállítását és a kereskedőknek egyesületekbe való tömörítését.
Emellett igyekezett a szakoktatást
előmozdítani, valamint távbeszélő
hálózatokat létesíteni magánvállalkozás formájában.
Gyakoriak voltak
közlekedési kérdések is, a kamara
kérte például az alföldi transzverzális
műút megépítését
Bajától Félegyházán,
Csongrádon,
Szentesen, Szarvason és Békéscsabán
át Gyuláig, s ennek megfelelően a
Tisza áthidalását Csongrád és Szentes
között. Emellett sürgette a kamara a
közúti forgalomra is alkalmas bajai
Duna-híd megépítését és az algyői
vasúti Tisza-hidak közúti közlekedésre
való berendezését.
A kamara működésének első éveiben
két fontos esemény történt. 1892 július
5-én Szeged akkor legnagyobb ipai
vállalatát, a Szegedi Kenderfonógyárat
tűzvész pusztította el, és a vállalat tulajdonosai nem szorgalmazták a gyár
újraépítését. A kamara vezetősége ez
ügyben küldöttségileg járt el Lukács
Béla kereskedelemügyi miniszternél és
a vállalat fennállásához fűződő fontos
közgazdasági érdekekre hivatkozva
sikerrel kérte közbelépését az ismételt
üzembe helyezés érdekében; 1893-ban
jelentős állami támogatással újraépült
a kenderfonógyár.
B.) a Kereskedelemügyi
Minisztérium munkatársai
C.) a kamara vezetősége.
A megfejtéseket április 30-ig várjuk a
futar@csmkik.hu címre. Kérjük, írják az
e-mail tárgyába „Kamaratörténeti kvíz”, a
szövegrészbe pedig a megfejtésnél a kérdés
sorszámát és az Ön által helyesnek talált
válasz betűjelét (pl.: I. A).
A beküldési határidő után a helyes
megfejtők között ajándékcsomagot sorsolunk ki. A játék nyertesének nevét a májusi
Kamarai Futárban közöljük.
A márciusi kamaratörténeti kvíz helyes
megfejtői közül Bosánszki Dóra nyerte meg
kamaránk 6000 Ft értékű ajándékcsomagját.
Gratulálunk!
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Névjegy – Érdekvédelem

Csongrád Megye Gazdaságáért díjat kapott Nagy Attila

Húsz év az Ikesszel, tíz a kamarával

A kamara által alapított Csongrád
Megye Gazdaságáért díjat az idén
Nagy Attila, az Ikesz Autó Kft.
ügyvezető igazgatója kapta – az
elismerést a CSMKIK hagyományos
üzleti báli találkozóján vehette
át Nemesi Páltól, a CSMKIK elnökétől. Vállalkozása, az Ikesz
decemberben lesz 20 éves – úgy
tűnik, a kerek számok dominálnak Nagy Attila életében. A
kamarának 2000 óta az egyik
legaktívabb tagja.
– Nem is tudom, megérdemlek-e én egy ilyen jó
hangzású díjat, ismeretségi
körömben, a megye gazdasági
életében sokan vannak, akik
többet tettek nálam, hogy mást
ne mondjak, több embernek
adtak, illetve adnak munkát.
Szóval, nagyon megtisztelő ez
az elismerés – mondja Nagy
Attila.
A szűkebb gazdasági környezetről szólva úgy véli, a
munkanélküliségből világosan
látszik, hogy a harmadik harmadban vagyunk, leszakadó
régióba tartozik Csongrád
megye. Későn ért ide az
autópálya, s mintha tovább
suhanna rajta a befektető.
Szerencsére azonban nem
mindegyik, az ide érkező tőke
Szeged adottságait erősíti.
Pezsgő életet és turistákat hozhat az
új fürdő. De érkezett, és jön ezután
is sok pályázati pénz a közlekedésbe, éppen úgy, mint az egyetemi
beruházásokba. Elkészül a sztráda
elkerülő szakasza is, fellélegezhet
a város.
Nagy Attila a gazdasági környezettel kapcsolatban kiemeli

a fizetőképes kereslet csökkenését, ami tetten érhető a kamara
mellett működő DMG Oktatási
Nonprofit Kft.-nél is, ahol ő tölti
be a felügyelő bizottság elnöki
posztját. Ezen a piacon sincs annyi
vásárló, mint korábban, a mesterkurzusokra nehezen tudnak
annyi jelentkezőt összeszedni,
hogy el tudják indítani a képzést a

tudtak ellenállni az autóvásárlók. A
hitelfelvevők meg biztosak voltak
abban, hogy képesek lesznek törleszteni – mondja a korábbi aranykorról. Amely talán már soha sem tér
vissza a hazai márkakereskedésekbe,
de egy fellendülés után beállhat a
normál üzemi méretre. Nemcsak
Nagy Attila gondolja így, hanem
a szegedi BMW márkakereskedés

Nagy Attila 20 éve működteti eredményesen az Ikeszt.
vizsgára – szembesít a valósággal.
A szakember azonban hisz abban,
hogy ez csak átmeneti állapot, a
válság egyszer véget ér.
A vásárlóerő csökkenését saját
vállalkozásában is érzékeli Nagy
Attila, az autós szakma is vesztese
a világgazdasági válságnak. – Olyan
könnyű volt hitelhez jutni, hogy nem

is – ott a napokban fogtak bele az
új szalon építésébe, s ősszel már át
is szeretnék adni.
– Átmenetileg össze kellett húznunk magunkat, negyvenvalahányból
harmincan maradtunk, de ezzel a
létszámcsökkenéssel mesze nem
mi vagyunk a listavezetők a megyei
márkakereskedők között. A műszaki

Autójavító vállalkozások figyelmébe

Szemtől szemben a biztosítókkal

Az autójavítással foglalkozó vállalkozók
vállát a rengeteg gond, probléma megoldása
mellett még egy óriási teher nyomja: a biztosítótársaságok elfogadhatatlan magatartása.
Az elmúlt időszakban beadvánnyal és személyes megkereséssel fordultam a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeletéhez, a
Gazdasági Versenyhivatalhoz és az Országos
Fogyasztóvédelmi Egyesülethez. Mind a
három helyen vezetői szintű tárgyalásokat
folytattam az MKIK szakmai vezetőjeként, a CSMKIK osztályelnökeként és a
Karosszériajavítók és Fényezők Egyesülete
elnökeként eljárva. A folyamat beindult, az
elért eredményekről tájékoztatást fogok adni.
Részeredmények, ígéretek máris vannak,
ezekről személyes megkeresés esetén be
tudok számolni.

Dr. Melegh Gáborral, a Budapesti Műszaki
Egyetem (BME) Járműtanszék vezetőjével,
aki egyben az Országos Igazságügyi Szakértői
Kamara elnöke is, dr. Nagyszokolyai Ivánnal
(egyetemi docens és az Autótechnika újság
főszerkesztője) szeretnénk a május 13–15-én
Győrött megtartandó „autodiga” kiállítás
és szakmai konferenciák keretén belül
KEREKASZTAL SZEMTŐL SZEMBEN
fórumot rendezni, ahol a biztosítók és a
szakma képviselői ütköztethetik véleményeiket.
A legutóbbi Igazságügyi Szakértői
Konferencián megtartott előadásom
megtekinthető a www.szenasimuhely.
hu weboldalon. Autójavítóknak érdekes
lehet.
Szénási Róbert

vizsgáztatás pedig több szempontból
is felértékelődött.
A megszűnő külön zöldkártya és
eredetiségvizsgálat, illetve ezek beolvasztása a komplex műszaki vizsgába
olyan változásokat hozott, illetve hozhat a jövőben, amelyben Nagy Attila
vállalkozását tovább erősítheti.
– A műszaki vizsgában eddig is
volt egy rész zöldkártya, hiszen a
környezetvédelmi határértéknek meg kellett felelni. És
volt egy kis eredetvizsgálat
is, hiszen meg kellett győződni a vizsgázó autó tulajdonviszonyairól, ellenőrizni
kellett a gyári azonosítókat
– mondja Nagy Attila. Úgy
véli, hogy mind az önálló
eredetiségvizsgálat, mind a
zöldkátya-kiállításhoz kötődő
környezetvédelmi vizsgálat
„kis bolt” volt egy nagyobb
cégnek, de egy egyszemélyes
vállalkozásnak mindenképpen
jó tevékenységnek számított a
korábbi szabályzók alapján.
Az Ikesznél a tárgyi és személyi feltételek is adottak a
komplett új rendszerű műszaki
vizsgához. Nem csoda, hiszen
1993-ban a megye legkorszerűbb vizsgaállomásaként indultak. – A műszaki vizsgáztatásban legalább tisztes aprópénz
van – fogalmaz az Ikesz első
embere. Nyolc főállású szakember,
folyamatosan tovább képezve, korszerű
technológiával, minőségbiztosítással –
napi 25 autó kell az eredményességhez.
És persze a nagyon jó szakembergárda, többen jellemzően 10-15 éve, de
vannak akik a kezdetek óta dolgoznak
már az Ikesznél.
Kovács András

Köszöntjük új tagjainkat!
CORTESIA Kft. (Szeged)
Bendéné Sinka Anikó (Domaszék)
KAD-ÚT Kft. (Szeged)
CE OPTICS Kft. (Szeged)
Farkas Imre (Balástya)
Ördögszekér Bt. (Szeged)
SZ-V-TECH Kft. (Makó)
TÁPAI 2002 Kft. (Kistelek)
STARKSTROM Katona Kft. (Algyő)
Dr. Cseri András (Szeged)
ADKER VZ Kft. (Szeged)
Puskás Mihály (Szeged)
Burunkai István (Makó)
Dr. Koszó Mária (Szeged)
FAKOCKA Kft. (Makó)
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Horváth István: A mindenkori politikai vezetés tekintse partnernek a kamarákat

