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Hat Csongrád megyei vállalkozás kapta meg a jubileumi plasztiklapot

Széchenyi Kártya: 120 ezredszer

Hat Csongrád megyei vállalkozásnak ünnepélyes keretek között átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát Szegeden, a kamara
székházában. Az igénylők száma az év első felében 13 százalékkal nőtt, a kihelyezett hitelkeret nagysága pedig megközelítette a 700 milliárd forintot. Szegeden jelentették be: kártyát igényelni mostantól interneten is lehet. Családi fotónkon az első
sorban a jubileumi Széchenyi kártyás vállalkozók, a másodikban a hitelt folyósító bankok regionális és megyei vezetői, míg a
harmadikban az önkormányzat, a KAVOSZ, a VOSZ és a kamara képviselői láthatók. (Részletek a 3–4. oldalon)
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XI. Nemzetközi Közlekedési Konferencia

Regionalizmus és közösségi közlekedés
Szeged, november 19–20.

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a kamarában
működő Enterprise Europe Network–Szeged, valamint a Délalföldi Közlekedésfejlesztési Klaszter a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara támogatásával november 19–20-án immár tizenegyedik
alkalommal szervez Szegeden Nemzetközi Közlekedési Konferenciát
„Regionalizmus és közösségi közlekedés” címmel.
Felkért fővédnökök: Dr. Parragh László elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara; Hónig Péter, miniszter, Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium.

Védnökök: Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke;
dr. Botka László, Szeged Megyei Jogú Város polgármestere; prof. dr.
Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora.
A rendezvényt megelőzően Szegeden tartja kihelyezett ülését az
MKIK Logisztikai és Közlekedési Kollégiumának taxis tagozata „Talán
valami történik! Változhatnak a taxizás feltételei (?)” címmel.
Bővebb információ a rendezvénnyel kapcsolatban, illetve on-line
regisztráció a www.csmkik.hu honlapon a rendezvények menüpontban található.

A konferencia programja (tervezet)

Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara konferenciaterme (6721 Szeged,
Párizsi krt. 8–12.)
November 19., csütörtök
12.30–13.00 Regisztráció
13.00–13.10 Megnyitó
Nemesi Pál elnök, Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
13.10–13.20 Köszöntő
Nagy Sándor, városfejlesztési alpolgármester,
Szeged Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
13.20–14.00 Nyitó előadás
A közösségi közlekedés átalakítása Magyarországon (kormányzati törekvések)
Antali Károly kormánybiztos, Közlekedési
Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium
14.00–14.30 A Volán-társaságok regionális
együttműködésének irányai
Kamarás Miklós, vezérigazgató, Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
14.30–14.50 Kávészünet
14.50–15.30 A közszolgáltatások új típusú
szervezése Magyarországon, a közösségi közlekedés területén
Dr. Dabóczi Kálmán főosztályvezető, Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

15.30–16.00 A MÁV Start Zrt. megfelelési
törekvesei az 1133/2009 sz. korm.-határozat
figyelembevételével
Kozák Tamás, elnök-vezérigazgató, MÁV
Start Zrt.
16.00–16.15 Támogatási eszközök a közösségi közlekedés területén (költségvetési
kapcsolatok)
Csányi Eszter osztályvezető, Pénzügyminisztérium
19.00 Állófogadás
November 20., péntek
8.45–9.00 Regisztráció
9.00–9.30 A helyi tömegközlekedési közszolgáltatás ellátási felőssége és a rendszer
mőködtetése Debrecenben
Kósa Lajos polgármester, Debrecen Megyei
Jogú Város
9.30–10.00 A közösségi közlekedés átalakítási
törekvéseinek más szempontjai (közszolgáltatási
törvény szükségszerűsége)
Fónagy János országgyűlési képviselő, albizottsági elnök
10.00–10.20 Az EU törekvései a közösségi
közlekedés ellátási rendszerének modernizálásában.

Dr. Becsey Zsolt, volt európai parlamenti
képviselő.
10.20–10.40 Kávészünet
10.40–11.00 A közösségi közlekedés, mint
közszolgáltatás szabalyozórendszerének
változásai az EU-ban. (Az 1370/2007 sz. EGK
rendelet december 3-i hatályba lépésével kapcsolatos feladatok)
Dr. Kerékgyártó János főosztályvezető-helyettes, Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium
11.00–11.20 Merre tovább, klaszterek? Új
hangsúlyok az EU klaszterpolitikájában
Dr. Buzas Norbert, a European Cluster Policy
Group tagja
11.20–11.40 Közlekedésfejlesztési klaszter
mőködése a dél-alföldi régióban
Bősze Attiláné klasztermenedzser, Dél-alföldi
Közlekedésfejlesztési Klaszter.
11.40–12.00 A dél-alföld szinergiái a közösségi
közlekedés ellátásának területén
Dr. Szeri István elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Logisztikai és Közlekedési
Kollégiuma
Kérdések, hozzászólások
12.30 Ebéd

Javaslat a CSMKIK választási rendszer reformjának alapelveire,
valamint a szervezeti rendszer hatékonyságának növelésére

Vitassuk meg!

A 2008-as CSMKIK területi
kamarai választás során több olyan
kérdés merült fel a szabályok értelmezése során, amelyekre az adott
helyzetben sikerült ugyan választ
adni, azonban ezek ténylegesen
nem kerültek szabályozásra, vagy
további kérdéseket vetettek fel,
amelyek megoldást igényelnek.
A választás során, és az azt követően
eltelt időszak tapasztalatai lehetőséget
teremtenek arra, hogy a következő
választásra egy új, koherens választási
rendszert alakítson ki a területi kamara küldöttgyűlése, amely megfelel
az elfogadandó alapelveknek, és a
hatékony működés alapelvének.

Mindezekre tekintettel több olyan
stratégiai döntés meghozatalára
van szükség, amelyben szükséges a
konkrét irányelvek meghatározása,
és lerögzítése. Csak a stratégiai döntések meghozatalát követően lehet
mód a konkrét szabályozási anyag
részletes kidolgozására.
Jelen munkaanyag célja mindezekre tekintettek az alapelvek
lefektetése, a jelenlegi intézményrendszer korszerűsítésére koherens
és végrehajtható javaslatok felvetése
és megvitatása.
A munkaanyag kidolgozása
során a következő alapelvekre
voltunk figyelemmel:

1. Törvényesség alapelve, hatályos jogszabályok maradéktalan
betartása.
2. Átlátható szabályozás alapelve,
szabályozási hierarchia kialakítása,
egymásra épültsége (alapszabály,
választási szabályzat, választási
szervek működésére vonatkozó
szabályzat hierarchiája).
3. Küldöttgyűlés létszámának
csökkentése, hatékonyabbá tétele.
4. Hatékonyság növelése, operatív
munka optimalizálása és egyszerűsítése, a meglévő és ténylegesen
működő szervek hatékonyságának
növelése, átalakítása.
5. Eddig nem alkalmazott válasz-

tási jogintézmények bevezetése, már
meglévő intézmények hatékonyabbá
tétele.
6. Arányosság elvének kialakítása,
alkalmazása, súlypontok meghatározása.
7. A választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása, esélyegyenlőség a jelöltek és
a jelölő szervezetek között, jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,
jogorvoslat lehetősége és pártatlan
elbírálása, a választás eredményének
gyors és hiteles megállapítása.
A vitaanyag teljes szövege a kamara honlapján olvasható (www.
csmkik.hu). Szóljon hozzá ön is!

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

Széchenyi Kártya: 120 ezredszer

Hat Csongrád megyei vállalkozásnak ünnepélyes keretek között átadták
a 120 ezredik Széchenyi Kártyát október 22-én Szegeden, a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Az eseménnyel egybekötött
sajtótájékoztatón elhangzott, az igénylő kis- és középvállalkozások
száma az év első felében 13 százalékkal nőtt, a kihelyezett hitelkeret
nagysága pedig megközelítette a 700 milliárd forintot. Szegeden
jelentették be: kártyát igényelni mostantól interneten is lehet.
Az elmúlt egy évben megváltozott a kis- és középvállalkozások
versenyképessége, ezért még inkább
felértékelődött a Széchenyi Kártya,
amelynek hétéves töretlen fejlődése
a hazai gazdasági szféra igazi sikertörténete. A 120 ezredik Széchenyi
Kártya jelképes átadásával egybekötött sajtótájékoztatón Nemesi
Pál, a kamara elnöke elmondta,
hogy a megváltozott gazdasági
környezetben, beszűkülő hitelpiaci
lehetőségek mellett látványosan
emelkedett a Széchenyi Kártya
„becsülete”, a banki hiteleknél enyhébb fedezet- és felelősségvállalási
feltételek meghozták az eredményt:

fél év alatt 13 százalékkal nőtt a
beadott pályázatok száma.
– A likviditási problémákkal
küszködő vállalkozásoknak sokszor életmentő volt a kártya, illetve
a vele megkapott hitel – jegyezte
meg a kamarai elnök. Nemesi Pál
emlékeztetett Bajnai Gordon szegedi
látogatására, amikor a kamarában
vállalkozókkal találkozva megígérte,
az állami kamattámogatást jövőre is
odateszik a Széchenyi Kártya mellé,
ezzel is segítve a vállalkozók versenyképességének megőrzését.
Németh Zoltán, a kamara titkára
mindezt azzal egészítette ki, hogy
a kártyatulajdonosok között orszá-

gosan (Budapestet is beleszámolva)
Csongrád megye magas, 5 százalékos
arányban veszi ki a részét, ami 6,2
milliárd forint kihelyezést jelent. Aki
a CSMKIK-nál adja be igénylését,
80 százalékos valószínűséggel meg
is kapja a kártyát – jegyezte meg a
kamara titkára.
Szakács József, a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetségének
Csongrád megyei elnöke az ünnepségen azt is bejelentette, hogy a 120
ezredik kártya jelképes átadása mellett a 160 ezredik regisztrált igénylés
is befutott a szövetséghez.
– Örülök annak, hogy egyre többen
veszik igénybe a kártyát, és ha csak pár
vállalkozást, néhány munkahelyet meg
tudunk menteni, akkor már nem volt
hiábavaló a fáradozásunk – jegyezte
meg Szakács József, aki a kezdetekre is
emlékeztetett, amikor 9 évvel ezelőtt
Demján Sándor, a VOSZ akkori elnöke
egy találkozón először vetette fel egy
vállalkozói hitelkártya ötletét.

Az eseményen Szegedet képviselő
Solymos László alpolgármester üdvözölte a Széchenyi Kártya létrehozóit,
fenntartóit, működtetőit, akik a
mostani nehezebb időkben képesek
versenyképes módon forráshoz juttatni a bajban levő vállalkozásokat,
amivel munkahelyeket menthetnek
meg. Az alpolgármester megemlítette, hogy a város is igyekszik
támogatni a nehéz helyzetbe került
kisvállalkozásokat: létrehoztak egy
50 millió forintos pénzügyi alapot,
amelyből eddig 50 vállalkozást támogattak, s ezzel 200 munkavállaló
állása maradhatott meg Szegeden.
Erős kapaszkodót jelenthet a gazdaságnak az is, hogy 50 milliárdos
fejlesztés zajlik jelenleg Szegeden –
hangsúlyozta Solymos László.
Szép Zoltán, a KA-VOSZ Zrt.
fejlesztési igazgatója azt hangsúlyozta, válságos időkben az összefogás
nagyon fontos.
(Folytatás a 4. oldalon)

Hatan a 120 ezredikek közül. A köszöntők és tájékoztatók után színpadra hívták azt a hat Csongrád megyei vállalkozást, amelynek
jelképesen átadták a 120 ezredik Széchenyi Kártyát. Tábith Mihály, a Tám-Pont ’99 Kft. ügyvezetője, Lénárt Kálmán, a Lambris Kft.
ügyvezetője, Horváth János, a Horváth Légtechnika Kft. ügyvezetője, Farkas Krisztián, az F&B Park-Invest Szolgáltató Kft. ügyvezetője,
Molnár Csaba, a Moltech Ah Kft. ügyvezetője, Gyuris Csaba, a KRISTÁLY 99 Zsombó Kft. ügyvezetője a nekik hitelt nyújtó bankok
regionális és megyei vezetőitől vették át a jubileumi óriás méretű Széchenyi Kártyát.
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(Folytatás a 3. oldalról)
– Annak idején ez volt a Széche
nyi Kártya üzenete is: a bankok,
hitelezők összefogtak a kis- és
középvállalkozásokkal, hogy őket
segítve egy szebb, virágzóbb hazai
gazdasági élet jöhessen létre. A
Széchenyi Kártya sikere igazolja,
helyesen döntöttek annak idején
a megalkotói – tette hozzá Szép
Zoltán. A közel 700 millárdos
hitelkeret és a 120 ezer kártya olyan

számok, amelyet egyetlen más hitelprogram sem tudott produkálni,
még együttesen sem. A konstrukciót tovább fejlesztve, az adminisztráció további csökkentését és
a fedezeti háttér könnyítését ígérte
a KA-VOSZ fejlesztési igazgatója,
és bejelentette: a kártyaigényléseket
mostantól már nemcsak papíralapon, hanem interneten is be lehet
nyújtani a www.igenyles.kavosz.
hu webcímen.