Csak együtt lehetnek erősek a vállalkozók

Horváth István a kamara egyik legaktívabb tagja, a gazdaságfejlesztési stratégiai tervezéstől a kistérségi vállalkozói problémák megoldásáig mindenütt otthonosan mozog. Az M5
Autópálya Alapítvány elnökeként a hasonló mentalitású kollégáival 2003-ban civil mozgalmat
szervezett a sztráda diszkriminatív tarifái ellen, illetve a mielőbb továbbépítése mellett. A
kamara Találjuk ki Csongrád megyét című kezdeményezésére is elsőként fejtette ki véleményét
a Kamarai Futár hasábjain. Horváth István a kamara szentesi kistérségi elnöke. Most a 120
éves kamarai jubileum alkalmából kértünk tőle interjút.
– Horváth úr, mikor és hogyan került először
kapcsolatba a kamarával?
– Miután kamarai ténykedésem kezdeteinek
dokumentumait, a kapott iratokat, általam készített feljegyzéseket valamikori munkahelyemen
hagytam, csak emlékeimre támaszkodva tudom
felidézni a kezdeteket. Eszerint valamikor a 90-es
évek elején – talán ’94-ben – jelent meg nálam
két fiatalember kamarai ügyben. Az alig egy évvel
a privatizáció után lévő szentesi Kontavill Rt.,
ma Legrand Zrt. vezérigazgatója voltam akkor.
Jövetelük célja az volt, hogy a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara vezető testületébe,
az elnökségbe invitáljanak. A két ifjú úr dr. Szeri
István, a kamara elnöke és dr. Horváth Lajos, a
kamara titkára volt.
– A kötelező kamarai tagság okán cégünk is
tagja volt a kamarának, és mivel már akkor is
a megye egyik meghatározó gépipari vállalata
voltunk, természetesnek tartottam, hogy ott
kell lennünk a megalakult érdekképviseleti
szervezetben. Az elnökségbe való felkérést pedig
megtiszteltetésnek tartottam. Fiatal, ambiciózus
vezető voltam és minden bizonnyal imponált
is nekem, hogy rám is gondoltak. Utólag így
állnak össze bennem ezek az emlékképek a
kezdetekről. Ma már nem vagyunk olyan ifjak,
mert eltelt 15-16 év, de az ambiciózus kamarai
ténykedésem azóta is tart, a Legrandtól való
2004 évi távozásom óta is.
– A kamara jogi státusa, feladatai, jogosítványai, többször változtak az idők folyamán
– hogyan élte meg a változásokat, miként ítéli
meg a köztestület lehetőségeit?
– Mindig fontosnak tartottam és tartom ma
is, hogy legyenek kiegyensúlyozó erők az élet
minden területén. A történelem többször bizonyította, hogy amikor az egyensúly felbomlott, a
hatalom túlterjeszkedett egy bizonyos határon,
amiből végül mindig baj lett. A kamarák is lényegében ilyen kiegyensúlyozó szerepet töltenek
be azzal, hogy megpróbálják tagjaik érdekeit
érvényesíteni, védelmezni. Ebben a politikai
vezetés igyekezett gyakran gátolni a kamarai
mozgalmat, egészen odáig, hogy törvényileg
megszüntette a kötelező tagság rendszerét.
Nagyon rosszallottam, és azóta is nagyon károsnak tartom ezt a döntést.
Látszólag könnyebben „boldogul”
a politika azóta a gazdaság szereplőivel, de meggyőződésem, hogy
a jelenlegi kritikus belgazdasági
helyzet kialakulásában annak is
komoly szerepe van, hogy a kormány saját eszközeivel nem képes
átlátni, és hatékonyan irányítani
a reálgazdaságot, a legyengített
kamarák viszont nem tudják, talán
nem is akarják ebben segíteni.
– Azt egyszerűen felháborítónak tartom,

Gedei Zoli már nem érhette meg, mert 2004.
június 16-án tragikus hirtelenséggel, 46 éves
korában elhunyt; a másik, hogy az alapítvány
meghívásáról a nagy ünneplés közepette a szervezők és mások is elfeledkeztek. Vagy lehet, hogy
nem is a feledékenység?
– Hogyan látja: országos, regionális, mehogy azok képviselői,
gyei, vagy kistérségi
akik az anyagi javakat
szinten könnyebb képlétrehozzák, érdemileg
viselni a vállalkozók
nem vehetnek részt azok
érdekeit? Másképpen
elosztásáról születő dönfogalmazva, hol vetésekben. Csak egyetlen
szik komolyabban a
helyi példát említsek: a
kamara érveit?
regionális fejlesztési ta– Úgy látom, hogy
nácsban a kamara képviszavazati
jog, vagy legselői tanácskozási joggal
alább kötelező véleott lehetnek ugyan, de
ményezési jog nélkül
amikor a pályázatokról, a
nem nagyon. Ezt az
pénzek elosztásáról tárelőzőleg leírtak alapján
gyal és dönt a tanács, zárt
is mondom, és saját
ülést rendel el. A kamara
szentesi tapasztalataképviselője tehát még
im alapján is. Addig,
véleményt sem mondhat,
amíg nem lettem a
nemhogy szavazatával
képviselő-testület
befolyásolja a döntést.
tagja, meghallgatták
Ezt nagyon rosszul élem
Horváth István
a véleményünket, de
meg.
a
döntésben
nem
vehettünk
részt. Most sem
– Kezdettől fogva szívügye volt a közlekedési
infrastruktúra fejlesztése, egy időben elnöke könnyű egy, a vállalkozásoknak kedvező döntést
volt az M5 Autópálya Alapítványnak, mely kicsikarni, de már vannak sikerélményeim. Például
talán a leghangosabban emelte fel szavát a kamarai kezdeményezés alapján hozott döntést a
diszkriminatív matrica eltörléséért, valamint szentesi képviselő-testület vállalkozásokat segítő
a sztráda továbbépítéséért Szegedig, illetve a támogatási pályázatról, beruházásokat ösztönző
határig. Amikor ez is megtörtént, az M43-as kedvezményekről.
– A kamara egyik legaktívabb tagjaként
sürgős megépítéséért szálltak síkra. Ez is megmindig
részt vett a stratégiai tervezésben, akkor
valósulóban. Hogyan emlékszik vissza erre a
is amikor a nemzeti fejlesztési tervhez kérték
„hőskorszakra”? Érez-e elégedettséget?
– Igen, nagyon fontosnak tartottam az ügyet, a kamara gazdaságfejlesztési elképzeléseit.
mert infrastruktúra nélkül nincs erős gazdaság. Rendkívüli időket élve, most hová tenné a
Önmagában persze az infrastruktúra nem elég, hangsúlyokat?
– A legfontosabbnak azt tartom, hogy a kade nélküle nincs gazdasági fejlődés. Egyrészt
marákat
és más érdekképviseleteket a politikai
nagyon szerettem volna, ha az ország délkeleti
régiójának lemaradása csökkent volna, másrészt vezetés tekintse egyenrangú partnernek. Ebben a
viszonyrendszerben közös felelősséggel döntve és
nagyon bosszantott az M5-ösön létező akkori
cselekedve biztosan hamarabb ki tudna az ország
diszkriminatív autópályadíj-rendszer. Ezért volkecmeregni a jelenlegi válságos helyzetéből.
tam megboldogult Gedei Zolival együtt valami
– Milyen érzések vannak önben, amikor
lobbiszervezet létrehozásának kezdeményezője.
a 120 éves kamara olykor legendás időire,
És mint lenni szokott, a dolgok visszahullnak alakjaira gondol?
a kezdeményezők fejére. A kamaránknak és a
– A tisztelet és az elismerés. Nekik sem volt
megyei közgyűlésnek köszönhetően 2003. május semmivel könnyebb dolguk, mint nekünk ma.
16-án létrejött az M5 Autópálya Alapítvány, Azért lehet ma a 120 éves jubileumról beszélni,
melynek elnökéül választottak.
mert felismerték azt, hogy csak egységben le– Érdekes volt a régió szereplőinek het messzire jutni. Arra gondolok, hogy egyes
viszonyulása az alapítvány aktív, időn- vállalkozások, amelyek gazdasági nehézségeikre
ként agresszív fellépéséhez. Rövid hivatkozva elhagyják a kamarákat, nem értik
idő, néhány hónap alatt 170 feletti az érdekképviselet, érdekvédelem lényegét. Ha
támogatót szerveztünk be a régió minden vállalkozás, megspórolva a működési
vállalkozásai, önkormányzatai, költségei kimutathatatlanul piciny (0,01–0,1)
érdekképviseleti szervezetei és ma- százalékát kitevő tagdíjat, kilépne a kamarákgánszemélyei köréből, de például ból, megnézhetnék magukat ők is. Még en�Szeged városa nem csatlakozott. nyi érdekvédelmük se lenne, mint most van.
Működött a politikai megosztott- Reménykedem, hogy ahogy elődeink 120 évvel
ság. Nekem nagy öröm volt az M5 ezelőtt felismerték a gazdasági önszerveződésben
autópálya Szegedig futó szakaszának 2005. rejlő erőt, a mai vállalkozások is rájönnek: csak
december 15-én történő átadása, de keserűség együtt lehetnek erősek.
is volt benne, két dolog miatt is: az egyik, hogy
Őrfi Ferenc
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Mi az Európai Kis- és Középvállalkozások Hete?
2010. május 25.
és június 1. között

Másodszorra kerül megrendezésre 2010. május 25. és június 1.
között az Európai Kis- és Középvállalkozások Hete, idén már 37
ország csatlakozott a kampány
céljaihoz rendezvényekkel:
- információ szolgáltatása az EU-s,
a regionális és az egyes nemzeti hatóságok által mikro-, kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott
támogatásokról;
- a vállalkozói életforma népszerűsítése, az Európai Unió polgárai,
különösképpen a fiatalok körében,
hogy minél többen indítsanak saját
vállalkozást;
- a vállalkozók az európai jólétért,
munkaerőpiacért, innovációért és
versenyképességért tett erőfeszítéseinek elismerése.
A 2009-ben útjára indított Európai
Kis- és Középvállalkozások Hetét
az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatósága
koordinálja. A kampány az európai
kisvállalkozói intézkedéscsomag
(„Small Business Act”) 1. keretelvével
összhangban kerül megrendezésre,
amely kimondja, hogy „Az EU-nak
és a tagállamoknak olyan környezetet kell teremteniük, amelyben a
vállalkozók és a családi vállalkozások
boldogulhatnak, és amely díjazza a
vállalkozói készséget.”

Európai Kis- és Középvállalkozások
Hete keretében. A rendezvények a
legkülönbözőbb témákat ölelték
fel:
• tartottak konferenciát a kkv-k
hatékony innovációmenedzsmentjéről
Barcelonában, és kkv-k segélyeiről
szóló információs napokat Ljubl
janában;
• szerveztek oktató jellegű vetélkedőt vállalkozói ismeretekről a
franciaországi Toursban, és versenyt
a régió vezető innovatőrjeinek a
lengyel Torunban;
• indítottak szemináriumot női

Tájékoztatás: információ szolgáltatása és terjesztése azzal kapcsolatban, hogy az EU és az egyes nemzeti
hatóságok milyen segítséget kínálnak
a kisvállalkozásoknak.
(Kerekasztal-beszélgetés a hatóságok képviselőivel – 2009. május
8.)
Támogatás: partneri kapcsolat
kialakítása az EU és a kis- és középvállalkozások között, hangsúlyozva, hogy
a versenyképesebb kkv-k Európát is
erősebbé tehetik, továbbá hogy az
EU kész tanáccsal és támogatással
szolgálni e vállalkozások számára.

vállalkozóknak a belga Vallóniában, és
képeztek mentorokat Luxemburgban,
akik aztán a fiatal segédek integrációjában segítettek;
• rendeztek európai vállalkozói napot Bitolában, a Macedón
Köztársaságban, és fiatal vállalkoEz történt 2009-ben:
zóknak szóló Erasmus-programot
Több mint 1200 országos, regio- ismertető szakmai műhelyt az olasz
nális és helyi eseményre került sor az Udinében...

(Fókuszban a bajor–magyar
gazdasági együttműködés – 2009.
május 7.)
Inspiráció: a meglévő kis- és
középvállalkozások ösztönzése látókörük kiszélesítésére és vállalkozásaik továbbfejlesztésére, illetve
kiterjesztésére.
(Sült galambok márpedig nincsenek – 2009. május 7.)

Megosztás: a vállalkozással kapcsolatos vagy vállalkozói ötletek és
tapasztalatok megosztása.
(Innovációs klub – 2009. május
11.)
Bátorítás: a fiatalok meggyőzése
arról, hogy a vállalkozói létforma
vonzó karrierlehetőség.
(Próbálkozó vállalkozók Csongrád
megyében – 2009. május 13.)
Ez lesz 2010-ben:
A Csongrád Meg yei
Kereskedelmi és Iparkamara,
valamint a kamarában működő
Enterprise Europe Network iroda
idén is tervez rendezvényeket a
Kkv 7 kampány keretében:
Május 6.
Anno Szeged – a szegedi reklámhét keretében.
Május 27.
Prób á l kozó vá l la l kozók
Csongrád megyében II.
Magyar–szlovén üzletember-találkozó (Kétoldalú partnerkeresés
nemzetközi kutatási eredmények
– együttműködések.)
Május vége
Személyiségkalauz – üzleti
szemmel.
Június 4–5.
Ne m z e t kö z i Épít é s ü g y i
Konferencia – Egyedi építőipari
létesítmények és megoldások, ill.
Szögedi Építők Napja.

Szeretne többet tudni arról, hogy milyen újdonságok és megoldások jelentek meg az építőiparban?

Érdekli Önt, hogy milyen nagy építőipari beruházások
valósulnak meg Romániában és Szerbiában?

A Csongrád Megyei
Építéstudományi
Egyesület, a Csongrád
Meg yei Mérnöki
Kamara, a Csongrád
Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, valamint a kamaránkban
működő Enterprise
Europe Network–
Szeged közös szervezésében idén is
megrendezésre kerül
a Nemzetközi Építésügyi Konferencia és a
már nagy hagyományokkal rendelkező Szögedi
Építők Napja.
Egyedi építőipari létesítmények és megoldások
– Nemzetközi Építésügyi Konferencia
Időpont: 2010. június 4., péntek.
Helyszín: CSMKIK székház (Szeged, Párizsi
krt. 8–12.)
Az előadások keretében szeretnénk rávilágítani
az egyedi építőipari megoldások szerepére az

építőiparban, valamint a közelmúlt innovatív
anyagainak, új technológiáinak az építőiparra
gyakorolt élénkítő hatásaira.
Néhány téma ízelítőül:
- Litracon – fényáteresztő beton
- a kecskeméti Mercedes gyár építése
- a Sky Court acélszerkezet tervezése és kivitelezése (Ferihegy, repülőtér T2 terminál)
- egy 5 toronyból álló felhőkarcoló kivitelezése
- a szegedi Napfényfürdő tervezése és kivitelezése
- a program zárásaként sétahajókázás keretében tekinthetik meg a résztvevők az épülő
M43-as hidat.
A részvételt idén is kreditpontokkal jutalmazzuk! (A rendezvény akkreditációja folyamatban.)

Helyszín: Gellért Szabadidőközpont (Szeged,
Derkovits fasor 113.)
A nagy hagyományokkal rendelkező Szögedi
Építők Napja rendezvény a szakma legfontosabb találkozóhelye, ahol az építők, építészek
kötetlen, oldott hangulatban ismerkedhetnek
meg egymással, különböző sportversenyeken,
valamint bográcsfőző versenyben mérhetik
össze tudásukat. A jó hangulatról humorista, az
apróságok szórakozásáról pedig a Játékdzsungel
gondoskodik majd.
Az események kel
kapcsolatban
folyamatosan
frissülő információt találhat a www.
csmkik.hu
Szeretne kötetlen, oldott hangulatban szak- h o n l a p o n ,
mai ismeretségeket kötni?
vagy érdekSzögedi Építők Napja
lődhet a konIdőpont: 2010. június 5., szombat.
ferencia@csmkik.hu e-mail címen.

2010 április

Aktuális

A magyar–szerb vegyes kamara hírei

Partner ország Magyarország

Mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár Újvidéken

Május 15–22. között rendezik meg
a nagy hagyományokkal rendelkező
Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági
és Élelmiszer-ipari Vásárt, melyen
az idén partner ország státusban
jelenik meg Magyarország. Ez a
partnerség számos előnnyel jár,
hiszen maga után vonja a magyar
kiállítók számára fontos üzleti körök és a média megkülönböztetett
figyelmét.
A kiállításhoz kapcsolódóan
várhatóan három magyar szakmai
napot rendeznek, köztük üzletember-találkozót is, de kulturális
programok is színesítik a magyar
partnerországi részvételt.
A vásáron a kollektív magyar
megjelenést az ITD-Hungary Zrt.
kiemelten támogatja, a kiállítást

szervező magyar cég kiválasztása
hamarosan megtörténik.
Lehetőség nyílik önálló kiállítói standdal való megjelenésre, de
lesznek közös standok is, ahol a
főként kis- és középvállalkozások
ingyenesen bemutathatják termékmintáikat, katalógusaikat, és
tárgyalhatnak is.
Kérjük, jelezze, ha bármilyen formában részt kíván venni a kiállításon
vagy a kapcsolódó rendezvényeken,
hogy az aktuális információkat el
tudjuk juttatni.
Az információkat a www.
csmkik.hu honlapon is folyamatosan közzétesszük.
Kamarai kapcsolattartó: Kozsuchné
Somogyi Katalin, tel.: 62/554-251,
e-mail: kozsuchne@csmkik.hu.

Korsós Tamás
(képünkön)
az új szabadkai főkonzul.
Újonnan kinevezett főkonzul
kezdte meg
tevékenységét
február 1-jén Szabadkán. Korsós
Tamással már tárgyalt a Magyar–
szerb Kereskedelmi és Iparkamara
(MSZKIK) az együttműködéséről.
– A vízumkötelezettség megszűnésével most már nem a hatósági
munkán van a hangsúly, inkább a
regionális együttműködésre, a közös
magyar–szerb kulturális, gazdasági,
politikai tevékenységre tolódik át –
nyilatkozta a főkonzul.
Vegyes kamarai küldöttgyűlés.
Az MSZKIK éves rendes közgyűlését
február 19-én tartotta a Békés megyei
kamara székházában. A „kötelező”

REKLÁMHÉT SZEGED – 2010. április 19–25.

REKLÁMÉRTÉK – HELYI ÉRTÉK

A Magyar Reklámszövetség 2005
óta évente rendezi meg a reklámhetet. Az országos rendezvénysorozat
célja, hogy a nagyközönségben kialakult negatív képet a reklámról,
mint műfajról és jelenségről, ill. a
reklámszakmáról pozitív irányba
tolja. Érdekességekkel, előadásokkal, kiállításokkal, filmvetítéssel
szeretné a fogyasztó figyelmét a
reklám pozitívumaira terelni, a közéletben alkalmazott demagógiával,
a reklámmal kapcsolatos negatív
beidegződésekkel szemben.
Ehhez a kezdeményezéshez a
Csongrád megyei Kereskedelmi
és Iparkamara kommunikációs és
reklámklubjának koordinálásával
egyre több helyi alkotó műhely és
oktatási intézmény csatlakozott,
prezentálva a helyi értékteremtés
jelentőségét.
Ízelítő a reklámhét eseményeiből:
Hétfő, április 19. Anno Szeged – A Szegedi reklám 100
éve
14 óra - Garantáltan hagyományos
és különleges – nyitóelőadás. Hallgatói
prezentációk a szikvíz–szódavíz témakörben (SZTE JGYTK Szakképzési
Intézet). Helyszín: CSMKIK (Párizsi
krt. 8–12.).
19 óra - Grand Café (Deák
Ferenc utca 18.)

Szegedi könyvbemutató – Kiss Imre:
Szikvíz – egy magyar kultuszital. A
könyv szerzője, a Magyar Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Múzeum igazgatója.
Az elmúlt 200 év szikvíztörténete egybeforr a magyar iparosság történetével,
s a magyar történelem is gyönyörűen
kirajzolódik mögötte. A könyv anyagát Bánffi István szegedi szikvízkészítő
gyűjteménye alapozta meg.
20 óra – Grand Café (Deák
Ferenc utca 18.)
A Geriub Gepleki Csoport víz
performansza / szegedi SUPER 8
mm akrobatacsoport filmvetítése.
1993-ban néhány fiatal művész tisztelegvén mentoruk előtt In memoriam
Geriub Gepleki néven művészeti csoportot alapítottak. A társaság azóta
is létezik, erősítve a helyi alternatív
civil kulturális életet.
Kedd, április 20. – I. Szegedi
reklám nyílt nap
Gyárlátogatási program. A felhíváshoz csatlakozó helyi stúdiók
kreatív alkotási folyamatának helyszíni
megtekintése (előzetes bejelentkezés
alapján az érdeklődők fogadása az
alkotóműhelyekben). A látogatási
program célja, hogy a diákok, fogyasztók és a megrendelők megismerkedjenek
a kreatív ipar különféle szereplőivel.
Szerda, április 21. – Versenyképesség – Esélyegyenlőség –
felelős gondolkodás a kreatív
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iparban. Helyszín: CSMKIK (Párizsi
krt. 8–12.).
12 óra – Kerekasztal-beszélgetés
Hargitai Lillával, a Médiaunió Alapítvány ügyvezetőjével. A 2010-es év
üzenete: „Rajtad is múlik a fogyatékkal
élő emberek integrációja!”
13.30 óra – Társadalmi célú reklámfilmek vetítése.
Csütörtök, április 22. – Kalandozások a (new) média
világában. Helyszín: Az SZTE
Gazdaságtudományi Kar aulája (Kálvária sgt. 1.).
Előadások délelőtt 10–12 óra
között:
• Ád ám Z su z s a – C s ovc s i c s
Andrea–Kóródi Katalin: A reklámokban megjelenő meztelenség és
szexualitás fogyasztói megítélése. Az
SZTE GTK OTDK helyezett hallgatóinak prezentációja. Témavezető: dr.
Hetesi Erzsébet.
• Urbán Zsolt HD Group – NOKIA Navigation Voice of the year
www.evhangja2009.hu
• Fábián Zsolt Factory Creative
Studio Kft. – A Broadcast design
világa.
• Pataki Andrea Kontaktia – A
telemarketing az új médiában.
Előadások délután 14–16 óra
között.
• Gulya Gergő MediaSales: Mindenki lehet médiatulajdonos?

napirendi pontok előtt a jelenlévők
hasznos információkat kaptak a Szerb
Köztársaság nagykövetségének munkatársától, Goran Gvozdenović kereskedelmi főtanácsostól, Szerbia gazdasági
helyzetének alakulásáról (2009. évi
teljesítési adatok, EU-csatlakozási
lépések, privatizáció, kríziskezelési
folyamat témákban stb.). A vegyes
kamara idei programjaiban kiemelt
szerepet kap az Újvidéki Nemzetközi
Vásáron való kamarai megjelenés,
valamint a Szerbiában jelen lévő
vállalkozások érdekképviselete.
Honlap. Aktívan működik www.
mszkik.hu site alatt, az érdeklődök
figyelmét felhívjuk a mindig frissülő
szerbiai, vajdasági híreinkre, azokra
a napi információkra, amelyek rendszerezetten folyamatosan jelennek
meg honlapunkon.
Jójárt Miklós
Üv. alelnök
• Béres Szilárd MediaGo: Kommunikáció az új világban, vagy cipőt a
cipőboltból, reklámot a reklámboltból.
(reklámkereskedelem nemzetközi és
hazai innovációi).
• Berényi Konrád Onlinemarketing
blog – Az internes közösségi média
a kommunikáció új kihívása.
• Tóth András E-vista Kft. Nézzünk ki másképp – hatékony megoldások a kkv-k világában.
Péntek, április 23. – A reklám
nem ismer határokat – új utak
a fogyasztóhoz
Helyszín: CSMKIK (Párizsi krt.
8–12.).
10 óra: Esettanulmányok az újszerű alkalmazásokról.
• Mezősi Tamás CabMedia TaxiTV
– Mi fán terem az ambient ?
• Weiser István EzDesign Kft. –
Hatékony webvizio megoldások.
• Zentai István, Botond Szabolcs
MRSZ alelnök – A digital signage
életünk része.
A programokon való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A
részletes programok megtekinthetők
a www.csmkik.hu oldalon.
Az április 20-i nyílt napra a stúdiók
listája ugyanitt, a kamarai honlapon megtekinthető. Kérjük, hogy
érdeklődés esetén feltétlenül jelezze
részvételi szándékát, mert a látogatási
idő és a csoportlétszám korlátozott.
Az érdeklődőket érkezési sorrendben
regisztráljuk.
Bővebb információ és jelentkezés a rendezvenyiroda@csmkik.hu
címen.
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Szakképzés

Hetven kamarai szakember készítette a tanulmányt

Szakképzési stratégia
2010-2020

Közel 3 hónappal ezelőtt az MKIK Szakképzési Kollégiuma felkérte Szilágyi Antalt, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács
(NSZFT) alelnökét, hogy a kamarai felnőttképzési munkabizottságok
segítségével készítsen elemzést a magyarországi szakképzés időszerű
kérdéseiről, melynek eredményeképp egy koherens országos szakképzési stratégia állítható össze.
Tizenegy országos munkacsoportban folytak az elemző, következtetéseket érlelő és fejlesztési irányokat meghatározó megbeszélések.
A munkacsoportonként elkészített összegzéseket március 23-án
tárgyalta az MKIK Szakképzési Kollégiuma, és örömmel állapította
meg, hogy a több mint 70 magyarországi szakképzési szakember
óriási munkát végzett, nagyon értékes anyagot állított össze.
Büszkén állapíthatjuk meg, hogy mind a 11 munkacsoportban részt
vett Csongrád megyei kamarai delegált, sőt volt olyan munkacsoport,
melyet a mi szakértőnk vezetett.
Az ország szakképzését jelentősen befolyásoló tanulmányról, melyet
március 31-én az MKIK elnöksége elfogadott, következő számunkban
foglalkozunk részletesebben.