Kamarai Futár

Hat év Széchenyi Kártyával – Megőrizte versenyképességét a Horváth Légtechnika Kft.

Minőség, határidő, ár

A 120 ezredik Széchenyi Kártya megtisztelő cím egyik birtokosa Horváth
János, a csongrádi Horváth Légtechnika Kft. ügyvezető igazgatója. A cégtörténet dióhéjban: 1993: induló magánvállalkozás, 1996: betéti társaság,
1999: megalakul a Horváth Légtechnika Kft. Ma 23 embernek ad munkát
az országban egyedüliként NATO-beszállítói minősítéssel is rendelkező
légtechnikai vállalat. Hogy mivel is foglalkozik a cég? Horváth János precíz
ember, kérdésemre szakdolgozata címét mondja: „Légkezelő központokban
előállított levegő szállítására szolgáló berendezések gyártása, kivitelezése.”
A standard kérdés Csongrádon sem kerülhető meg: a nehezebb éveket
hogyan sikerült/sikerül átvészelni, hány embert kellett elküldeni? Kellemes
meglepetésként Horváth János azzal kezdte válaszát, hogy egyetlen embert
sem küldtek el (persze aki menni akart, nem különösebben marasztalták).
Az „átvészelés” stratégiája a Horváth Légtechnikánál: minőség, határidő,
ár! Tartalék pénzeiket termékfejlesztésbe, technológiai innovációba fektették, új gépeket vásároltak. A recessziót egyébként az idei nyáron kezdték
komolyabban érezni, ami az építőipari beruházások visszaeséséből egyenesen következett. Megkötött szerződések fekszenek fiókban elhalasztott
beruházások miatt. Félő, hogy a fellendülés építkezései pedig még csak
tervezőasztalon vannak meg – aggódik a cég vezetője.
Horváth János rutinos Széchenyi kártyásnak számít, hat éve veszi igénybe a
hitelkonstrukciót, most 10 milliós keretet használ. Jónak tartja a konstrukciót,
de - ahogy az illetékeseknek is javasolta – az évenkénti megújítás helyett
2–5 esztendő szerencsésebb lenne. „Az lenne az igazi, ha fejlesztésre is fel
lehetne használni a hitelkeretet, négy-öt év futamidővel. Micsoda fejlesztéseket
lehetne csinálni 25 millióból!” – sóhajt fel az ügyvezető igazgató.

A legolcsóbb hitel a piacon

700 milliárdot nyertünk – kártyán

A válság alapvetően megváltoztatta a magyar
vállalati hitelezés lehetőségeit. A vállalkozások
ma már nem mernek hosszabb időre tervezni, a
könnyen hozzáférhető, olcsóbb hiteleket veszik
fel, amelyek belátható ideig terhelik a cégüket.
Ennek megfelelően jelentősen növekedett a
Széchenyi Kártyát igénylők száma.

örül, ha a válság idején a jövő évét látja előre, és
egyáltalán nem tud, és nem akar 10 évre előre
tervezni a hitelfelvételkor. A Széchenyi Kártya
éppen e rövid időszak átmeneti likviditási gondjait
hivatott megoldani. Mindezt ráadásul nagyon
olcsón: a kamatot például csak a felhasznált
összegre és időtartamra számolják fel. Tehát ha
valaki nem nyúl a pénzhez, csak a folyószámlához
Eddig mintegy 700 milliárd forintnyi kártyát, és kapcsolódó díjakat kell kifizetnie.
ennek megfelelően hitelt igényeltek. Ennek költsége,
a kamattámogatás, a garanciavállalás, illetve a beKötőanyag a bizalom
dőlő hitelek átvállalása összesen évi 3,5-4 milliárd
A bizalmon alapul a kártya könnyített felforintjába került a költségvetésnek, viszont ennek tételrendszere, hiszen a visszafizetésre maga a
több mint tízszeresét generálta bevételként az áfa, az vállalkozó személye ad biztosítékot, ingatlanfedeiparűzési adó, társasági adó, vagy éppen a növekvő zetet egyáltalán nem, vagy csak 10 milliós összeg
tb-járulékok miatt. Tízszeres megtérüléssel más felett kérhetnek. Azonban annak, aki nem fizet,
támogatási program aligha dicsekedhet.
amellett, hogy kizárja magát az összes támogatási és hitelprogramból, nevét nyilvánosságra
is hozhatják. Az ügyfelek 80 százaléka vidéken
Havonta 2200-an igénylik
2009-ben havonta átlagosan 2200-an igényelték működik, ahol a rossz hírnév a teljes bukást
a kártyát, ami 13 százalékos bővülés az előző év jelentheti, éppen ezért eddig alacsony a nem
hasonló időszakához képest. A növekvő érdek- teljesítők aránya. A bírálat nagyon gyors, átlagosan
lődés érthető, a vállalkozások elsősorban a rövid 3 hét alatt megkapják a vállalkozók a kártyát,
futamidejű, szabad felhasználású hiteleket keresik, még úgy is, hogy a KA-VOSZ iroda előszűrése
melyek közül egyszerűségével és nagyon kedvező után a banknak és a hitelgaranciának is jóvá kell
feltételeivel kiemelkedik a Széchenyi Kártya. hagynia a keretet. Maga a kártya megfelel egy
Jelenleg a Széchenyi Kártya átlagos hiteldíja 11,3 sima banki hitelkártyának, amellyel vásárolni is
százalék, ami jelentősen kedvezőbb a kereskedelmi lehet, és az ATM-nél is használható.
bankok kkv-knak szóló szabad felhasználású
hiteleinek kamatainál. A növekedés annak is
Nagy számok törvénye
betudható, hogy beszűkültek a pénzügyi források
A kis- és középvállalkozások finanszírozását
a kis- és középvállalkozások számára, és ez igaz segítő program 2002. évi indulás óta 160 ezer
a Széchenyi Kártya programban is.
Széchenyi Kártyát igényeltek, és eddig 120 ezer
kártyát adtak ki. Jellemzően továbbra is 5 millió
forintos, vagy annál kisebb hitelkeretet igényelÉletszerűségben az erő
A Széchenyi Kártya sikerének fontos összetevője nek a kisvállalkozások. Az igényelhető hitelkeret
az életszerűség. Egy felmérés alapján kiderült, hogy növekedésével egyre inkább a magasabb összegek
a magyar vállalkozók 78 százaléka már annak is felvétele felé mozdult el az arány, 20 százalék a

10 millió forintos, 10 százalék az 5-10 millió
forintos, és már 6 százalék a 10 millió forintosnál nagyobb hitelkeretek aránya. A mostani
helyzetben az figyelhető meg, hogy az igénylések
a magasabb keretek felé, míg a hiteldöntések
az alacsonyabb keretek felé tolódnak, így a 10
millió forint körüli kártyák aránya növekszik
jelentősebben.
A hitelek visszafizetése az utóbbi időben egyre
több vállalkozásnak jelent problémát: eddig a
kiadott Széchenyi Kártyák 3,5 százalékában került
sor az állami készfizető kezesség beváltására,
amelynek során 18 milliárd forintot fizetett ki
a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
A válság miatt könnyítettek a feltételeken,
eltörölték a negyedéves kötelező törlesztést, de
így sokkal nagyobb szerepet kapott a vállalkozásokról alkotott képben a kamatok és díjak
fizetésének pontossága.

Kell a kamattámogatás!

A kártya működtetéséhez az állam – hitelgarancia lehetőségének biztosítása mellett – 2
milliárd forint kamattámogatást ad, ami ma 2
százalékos kamattámogatásra is alig elég. Az
eredeti szándék szerint a program a kisvállalkozások likviditásának, piaci versenyképességük
támogatására jött létre. A jelenlegi helyzetben
ismét komoly állami szerepvállalásra van szükség
a kisvállalkozások támogatásában, ezért a VOSZ
és a MKIK kezdeményezte a kamattámogatás
meghosszabbítását és jelentős emelését.
Továbbra is a kártya az egyik legkönnyebben
elérhető és – már csak a 2 százalékos állami
kamattámogatás miatt is – a legolcsóbb hitel a
piacon. A takarékszövetkezetek csatlakozásával
a Széchenyi Kártya az ország több mint 200
településén több mint 300 helyen érhető el.

2009 november
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Aktuális

A névjegyzéket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti

Építőipari kivitelező vállalkozók
nyilvántartásba vétele

Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,
versenyképességük javítása céljából a szolgáltatási tevékenység megkezdése és folytatása tekintetében az állami
beavatkozásnak a feltétlenül védendő közérdek érvényesítése céljából valóban szükséges mértékre szorítása;
egyben az e tevékenységek megfelelő ellenőrzésének biztosítása; továbbá az Európai Közösség belső piacán
a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadsága megfelelő érvényesítése érdekében meghozta a 2009. évi
LXXVI. tv-t a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. (Szolgtv.)
A törvény alapján új rendeletet
bocsátott ki a kormány a 191/2009.
(IX. 15.) korm.-rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.
A törvény és a kormányrendelet
2009. október 1-jén lépett hatályba.
Hatályát veszti az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési
naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007.
(X. 31.) korm.-rendelet azzal, hogy
rendelkezéseit a 2008. január 1. és
2009. október 1. között megkötött
tervezési és kivitelezési (építési)
szerződésekre, tervezett kivitelezési
dokumentációkra, megkezdett építőipari kivitelezési tevékenységekre,
megnyitott építési napló vezetésére
az építmény használatbavételéig
alkalmazni kell.
2009. évi LXXVI Szolgtv. és az
építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló191/2009. (IX. 15.) kormányrendelet kötelezően előírja, hogy az
építőipari kivitelező tevékenységgel
üzletszerűen foglalkozó vállalkozó köteles nyilvántartásba vetetni
magát a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamaránál.
Amennyiben a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a rendelet
38. §.-a alapján egyéni vállalkozó 30
000.-Ft-os míg a gazdasági társaság
esetében 200 000.-Ft-os bírság megfizetésére kötelezheti. Amennyiben
továbbra sem tesz eleget teljes körűen
a bejelentési kötelezettségnek, illetve a
kivitelező tevékenységre vonatkozóan
egyéb feltételeknek nem felel meg,
úgy az MKIK hatósági jogkörben
eljárva (37. §.) további bírságot szabhat
ki, illetve megtilthatja az építőipari
kivitelező tevékenység folytatását és
ezzel egyidejűleg törli a nyilvántartásból a kivitelezőt, tehát az eltiltott
kivitelező jogszerűen nem végezhet
a továbbiakban építőipari kivitelező
tevékenységet.
A Szolgtv. alapján kiegészültek más jogszabályok is, amelyek
alapos ismerete – különösen az
építési szerződés tartalmi elemei
– múlhatatlanul szükségesek a
vállalkozások számára. Ezekről a
későbbiekben részletes tájékoztatást
adunk a CSMKIK hivatalos lapjában, a „Kamarai Futár”-ban.

Ezen bevezetővel ajánljuk minden
építőipari tevékenységet folytató kivitelező figyelmébe az MKIK honlapján
is olvasható fontos információkat.
Az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény – továbbiakban építési törvény - 39. § (2) alapján üzletszerű
gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a
továbbiakban: vállalkozó kivitelezői
tevékenység) az folytathat,
• akinek az építőipari kivitelezői
tevékenység a tevékenységi körei
között szerepel, továbbá

• kivitelezési tevékenységhez alkalmas székhellyel, illetve telephellyel
rendelkezik,
• aki rendelkezik az általa folytatott kivitelezési tevékenységi körének
megfelelő szakképesítéssel, vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazott,
vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló (pl: megbízás) –
ilyen szakképesítéssel rendelkező
szakmunkással és
• aki az 1997. évi LXXVIII. Étv.
39/A § alapján az építési hatósági
engedélyhez kötött tevékenységek
folytatása esetén felelős műszaki

vezetői feladatok ellátására alkalmas
személyt alkalmaz munkaviszonyban,
tagsági, vagy megbízási jogviszonyban.
Minden vállalkozó kivitelezői
tevékenységet folytatni kívánó
vállalkozás és egyéni vállalkozó
köteles az erre irányuló szándékát
a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi
és Iparkamarához (továbbiakban
MKIK) bejelenteni. Köteles továbbá
az EGT tagállamokból, a szabad
szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező valamennyi szolgáltató
határon átnyúló szolgáltatásnyújtás
keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenységét az MKIK-hoz
bejelenteni.
Azon vállalkozások/vállalkozók,
amelyek/akik kivitelezői tevékenységüket 2009. október 1-je előtt már
folytatták, illetve megkezdték, azok
ezen bejelentésüket legkésőbb 2010.
január 31-ig kötelesek megtenni.
Azon vállalkozások/vállalkozók,
akik kivitelezői tevékenységüket 2009.
október 1-je után kezdik meg, azok
bejelentésüket a kivitelezői tevékenység
megkezdését követő, legkésőbb 5 munkanapon belül kötelesek megtenni.
Kapcsolódó jogszabályok:
1. 191/2009. (IX. 15.) korm.rendelet az építőipari kivitelezési
tevékenységről
2. 1997. évi LXXVIII. törvény,
Étv.
3. 2009. évi. LXXVI törvény,
Szolgtv.
4. 2004. évi CXL. törvény, Ket.
A nyilvántartásba vétellel és az
adatlapokkal kapcsolatban további
információkat a www.csmkik.hu
weboldalon találhatnak.