Szakma Kiváló Tanulója Verseny 2010

Irány a budapesti döntő!

,,A jó szakma felér egy diplomával” – olvasható az idei
Szakma Kiváló Tanulója Verseny
(SZKTV) plakátján. A Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
az idén is megrendezte az általa
felügyelt 16+11 szakmában a
Szakma Kiváló Tanulója Versenyt,
melynek írásbeli elődöntői 2010.
január 19.–február 8. között
zajlottak a területi kamarák
szervezésében. A versenyre 10
középiskolából, 19 szakmában
összesen 110-en jelentkeztek,
közülük 18 szakmában összesen
105-en vettek részt.
Csongrád megyéből az alábbi
tanulók jutottak tovább a döntőbe:
SZISZSZI Szeged-móravárosi
Tagintézmény:
Temesvári Zsolt ács-állványozó, Demes József ács-állványozó,
Balogh Imre géplakatos, Goda
Nikoletta kozmetikus, Kálmán
Mátyás szobafestő-mázoló és tapétázó, Tóth Imre szobafestő-mázoló
és tapétázó.

MOK Galamb József Tagintéz
mény:
Hadobás Gergely szerszámkészítő.
MOK Erdei Ferenc Tagintéz
mény:
Turi Bianka kereskedő.
HISZK Kalmár Zsigmond
Tagintézmény: Győri Ernő kőműves.
SZKKVSZI Krúdy Gyula
Tagintézmény: Hebők Kamilla
cukrász.
Sághy Mihály Szakképző
Iskola, Középiskola és Kollégium,
a CSOK Tagintézménye: Kovács
Gyula asztalos.
A verseny döntőjét április 26–28.
között rendezik meg Budapesten a
Hungexpo területén, melyre a versenyzőkön kívül több ezer diákot is
várnak. A háromnapos rendezvényen
a versenyek mellett színes programokkal, koncertekkel, kvízműsorokkal
várják az érdeklődőket.
A versennyel kapcsolatban folyamatosan tájékozódhatnak a www.
szakmasztar.hu weboldalon.
Dankó Viktória

AIESEC – kér egy gyakornokot?

Az AIESEC a világ legnagyobb
egyetemista és főiskolás hallgatók
által vezetett szervezete, amely 107
országban van jelen. A szervezet az
Ön vállalkozása számára a fejlődést, az innovációt hozhatja el.
Az AIESEC fő tevékenységei közé
tartozik a Szakmai Gyakorlati Program, mellyel egy-egy vállalkozásnak lehetősége nyílik egy külföldi
gyakornok fogadására. A program
résztvevői rendelkeznek olyan szintű

angol nyelvtudással és tudásanyaggal,
mellyel könnyedén beilleszkedhetnek
a cég mindennapjaiba.
Mit nyújthat a gyakornok? A más
országból érkező személy új látásmódot, üzleti kultúrát mutathat, mellyel
a hazai piacon akár versenyelőnyre
is szert tehet és színesítheti a cég
környezetét. Kapcsolat és további
információ: szeged.aiesec.hu.

TISZK rendezvények

Együtt a munkaadókkal
a térség szakképzéséért

Az 1000 Mester TISZK a
közelmúltben rendezte meg a
„Mi a pálya? – SZAKMA!” napok
programsorozatát, amelynek
során pálya- és szakmaválasztási börzék keretében Szentesen,
Hódmezővásárhelyen és Makón
mutatkoztak be az 1000 Mester
TISZK iskolái.
A szervezők lehetőséget biztosítottak arra, hogy a munkaadók
is csatlakozzanak kiállítóként a
programhoz, s így bemutathassák
azokat a szakmai pályautakat,
amelyek a pályaválasztók számára
később perspektívát jelenthetnek.
A CSMKIK és a TISZK közötti együttműködés keretében az
oktatási igazgatóság is felkérést
kapott arra, hogy kiállítóként népszerűsítse a tanulószerződést és a
tanulószerződéses rendszer működtetéséhez kapcsolódó feladatait,
így a kamarai szakképzési tanácsadók mindhárom helyszínen jelen
voltak és tanácsaikkal segítették a
börzére érkező közép- és általános
iskolai diákokat. A pályaválasztás
előtt állók a helyszíni kiállítások
és bemutatók mellett üzemlátogatásokon kaphattak betekintést
egy-egy szakma műhelytitkaiba
és szépségeibe.
Március 18-án az 1000 Mester
TISZK vállalkozói fórumot tartott
a kamarában, amelyre az intézmények vezetői mellett szép számmal
érkeztek azoknak a gazdálkodó
szervezeteknek a képviselői, akik a
szakképzési hozzájárulásukat 2008.
szeptember 1-jétől kezdődően
a TISZK számára fizették be. A
szakképzési hozzájárulás felhasználásáról a TISZK-nek beszámolási

kötelezettsége van a vállalkozások
felé. A fórum ünnepélyes keretek
között zajlott, mivel a kiemelkedően nagy összeget befizetők
elismerő oklevélben részesültek.
Solticzky József, az 1000 Mester
Szakképzés Szervezési Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója előadásában a bevétel és a felhasználás
számainak ismertetése mellett
kiemelte azokat a stratégiai célokat, amelyekért a TISZK együtt
dolgozik a kiemelt partnerekkel. A
Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara is a TISZK kiemelkedő
és meghatározó partnerei közé
tartozik. Előadásának mottójául
a következő mondatot választotta: ,,Együtt a munkaadókkal
a térség szakképzéséért.” Ez az
elköteleződés az aláírásra váró
együttműködési megállapodás
egyik kiemelt eleme is, hisz mind a
TISZK, mind a CSMKIK fontosnak
tartja, hogy az intézményekben
folyó képzés a gazdasági élet szereplői által igényelt valós munkaerő-piaci elvárásokat szolgálja.
A fórum keretében a CSMKIK
Oktatási Igazgatósága részéről Gál
Zsuzsanna oktatási igazgató előadása hangzott el a tanulószerződés
intézményrendszeréről, a gyakorlati
képzőhellyé válással kapcsolatos
tudnivalókról és a szerződéskötés
feltételeiről. Lászlóné Szép Györgyi
könyvvizsgáló pedig a szakképzési
hozzájárulás elszámolásának jogszabályi hátterét, eljárásrendjét és
gyakorlati tudnivalóit ismertette a
jelenlevők részére nagy szakmai
hozzáértéssel.
CSMKIK Oktatási
Igazgatóság

Szakképzési tanácsadók, tartalomfejlesztők

Tanítanak és tanulnak

Az elmúlt évben a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Intézet a szakképzés terén történő változások elősegítésének
céljából „tartalomfejlesztő szakértő” munkára pályázatot írt ki. A
CSMKIK részéről Presztóczky Veronika szentesi fodrászmester,
mestervizsga- bizottsági elnök, valamint Szügyi György és Szénási
Róbert, az oktatási, szakképzési és mestervizsga munkabizottság
elnöke, illetve alelnöke által benyújtott pályázat elnyerte a bírálók
elismerését, így részt vehettek a szigorú vizsgán. Mindhárman
kiváló eredménnyel vették az akadályt, így a tartalomfejlesztő
szakértő cím használatára jogosultak lettek.
Szügyi György és Szénási Róbert az elmúlt év végén a
Felnőttképzők Szövetsége és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Intézet képzésén szakképzési tanácsadó címet is szereztek.

2010 április

Angol üzleti
kapcsolatépítés
A Nottinghami Kereskedelmi
és Iparkamara üzleti delegáció
utazását tervezi Szegedre az év első
felében. Célszerűnek tartanánk,
ha konkrét üzleti érdeklődéseket
tudnánk az angol kamarának megküldeni, mely számukra is hasznos
információként szolgálna, akár a
delegáció összeállítását illetően is.
Ezért szeretnénk felmérni, hogy
kamarai tagok részéről milyen
érdeklődés mutatkozik angol üzleti
kapcsolatok kialakítása iránt.
Kérjük, amennyiben konkrét
üzleti partnerkereső igénye van
angol cégek irányába, jelezze azt az
eenszeged@csmkik.hu címen.

Fa- és bútoripari
üzletembertalálkozó

A Zala Megyei Vállalkozás
fejlesztési Alapítvány keretében
működő Enterprise Europe
Network – európai vállalkozásfejlesztési hálózat –, az ITD-Hungary,
a Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, továbbá a szentgotthárdi szlovén konzulátus és
a Magyar–szlovén Üzleti Tanács
támogatásával fa- és bútoripari üzletember-találkozót szervez június
9-én fél 10-től Zalaegerszegen. A
rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
További információk és jelentkezési lap honlapunkon található
a következő linken: http://tinyurl.
com/butoripar
Érdeklődni lehet:
Bábi Tímea, e-mail: eenszeged@
csmkik.hu. Tel.: 62/554-252.

Krónika
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Rendezvény a vállalkozókat és a vállalkozásokat érintő 2010. év elején hatályba lépő
törvényekkel kapcsolatos új szabályozásokról, valamint azok gyakorlati alkalmazásairól

Jogszabályváltozásokról a számviteli klubban

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában működő
számviteli klub és az Enterprise Europe Network – Szeged március
25-én tájékoztató rendezvényt szervezett az egyéni vállalkozói
tevékenységgel, valamint az egyszerűsített foglalkoztatással
kapcsolatos új szabályozások gyakorlatban való alkalmazásával
kapcsolatos kérdésekről. Előadók voltak: Besenyei Andrea ügyintéző, a szegedi okmányiroda munkatársa és Pestuka Gabriella
címzetes főtanácsos, ügyfélszolgálati munkatárs, az APEH Délalföldi Regionális Igazgatóságáról.
Besenyei Andrea előadásában
röviden ismertette a egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos változás jogszabályi alapjait,
ezek közül is kiemelve az egyéni
vállalkozóról és az egyéni cégről
szóló 2009. évi CXV. törvényt, a
közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvényt és az elektronikus közszolgáltatásról és annak
igénybevételéről szóló 225/2009.
(X. 14.) sz. kormányrendeletet.
Az okmányiroda és a vállalkozók elektronikus rendszerében új
feladatok jelentek meg. Az egyéni
vállalkozói tevékenység bejelentése
személyesen bármelyik okmányirodában vagy elektronikus úton
– vállalkozó nevére létrehozott –
ügyfélkapun keresztül történhet.
Hangsúlyozta, hogy a vállalkozói
igazolvány az egyéni vállalkozói
tevékenység megkezdésének és
folytatásának nem feltétele. Az
egyéni vállalkozói tevékenység
változásának, szüneteltetésének,
megszűnésének bejelentése csak
ügyfélkapun keresztül történhet.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az ügyfélkapu használatával
a most induló vállalkozók nincsenek
tisztában, ezért az okmányirodákba

Projektmenedzsment kisvállalkozásoknak – ingyenes képzés
Az Eurocrafts 21 program keretében újabb ingyenes, tréningmódszerrel feldolgozott képzés lesz májusban a fenntarthatósági
menedzsment területén projektmenedzsment témakörben.
A képzés időpontja május 12. (szerda) 13 óra, helyszíne a
kamarai székház Lednitzky terme, előadója dr. Tráserné Oláh
Zsuzsanna kamarai projektmenedzser. A képzés célcsoportja olyan
kisvállalkozások, akiknek nincs gyakorlatuk a projektmenedzsment területén. Szó lesz a projektciklus menedzsment alapjairól,
a különböző projekttervezési technikákról, a pályázatkészítésről,
a projektek végrehajtásáról.
Jelentkezés és a képzésekkel kapcsolatos bővebb információ a
kamarában a 62/554-259-es telefonszámon. kérhető.

az ügyfélkapun beérkezett nyomtatványok kitöltésében sok hiba
található, valamint beküldésük is
sok esetben késve történik.
Kérte a jelen lévő könyvelőket,
hogy a kezdő vállalkozóknak segítsenek az ügyfélkapu használatának
elsajátításában, ezzel elősegítik az
okmányirodák gyorsabb ügyintézését, s természetesen az új vállalkozások gyorsabb megindítását.
Az előadás második részében
Pestuka Gabriella az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének az APEH felé történő bejelentési kötelezettségéről tájékoztatta a
résztvevőket, felhívta figyelmüket
az egyes esetben beadandó soron
kívüli bevallásokra.
A könyvelőket legjobban foglalkoztató kérdés a 2010. április
1-jével hatályba lépő egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló 2009. évi
CLII. törvény. A rendezvény óta
megjelent a 87/2010. (III. 26.) és
88/2010. (III. 26.) kormányrendelet, melyek egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok
telefonon történő bejelentéséről,
valamint a növénytermesztési
idénymunkára vonatkozó egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
szólnak.

A 2009. évi CLII. törvény ismeretében az APEH munkatársa tájékoztatta a jelenlevőket a munkaviszony
létesítésének szabályairól, és arról,
hogy mely munkáltatók alkalmazhatják. Ismertette, mely esetben,
és hogyan kell az általános szja- és
járulékszabályokat alkalmazni.
Az előadást az ellátásra való
jogosultság kérdésével, valamint
az APEH felé történő bejelentési kötelezettség ismertetésével
fejezte be.
A fent említett két kormányrendeletről a Kamarai Futár jelen
számának Jogszabályfigyelő rovatában olvashatnak bővebben, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló
törvényről pedig a Kamarai Futár
2010. évi februári számában.
A rendezvény konzultációval
ért véget.
Mivel az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatban még elég sok a
nyitott kérdés, úgy érezzük, ezzel a
problémával a rendelet megjelenése
után egy rendkívüli klubösszejövetelen ismét foglalkozni fogunk.
Dobó Attiláné
a számviteli klub vezetője
A következő kubrendezvény
témája: a társasági adóbevallás.
A számviteli klub következő
rendezvénye 2010. április 22-én
lesz, 10 órai kezdettel, melynek
témája a 2009. évi társasági
adóbevallás. Meghívott előadó:
Dezső Etelka vezető főtanácsos,
az APEH Dél-alföldi Regionális
Igazgatóságának munkatársa.

Új pályázati kiírás
az energiahatékonyság
növelésére
Megjelent az energiahatékonyság növelését és a megújuló
energiaforrások alkalmazását
ösztönző Intelligens Energia
Európa program új pályázati
kiírása. A kiírás prioritásai a következők: az energiahatékonyság javítása épületek esetében,
tájékoztató akciók fogyasztók
részére az energiahatékony
termékek kiválasztásához, a
megújuló energiák támogatása a villamos hálózat, illetve
épületek vonatkozásában, a

bioenergia ösztönzése és az
energiahatékony közlekedés
támogatása. A pályázatokat
angol nyelven 2010. június 24ig lehet benyújtani. További
információ: http://ec.europa.
eu/intelligentenergy.
Az energiahatékonyságról
további információt a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara honlapján talál a CHANGE projekt
keretében létrehozott Intelligens
energiák menüpontban: www.
mkik.hu.
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osztályú menetjegy vagy bérlet 86 százalékát, míg az elővárosi vasúti, illetve
buszjegy vagy bérlet 80 százalékát köteles megtéríteni a munkaadó.
Az új jogszabály 2010. május 1-jétől az előzőekben felsoroltakon túl
kiterjeszti a közlekedési eszközök körét a menetrend szerinti hajóra és
kompra is, valamint a légi közlekedési járművekre, de csak a hazautazásnál. A dolgozó bármilyen közlekedési eszközt használ, munkaadójának
minimum a jegy vagy bérlet 86 százalékát kell megfizetnie
A 9 forintos kilométerenkénti, adómentes autó-költségtérítés akkor
jár, ha az alkalmazott lakó- és munkahelye között nincs közösségi
A beszámoló benyújtásának elmulasztása
közlekedés, vagy olyan a munkarendje, hogy csak hosszú várakozással
a cég megszüntetésével járhat
lehetne igénybe venni a közösségi közlekedést, vagy a foglalkoztatott
A számviteli beszámolókat – a tavalyihoz hasonlóan – az internetről letölthető mozgáskorlátozott – vagy másért fogyatékos.
elektronikus űrlappal és a költségtérítés megfizetéséről szóló államkincstári
A jogszabály a Magyar Közlöny 2010. évi 27. számában jelent meg.
igazolással együtt a céginformációs szolgálathoz kell elküldeni.
A számviteli beszámoló elektronikus benyújtását a számvitelről szóló Apróbb adómódosítások, átláthatósági megállapodás
2000. évi C. törvény 154. §-a, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági
A 2010. évi XII. törvény alapvetően a pénzügyi tárgyú törvényeket
cégeljárásról, és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18–19. módosítja az új Polgári törvénykönyv elfogadására tekintettel.
§-ai szabályozzák.
A 2010. évi XII. törvény a hitelintézeti, a tőkepiaci, a biztosítási, pénzAz EB (elektronikus beszámoló) jelű elektronikus űrlap, a számvi- forgalmi, valamint a befektetési vállalkozásokról, a viszontbiztosítókról,
teli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvények módosítása
teljesítéséhez az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium honlapjáról mellett tartalmaz néhány adózást érintő változást is. Eszerint az evatölthető le, és a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR) útján törvény 9. § (2) bekezdése május 15-étől akként módosul, hogy ha az
nyújtható be a törvény által előírt mellékletek, illetve közzétételi költ- adóalany bevétele és az összes bevételt növelő összeg együttesen meghaségtérítés fizetését igazoló nyugta csatolásával az IRM Céginformációs ladja az adóalanyiság választására jogosító értékhatárt, az adóalanyiság
Szolgálata részére. Az IRM Céginformációs Szolgálata az EB űrlapot választására jogosító értékhatárt meghaladó rész után az eva mértéke
továbbítja az APEH-nak.
50 százalék. Ezeken kívül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
Az elektronikus benyújtásra vonatkozó bővebb információk a www.e- törvény egyes pontjait is módosítja.
beszamolo.irm.hu honlapon megtalálhatóak.
A közbeszerzési törvénybe beépítették a képviselők az úgynevezett
átláthatósági megállapodás és az átláthatósági biztos szabályait.
A jogszabály a Magyar Közlöny 2010. évi 28. számában jelent meg.
START kártya – változott az érvényességi idő
A 2009/84-es Adózási kérdés szerint alap- és középfokú végzettséggel
rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő fiatal START
Egyszerűsített foglalkoztatás
kártyája két évig, a felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal START kártyája
A 87/2010. (III. 26.) korm.-rendelet értelmében az egyszerűsített fogegy évig, de legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő huszonötödik életévének, lalkoztatással kapcsolatos adatok telefonos bejelentésére a 185-ös, helyi
felsőfokú végzettséggel rendelkező igénylő esetén a harmincadik életévének tarifával hívható telefonszámon érhető el. A bejelentés megkezdésekor
betöltéséig terjedő időre érvényes. Ezzel összhangban változott a foglalkoztatói nyilatkozni kell arról, hogy korábban tett-e már az illető bejelentést.
járulékkedvezmény érvényesítésére vonatkozó szabály is.
Amennyiben korábban is tett már bejelentést, az előző regisztrációs
Fontos tudni, hogy a módosított rendelkezéseket a 2010. január 1-jét szám alapján is lehet – de nem kötelező – újabb bejelentést tenni, illetve
követően kiváltott START kártyák esetében kell alkalmazni.
a korábbi bejelentést módosítani.
Az új szabályozással kapcsolatos részleteket a www.apeh.hu webolAz ügyfélszolgálat rögzíti az adatokat, és tájékoztatja a bejelentőt a
dalon olvashat.
bejelentés regisztrációs számáról, majd a telefonbeszélgetés lezárását
követően – ha erre a bejelentő oldalán lehetőség van – rövid szöveges
üzenetben is megküldi a regisztrációs számot. Az ügyfélszolgálat hivatali
Munkabalesetek új eljárási szabályai
Az 5/2010. (III. 9.) SZMM rendelet módosította a munkavédelmi tör- kapun keresztül haladéktalanul továbbítja az adatokat az APEH-nak.
A 88/2010. (III. 26.) korm.-rendelet az egyszerűsített foglalkoztatásról
vényhez fűzött végrehajtási rendeletet. A változások túlnyomó többsége
a munkabalesetek kapcsán követendő eljárás szabályait érintette. Jövő szóló törvénynek a növénytermesztési idénymunkára vonatkozó végrehajtási szabályait tartalmazza. A rendelet szabályozza a növénytermesztési
januártól módosul a baleseti jegyzőkönyv mintája is.
A munkavédelemi törvény végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) idénymunkára vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó növénytermesztési
MüM rendelet módosítása értelmében a munkabaleseti nyilvántartást termékek körét, a fajlagos munkaidő-szükséglet és a közteherelőleg alapja
a munkáltató székhelyén vagy a munkáltató nyilvántartását vezető mértékének kiszámolási módját, az elháríthatatlan külső ok igazolásának
szervezeténél (irodánál) összesítve, és minden területileg elkülönült szabályait, és a jelenléti ív kötelező tartalmát is.
E két kormányrendelet a Magyar Közlöny 2010. évi 44. számában
szervezeti egységénél külön-külön vezetni kell továbbra is. Könnyítés
ugyanakkor, hogy azoknál a szervezeti egységeknél, ahol időszakosan és jelent meg.
rövid időtartamban történik a munkavégzés, így különösen a kizárólag
APEH üzemanyagárak
irattárolásra, műszeres vagy egyéb ellenőrzésre szolgáló egységnél, telepHa a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély
helyen, mentesül a munkáltató a nyilvántartást vezetése alól.
az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja
Módosult a munkáltató személyének meghatározása a súlyos munka- el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni. 2010. április 1-je
baleset bejelentési kötelezettsége esetén. Ezenkívül változott a veszélyesnek és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárak:
minősülő munkaeszközök jegyzéke, és a munkavédelmi szakképesítéssel
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 326 Ft/l
rendelkező személy foglalkoztatásának feltételeit szabályozó jegyzék is.
Gázolaj 304 Ft/l
A jogszabály részletes rendelkezései a Magyar Közlöny 2010. évi 33.
Keverék 353 Ft/l
számában tekinthető meg.
LPG-autógáz 180 Ft/l
Az APEH-közlemény a Hivatalos Értesítő 2010. évi 20. számában
jelent meg.
Utazási költségtérítés repülőre is
Májustól az európai gazdasági térség országaiban lakóknak is jár a
Jegybanki alapkamat
munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés, akik pedig repülővel
A Magyar Közlöny 2010. évi 45. számában jelent meg a Magyar
utaznak haza, legfeljebb havi 30 ezer forintos költségtérítésre jogosultak Nemzeti Bank elnökének 6/2010. (III. 29.) számú rendelete, melynek
a 39/2010. (II. 26.) korm.-rendelet szerint.
értelmében a jegybanki alapkamat mértéke 2010. március 30. napjától
A hatályos 78/1993. (V. 12.) korm.-rendelet szerint a teljes árú vasúti 2. 5,5%-ra csökkent.
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Reflektor