A bejelentés jelenlegi módja
A bejelentéshez szükséges adatlap jelenleg az alábbi
formában érhető el:
- MKIK honlapjáról (www.mkik.hu) „pdf ” formátumban történő letöltéssel,
- ingyenesen beszerezhető, nyomdai úton előállított nyomtatványok az MKIK-nál és a területi
kereskedelmi és iparkamarák ügyfélszolgálatain
ügyfélfogadási időben.
A kitöltött és cégszerűen aláírt nyomtatványt az
alábbi címre kell postai úton benyújtani:
MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda
1055 Budapest
Kossuth L. tér 6–8.
A bejelentést követően, az esetleges változás bejelentési kérelmüket ugyanezen űrlap felhasználásával
tehetik meg.

A bejelentő által közölt, a nyilvántartásban szereplő
adatok valódiságát mind az építésfelügyeleti hatóság,
mind az MKIK, valamint a területi kereskedelmi és
iparkamarák ellenőrizhetik.
Az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodához
benyújtott kérelmek, csak az igazgatási szolgáltatási
díj beérkezést követően bírálhatók el.
Az 5000 Ft-os igazgatási szolgáltatási díjat a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB
Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20373432-71933285
számú számlájára, igazgatási szolgáltatási díj megjelöléssel és a befizető adószámának feltüntetésével
kérjük átutalni.
A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba
vételről a nyilvántartási szám közlésével az Építésügyi
Regisztrációs Iroda írásbeli értesítést küld.
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Kereskedelem

Összevont osztályelnökségi ülést tartott a kereskedelmi tagozat három osztálya

„Sakkhúzások” az érdekérvényesítésben

A két kereskedelmi, valamint a vendéglátás, idegenforgalom,
szálláshely-szolgáltatás osztály osztályelnöksége kettős céllal tartott
összevont osztályelnökségi ülést október 14-én. Egyrészt értékelni
kívánták az osztályok közel egyéves tevékenységét, másrészt pedig megvitatni a szakterületüket érintő aktuális problémákat. Az
összejövetelnek Turi Kálmánné adott otthont Csanádpalotán, a
Fényes vendéglőben. Az osztályelnökségi tagok ezúton is köszönik
a szívélyes vendéglátást.
A tagozati tevékenységek közül
főleg a különféle jogszabályi véleményezések, illetve a szakmát érintő
kamarai tájékoztató rendezvények
kerültek reflektorfénybe.
Ami a problémákat illeti, az osztályelnökök szóbeli beszámolójukban
többek között kitértek a belföldi
turizmus forgalmának ez évi jelentős
csökkenésére, a szakképzés alacsony
színvonalára, az egyes területeken
jelentkező túlképzésre, az elsősorban a kisebb utazási irodákat sújtó
újabb kaucióemelés negatív hatá-

saira, a vendéglátó és kereskedelmi
forgalom jelentős visszaesésére, a
túlzott hatósági ellenőrzésekre és
bírságolásokra, a továbbra is fennálló
adminisztrációs terhekre, a multik
által diktált szerződéses feltételekre, a
kereskedelmi tevékenység kizárására
a pályázatok jelentős részénél.
Ezt követően dr. Martonosi István
kereskedelmi tagozati alelnök reagált
a felvetésekre, kérdésekre. Jelezte,
hogy az elhangzott felvetések, problémák bekerülnek a kamarai elnökség részére készülő beszámolóba,

valamint felveti azokat az elnökség
mellett működő érdekérvényesítési és
érdekképviseleti munkabizottságban
is. Az a cél, hogy a megfelelő kamarai csatornákon keresztül érvényre
juttassák a problémák megoldására
kidolgozott konkrét javaslatokat.

Megerősítette, hogy továbbra
is kiemelt feladatként kezelik a
hatóságokkal történő párbeszéd
folytatását, a tapasztalt anomáliák
közvetítését az ellenőrzési gyakorlat
„vállalkozóbarátabbá” tétele érdekében.

Sikerült!

A számos probléma ellenére dr. Martonosi István alelnök hangsúlyozta,
hogy a kamara – több esetben a tagozat és osztályelnökségi tagok közreműködésével – együttesen fellépve egyes érdekképviseletekkel, sikereket ért
el a kereskedelmi és vendéglátó vállalkozók tevékenységét negatívan érintő
jogszabályok módosításában: napi standolás eltörlése, eladótéri zacskók
darab alapú termékdíj kötelezettségének megszüntetése, a szálláshelyszolgáltatás áfájának 25% helyett 18%-os mértékének megállapítása.
Jelenleg azért harcolnak, hogy az alkalmi foglalkoztatás helyére
lépő egyszerűsített foglalkoztatás keretében legalább a vendéglátói
tevékenység megmaradjon. A környezetvédelmi termékdíj esetében
pedig arról folynak az egyeztetések, hogy megszűnjön a kereskedők
külön díjfizetési kötelezettsége a kereskedelmi csomagolásnál.

Változtak a kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételei
A kereskedelmi törvényben bekövetkező változások, valamint a kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.)
kormányrendelet értelmében 2009. október
1-jei hatállyal megváltoztak a kereskedelmi
tevékenységek folytatásának szabályai.
Ettől az időponttól kezdve engedélyköteles
és bejelentés alapján folytatható kereskedelmi
tevékenységről beszélünk.
A kereskedelmi tevékenység formái:
• üzletben folytatható tevékenység (kizárólag
működési engedélyköteles, vagy bejelentés
alapján)
• ü zleten kívüli tevékenység (pl.: házaló
kereskedés)
• közterületen folytatott tevékenység
• vásáron, piacon folytatott tevékenység
• bevásárlóközpontban
• mozgóbolt formában
• csomagküldő kereskedelem
• automatából történő értékesítés.
Rendezi a módosítás az ellenőrzési jogosultságokat:
• alapjogosultság a kereskedelmi hatóságé
(jegyző, kereskedelmi osztály),
• a fogyasztóvédelemi hatóság jár el: mérlegek, használati, kezelési útmutató, vásárlók
könyve, nyitva tartás stb. ügyekben.
A kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) kormányrendelet a kereskedelmi tevékenység
bejelentésének és az üzletek működési engedélye
kiadásának, a kereskedők és az üzletek nyilvántartásának, valamint a kereskedelmi tevékenység
egyes kereskedési formákban való folytatásának
részletes szabályait állapítja meg.
A rendelet 6. §-a tartalmazza a kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos
eljárást.

A jogszabály 1. sz. melléklet A pontjában írja elő,
milyen adatokat kell bejelenteni. A bejelentésről a
jegyző nyilvántartást vezet, mely nyilvános és azt
az önkormányzat honlapján közzéteszi.
A jegyző a bejelentés másolatát megküldi az
illetékes hatóságoknak, melyek 22 munkanapon
belül hatósági ellenőrzést folytatnak le, és az
ellenőrzés eredményéről az ellenőrzést követő 5
munkanapon belül tájékoztatják a jegyzőt.
A rendelet 7–10. §-a tartalmazza a kizárólag
üzletben forgalmazható termékekre, valamint az
ilyen termékeket forgalmazó üzletek működési
engedélyezésére vonatkozó szabályokat.
A rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott
termékek kizárólag üzletben forgalmazhatók.
Az e termékek – ún. üzletköteles termékek –
forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére
jogosító működési engedély iránti kérelmet a
kereskedőnek az üzlet helye szerinti illetékes
jegyzőnél kell benyújtania.
Az esetben, ha a kereskedő nem üzletköteles
terméket is akar forgalmazni, az engedélykérelem
mellett bejelentését is megteheti.
A jegyző a működési engedély megadásával
egyidejűleg az üzletet a rendelet 2. melléklete
szerinti vezetett nyilvántartásba veszi és igazolást
ad ki. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat
honlapján közzéteszi.
Közterületi értékesítés keretében az 5. sz.
mellékletben meghatározott 15 termékcsoport
forgalmazható.
Külön szabályozás vonatkozik a húsvéti, karácsonyi, szilveszteri ünnepeken, valamint az
évente egy alkalommal történő értékesítésre
(ünnepi vásárok).
Ezen vásárokon az 5. sz. mellékletben engedélyezett termékeken túl az ünnephez illő
termékek is értékesíthetők.

Alkalmi árusítás
Alkalmi rendezvényen történő árusítás során
a kereskedőnek rendelkeznie kell a termékre
vonatkozó, külön jogszabályok szerint szükséges
hatósági engedélyekkel. (Pl. szeszes ital árusítása
esetén vámhatósági engedély.)
Üzleten kívüli (házaló) kereskedés
A kormányrendelet felsorolja, hogy e formában mely termékeket nem lehet értékesíteni
(kábítószer, gyógyszer, gyógyhatású szerek, élelmiszer – zöldség, gyümölcs kivételével –, tűz- és
robbanásveszélyes termékek, veszélyes hulladék,
nemesfém, jövedéki termékek stb.)
A rendelet 19–25. §-a tartalmazza az egyes
termékek forgalmazására vonatkozó előírásokat,
valamint a forgalmazást és kiszolgálást érintő
rendelkezéseket.
Záró rendelkezések
• A már működő és hatályos működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében a kereskedőnek csak az 1. sz. melléklet szerinti
adatokban bekövetkezett változás esetén kell
új működési engedély iránti kérelmet, vagy
bejelentést benyújtania.
• Az üzletről vezetett nyilvántartás adatait
2009. december 31-ig át kell vezetni.
• Hatályát veszti az üzletek működésének rendjéről
szóló 133/2007. (VI. 13.) kormányrendelet.
A rendelet megjelent a Magyar Közlöny 2009.
évi 138. számában.
Módosult a vásárokról és piacokról szóló
rendelet
A Magyar Közlöny 2009. évi 138. számában
jelent meg a 212/2009. (IX. 29.) sz. korm.-rendelet,
mely módosította a vásárokról és piacokról szóló
55/2009. (III. 13.) sz. korm.-rendeletet.
A módosítások túlnyomó része a jogszabály
hatálya alá vont bevásárlóközpontok működtetésére vonatkozik.
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Fókusz

Tudomány, kreativitás, vállalkozásösztönzés

Fiatal Vállalkozók Hete

November 16–22. között a világ valamennyi országában megrendezik a
Fiatal Vállalkozók Hetét (Global Enterpreneurship Week), így Magyarországon
is, ahol az Innostart vállalta az események megszervezését, koordinálását,
együttműködve a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Magyar Szabadalmi
Hivatallal, az ITD Hungaryvel, a Magyar Spin-off és Start-up Egyesülettel,
a Seed Alapítvánnyal és a THE-online tudománynépszerűsítő programmal.
A kezdeményezéshez kamaránk is csatlakozott néhány rendezvénnyel.
A Global Enterpreneurship Week
elnevezésű mozgalom által kitűzött
jelszavak, mint tudomány, kreativitás,
vállalkozás, a magyarországi eseményeknek is fontos meghatározói. Fő
célkitűzésünk, hogy a fiatal korosztályban tudatosítsuk a tudomány, a
kreativitás és vállalkozásösztönzés
jelentőségét, rávilágítsunk a tudomány
és az üzleti élet közötti együttműködési
lehetőségekre, illetve felhívjuk a fiatalok
figyelmét azokra a magyar eredményekre, amelyekre napjainkban nem
helyezünk elég nagy hangsúlyt.
Az események fő célja a tudatosítás és a tudományok, az innováció
népszerűsítése annak érdekében,
hogy a jövő menedzserei és tudósai
között hatékony kommunikáció és
együttműködés alakuljon ki.
Bővebb információ a hét eseményeiről a http://fvh.hu/ honlapon
található.
A kiegyensúlyozott vállalkozó-,
személyiségépítő tréning
A kamarában működő Ön- és
Környezettudatos Klub és a Junior
Chamber International – Szeged a
Fiatal Vállalkozók Hete keretében
rendezi meg november 17-én 15–18
óra között Szegeden, a kamara székházában A kiegyensúlyozott vállalkozó – személyiségépítő tréninget.
Tréner: Csikai Gabriella terapeuta.
A tréning keretein belül többek között
bepillantást nyerhetünk a megfelelő
időbeosztás és a relaxáció rejtelmeibe,
feltárjuk személyiségünk ismeretlen
oldalát, szembenézünk gyengéinkkel, és feltérképezzük erősségeinket.
Mindezt játékos, interaktív formában,
közérthető módon.
Vajon mit jelent a siker egy vállal-

„Szakmasziget” program keretében
bemutat számos mesterséget, lehetőséget biztosít fiatal vállalkozók
bemutatkozására, és népszerűsíti a
hiányszakmákat.
A Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara ehhez a programhoz
kapcsolódva tájékoztatást nyújt a
tanulószerződés rendszeréről. Fiatal
vállalkozókkal, tanulókkal és gyakorlati képzőkkel beszélgethetnek a
résztvevők arról, hogy mi segítette
őket a munka és a vállalkozás világába
való belépésben és a sikeres üzleti
tevékenységben.

Élőkönyvtárral, üzemlátogatások
szervezésével, szakképzett munkavállalási tanácsadók vezetésével várják
az érdeklődőket.
A szakképző intézmények képzési
kínálatukat nagyszabású kiállítás keretében mutatják be.
Kiemelt együttműködő partkozó életében? - Jövedelmező üzletet?
– Egzisztenciális előrelépést? - Újabb nerként a Csongrád megyei 1000
Mester TISZK mindkét napon a
és újabb kihívások leküzdését?
Ezek mindenki számára könnyen
megfogalmazható, egyértelmű célok.
Sokkal kevesebbet foglalkozunk
azonban azokkal a dolgokkal, amelyek közvetve ugyan, de nélkülözhetetlenül hozzájárulnak a ,,TELJES
SIKER”-hez:
Folytatódik a MarkeEgészséges test, egészséges idegting ismeretek blokk!
rendszer, nyugodt családi háttér, hobbi,
barátok stb.
Október 19-én lezajlott a Marketing
Utolsó képzési blokk:
Felhangzik a kérdés, hogyan lehet ezt
ismeretek c. blokk második képzése,
Külkereskedelmi alapismeretek
egy időben, egy embernek összehozni,
melyen a marketing lényegéről és a
2009. december–2010. január.
marketing mix elemeiről hallhattak
A program aktualitásairól, a renfőleg a mai ,,rohanó világ”-ban.
a jelenlévők. Az előadásokat Herczeg dezvények időpontjáról folyamatosan
Ebben kíván segítséget nyújtaGábor közgazdász, projektmenedzser tájékozódhat a kamara vagy a képzés
ni ez a személyiségépítő tréning. A
tartja, az alábbi tematika szerint:
honlapjáról, a Kamarai Futárból és a
tréning keretein belül többek között
◦ A marketing meghatározása, helyi napilapból.
bepillantást nyerhetünk a megfelelő
fogalmai
A programot a Nemzeti Fejlesztési
időbeosztás és a relaxáció rejtelmeibe,
◦ A marketingtevékenység lénye- és Gazdasági Minisztérium támogatja
feltárjuk személyiségünk ismeretlen
ge, tartalma
a Kis- és Középvállalkozói Célelő
oldalát, szembenézünk gyengéink◦ Marketing mix elemei
irányzatból.
kel, és feltérképezzük erősségeinket.
◦
Marketingtervezés
alapjai
Mindezt játékos, interaktív formában,
A blokk következő képzései noközérthető módon.
vember 3-án és 17-én lesznek, 14 és
,,Álmodtam egy világot magam18 óra között.
nak...” – Pályaválasztási Vásár
A lezárult blokkok tananyagait
November 17–18., 10–17 óráig.
az érdeklődők a képzés során és a
Szeged, IH Rendezvényközpont
kamara ügyfélszolgálatán, illetve a
6721 Szeged, Felső-Tisza part 2.
kamara szentesi és hódmezővásárhelyi
A program kiemelt célja, hogy
kistérségek képviseletein nyomtatott
népszerűsítse a hiányszakmákat,
formában térítésmentesen átveheorientálja és segítse a pályaválasztás
tik, valamint letölthetőek a www.
előtt álló fiatalok szakmaválasztását,
tanuljonvallalkozni.hu weboldalról.
elősegítse a felnőttek pályakorrekcióját,
Jelentkezés módja:
és támogassa a vállalkozóvá válást
Jelentkezés: telefonon vagy a képzés
széles körű munkaerőpiaci és képzési
honlapján az eseményre kattintva
információk átadásával.
on-line módon. (tel.: 62/554-250,
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi
www.tanuljonvallalkozni.hu).
Központ szervezésében és koordinálásáBővebb információ: Tanács Edina
val számos rendezvény áll a célközönség
közgazdasági referens (tel.: 62/554-255,
rendelkezésére.
e-mail: tanacs.edina@csmkik.hu)

Tanuljon
vállalkozni!

Partnereket keres a nemzetközi piacokon? – Innovatív technológiai megoldásokat keres vállalkozásának?
Nemzetközi adatbázisunk jelenleg
több mint 3000 ajánlatot és igényt tartalmaz a világ 40 országából. Az adatbázis
naponta új profilokkal frissül.
Honlapunkon hozzáférhet innovációs adatbázisunk valamen�nyi profiljához egy on-line kereső
segítségével. A kulcsszavak, országok és tetszőleges
kifejezés szerinti tallózási lehetőség elérhető a www.
csmkik.hu weboldalon az Enterprise Europe Network
logóra kattintva az „Innováció, technológiatranszfer
- BBS” menüpontban.
Gyorsan és kényelmesen szeretne válogatni az
Enterprise Europe Network nemzetközi technológia
transzfer adatbázisában?
Lehetősége van regisztrálni egy olyan ingyenes
szolgáltatásra (Automatic Matching Tool), mely az Ön
által megadott témákban előszűri adatbázisunkat,
majd az Ön által megadott rendszerességgel tájékoztatja a legfrissebb technológiai profiljainkról. Nincs
más dolga, mint kitölteni egy regisztrációs lapot az
elérhetőségeivel, az érdekesnek ítélt kulcsszavakkal,

és várni egy megfelelő ajánlatra. Az on-line regisztrációs lehetőséget is megtalálhatja az előbb említett
menüpontban.

Bővebb információ kérhető a szolgáltatásokról az eenszeged@csmkik.hu
e-mail címen.
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Kamarai Futár

Pályázati felhívás

Nyitva van: Tessék befáradni!

Év végére elkészül az új Ügyfélkapu




A szolgáltató állam filozófiájának megvalósulása az elektronikus kormányzat révén válik lehetôvé. Az
európai uniós országok 2001-ben megkezdett e-kormányzati munkája mára azt eredményezte, hogy a
kiemelt kormányzati szolgáltatások mintegy fele teljes körûen elektronizált. Napjainkra az e-kormányzati
 
   alapvetôen

mûködés
új jellemzôje az lett, hogy a szolgáltatásokat pro-aktív módon nyújtja az állampole.MJE@FOH@BI@Q@U\N@
gároknak.
e)@?Q@UH\IT@U@OOH@BI@Q@U\N@\N<?<O<D
Az EU releváns stratégiáinak figyelembevételével, kialakulóban vannak a hatékony kormányzati mûködést biztosító,
e2[HJB<O^NU@MQ@U@OH@BI@Q@U\N@)`UM@HbF`?_
1U@MQ@U@O
interoperábilisan mûködô intézményi rendszerek, és tovább fejlôdnek az EU-25 néven ismertté vált alapszolgáltatások.
e)DQDO@G@U_H@BI@Q@U\N@\N<?<O<D
Az elmúlt években a hazai elektronikus kormányzati program, az e-Kormányzat 2005 keretein belül megindult
e+\MI`FH@BI@Q@U\N@\N<?<O<D
fejlesztések Magyarországon is lefektették az alapokat, megszületett az egységes állampolgári azonosítást nyújtó
eFDQDO@G@U\NF@U?@O\I@F\N=@A@E@U\N\I@F<UD?_KJIOE<
eO[HJB<O[N`NNU@B@
Ügyfélkapu, és elindult a leggyakoribb szolgáltatások fejlesztése.
 
   
Az e-kormányzati
portál tervezése és bevezetése után a www.magyarorszag.hu alatt elérhetô, úgynevezett Ügyfélkapu
e+\M@O@SH
szolgáltatás 2005. április 1-jén kezdte meg mûködését.
ewE+<BT<MJMNU[B$@EG@NUO\ND2@MQGJB^
e#3GJB^\N<UPID^NCJUU[E[MPG[NM<PO<G^HJI?<O<U
Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptetô és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhaszná\MDIO@OO<G<KH@BI@Q@U\N\Q@G<CDM?@O_O[=G< [O
lói, a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri belépéssel, biztonságosan kapcsolatba léphessenek elektronikus
@GAJBG<G^F\Fq@FF=@I
állami és közigazgatási ügyintézést
és szolgáltatást nyújtó szervekkel.
e @ObO]KPN$POPM<GDBCO\N@SOM<=JG?0
H\M@O@<O<MO<GJH
AcBBQ\IT@
Az Ügyfélkapu használóinak száma jelenleg már eléri a 800 ezret, ezért idôszerûvé vált a rendszer mûködésének
e-G?<GN[Q DIAJ=GJFF r.JNO'On OMDFJGJM
biztonságosabbá tétele, azaz a rendszerleállások veszélyének a minimalizálása. Ugyanakkor elérkezett az idô a
 
rendszer technológiájának és architektúrájának újratervezésére is.
e+DI?@IC@GTNU]II\G@BT@?DO@MQ@U\NODB\IT@GG[OC<O^N[BD
NU@HKJIOJFI<F\NF`MIT@U@ODO\IT@U_FI@FH@BA@G@G_@I

Ez a gyakorlatban infrastrukturális beruházásokat
igényelt, amelyek megvalósításához a Kopint-Datorg InfokomU<G<KO[=G<C<BTJH[ITJNKG<F[OM<B<NUO[NJNO@>CIDF[Q<G
munikációs
Zrt.
munkatársai,
a
Miniszterelnöki
Hivatal
munkatársaival karöltve, európai uniós támogatást vettek
F\NUcGr.JNO'On@G@HHHQ<NO<B"D=JIOG@H@U 
igénybe. A tendert megnyerve folytatódott
H@GT@OH<S>HO[QJGN[B=<IF@GG<O[=G[M<NU@M@GID
 az Ügyfélkapu program, melynek nyomán 2009 végéig a rendszer teljesen
O[=G<ITJH[NN<G
megújul. AQ<BTKGJOO@M@UQ@
mûködést két központ fogja támogatni: amennyiben az éppen üzemelô központban mûködést veszélyeztetô technológiai-technikai probléma
keletkezik, akkor a másik központ veszi át a feladatokat minimális szolgálta#0$pI<INU]MJU[N@N@O\IrKMJE@FO<U#PM^K<D3ID^O[HJB<O[N[Q<G
<U#PM^K<D0@BDJ
I[GDN$@EG@NUO\NDG<KO[MNpI<INU]MJU[N[Q<GQ<G^NPGH@Bn
táskieséssel.
Az
Ügyfélkapu
szolgáltatásaival
kapcsolatos érdeklôdésekre a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ
#18pI<INU]MJU[N@N@O\IrKMJE@FO<U#PM^K<D3ID^O[HJB<O[N[Q<G <U#PM^K<D1UJ>D[
GDNG<KO[MNpI<INU]MJU[N[Q<GQ<G^NPGH@Bn
munkatársai
adnak
felvilágosítást
a
189-es,
helyi tarifával hívható központi kék számon, hang- és sms eléréssel,
)pI<INU]MJU[N@N@O\IrKMJE@FO<U#PM^K<D3ID^O[HJB<O[N[Q<G <)JC\UD^NG<K
O[MNpI<INU]MJU[N[Q<GQ<G^NPGH@Bn
illetve a 189@ugyfelvonal.hu e-mail címen. A hazai e-kormányzati fejlesztéseknek az EU aktualizált e-kormányzati
fejlesztési keretrendszerébe kellett beilleszkedniük, és a nemzeti rendszerek fejlesztését úgy kell kiépíteni,
hogy az kielégítse
 Haz EU interoperabilitási és páneurópai elvárásait.
r n2t.31w&'0"#2v2s *

Egd_Z`i
bZ\cZkZoh

 H

 H
 H
EKOP-2.1.2.-07-2008-0001
A Központi Rendszer bôvítése és szolgáltatás-fejlesztése

Egd_Z`i^aajhoig{X^!
A projekt az Európai a{ik{cniZgk
Unió támogatásával,
Egd_Z`iad\

 H

@^k^iZaZoh^YZ_Z/'%%,#&%#'*"'%%-#%(#(%#



@ZYkZobcnZoZii/VYVid`!VYVid`!VYVid`!VYVid`!VYVid`!
VYVid`!VYVid`!VYVid`!VYVid`!
@^k^iZaZo/VYVid`!VYVid`!VYVid`!VYVid`!VYVid`!VYVid`!VYVid`!
VYVid`!VYVid`!
IZgkZo/VYVid`!VYVid`!VYVid`!VYVid`!VYVid`!VYVid`!VYVid`!
VYVid`!VYVid`
@ogZb`YhoZgkZoZi/VYVid`!VYVid`

az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával
valósult meg.
2s(X)-822s1'2s
*r!n2t.31
6o:jgeV^Jc^hVBV\nVgÍaaVb{aiVacn_idii
i{bd\Vi{hhhoZ\Z;i#

%   
c[j5bZ]#]jlll#c[j#]j

 H

nfu@meh.hu • www.nfu.hu
e.MJE@FOD?_O<MO<H<
e)@?Q@UH\IT@U@OOH@BI@Q@U\N@\N<?<O<D
eKMJE@FOO[HJB<O[N[I<F`NNU@B@
)@?Q@UH\IT@U@OO@F<O[=G[F\N
O]KPNa&DM?@O_O[=G< 2[E\FJUO<O[NDO[=G<r!nO<KPN #HG\F@UO@O_O[=G<r"nO]KPN 
C@GT@N<GF<GH<U[N[M<QJI<OFJU^F\M?\N@DFF@G<K[GT[U<OG@=JITJG]O[N[=<IM\NUOQ@Q_)`UM@HbF`?_1U@MQ@U@OC@U