Olcsóbb villamos energia és földgáz

Kamarai energiabeszerzési társulás

A villamos energia és a gázpiac liberalizációja óta a fogyasztók
szabadon választhatnak kereskedőt.
Hazánkban sokan éltek a lehetőséggel,
kihasználva a kereskedők versengését
a fogyasztókért. Kereskedőváltással,
sok esetben akár 8%-os megtakarítás
is elérhető.
A villamosenergia-, földgázkereskedő-váltás hasonlóan egyszerű, mint
például a vezetékes telefonszolgáltatóknál lezajlott, piacnyitást követő
szolgáltatóváltások: az alapdíjat továbbra is a régi szolgáltatónak fizetik
meg, a hívások utáni – sok esetben
lényegesen olcsóbb – díjakat pedig
a választott szolgáltatónak.
Az egyéni szerződések mellett
további kedvezmények érhetők el
úgynevezett fogyasztói közösségek
alakításával, meglévő fogyasztói közösségekhez történő csatlakozással.
Az energiabeszerzési társulás nem
új fogalom, hazánkban is számos
sikeres példa van.
Egy egyszerű példa:
• Egy vállalkozás kapja a villamos
áramot pl. 100 egységért.
• Kereskedőváltással, új szerződéssel hozzájut pl. 96 egységért.

Villamos energia
• Fogyasztói közösségben hozzájuthat pl. 92 egységért.
Éves mennyiség
Elért megtakarítás*
Partner Szektor
A fogyasztói közösség:
(Σ)
• A több fogyasztó nagyobb
Sütőipari társaság
5000 000 kWh 2,10 Ft/kWh 8,2% 10 500 000 Ft
mennyiségű energiafelhasználást
Vegyipari
társaság
20
000 000 kWh 1,05 Ft/kWh 4,9 % 21 000 000 Ft
jelent, azaz a nagyfogyasztóknak
Gépipari gyártó
2 500 000 kWh 1,70 Ft/kWh 6,9 % 4 250 000 Ft
megajánlott tarifákat is megkapják
a kisebb mennyiséget felhasználók.
Fémipari gyártó 40 000 000 kWh 0,34 Ft/kWh 1,7 % 13 600 000 Ft
• A több fogyasztó kiegyenlítet- Járműipari gyártó 10 500 000 kWh 0,30 Ft/kWh 1,5 % 3 150 000.Ft
tebb energiafelhasználást jelent,
Élelmiszergyártó
3 300 000 kWh 2,00 Ft/kWh 7,9 % 6 600 000 Ft
az időben és mennyiségben eltérő
fogyasztási szokások miatt, ami szin*A fogyasztó által saját hatáskörben elért legjobb ajánlathoz képest
tén kedvezőbb árakat eredményez.
viszonyítva
A legolcsóbb energia ugyanis az
időben egyenletesen, folyamatosan
Földgáz
felhasznált energia.
A Csongrád Megyei Kereskedelmi
Éves mennyiség
Elért megtakarítás
Partner Szektor
és Iparkamara, a Sourcing Hunga(Σ)
ry Kft. energiabeszerzési szakérGyógyszergyár
14 000 000 m3
0,23 Ft/m3
0,3 % 3 220 000 Ft
tő segítségével a 2010 áprilisától
3
4,30 Ft/m3
4,5 % 4 300 000 Ft
Élelmiszergyártó
1 000 000 m
villamosenergia- és földgázfogyasztói
közösségeket hoz létre. A közösségek
1,80 Ft/m3
2,2 % 12 600 000 Ft
Fémipari gyártó
7 000 000 m3
célja, hogy a tagok kedvezőbb áraCsomagolóipari
9 000 000 m3
1,40 Ft/m3
1,8 % 12 600 000 Ft
kon jussanak villamos energiához,
társaság
földgázhoz.
Tésztagyártó
2 000 000 m3
2,00 Ft/m3
2,3 % 4 000 000 Ft
A beszerzési társulásokhoz, azok
3
7,67 Ft/m3
8,2 % 38 350 000 Ft
Szolgáltató
5 000 000 m
bővítéséhez folyamatosan várjuk az
érdeklődő vállalkozásokat.
Jelentkezés, további információ kérhető Gombos Zsolttól a 30/755Néhány hazai beszerzési társulás
eredményei, számokban:
5802 telefonszámon.

Céginfó

Sztárok a páston 2010

Bemutatkozik az Ördögszekér Szépségfesztivál a kamarában
Sokéves gyakorlattal
és kapcsolatokkal bíró,
képzett szakembereink
főállásban művelik a
fesztivál- és vásárszervezést, vásárépítést,
termékösszeállítást,
művészeti programok szervezését. Az ördögszekeres vásárokon
jellemzően zsűrizett iparművészeti
és kézműves termékeket kínáló
árusok dolgoznak. Az árusoknak egységes, természeti és városi
környezetbe is illeszkedő könnyűszerkezetes fa- és vászonsátrakban
biztosítunk helyet.
Célunk minden olyan magyarországi, Kárpát-medencei
kézműves, iparművészeti és iparos
mesterség bemutatása és továbbvitele, amely természetes alapanyagokat használva praktikus,
esztétikus, és a mai igényeknek
megfelelő termékek készítésével
őrzi a hazai értékeket.
Csatlakozhat az Ördögszekérhez minden minőségi, igényes
munkát végző kézműves, aki

büszkén mutatná be és értékesítené termékeit szabadtéri rendezvények alkalmával, és szeretne
egy olyan kiállítói közösséghez
tartozni, amelynek tagjai mernek újítani és szeretnék minél
szélesebb körben értékesíteni
termékeiket.
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából
a kamara kézművesei 2010-ben
az éves regisztrációs díj befizetése nélkül csatlakozhatnak az
Ördögszekér kiállítóihoz egy
jelentkezési lap kitöltésével.
A jelentkezési lapokat a kamara
nevére és címére várjuk (6721
Szeged, Párizsi krt. 8–12.).
Tevékenységünkről bővebben
a www.ordogszeker.hu oldalon
olvashatnak.

A kamara kézműves tagozata
Sztárok a páston címmel szépségfesztivált rendez május 16-án, vasárnap, 10 és 14 óra között Szegeden,
a CSMKIK székházában (Párizsi
krt. 8–12.)
Program: Megnyitó: Orcsik
Sándor alelnök
• Fodrászat: Szakmai gyakorlati
vizsgakövetelmények bemutatása tanulók, oktatók és vizsgázók
részére
- Betekintés a versenyzés világába
- 2010. évi frizuratrend: hajvágás,
vágási technikák, formák, színek bemutatása (Csányi György, Hoglmayer
Attila).
- Menyasszonyifrizura-show
(Kormány Imréné, Tombáczné
Szemerédi Zsuzsanna).
• Kozmetika: A legújabb sminksorozat: Babor Face Design Smink

show Dudás Barbarával, a Face
Design Akadémia vezetőjével.
- Organikus bőrápolás, a legfrissebb
trend a Babortól, Baborganic kezelés
bemutató és termékismeret.
• Műköröm: A Cesars Secrets
Európa-bajnok csapata szakmai
napja.
- Előadást tart Snóbl Alexandra,
München Európa-bajnoka, a düsseldorfi nemzetközi bajnokság III.
helyezettje, háromszoros magyar
bajnok.
- Bemutatják az Edge Stiletto,
Pipe építéstechnikákat, akrilfestést
új stílusban, porcelánvirágokat, 3 D
beépített díszítési technikát Mátyás
Éva nemzetközi zsüritag és tréner
közreműködésével.
13.40-től finálé, a három szakma
együttműködésével. Meglepetés: Full
fashion modell bemutatása.
Jegyek a helyszínen kaphatók.

Rókusi Könyvelő Iroda

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

Pályázati figyelő

A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság

NYÍLT
PÁLYÁZATOT
hirdet a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprésze 2010. évi decentralizált regionális keretének

felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására
A pályázat célja:
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény
hatálya alá tartozó – az állam által elismert, az
Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő –
szakképesítés megszerzésére szervezett iskolai
rendszerű, nappali oktatás munkarendjében
megvalósuló, szakképzési évfolyamon folyó
szakképzésben, továbbá a speciális és készségfejlesztő speciális szakiskolában folyó gyakorlati képzésben, valamint a felsőoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény hatálya alá tartozó
felsőfokú szakképzésben a gyakorlati oktatás és
gyakorlati képzés ellátásához szükséges tárgyi
feltételek fejlesztésére irányuló beruházások
támogatása, vissza nem térítendő támogatás
formájában.
A pályázók köre:
A dél-alföldi régió területén székhellyel rendelkező szakképzési hozzájárulásra kötelezettek,
azon tanulók esetében, akiknek térségi integrált
szakképző központ (TISZK) iskolai rendszerű
szakképzést folytató intézményében folyik az

elméleti képzése; TISZK-ek, illetve az Szt. 2. §
(5) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott
intézmények fenntartói; nem TISZK keretében
működő speciális és készségfejlesztő speciális
szakiskolák, felsőoktatási intézmények.
A pályázat regionális támogatási kerete:
567 969 466 forint.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2010. április 30.
A pályázatok benyújtásának helye: Oktatási
Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (6721
Szeged, Szilágyi u. 5.).
A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton vagy személyesen.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2010.
június 30.
A pályázatok tartalmi és formai követelményeit, a pályázatok értékelésének szempontjait
a pályázati dokumentáció tartalmazza, amely
megkérhető elektronikusan a czene.gabor@oh.gov.
hu e-mail címen, vagy letölthető az Oktatási
Hivatal honlapjáról (www.oh.gov.hu).