AJM?PGC<OI<F
e+\M@O@SHH



ll

 H

 H

ÚMFT infovonal:
   6egd_Z`iVo:jgeV^Jc^i{bd\Vi{h{kVa!Vo:jgeV^GZ\^dc{a^h
  
06 40 638 638
;Z_aZhoih^6aVei{gh[^cVchogdo{h{kVakVahjabZ\
e.MJE@FOH@BI@Q@U\N@

OMDFJGJM
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EU-rópa

Brüsszeli tanulmányút az Európai Parlament támogatásával

Magyar EU-politikusokkal
találkoztak a kamara képviselői

A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara együttműködésben
Brüsszeli EU képviseletével október 14–15-én tanulmányutat
szervezett Brüsszelbe az Európai
Parlament támogatásával. A kiutazás fő célja – az Európai Unió
működésének megismerése és megértése mellett – a kapcsolatfelvétel
kezdeményezése volt az újonnan
megválasztott európai parlamenti
képviselőkkel.
A CSMKIK részéről Nemesi Pál
elnök, dr. Horváth Lajos alelnök,
Szügyi György, a Vállalkozók Európai Parlamentjének tagja, valamint
Németh Zoltán titkár vettek részt a
kétnapos rendezvényen.
A kiutazás első napján a delegáció tagjait dr. Polner Gergely, az EP
Kommunikációs Főigazgatósága
L átogatói és Szeminárium
Központjának vezetője, Schmitt Pál
EP-képviselő és EP-alelnök, Szájer
József, az Európai Néppárt magyar
delegációjának vezetője, és Herczog
Edit szocialista EP-képviselő asszony
tájékoztatta az Európai Parlament
működéséről.
A képviselők elmondták, hogy
az EU ugyan csak gazdasági témájú
kérdésekben alkothat jogszabályokat,
de ezeken keresztül intézkedéseik
gyakran érintenek nemzetállami
hatáskört is. Ezt a folyamatot erősítik
majd a lisszaboni szerződésben megfogalmazott új alapelvek, melyeknek
nyomán létrejöhet az EU közös külés védelmi politikája, amely erősíti
az EU pozícióit a világban.
B o kro s L aj o s , a z Eu ró p a i
Konzervatívok és Reformerek frak-

ciójának magyar EP-képviselője
a világgazdasági válság hatásairól
szólva úgy nyilatkozott, hogy az EUtagállamok adósságnövelő, gazdaságélénkítő programjai hosszú távon
veszélyesek lehetnek. Véleménye
szerint a magyar államadósság szinten tartása jó pozíciókat biztosíthat
Magyarországnak a válság elmúltával,
nagy kérdés azonban, hogy a magyar
gazdaságpolitika hogyan tud majd
élni ezzel a lehetőséggel.
Délután az Európai Kamarák
Szövetsége (Eurochambres) szervezett nagyszabású konferenciát,
melyen európai kamarák képviselői
folytattak vitát európai parlamenti
képviselőkkel. Este egy közel 600
fős fogadáson személyes, kétoldalú
találkozókra is lehetőség nyílt EPképviselőkkel.
A kiutazás második napján Kovács

László adó- és vámügyi biztos tájékoztatta a delegációt a csökkentett
adók egységesítése terén elért eredményekről. Egyúttal kihangsúlyozta,
hogy a következő ciklus fontos feladata lesz a számviteli standardok,
ezáltal az adóalapok egységesítése
Európa-szerte.
Balás Péter, az EU kereskedelmi
főigazgató-helyettese elsősorban az
EU és Kína, valamint Oroszország
kereskedelmi kapcsolatairól adott
tájékoztatást; kiemelte, hogy Kína
európai kereskedelmi terjeszkedése
során számos kínai cég európai központja Magyarországra került.
A kétnapos rendezvény központjában a kapcsolatépítés, a lobby és
az információszerzés elősegítése állt,
amelynek nyomán a kamaráknak
több lehetőségük nyílhat a vállalkozói
érdekek képviseletére.

Konzultáció az EU-s projektek
pénzügyi szabályozásáról
Az Európai Bizottság felkéri a közösségi alapok
kedvezményezettjeit, ill. kezelőit, hogy mondják el véleményüket az EU által finanszírozott
programokat érintő pénzügyi szabályokról egy
nyilvános konzultáció keretében.
A konzultáció célja, hogy a támogatások és
szerződések szabályozása hatékonyabb legyen
mindenki számára. A nyilvános konzultáció egy
lehetőség arra, hogy az érintettek megismerjék
egymás gyakorlati tapasztalatait, és így a bizottság
elő tudja segíteni a hozzáférést a támogatásokhoz
és egyszerűsíteni tudja saját pénzügyi adatbankjának kezelését is, ez elengedhetetlen annak
érdekében, hogy elő tudják készíteni az ún. új
generációs programokat 2014-től. A konzultáció
2009. december 18-ig marad nyitva.

Your Europe
(Európa
Önökért) portál
A Your Europe egy többnyelvű
közösségi információs szolgáltató portál, mely vállalkozások és
állampolgárok részére egyaránt
hasznos információkat, tájékoztatást nyújt.
Az uniós piacokra kilépő vállalkozásoknak többnyelvű információkat és on-line állami szolgáltatásokat kínál a portál. Ilyenek többek között a vállalkozásindítással,
vállalkozásirányítással, vállalkozói
tevékenység megszüntetésével
kapcsolatos információk, finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés,
vállalkozástámogatás, számviteli
szabályozás, közbeszerzési lehetőségek, adózási jog stb.

Az állampolgárok gyakorlati
információkat találhatnak jogaikról és lehetőségeikről, továbbá
tanácsokat kaphatnak, hogy a
gyakorlatban hogyan élhetnek
ezekkel a jogokkal. Bővebben
értesülhetnek többek között egy
másik országba való költözéssel
kapcsolatos tudnivalókról, az iskoláztatásról, a szociális biztonságról
és a munkavállalásról.
A portál internetes elérhetősége:
http://ec.europa.eu/youreurope/

EU-bővítés:
folyamatban

A bizottság október 14-én ismertette az EU
bővítéséről szóló éves stratégiáját. A közlemény
értékeli a Nyugat-Balkán és Törökország haladását
az európai integráció irányába, Macedóniával
pedig a csatlakozási tárgyalások megkezdését
javasolja.
A bizottság szerint az EU bővítési folyamata
jelenleg mély és általános visszaesés közepette
zajlik, és ez a visszaesés az EU-ra és a bővítési
folyamatban érintett országokra egyaránt hatással volt. A bilaterális viták a testület szerint
ugyanakkor nem tarthatják vissza a csatlakozási folyamatot, azokat az érintett feleknek kell
rendezniük.
A teljes cikk az egyes csatlakozni kívánó
országok helyzetére vonatkozóan honlapunkon
olvasható a www.csmkik.hu címen az Enterprise
Bővebb információ a www.csmkik.hu honlapon Europe Network menüpont hírei között.
található a témával kapcsolatosan az Enterprise
Forrás: 2009.10.15.; EUvonal - EU tájékoztató
Europe Network menüpontban.
szolgálat; www.euvonal.hu
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Energy – kiállítás, konferencia és
Határ menti klaszter- Future
projektzáró megbeszélés Temesváron
együttműködések A jövő energiája a román–

magyar kapcsolatokban

Mint arról szeptemberi számunkban már beszámoltunk, a CSMKIK
a Szabadkai Körzeti Gazdasági
Kamara együttműködésével, a Kisés Középvállalkozói Célelőirányzat
támogatásával közös programot
valósít meg. Ennek keretében
október 29-én a „Magyar–szerb
klaszter- együttműködések kialakítása” címmel szerveztünk
rendezvényt Szegeden.
A rendezvénnyel az volt a célunk,
hogy az érdekelt magyar és a szerb
vállalkozások részére lehetőséget
biztosítsunk a személyes kapcsolatfelvételre, a tapasztalatcserére,
a jó gyakorlatok megismertetésére
klaszterszervezés és -menedzselés
vonatkozásában, valamint együttműködések kialakítására a klaszterek
között.

A résztvevők – húsz vajdasági
vállalkozás, valamint a szabadkai
kamara képviselői – az előadásokból megismerhették Alácsi Aurél
(Dél-alföldi Textilipari Klaszter)
és Gonda András (ArchEnerg
Klaszter) klaszterekkel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatait és
szakmai tanácsait.
Az előadások után konzultációra
is lehetőség nyílt, melynek során
elsősorban gyakorlati megvalósítási
kérdések merültek fel a klasztertagok
motiválásával és a döntéshozatallal
kapcsolatosan.
Határ menti együttműködési lehetőség mutatkozik többek között a
turizmus és a műanyag-feldolgozás
területén, hiszen a határ két oldalán mindkét szektor már működő
klaszterrel rendelkezik.

A Temesvári Kereskedelmi, Ipari
és Mezőgazdasági Kamara kamaránk együttműködő partnerségével
valósította meg „A jövő energiája
– a román–magyar határ menti
kapcsolatok fejlesztési tényezője” című, Phare CBC forrásból
finanszírozott projektet. Ennek fő
célkitűzése a határ menti együttműködések támogatása és fejlesztése
a megújuló energiák hasznosítása
területén.
A projekt kiemelkedő rendezvénye volt a 2009. június 4–6. között
Temesváron sikeresen lezajlott „The
Energy of Future” elnevezésű kiállítás
és konferencia, melyen 10 – főként
Csongrád megyei – vállalkozás térítésmentesen mutatkozhatott be.
A konferencián 4 előadó képviselte
megyénket és a megújuló energia
témakört.
Október 19-én pedig projektzáró
megbeszélést tartottunk Szegeden,
a projektgazda temesvári kamarával
közösen azon cégek bevonásával,
melyek már a projektnyitó megbeszélésen, illetve a kiállításon is
aktívan képviselték a megújuló
energiák témakörét. A mostani
megbeszélés fő témája a projekt
záróakkordjaként elkészítendő
tanulmányhoz szükséges információk cseréje, javaslatok és ötletek
megfogalmazása, valamint a projekt
eredményeinek összefoglalása volt.
A projekt eredményeként létre jött

a projektrésztvevőkből, kiállítókból
és előadókból egy adatbázis, s egyben munkacsoport, mely aktívan
közreműködik a tanulmányhoz
szükséges adatok, információk
összeállításában. A tanulmányt a
temesvári kamara készíti el.
A megbeszélés keretében a két
kamara megállapodást írt alá arról,
hogy a megújuló energiák területén
az együttműködés erősítése és továbbfejlesztése szükséges, s ennek
érdekében fontos az információcsere,
felmérések, dokumentációk, elemzések kidolgozása, határokon átnyúló
események megszervezése.
A projekt folytatásaként a fenti
célok megvalósításához pályázati
pénzeket próbálunk hozzárendelni. A megbeszélésen elhangzott
az is, hogy a megújuló energiák
témakörben kevés adat és információ áll rendelkezésre, ezért a
továbblépéshez mindenképpen
fontos lenne, hogy a szektort érintő
elemzések és tanulmányok rendelkezésre álljanak.
A projektek és a megállapodás
keretében megvalósítandó elemzések, események célja, hogy a vállalkozások számára hasznosítható
legyen, s közvetlenül vagy közvetve
profitálhassanak belőle.
A most készülő tanulmány magyar nyelven is elkészül, melyet az
érdeklődők a kamarai honlapunkon
tekinthetik majd meg.

III. Szép Otthon Építőipari
és Lakberendezési Szakkiállítás

A HÁZ-MIX nyerte
a legszebb stand díját

Szegeden, a Mars téri „U”
pavilonban rendezték meg
szeptember 25–27. között a
III. Szép Otthon Építőipari és
Lakberendezési Szakkiállítást.
A kiállítók a „2009. évben
megrendezett III. Szép Otthon
Építőipari és Lakberendezési
Szakkiállítás legszebb standja” címért versengtek, melyet
a látogatók szavazatai alapján
ítélték oda.
A legszebb stand díjat a kamarát is képviselő HÁZ-MIX
Kft. nyerte, az elismerést a cég
ügyvezetője, Gombos Istvánné
vette át.