A pályázatról felvilágosítást Czene Gábor, az
Oktatási Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
szakképzési és területfejlesztési referense nyújt
személyesen, vagy a 62/553-267 telefonszámon
és a fenti e-mailen.
A pályázni kívánó gazdálkodó szervezetek
számára jelezzük, hogy a pályázathoz csatolni kell a CSMKIK által kiállított tanúsítvány
cégszerűen hitelesített másolatát és a kamara
támogató nyilatkozatát, amelyet a kamarától
írásban kell kérni.
A támogató nyilatkozat díja: kamarai tagoknak díjmentes, másoknak 4000 Ft+áfa (a helyszínen a nyilatkozat kiadásakor fizetendő).
A kérelem a www.csmkik.hu honlapról letölthető, vagy Czirok Györgyi szakképzési tanácsadótól
kérhető, aki a támogató nyilatkozat kiadásával
kapcsolatban további információ átadásával
rendelkezésükre áll a 62/554-265 telefonszámon,
személyesen vagy a czirok.gyorgyi@csmkik.hu
e-mailen.
CSMKIK Oktatási Igazgatóság

Pályázat • Pályázat • Pályázat • Pályázat • Pályázat • Pályázat • Pályázat
Visszavonták a felfüggesztést
(közlemény)
Ismét beadhatók az alábbi pályázatok:
• a GOP-2009-1.1.2. „Kutatásfejlesztési központok fejlesztése, megerősítése”,
• a GOP-2009-1.2.1. „Akkreditált
innovációs klaszterek támogatása”,
• a GOP-2009-1.2.2. „Innovációs
és technológiai parkok támogatása”,
• a GOP-2009-1.3.2. „Vállalati kutatási-fejlesztési kapacitás erősítése”,
• a GOP-2009-2.1.3. „Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex
támogatása”,
• a GOP-2009-2.2.3. „Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem
komplex támogatása”,
• a GOP-2009-3.2.1. „Logisztikai
központok és szolgáltatások fejlesztése”
,,Ezen pályázati kiírások mindegyike
2010. január 20. előtt került meghirdetésre, ezért tekintettel az alábbi kormányhatározat 7. pontjának az 1050/2010.
(II.26.) kormányhatározattal történt
módosítására, a pályázatok esetében a
felfüggesztés visszavonásra kerül, tehát
2010. március 5-től ismét nyújthatók
be pályázatok a kiírásokra változatlan
feltételek mellett”.
(Forrás: www.nfu.hu)
Hulladékhasznosítási célú technológiai fejlesztés
GOP-2009-2.1.4./H
A konstrukció célja:
a hulladék anyagában történő és
energetikai hasznosításának elősegítése,
a hulladékból származó másodnyersanyagoknak és termékeknek egyre
nagyobb mértékű piaci megjelenítése,
valamint nyers- és alapanyagként
történő felhasználása, továbbá a hulladékégetéskor felszabaduló energia
költséghatékony kinyerése és hasznosítása.

A cél elérésének módja:
• a vállalkozások hulladékhasznosításra irányuló meglévő és új tevékenységeinek támogatása,
• a hulladékok jegyzékéről szóló
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 01
és 03-20 főcsoportjaiba tartozó és
elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták
anyagában történő hasznosításának
elősegítése, beleértve a hulladékból
készült piacképes termékek előállításának, piacra jutásának támogatását
is,
• valamint a hulladék energiatartalmának kinyerésére és hasznosítására
irányuló fejlesztések megvalósítása.
Támogatás mértéke: maximum
50%
Támogatás összege: minimum 25
millió forint, maximum 1 milliárd
forint.
A pályázatok beadása 2010. március 1-je és április 30-a között lehetséges. Kiíró: NFÜ.
Mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése
GOP-2010-2.1.1/A
Ismét megnyílik a lehetőség, hogy jelentős támogatást kapjanak az Európai
Unió forrásaiból a mikro- és kisvállalkozások technológiai fejlesztéshez,
korszerűsítéshez.
A pályázati konstrukcióra a magyarországi mikro- és kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok,
szövetkezetek, egyéni vállalkozók
pályázhatnak.
A pályázatok beadása 2010. március 29-től 2010. december 31-ig lesz
lehetséges.
Támogatás mértéke: 30–50% (a
támogatás mértékénél a hátrányos
és nem hátrányos kistérségi besorolás
az irányadó).
Támogatás összege: minimum 1
millió forint, maximum 20 millió
forint. Kiíró: NFÜ.

Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése
GOP-2009-3.2.1
A konstrukció célja a Magyarorszá
gon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú
szolgáltatásokkal történő kiszolgálása,
főként a környezetvédelmi szempontból kiemelt szerepet játszó, az
ún. intermodális (szállítási módokat
összekapcsoló) logisztikai központok
fejlesztésével.
Emellett cél, hogy a regionális logisztikai központok fejlesztésével,
mindenekelőtt az általuk nyújtott
komplex logisztikai szolgáltatások
számának bővítésével és minőségének javításával a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV)
versenyképessége javuljon.
Támogatás mértéke: 50%, regionális
logisztikai központok esetében 40%.
Támogatás összege: minimum 50
millió forint, maximum 750 millió
forint.
A pályázatok benyújthatóak 2010.
december 31-ig. Kiíró: NFÜ.
Szociális célú városrehabilitáció
DAOP-2009-5.1.1.
A szociális típusú városrehabilitáció
alapvető célja a városok leromlott vagy
leszakadó városrészeinek leromlását okozó folyamatok megállítása és
megfordítása. További célja az, hogy
a helyi hátrányos helyzetű lakosság
életminősége és esélyei javuljanak, az
épített környezete minőségi változáson menjen át, a program gazdája az
adott városrészben valósítson meg
felzárkóztató programokat a társadalmi
helyzet tekintetében.
Projektgazda: A dél-alföldi régió
városi önkormányzatai, kivéve a megyei
jogú városok önkormányzatait.
Önállóan nem, kizárólag konzorciu
mi partnerként pályázhatnak többek
között az alábbi szervezetek:

• a projektgazda településén működő önkormányzati intézmények, megyei önkormányzati intézmények
• nonprofit szervezetek, alapítványok
• társasházak, lakásszövetkezetek
• nonprofit gazdasági társaság
• szövetkezetek, amennyiben a
felújított közterülethez csatlakozó
üzlethelyiségek, szolgáltató helyiségek
tulajdonosai, vagy üzemeltetői
• kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók.
A pályázat benyújtására és megvalósítására kizárólag a jelen pontban meghatározott szervezetek valamelyikével
vagy mindegyikével alkotott konzorcium keretében van lehetőség.
Támogatás mértéke: maximum
85%.
Támogatás összege: minimum 100
millió forint, maximum 500 millió
forint.
A pályázatok benyújtására 2010.
január 18. és április 30. között van
lehetőség. Kiíró: Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség.
ROP pályázatokra vonatkozó
Általános feltételek 2010 című útmutató.
2010. március 22-én közzétételre
került a regionális programokra
érvényes Általános feltételek 2010
útmutató, mely a regionális operatív programok keretében 2010.
január 1-jét követően megjelenő
Pályázati és kiemelt tervezési felhívás és útmutatók elválaszthatatlan
részét képezi.
A 2009-ben megjelent Pályázati és
kiemelt tervezési felhívás és útmutatók
esetében a továbbiakban is a korábbi
verzió marad hatályos.
További vállalkozásokat segítő
pályázati kiírásokat találhat a www.
csmkik.hu honlapon.

2010 április

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

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

Az alábbi ajánlatokhoz tartozó
cégadatokkal kapcsolatban az Ön
vállalkozásadatainak megadásával
(cégnév, cím, kapcsolattartó neve,
telefon, faxszám, e-mail cím, esetleg
weboldal elérhetősége) bővebb információ kérhető az eenszeged@csmkik.
hu e-mail címen vagy a 62/426-149-es
faxszámon.
Lengyelország
1004-1 Húsfeldolgozással foglalkozó
lengyel vállalkozás hús- és sertészsír
termékeihez kereskedelmi partnert,
ill. forgalmazót keres.
1004-2 Tűzi pellet külkereskedelmével foglalkozó lengyel vállalkozás
magyar beszállítókat keres.
1004-3 Lengyel, borosdugó pvc
zárókapszuláit gyártó vállalkozás
kereskedelmi partnert, ill. forgalmazót
keres.
1004-4 Cukrászati alapgépeket gyártó lengyel vállalkozás forgalmazókat
és cukrászüzemeket keres.
1004-5 Műanyag sörösládákat és
rekeszeket forgalmazó lengyel vállalkozás gyártókat és beszállítókat
keres.
1004-6 Világításvezérlési berendezéseket gyártó lengyel vállalkozás
baromfi farmok tervezőit és kivitelezőit keresi.
1004-7 Külkereskedelemmel foglalkozó lengyel vállalkozás magyar
fuvarozókat keres, akik 25 000 l-es
tartálykocsival szállítanak tejet.
1004-8 Előszigetelt távhővezetékek,
csövek, szerelvények gyártásával és
forgalmazásával foglalkozó lengyel
vállalkozás kereskedelmi partnert,
ill. forgalmazót keres.
1004-9 Marha- és sertésölő berendezések, gépek és szerszámok gyártásával
és forgalmazásával foglalkozó lengyel
vállalkozás kereskedelmi partnert, ill.
forgalmazót keres.
1004-10 Lengyel, egyéni vállalkozó
élő pontyot vásárolna, ill. halgazdaságokkal venné fel a kapcsolatot.
1004-11 Halfeldolgozással, fagyasztott
termékek előállításával, ill. fagyasztott
halak és tengeri gyümölcsök forgalmazásával foglalkozó lengyel vállalkozás
kereskedelmi partnert, ill. forgalmazót
keres.
1004-12 Lengyel, bútorlapokat és
bútorfrontokat forgalmazó vállalkozás
kereskedelmi partnereket, konyhabútor-forgalmazókat és bútorkészítőket
keres.

Ukrajna
1004-13 Voliny megyei élelmiszernagykereskedelmi vállalkozás szarvasmarhahús (származási ország:
Magyarország) vásárlásában érdekelt.
Igényelt mennyiség: min. 100 tonna/
hó.
1004-14 Kijevi cég mélyfagyasztott
brojlercsirke és darabolt csirke (comb,
szárny, filé, váz) beszerzése céljából
felvenné a kapcsolatot azon magyar
baromfiipari vállalkozásokkal, melyek
érdekeltek az ukrán piacban.
1004-15 Dnyepropetrovszk megyei
cég saját felhasználásra másodlagos
feldolgozási termékeket vásárolna az
alábbiak szerint: húsliszt (proteintartalom: 45%); toll-liszt (proteintartalom:
80%); száraz vérliszt (proteintartalom:
80%); vérsejtek (proteintartalom:
90%). Igényelt mennyiség termékenként: 20 tonna/hó, a továbbiakban
200 tonna/hó volumenig történő
növelésével.
1004-16 Ukrán vállalkozás sütőipari
felhasználásra étkezési mákot vásárolna havi 80-100 tonna mennyiségben.
Az árajánlatot DAF magyar–ukrán
határparitáson kéri megadni.
1004-17 Melitopoli (Zaporozsje megye) cég mezőgazdasági PE fóliát
gyártó magyar vállalatokkal való
együttműködésben érdekelt.
1004-18 Krivoj Rog-i cég az alábbi
korhadásmentesített faanyagokat
kínál az alábbiak szerint: vasúti talpfa
(típus: 1, 2, 3); hídtartó gerenda;
tartó- és távirati oszlopok; darusín
alátétek; szélezett és nem szélezett
deszka; EUR-raklapok stb.
Enterprise Europe
Network
1004-19 Gumikeverék gyártására
szakosodott cseh cég alvállalkozókat
keres Magyarországon. A gumikeverék
használható mechanikus feszültségre,
dinamikus feszültségre és ellenállási
duzzasztásra és egyéb használatra –
hőálló, vegyszerálló, antisztatikus.
Felhasználhatósági területe változó:
például autóipar, gépgyártás, cipőgyártás, vegyipar és elekroszigetelés
(BCD ref. 20100222008).
1004-20 Egyedi berendezési tárgyak
tervezése és gyártása területén nagy
tapasztalattal rendelkező összetett
fém- és nem fém részek gyártására specializálódott török cég keres
partnereket.
1004-21 Mechanikus, pneumatikus, hidraulikus és elektromos