„Úgy gondolom, nemcsak azért
kaptuk ezt a díjat, mert szép volt
a stand, hanem mert rengeteg
újszerű anyagot és különleges
megoldásokat mutattunk be.
Nagy érdeklődésre tartott számot
a színes LED-megvilágítású üveg
háttér, amelyet konyhabútorokhoz alkalmazunk, valamit a
színes képes mintájú gyermekbútorokhoz tervezett ajtófrontok.
Emellett standunkon képviseltük
a kamarát is, ami szintén sok
érdeklődőt vonzott, sokan érdeklődtek a belépés lehetőségéről”
– nyilatkozta a cég ügyvezetője,
Gombos Istvánné.
Németh Zoltán, a kamara titkára gratulál Gombos Istvánnénak
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szabályait. Az adózó a nyilvántartást szerződésenként készíti el. Összetett
nyilvántartás is készíthető, ha az összevonás az összehasonlíthatóságot nem
veszélyezteti, és a szerződések tárgya azonos, továbbá teljesítésük minden
lényeges feltétele előre rögzített és azonos, vagy a feltételek között az eltérések
nem jelentősek, vagy egymással szorosan összefüggnek. A rendelet részletesen
meghatározza az önálló, a közös és az egyszerűsített nyilvántartás feltételeit
és tartalmi elemeit.
Egyszerűsített nyilvántartás akkor készíthető, ha a szerződés alapján történő
teljesítések általános forgalmi adó nélkül számított értéke szokásos piaci áron az
50 millió forintot nem haladja meg a szerződés megkötésétől az adóév utolsó
Kereskedelmi tevékenységek végzése
napjáig terjedő időszakban. Az értékhatár megállapításánál – az összevonás
A kormány 210/2009. (IX. 29.) számon új rendeletet alkotott a kereskedelmi
tényétől függetlenül – a rendelet szerint összevonható szerződésekben szereplő
tevékenységek végzésének feltételeiről. Az új jogszabály 2009. október 1-jén
ügyletek értékét együttesen kell figyelembe venni.
lépett hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette az eddig érvényben lévő
A jogszabály 2010. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy előírásait a 2010.
133/2007. kormányrendelet. A korábbi hosszadalmas engedélyezési eljárásoadóévi adókötelezettséghez kapcsolódó nyilvántartásokra kell először alkalkat a tevékenységek többségénél felváltja a bejelentési, nyilvántartásba vételi
mazni. A rendelet a Magyar Közlöny 146. számában jelent meg.
kötelezettség. Az ügyintézési idő lerövidül, kevesebb lesz az adminisztrációs
Jegybanki alapkamat
kötelezettség. A rendelet a Magyar Közlöny 138. számában jelent meg, renA Magyar Nemzeti Bank 28/2009. (X. 19.) rendeletével ismét csökkendelkezéseiről részletesebben, külön cikkben a 6. oldalon olvashatnak.
tette a jegybanki alapkamat mértékét. Ennek megfelelően 2009. október
MNB-árfolyamok
20. napjától az alapkamat mértéke 7,0%. A rendelet a Magyar Közlöny 147.
A Magyar Nemzeti Bank közleményben tette közzé a hivatalos devizaárszámában jelent meg.
folyam-lapján nem szereplő pénznemek euróra átszámított árfolyamait. Az
Az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesíárfolyamlista a Hivatalos Értesítő 49. számában tekinthető meg.

Elektronikus közszolgáltatások

A kormány 225/2009. (X. 14.) számon rendeletet alkotott az elektronikus
közszolgáltatásokról és anzok igénybe vételéről. A rendelet hatálya kiterjed
az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezetre, az elektronikusan nyújtott szolgáltatásokra, valamint az elektronikus szolgáltatást igénybe vevő
szervezetekre és személyekre. A rendelet szabályozza a kormányzati portál
(www.magyarorszag.hu) működését és szolgáltatásait, a panaszok, bejelentések kezelésének módját, a központi ügyfélszolgálat működését, az ügyek
intézéséhez szükséges azonosítás kérdéseit, az elektronikus dokumentumok
kezelésének szabályait. A jogszabály rendelkezései a Magyar Közlöny 145.
számában tekinthetők meg.

tése felszámolási eljárásban

A közelmúltban módosult a csőd- és felszámolási eljárásokat szabályozó
1991. évi XLIX. törvény. A módosításhoz kapcsolódóan változott a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítéséről szóló
kormányrendelet is.
A 225/2000. (XII. 19.) korm.-rendeletet módosító 237/2009. (X. 20.)
korm.-rendelet a Magyar Közlöny 148. számában jelent meg, 2009. október
28-án lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően induló felszámolási eljárásokban kell alkalmazni.

APEH üzemanyagárak

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély
az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el,
A szokásos piaci ár nyilvántartása
2010. januártól hatályos a 22/2009. (X. 16.) PM-rendelet a szokásos piaci ár nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni. 2009. november 1-je
meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről. A nyilvántartási és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárak:
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 290 Ft/l
kötelezettség azokat a társasági adóról szóló törvény szerinti adóalanyokat
Gázolaj 275 Ft/l
terheli, amelyeknek a kapcsolt vállalkozásukkal hatályos szerződésük alapján
Keverék 317 Ft/l
az adott adóévben teljesítés történik.
LPG autógáz 168 Ft/l
A jogszabály a szokásos piaci ár megállapítása érdekében meghatározza
Az APEH közlemény a Hivatalos Értesítő 2009. évi 52. számában jelent meg.
a megállapításhoz szükséges adatokat tartalmazó nyilvántartás készítésének

Szigorodott a szolgáltatók tájékoztatási kötelezettsége
Október 1-jétől hatályba lépett a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
mely a szolgáltatók és a fogyasztók közti jogviszony
tartalmát hivatott egyértelműbbé tenni. A jogszabály
legfontosabb előírásai tartalmazzák azon szabályozási
elemeket, amelyek azonnali kötelezettségeket jelentenek a vállalkozók számára a szolgáltatók tájékoztatási
kötelezettsége és a panaszkezelés tekintetében.
A szolgáltatónak legkésőbb a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt kellő időben kell közölni a
fogyasztóval világos és egyértelmű módon: a szolgáltató

nevét, jogi formáját, székhelyének, telephelyének címét,
elérhetőségeit, nyilvántartási, azonosítási számait;
szerződési és jótállási feltételeket, a szolgáltatás díjait,
kedvezményeket.
Tájékoztatni kell továbbá a szolgáltatóra vonatkozó
szakmai szabályok ingyenes és korlátozásmentes
elérhetőségéről. Például, ha a vonatkozó jogszabályok egy példányát a vállalkozás a szolgáltatás
helyén őrzi.
Ha a szolgáltató valamely magatartási kódex hatálya alatt áll, a kódex ingyenes és korlátozásmentes
fellelhetőségi helyéről is tájékoztatást kell adnia.

A megoldás kulcsa - túlélni, de miből?

A Világgazdaság című gazdasági
napilap 2009 második félévében ismét
régiónkénti előadás-sorozatot indított
„A megoldás kulcsa - túlélni, de miből?” címmel. A program célja hasznos,
tanácsadó jellegű szolgáltatást nyújtani
a kis- és középvállalkozóknak.
A konferencia időpontja és helyszíne:
november 12. 10 óra, Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara székháza.
A találkozó célja, hogy ösztönzően
hasson a résztvevőre üzletemberként,
és segítsen saját vállalkozása pozícionálásában, illetve lehetséges bővülési/
fejlődési irányának meghatározásában
az adott régió adta lehetőségekhez
igazodva.

A konferencián kiemelt szerepe van
az Új Magyarország vidékfejlesztési
programnak, a vállalkozók megismerhetik az adott régión belüli terveket,
lehetőségeket, célokat.
Jelentkezés és további információ:
Karczag Melinda Zöld Újság Zrt.Világgazdaság 1/489-1140
melinda.karczag@vg.hu • www.
vg.hu/rendezveny
Együttműködő partnerek: Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
Enterprise Europe Network –
Szeged.
A rendezvény részletes programja
a www.csmkik.hu honlapon is megtekinthető.

Tájékoztatási módok: 1. Külön kérés nélkül a
fogyasztó részére nyújtott egyedi tájékoztatás. 2.
A szolgáltatásnyújtás helyén a fogyasztók számára
korlátozás nélkül könnyen hozzáférhető általános
tájékoztató dokumentum, mely írásban egyértelműen és ellenőrizhető módon ad tájékoztatást a
fenti feltételekről. 3. Elektronikus úton, a szolgáltató által megadott elérhetőségen, honlapon. 4. Az
adott szolgáltatást részletesen ismertető tájákoztató
átadása a fogyasztónak.
(Forrás: Bőrközelben, Baranyai András jogtanácsos, belkereskedelmi szakértő)

Közbeszerzési konferencia Szegeden
A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY NYÁRI ÉS ŐSZI
VÁLTOZÁSAI, AZ ÉPÍTÉSI GYORSÍTÓ CSOMAG
II. KÖZBESZERZÉSI RENDELKEZÉSEI ÉS AZ ÚJ
JOGORVOSLATI SZABÁLYOK 2010-TŐL
Időpont: 2009. november 19. csütörtök 10–15 óráig.
Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
Szeged, Párizsi krt. 8–12.
ELŐADÓ: Dr. Fribiczer Gabriella,
a Közbeszerzések Tanácsának főosztályvezetője
A részletes program és a jelentkezési lap
www.diamondtopconsult.hu oldalon érhető el.
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Gyakorlati oktatásvezetők konzultációja a kamarában

Megbeszéltük közös dolgainkat

A kamara Oktatási Igazgatósága
október 20-án konzultációra hívta a
Csongrád megyei szakképző iskolák
gyakorlati oktatásvezetőit. A szokásos évi munkarendnek megfelelően
októberben az iskolák és a kamara
tanévre vonatkozó legfontosabb
kérdései kerültek megvitatásra.
A szakképző iskolákat érintő jelentős átszervezések miatt sok intézmény
esetében új kollégák képviselték a
főigazgatóságok tagintézményeit.
Az iskolák vezetési struktúráját sok
helyütt érintő változások miatt a
bemutatkozás nemcsak formális
volt. Ahhoz, hogy az oktatási igazgatóság munkatársai megfelelően
képviseljék a vállalkozások érdekeit,
rendszeres kapcsolattartásra van
szükség a szakképző iskolákkal, hisz
elengedhetetlen, hogy a sok ponton
érintkező, a szakképzés szervezését
érintő területeken kölcsönösen tájékozódjunk a szereplők igényeiről,
elvárásairól és a felmerülő problémákról. Ehhez nagyon fontos a
személyes kapcsolatok ápolása, ami
lehetővé teszi, hogy a kritikus helyzeteket hamar és hatékonyan lehessen
kezelni. A tanulószerződéses rendszer működtetése során ilyen pedig
akad jócskán, hiszen egy állandóan
változó, dinamikus rendszerről van
szó, amelyben a tanulók mozgása a
partnerek szoros együttműködése
nélkül szinte követhetetlen lenne.

Tanulószerződés-kötések

Szó volt arról, hogy a tanulószerződés-kötés csúcsidőszaka természetszerűleg szeptember hónapra esik, de a
szélsőségesen megnövekedett munkateher a mégoly harcedzett szakképzési
tanácsadók számára is rendkívűli
kihívást jelent. Tájékoztatásként
érdemes utalni az új szerződéskö-

tések havi megoszlására. Miközben
az egyéb hónapokban 140 darab a
legmagasabb szám, addig szeptemberben 800 és 900 közé esik az új
szerződések mennyisége. Ennek azért
van jelentősége, mert az intézményeknél az Állami Számvevőszék és
a Magyar Államkincstár által lefolytatott ellenőrzések rámutattak arra,

déskötési protokollt, hiányosan adják
be a dokumentumot, így a többszöri
hiánypótlás nehezíti a szerződések
kamarai befogadását. Fontos, hogy
pontos legyen a szakképesítés megnevezése, az OKJ száma, a képzési
idő jelölése, az orvosi alkalmasság
dátuma, a megfelelő aláírások megléte, a felekre vonatkozó adatok

Tájékoztatók
A fentiek mellett a konzultáció résztvevői tájékoztatót hallhattak a
CSMKIK Oktatási Igazgatósága által koordinált és felügyelt szakképzési
feladatok teljesítéséről. Siposné Magony Mária szakképzési tanácsadó
a tanulószerződés renszerének egyéb feladatait és aktuális teendőit ismertette. Haraszti Gábor és Dankó Viktória szakképzési munkatársak a
szintvizsgaszervezés és a Szakma Kiváló Tanulója Verseny megyei elődöntőinek koordinálási feladatairól adtak tájékoztatót. Gál Zsuzsanna oktatási
igazgató áttekintést nyújtott a CSMKIK feladatrendszeréről és az elmúlt
tanév iskolarendszerű képzést érintő eredményeiről. Ismertette továbbá
a kamara szerepvállalását a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
döntéselőkészítő tevékenységéről és a régiós térségi integrált szakképző
központok által a 2010/2011. tanévben folytatandó szakképzés irányainak és beiskolázási arányainak meghatározásáról. Szó esett az alternatív
(előrehozott) szakképzés körüli dilemmákról és a bevezetéshez szükséges
jogi szabályozásról illetve annak hiányosságairól, ami nehezíti a megfelelő
felkészülést a következő tanévben történő bevezetésre.

hogy a normatíva megállapításához
elengedhetetlen az, hogy a kamara
legkésőbb szeptember 30-ig fogadja
be a tanulószerződéseket.
Közös ügyünk és egyben érdekünk, hogy kidolgozzuk annak a
módszerét, hogy a tanulószerződések
zöme már a júniusi beiratkozások
idejére illetve a nyári hónapok során
megköttessenek, és ne az utolsó
pillanatra maradjanak. Kérjük a
gyakorlati képzés mellett elkötelezett
gazdálkodó szervezeteket is, hogy
támogassák ezt a törekvést. Komoly
nehézséget okoz az, hogy a szerződő
felek nem mindig követik a szerző-

hiánytalan közlése, a díjazásban
történő megállapodás.
A tartalmilag és formailag hiánytalan szerződéskötéshez a vállalkozásoknak különös érdekük fűződik, hisz
az NSZFI felé való bejelentkezésük,
változásbejelentésük, létszámigazolásuk és a szakképzési hozzájárulás
elszámolása a fentiek függvénye, és
mulasztás, hiánypótlás esetén akár
anyagi hátrány is érheti őket.