szerelvényeket érintő ágazatokkal
kapcsolatos nagy pontosságú fémmegmunkálásokkal foglalkozó olasz
cég keres gép- és műszergyártókat,
akiknek prototipusra lenne szüksége
(BCD ref. 20100218021).
1004-22 Rozsdamentes edényeket
és kannákat gyártó török cég keres
forgalmazót és viszonteladót (BCD
ref. 20091214004).
1004-23 Kozmetikai és gyógyszeripari
termékek (növényi kivonatokból készült természetes termékek: krémek,
testápolók, olajok, kenőcsök, porok)
gyártásával foglalkozó romániai cég
keres forgalmazókat, illetve kölcsönös együttműködési lehetőségeket
ajánl.
1004-24 Az Egyesült Királyságban
piacvezető angol kerámiagyártó és
lakberendező vállalat üzleti tevékenységének bővítése céljából forgalmazókat keres (a marketing és reklám
területéről). A cég bögrék, különleges termékek, cserépáru, porcelán,
műanyag és üveg szitanyomással
történő díszítéssel, litográfiai és digitális nyomtatási eljárásokkal készülő
termékek gyártására specializálódott
(BCD ref. 20100107007).
1004-25 Természetes napon szárított
zöldséget, salátákhoz felhasználható
természetes gránátalma levet, sivatagi
diót és különféle tarhanát (joghurtból,
fűszerekből és egyfajta búzából készült
szárított élelmiszer) gyártó török cég
keres forgalmazókat, képviselőket és
gyártókat (BCD ref. 20091211014).
Franciaország
1004-26 Francia acélhuzalokat és
ezekből készült termékeket gyártó
cég alvállalkozókat keres a következő
termékek elkészítésére 1-20mm vastagságig: puha acél, rozsdamentes
acél, acélrugó, galvanizált puha acél.
Késztermékek: acélformák: boltív,
félkörív, szegecs, sasszeg, végszeg,
zárszeg, gyűrű, kampó, horog, kapocs.
Rugók: nyomás, feszítőrugó, torziós
csavart rugó, lapos rugók. Forrasztott
termékek rozsdamentes acélból.
1004-27 Francia design bútortervező
és gyártó cég keres bútorgyártásban
tevékenykedő magyar céget, amely
fából készült székek gyártásával foglalkozik.
1004-28 A francia Posta vállalati
csoporthoz tartozó cég olyan magyar
céget keres, amely el tudná végezni
a nemzetközi szállítmányozásban
használatos hivatalos dokumentumok digitalizálását, az azon található
egyes adatok kivonását és a francia
cég informatikai adatbázisába való
elküldését.
1004-29 Francia cég keres magyar
törékeny termékek szállításánál használatos fából készült csomagolókitöltő
anyagot gyártó céget.
Technology offers and
requests
Az alábbi technológiai ajánlatokhoz
tartozó cégadatokkal kapcsolatban
az Ön vállalkozásadatainak megadásával (cégnév, cím, kapcsolattartó
neve, telefon, faxszám, e-mail cím,
esetleg weboldal elérhetősége) az
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eenszeged@csmkik.hu e-mail címen
érdeklődhet. (A várható ügyintézési
idő 3-8 nap.)
1004-30 Cím:(Gáz) hegesztőpisztoly
szabályozók
Összefoglalás: Egy lengyel, propánbután palackhoz való hegesztőpisztolyokat gyártó cég olyan technológiát
keres, mellyel ezen hegesztőpisztolyokhoz tudna szabályozót gyártani. A vállalat további bővülésének,
fejlődésének elősegítésére használná
a technológiát. A cég érdekelt technológiai együttműködésben, de a
technológiai licenc megvásárlásában
is, hogy saját gyártási folyamatába
beépíthesse azt.
(TECHNOLOGY REQUEST, ref.:10
PL 63BB 3GGO)
Bővebb információ: http://tinyurl.
com/hegesztopisztoly
1004-31 Cím: Ipari élelmiszer-szárítási folyamatok
Összefoglalás: Egy török vállalat
(KKV) élelmiszerszárítással foglalkozik. A cég további, fejlett ipari
élelmiszer-szárítási folyamatok iránt
érdeklődik. Olyan ipari vállalatokat keres, akik érdekeltek technikai
együttműködésben, gyártási megállapodásban, esetleg vegyes vállalati
együttműködésben. A technológia
akár kifejlesztett, akár fejlesztés
alatt lévő állapotban érdekes a cég
számára.
(TECHNOLOGY REQUEST, ref.:10
TR 98OA 3GFA)
Bővebb információ: http://tinyurl.
com/elelmiszerszaritas
1004-32 Cím: Lakkozás keményítését
célzó száradásmentes technológia
Összefoglalás: Egy lengyel, bútorgyártó cég olyan új technológiát keres,
mely lehetővé teszi a lakkozás száradását, külön szárítás nélkül. Egy
ilyen technológia lerövidítené és
megkönnyítené a gyártási folyamatot.
Ennek következtében a lakk fedőréteg
erősebb lenne, így magasabb minőséget biztosítana az új termékeknek. A
vállalat kereskedelmi együttműködés
reményében keres együttműködő
partnereket!
(TECHNOLOGY REQUEST, ref.:10
PL 63BC 3GDY)
További információ: http://tinyurl.
com/lakkozaskemenyites
Szeretne az otthona kényelméből
válogatni a legújabb partnerkeresések között?
Látogasson el honlapunkra!
Ha szeretne még több üzleti ajánlat
közül válogatni, vagy személyre szabott értesítéseket kapni a
legújabb profilokról, kattintson
a www.csmkik.hu honlapon az
Enterprise Europe Network logóra,
ahol az „Aktuális partnerkeresések” menüpontban további partnerkereséseket találhat, innovációs
rovatunkban pedig regisztrálhat az
Ön által megadott témakörökben
megjelenő, legújabb partnerkeresésekért. (Bővebb információ:
eenszeged@csmkik.hu)
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Kamarai Futár

Apropó

Megváltozott
az okmányhitelesítés
ügyfélfogadási rendje
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk önöket,
hogy az okmányhitelesítés
ügyfélfogadási rendje megváltozott.
Az új ügyfélfogadási
idő:
H–p: 9.00–12.00 óra között.
A gyors és szakszerű ügyintézés érdekében célszerű előzetesen időpontot egyeztetni
ügyintézőinkkel a 62/554252-es vagy a 62/554-254-es
telefonszámon.
Együttműködésüket köszönjük!

KIADÓ

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

Tájékoztató a 2009. évi
társasági adóbevallásról
A Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara és az Enterprise
Europe Network – Szeged rendezvényt szervez április 22-én, melynek
célja, hogy tájékoztatást adjon a
2009. évi társasági adóbevallással
kapcsolatos teendőkről, illetve, hogy
választ adjon a bevallással kapcsolatban felmerülő kérdésekre.
Előadó: Dezső Etelka vezető
főtanácsos, az APEH Dél-alföldi
Regionális Igazgatóságának munkatársa.
Helyszín: Szeged, CSMKIK szék-

ház, I. e. Lednitzky terem (Párizsi
krt. 8–12.)
A rendezvényen való részvétel díja
a CSMKIK tagdíj- és szolgáltatási díj
hátralékkal nem rendelkező tagjai
számára 4000 Ft/fő+áfa, hátralékkal
rendelkező tagok, valamint nem
kamarai tag vállalkozások számára
8000 Ft/fő+áfa.
Részvételi szándékát faxon, e-mailben, telefonon (62/554-250) vagy
on-line a kamara honlapján kérjük
jelezni 2010. április 16-ig.

Algyőre készülnek a kézművesek

A kamara kézművesei ismét bemutatóra, kiállításra készülnek, május
29-én, szombaton, az Algyői Faluház galériájában. A kiállítókról, a
bemutatásra szánt munkáikról és a megnyitó programjáról következő
számunkban adunk hírt részletesebben.

Rendezvény-visszajelző

Részvételi szándékomat előzetesen jelzem, illetve a konkrét dátummal
megjelent rendezvények esetében egyben jelentkezem. Kérem az alábbi,
általam X-szel megjelölt rendezvény(ek)ről további tájékoztatásukat
megküldeni.
 Reklámhét – április 19–25. (Bővebben a 9. oldalon)
 Társasági adóbevallás – április 22. (Bővebben ugyanezen az oldalon)
 Innovációs fórum – április 29. (Bővebben a 2. oldalon)
 Kis- és középvállalkozások hete – május 25. és június 1. (Bővebben
a 8. oldalon)
A vállalkozás neve: ...............................................................................
Címe: ................................................................................................... .
Kontaktszemély: ...................................................................................
Tel.: ................................................ Fax: . ............................................
E-mail: ..................................................................................................
Kamarai regisztrációs szám: ......................... ...................................
Aláírás

Könyvelők kötelező
továbbképzése
A kamara DMG Oktatási
Nonprofit Kft.-je ismét sikeresen pályázott a Pénzügyminisztériumnál
a könyvviteli szolgáltatást végzők
továbbképzésének szervezésére. A
16 órás tanfolyamot az idei évben is
a megszokott magas színvonalon,
változatlan áron kínáljuk.
A kötelezően előírt 16 órás
színvonalas képzés teljes részvételi díja, amely magában foglalja
a továbbképzés,
a konzultáció,
a tankönyv
az ásványvíz, kávé díját és közterheit.
– a CSMKIK tagjainak (akik hátralékkal nem rendelkeznek) 17 000Ft/
fő, nem CSMKIK‑tagoknak 19 000
Ft/fő.
A tananyag vállalkozási szakon a
Novoschool A számvitel és az adózás
aktuális kérdései 2010 című tankönyve. Egész napos képzés esetén
ebéd igényelhető, melynek költségét
a részvételi díjon felül, közvetített
szolgáltatásként számlázzuk.
A Pénzügyminisztérium által
kiadott hivatalos tematika szerint a
továbbképzés az alábbi modulokból
áll vállalkozási szakterületen:
I–II. modul Aktuális számviteli
kérdések (8 óra)
A számviteli előírások változásai
(1 óra).
A devizás könyvvezetésre való
áttéréssel kapcsolatos számviteli
teendők (2 óra).
Devizás ügyletek elszámolása, a
devizás tételek évközi és év végi
értékelése (2 óra).
Az értékpapírokkal kapcsolatos
elszámolási kérdések (2 óra).

Támogatások számviteli elszámolása (1 óra).
III–IV. modul A számvitelt
érintő egyéb jogszabályi környezet változásai (8 óra)
Az adó- és járulékszabályok
változásai (4 óra).
Kötelmi jog az új Polgári törvénykönyvben, és annak számviteli
vonatkozásai (4 óra).
Tanfolyamokat tavasszal az
alábbi időpontokban indítunk:
Szeged
2x8 óra
május 3–4. 9.00–16.30.
2x8 óra
június 3–4. 9.00–16.30.
4x4 óra
június 21–22. 13.00–16.30, adómodulok (folytatás a számviteli
modulokkal ősszel).
Makó
2x8 óra
június 14–15. 9.00–16.30.
Kistelek
4x4 óra
június 1–2. 13.00–16.30, adómodulok (folytatás a számviteli
modulokkal ősszel).
Tervezett őszi tanfolyamok
Szeged 2x8 óra (október eleje),
4x4 óra (november vége, december eleje).
Hódmezővásárhely 2x8 óra
(október).
Bővebb információ, jelentkezés: a továbbképzésről részletes
információ és további felvilágosítás a 62/554-259-as telefonszámon és a kamara ügyfélszolgálatán kérhető, illetve jelentkezési
lap a www.csmkik.hu címről
letölthető.