Több gyakorlatot
az SZKTV-kben

A CSMKIK a gyakorlati oktatásvezetők együttműködését kérte

az SZKTV-re való mozgósításban.
Sokan azonban rámutattak, hogy
az elődöntők feladatai túl elméletiek és számításigényesek, ami
hátrányt jelenthet a gyakorlatban
ügyes tanulók számára és kedvüket
szegheti a részvételt illetően. Az új
OKJ szerinti versenyek szervezésénél
az elődöntők esetében is alkalmazni
kell az újszerű értékelési rendszert,
beleértve az egyes versenyfeladatok
súlyozását. Ez biztosíthatja azt, hogy
a tanulmányok és a verseny kihívásai
összhangban legyenek, és a szakmai
gyakorlat is megfelelő hangsúlyt
kaphasson.
Az iskolákkal együttműködve
kerül kiosztásra a Szakmunkás
Karrierkönyv, amelyet az MKIK
fejlesztett ki abból a célból, hogy a
tanulók gyakorlati képzését figyelemmel lehessen kísérni.

Elektronikus napló

Az ilyen és hasonló fórumok
mindig jó lehetőséget biztosítanak
arra, hogy a jó gyakorlatok is terjedhessenek. Ezek közül kiemelendő,
hogy sok iskolában már működik
az elektronikus napló illetve olyan
kommunikációs rendszer, amelyek
hozzáférhetősége és használata a
gazdálkodó szervezetek számára
megkönnyíti a tanuló ügyeiben –
hiányzás, előmenetel, eredmények
figyelemmel kísérése – a közvetlen
kapcsolattartást és a kritikus problémák azonnali kezelését. További
egyeztetésekre, közös gondolkodásra
van ahhoz szükség, hogy az elméleti
és gyakorlati oktatás nagyobb összhangját meg lehessen teremteni, és
hogy a gazdasági szféra elvárásait
még hatékonyabban lehessen közvetíteni a tananyag egyeztetések illetve
fejlesztések során.
Oktatási Igazgatóság

EuroCrafts 21 Leonardo projekt

Képzés kézműves vállalkozásoknak

A kamara október 19-én ingyenes
képzést szervezett „Hogyan segíti a
fenntarthatóság mágikus hármasa a
kézműipari vállalkozásokat?” címmel
a kisvállalkozások számára is fontos
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos
ismeretekről. Az előadók Szügyi
György, az Euromenedzser Tanácsadó

és Képzési Központ igazgatója, Gál
Zsuzsanna kamarai oktatási igazgató
és dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna, a
kamara projekt menedzsere voltak.
A prezentációk a kamara honlapjáról letölthetőek. Ez az előadás egy
önértékeléssel egybekötött képzési
program első képzése volt „A kom-

Rókusi Könyvelő Iroda

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

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

petenciafejlesztés a fenntarthatósági
menedzsment érdekében az európai
kézműiparban (EuroCrafts 21)” című
Leonardo szakképzési innováció
transzferprojekt keretében. A következő lépés két-három kisvállalkozás
körében tanácsadással egybekötött
„kézműves önfelmérés” elvégzése.

Jövő év elején újabb képzések lesznek
az ügyfelek elvárásai és marketing
témakörökben a német tananyag
adaptációja révén.
A projekttel kapcsolatos bővebb
információ Gál Zsuzsannától és dr.
Tráserné Oláh Zsuzsannától kérhető
a kamarában.

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

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

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

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

2009 november
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Nyomon követik a gyakorlati ismeretek elsajátítását

Szakmunkás karrierkönyv

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a 2009/2010-es tanévvel kezdődően kísérleti jelleggel
bevezeti a szakmunkás karrierkönyvet a gyakorlati képzésbe belépő 270 Csongrád megyei tanuló
részére. Ebben a dokumentumban bejegyzésre kerülnek a szakképző évek alatti képzőhelyek,
szintvizsga és szakmai versenyek eredményei, valamint a tanulók szakmai kompetenciáinak
értékelése. A karrierkönyv elsődlegesen a tanulószerződés keretében szerzett gyakorlati ismeretek
elsajátításának nyomon követésére szolgál. A pályakezdéskor a munkaerőpiacra belépő fiatal
szabadon felhasználhatja a megszerzett munkatapasztalatának és gyakorlati kompetenciáinak
az igazolására, illetve a későbbi munkahelyeinek regisztrálására.
A karrierkönyv megőrzése
és vezetésének figyelemmel kísérése főként a tanuló feladata,
de elengedhetetlen és alapvető a
gyakorlati képző közreműködése.
A kísérleti bevezetést követő értékelés alapján lehet majd leszűrni
a szakmunkás karrierkönyvvel
kapcsolatban szerzett tapasztalatokat, és dönteni a továbbfejlesztéséről mind formai, mind
tartalmi tekintetben.
A területi kamarák, így a
Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara is vállalták, hogy
az illetékességi körükbe tartozó
tanulók és az őket gyakorlati
képzésben részesítő gazdálkodó
szervezetek számára megadják
a szükséges tájékoztatást, és elvégzik a nyilvántartással járó

feladatokat. Ebben a munkában
számítunk az érintett tanulók
gyakorlati képzését végző gazdálkodó szervezetek segítő közreműködésére is.
Ki és miként juttatja el a tanulókhoz a szakmunkás karrierkönyvet?
A tanulók az CSMKIK-tól az
elméleti képzést nyújtó intézmény
közreműködésével szervezett keretek között veszik át a számukra
kiállított kiskönyvet a szakképzési tanácsadók tájékoztatását
követően. A tanulók az átvételt
aláírásukkal a kamarai nyilvántartásban is igazolják.
Mi a gazdálkodó szervezet
(képzőhely) feladata?
Miután a tanuló átvette a karrierkönyvet, a gyakorlati kép-

Új lehetőségek a szellemi
termékek oltalmazásában
A CSMKIK konferenciatermében rendezték meg október 21én a Magyar Szabadalmi Hivatal
(MSZH) Új lehetőségek a szellemi
termékek oltalmazásában című
regionális szakmai ankétját, melyen
az MSZH és a Regionális Innovációs

Ügynökség szakemberei tájékoztatták
a résztvevőket az iparjogvédelmi
lehetőségek, újdonságok, innovációs
szolgáltatások és jogérvényesítési
lehetőségek aktualitásairól.
Az előadások anyagai letölthetőek
a www.csmkik.hu honlapról.

zőhelyére vonatkozó adatok
kitöltésére felkéri a gyakorlati
oktatást végző személyt. Mivel
a bejegyzések megtétele a gyakorlati oktatást nyújtó személy
felelőssége, így ajánlatos az adott
gyakorlati képzőhelyhez kötődő
tanulók szakmunkás karrierkönyvének együttes őrzése, és a tanév
végén a szükséges bejegyzések
megtétele.
Ki ellenőrzi, hogy a szakmunkás karrierkönyvet megfelelően
vezetik-e?
A területi kamarák a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati
képzést a szakképzési tanácsadói
hálózat működtetésével segítik
és egyben ellenőrzik. Így a látogatások és az akkreditációs
ellenőrzések során a kamarai

szakképzési tanácsadók figyelemmel kísérik a karrierkönyv használatát, összegyűjtik mindazokat
az észrevételeket és javaslatokat,
amelyek a karrierkönyv terjesztését és fejlesztését elősegítik.
A kamarai külső szakértőket az
akkreditációs ellenőrzések során
szintén bevonjuk ebbe a munkába, így nekik is feladatuk lesz
ennek a nyomon követése.
Őszintén reméljük, hogy a
szakmunkás karrierkönyv bevezetését mind a tanulók, mind a
képző vállalkozások egy olyan lehetőségnek tekintik, amely elősegíti a tanuló és a gyakorlati oktató
személyesebb kommunikációját,
a szakképzésben szereplő felek
szorosabb együttműködését, és
amely kiteljesíti, illetve minőségileg fejleszti a gyakorlati képzés
folyamatát.
Az érintett gazdálkodó szervezeteket a szakmunkás karrierkönyvvel kapcsolatban levélben
is tájékoztatjuk.
CSMKIK Oktatási
Igazgatóság

Az ICC 120 ország tapasztalatait építi be a nemzetközi kereskedelmi tudásgyűjteménybe

Segítenek a mintaszerződések

Sokszor akadályba ütközik, illetve
nehézségeket okoz a kis- és középvállalkozások számára a kilépés a
nemzetközi színtérre, üzleti kapcsolatok kialakítása külföldi partnerrel,
nem is feltétlenül és elsősorban a
megfelelő termék, szolgáltatás vagy
akár üzleti ötlet hiánya miatt. Számos
vállalkozásnak egyszerűen nincs
elegendő nemzetközi tapasztalata
például ahhoz, hogy megfelelő szerződéseket kössön. Ilyen esetekben
pedig szakértőket, jogászokat kell
esetenként sok pénzért alkalmaznia,
hogy végigkísérjék az ügyletet az
előkészítéstől a szerződés megírásán
át a megállapodás aláírásáig, és ha
erre nem kíván pénzt áldozni, fennáll
annak a veszélye, hogy a végén nagyon rossz üzletet köt. Éppen az ilyen
esetekre dolgozta ki a Nemzetközi
Kereskedelmi Kamara (ICC) azokat
a típusszerződéseket, amelyeket a
vállalkozások – némi térítés fejében
– használhatnak.
Az ICC mintaszerződéseinek

kidolgozását az a cél vezette, hogy
a világ bármely pontján két vagy
több gazdasági szereplő között úgy
jöhessenek létre megállapodások,
hogy a felek számára lehetővé tegyék
az ügyletek átgondolását, a jogvédelmet, az egyenjogú partnerséget
és a „mindketten azonos kottából
játszunk” ismereteket. Bár a mintaszerződések korlátozásmentesen
szolgálják a tárgyalásokra való felkészülést, és a nemzetközi gyakorlatban elfogadott formát nyújtják a
feleknek, az esetek többségében nem
nélkülözhetik a hozzáértő műszaki,
közgazdasági és jogi ismereteket –
hívja fel a figyelmet Kustos Lajos, az
ICC Hungary Közhaszú Egyesület
főtitkára a Világgazdaságban.
A szerződésminták szokványainak
naprakészségét a folyamatos fejlesztés
és bővítés teremti meg, ezért időről
időre felülvizsgálja, aktualizálja a már
korábban közzétett leírásait a világ
120 országában nemzeti bizottságokkal rendelkező ICC.
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Pályázatfigyelő – Aktuális

Kamarai Futár

Pályázatok • Pályázatok • Pályázatok • Pályázatok
Turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó kereskedelmi
szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése

Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében
kerülnek kiválasztásra. Ennek lényege, hogy a pályázónak egy részletesen
kidolgozott projektet (pályázati adatlap és megvalósíthatósági tanulmány, valamint egyéb kötelező mellékletek) szükséges benyújtani, mely
alapján döntés születik, és támogatás esetén ezen projektjavaslat alapján
valósítható meg a projekt.
Kedvezményezettek köre:
• jogi személyiségű vállalkozás;
• jogi személyiség nélküli vállalkozás;
• költségvetési szerv és intézménye;
• jogi személyiségő nonprofit szervezet;
• egyéb gazdasági szervezet.
A pályázat benyújtásával 1 és 500 millió forint közötti összeg igényelhető. A pályázatok 2009. december 31-ig adhatók be.
Részleteket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján. (www.nfu.
hu)

Vállalati folyamatmenedzsment
és elektronikus kereskedelem támogatása

GOP - 2009 - 2.1.3
A kiírás célja, olyan, legalább 1,5 milliárd Ft elszámolható összköltségű
beruházások komplex támogatása, amelyek megvalósítása jelentős számú
új munkahely megteremtését és tartós fennmaradását eredményezi. Jelen
pályázati kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar
Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Tá m o g a t á s m é r t é k e : 5 – 3 5 % . Tá m o g a t á s ö s s z e g e : m i n i mu m 2 0 0 m i l l i ó Ft é s m a x i mu m 1 , 5 m i l l i á r d f o r i nt .
Benyújtási határidő: 2009. december 31.
Kiíró: NFÜ.

DAOP-2009-2.1.2.
A konstrukció célja a kereskedelmi szálláshelyek szolgáltatásainak
fejlesztése, kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása,
a régióba érkező turisták által eltöltött vendégéjszakák számának és
átlagos tartózkodási idejének, ill. a szálláshely működéséből származó
árbevételek növelése, és a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése.
Pályázhatnak:
• Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit
vagy profitorientált gazdasági társaságok, vállalkozások (KSH 11, 21).
• Egyéni vállalkozások (KSH 23).
Támogatás mértéke: maximum 45%. Támogatás összege: 10 és 450
millió forint között. Pályázat benyújtása 2009. október 1-je és november
30-a között lehetséges.
Részletek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján (www.nfu.hu)

Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása

GOP-2009-2.2.1
Megjelent a már ismert vállalati folyamatmenedzsment támogatását célzó
pályázat tervezete, mely a korábbi évek kiírásaitól eltérően számos pontban
módosult. Alapvető különbség, hogy a pályázat kibővült az elektronikus
kereskedelem támogatásával. További újdonság többek között, hogy a
támogatás minimum összege 1 000 000 Ft a korábbi 3 000 000 Ft-hoz
képest, és promóciós költség is elszámolható.
A pályázat célja a hazai kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő
Ipartelepítés
képességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai
DAOP - 2009 - 1.1.1./D
megoldások hatékony alkalmazása révén, mind a belső vállalati, mind
Pályázati kiírás alapvető célja:
pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban, amelyek a hazai KKV-szektor
• A régióban működő, illetve letelepülni kívánó, elsősorban gyártó,
versenyképességének növekedését segíthetik elő. A pályázat 2009. auvalamint szolgáltató vállalkozások korszerű telephelyi feltételeinek meggusztus 31-től nyújtható be december 31-ig.
További információk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján teremtése.
• A munkahelyteremtést, a működő tőke beáramlását elősegítő, magas
(www.nfu.hu)
szintű infrastruktúrával és magas színvonalú szolgáltatásokkal rendelkező
Épületenergetikai fejlesztések, megújuló
területek kialakítása.
energiaforrás-hasznosítással kombinálva
A pályázatok benyújtása 2009. június 30. és 2009. december 31-e
KEOP - 2009 - 5.3.0./B
A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság, az energiataka- között lehetséges.
Kiíró: NFÜ.
rékosság, valamint megújuló energiafelhasználás fokozása az energetika
K+F munkaerő megőrzése és fejlesztése
teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és
KF - MUNKAERO - 09
– a vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense – a végfelhasználás
A pályázat célja, olyan K+F projektek támogatása, melyek elősegítik
területén.
A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a központi a K+F szféra humán erőforrásainak fejlesztését, kis- és középvállalaés helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, vala- toknál, költségvetési vagy nonprofit kutatóhelyeken történő új munkamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeire is), energiatakarékosság, helyek létrehozásán, és olyan magasan képzett szakemberek (kutatók,
hatékonyság és megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruhá- fejlesztőmérnökök) alkalmazásán keresztül, akiknek ipari nagy- vagy
zásainak megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában. középvállalatnál fennálló munkaviszonya a gazdasági válság miatt szűnt,
A konstrukció elsősorban kis-, közepes méretű projekteket támogat, a illetve szűnik meg.
kedvezményezetti célcsoport és a regionális térkép szerint 30–70% (ún.
A pályázat benyújtási határideje 2009. december 31. Kiíró: Nemzeti
jövedelemtermelő projekt esetében 10–70%) mértékben.
Kutatási és Technológiai Hivatal.

Hogyan lehetnek sikeresebbek a magyar vállalkozások most?
Erről kérdeztük Pongor-Juhász Attila üzleti
motivációs előadót, aki a téma apropóján tart
előadást Szegeden november közepén.
– Kedves Attila! Kérem, mondja el hogyan
válik valaki üzleti motivációs előadóvá?
– Hosszú út vezet hozzá, nekem az El Caminót
is meg kellett járnom. Röviden: körülbelül 5
éve azt kezdtem érezni, hogy az ország egyik
keresett tanácsadójaként a multinacionális
vállalatok igényeit elégítem ki, de nem érzek
semmilyen belső elhivatottságot. Elkezdtem a
gazdag és sikeres emberek sajátos jellemzőit
kutatni, olyanokat is megvizsgálva, hogy mit
isznak reggelire. Semmi különlegeset nem
találtam. Ezen mélyen meglepődtem.
– Szóval a meglepő eredmény tette motivációs előadóvá?

–Valahogy így. Rájöttem, hogy a hosszú
távon anyagilag is sikeres vállalkozókat az
különbözteti meg, hogy tiszta, kézzel fogható
céljaikat mindent elsöprő vággyal el akarják
érni, és minden nap, magukat legyőzve, erőfeszítést tesznek érte. Szerintem itthon ez a
gondolati tudatosság megerősítésre szorul.
Motivációs előadóként ehhez adok erőt és
eszközöket. Ez nemcsak az állásom, hanem
az elhivatottságom.
– Bevallom, meggyőzött. Hogyan akar ezen
Szegeden változtatni?
– Egy országos előadás-sorozat részeként
Szegeden is azt akarom megmutatni, hogy
egy kis változtatással nagyságrendekkel egyszerűbben és gyorsabban lehet pénzügyileg is
sikeressé tenni egy céget. Ezt helyi partnereim

eredményei is igazolják, akik személyesen is
megszólalnak az előadáson.
– Mit gondol, hányan ígértek hasonlót,
ami közelébe sem ért a megvalósulásnak?
– Hasonlót lehet, hogy sokan ígértek. Én
nem ígérek, én megvalósítok. Az előadást
nem az anyagi haszonszerzésért csinálom,
még siker- és pénz-visszafizetési garanciát
is adok mindenkinek. Emellett minden jegy
árából 1000 Ft-ot helyi jótékonysági célra
ajánlok fel.
– Hol tudnék még többet megtudni a
kezdeményezésről?
– Javaslom, látogasson el: www.pja.hu weboldalra vagy jöjjön el ön is az előadásra
november 12-én 17–20 óráig.
(x)
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Üzleti ajánlatok
Szeretne külföldi kereskedelmi, logisztikai partnereket találni? Részt venne termelői vagy franchise
együttműködésben? Van olyan ötlete, vagy technológiai
megoldása, melyet továbbfejleszteni, értékesíteni
szeretne? Esetleg Önnek van szüksége valamilyen
egyszerűbb, olcsóbb technológiára, módszerre,
mellyel könnyebben, gyorsabban és hatékonyabban
működtethetné vállalkozását? De nem tudja, hol és
hogyan találjon megbízható partnereket?

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

Enterprise Europe Network
0911 - 1 Olasz, kesztyűket gyártó
cég keres együttműködő partnereket
a gyártási folyamathoz (BCD ref.
20091021003).
0911 - 2 Lengyel, építőiparban tevékenykedő vállalat kereskedelmi
közvetítőket keres,, ill.alvállalkozói
tevékenységet is elvállalna (BCD ref.
20091001017)
0911 - 3 Lengyel, hulladék újrahasznosításával foglalkozó cég kereskedelmi közvetítőket,, ill.hulladék újrahasznosítása iránt érdeklődő cégeket
keres (BCD ref. 20091020004).
0911 - 4 Lengyel kereskedelmi cég
ajánlja fel kereskedelmi közvetítői
szolgáltatásait: acél-, építőipar-, gépgyártás-ipari felszerelések gyártásával
foglalkozó cégek számára (BCD ref.
20090128016).
0911 - 5 Ajtók és ablakok forgalmazásával foglalkozó lengyel cég vállal
alvállalkozói tevékenységet,, ill.kereskedelmi közvetítői tevékenységet
Lengyelországba exportáló cégek
számára (BCD ref. 20090130010).
0911 - 6 Török, gombatermesztéssel
foglalkozó cég kereskedelmi közvetítő, ill.szakmai partnereket keres:
gyártási együttműködés, alvállalkozói
tevékenység, K+F terén. (BCD ref.
20091019011).
0911 - 7 Aszalt gyümölcsöket, szárított zöldségeket, gyógynövényeket és
különféle brandyket gyártó szerb cég
kereskedelmi közvetítő partnereket
keres (BCD ref. 20090915028).
0911 - 8 Furnért, rétegelt lemezt,
deszkát, fűrészárut, latoflexet gyártó
szerb cég kereskedelmi közvetítő
partnereket keres, ill. közös vállalat
(joint venture) létrehozásában is
érdekelt (BCD ref. 20090915025).
0911 - 9 Szerb, ital- és gyümölcselőállító cég kereskedelmi közvetítő
partnereket keres, ill. gyümölcstermékek előállítása tekintetében
közös vállalatot hozna létre (BCD
ref. 20090914011).
0911 - 10 Terítőket és szalvétát
gyártó egyiptomi cég kereskedelmi
közvetítő partnereket keres (BCD
ref. 20091011001).
0911 - 11 Bortermeléssel és extra szűz olívaolaj palackozásával
foglalkozó olasz cég kereskedelmi
partnerséget szeretne kialakítani
(BCD ref. 20091005026).
0911 - 12 Egészségügyi kerámiát,
fürdőszobai kiegészítőket és felszere-

léseket gyártó cseh cég kereskedelmi
közvetítő partnereket keres (BCD
ref. 20091002019).
0911 - 13 Könyvek, katalógusok,
magazinok és egyebek nyomtatásával és könyvkötéssel foglalkozó cég
kereskedelmi közvetítő partnereket
keres, ill. alvállalkozói tevékenységet
vállalna (BCD ref. 20091002011).
0911 - 14 Precíziós megmunkálású
alkatrészek gyártásával, CNC esztergálással és marással foglalkozó cseh
cég alvállalkozói tevékenységet ajánl
fel (BCD ref. 20091002005).
0911 - 15 Padló-, fal- és mennyezeti
hűtő és fűtő radiátorrendszerek gyártásával foglalkozó olasz vállalkozás
kereskedelmi közvetítő partnert keres
(BCD ref. 20090924029).
Lengyelország
0911 - 16 Lengyel, italgyártással,
behozatallal, forgalmazással foglalkozó vállalkozás kereskedelmi
közvetítő partnert keres.
0911 - 17 Vegyi adalékok gyártásával
foglalkozó lengyel vállalkozás kereskedelmi közvetítő partnert keres.
0911 - 18 Acélszerkezetek, öntöttvasés alumíniumelemek beszállításával
foglalkozó lengyel cég kereskedelmi
közvetítő partnert keres.
0911 - 19 Zöldség és gyümölcs
kereskedelmével foglalkozó lengyel
cég kereskedelmi közvetítő partnert
keres.
0911 - 20 Ipari szalagok kereskedelmével foglalkozó lengyel vállalkozás
kereskedelmi közvetítő partnert
keres.
0911 - 21 Iskolai felszerelések, bútorok, táblák gyártásával foglalkozó
lengyel vállalkozás kereskedelmi
közvetítő partnert keres.
0911 - 22 Üvegek, palackok gyártásával foglalkozó lengyel cég kereskedelmi közvetítő partnert keres.
0911 - 23 Raktározási rendszerek
(szoftver+berendezés) kereskedelmi
közvetítésével foglalkozó lengyel
vállalkozás kereskedelmi közvetítő
partnert keres.
0911 - 24 Szerszámacél kereskedelmével foglalkozó lengyel cég kereskedelmi közvetítő partnert keres.
0911 - 25 Instant kávé kereskedelmével foglalkozó lengyel cég
kereskedelmi közvetítő partnert
keres.
0911 - 26 Biomassza kereskedelmi
közvetítőként működő lengyel cég
magyarországi beszállítót keres.

Ukrajna
0911 - 27 Ukrán befektetési cég vízi
szárnyas, baromfifarm (libaállomány
2-3 ezer db.) ukrajnai létrehozásához keres üzleti partnert. A projekt
keretében lúdtartási és feldolgozási
technológia, lúd és kacsa szülőpár
állomány beszerzésében, a farm és
feldolgozóüzem beüzemeltetésében,
annak a továbbiakban történő szervizelésében, a dolgozók betanításában
érdekelt.
0911 - 28 Terméskő-megmunkáló
ukrán vállalat gránit-, márvány-,
onix-, gabbro-, labradoritlapok és
tömbök, valamint exkluzív termékek
(kandallók, szökőkutak, építészeti elemek, rituális és templomi tárgyak stb.)
magyarországi értékesítéséhez keres
üzleti partnert. A vállalat korszerű,
„MAXIMA-5A” típusú berendezéssel (olasz „CMS Stone Brembana”)
felszerelt gépparkkal bír.
0911 - 29 Brovari Építőszerkezetek
Gyára (Kijev megye) vasbeton szerkezetek, préselt perlit, habbeton,
hőszigetelő elemek és egyéb építőanyagok értékesítésében, ipari létesítmények kivitelezésében, felújításában
érdekelt. Ukrajnában több építőipari
projektben vett részt.
0911 - 30 Ukrán, fémkereskedelemmel foglalkozó cég hengerelt
árut kínál.
0911 - 31 Zsitomiri szeparátorgyártó
vállalat az alábbi termékei magyarországi forgalmazásában érdekelt:
gabonatisztító szeparátorok, rakodó,
szárító és raktározó berendezések;
DVM típusú betonkeverő gépek;
háztartási hulladékgyűjtő konténerek
(euroszabvány); fémkonténerek;
kommunális technika (utcai takarítógépek, seprőgép, hóeltakarító
gép).
Technology offers and
requests
Az alábbi technológiai ajánlatokhoz
tartozó cégadatokkal kapcsolatban az
Ön vállalkozásadatainak megadásával (cégnév, cím, kapcsolattartó
neve, telefon, faxszám, e-mail cím,
esetleg weboldal elérhetősége) az
eenszeged@csmkik.hu e-mail címen
érdeklődhet. (A várható ügyintézési
idő 3-8 nap.)
0911 - 32 Újonnan kifejlesztett
termékek (amelyhez összetett anyag
és integrált textil szükséges) közös
fejlesztésére keresünk olyan vállalatokat, amelyek textilt és kemény
felszínű anyagokat kombinálnak.
Leírás: Egy izraeli kkv – amely
rendelkezik a megfelelő K+F képességekkel, hogy kifejlesszen egy
olyan új megoldást, amivel textilt és
műanyagot egy új szétválaszthatatlan anyaggá lehet alakítani – olyan
partnereket keres közös fejlesztésre,
amelyeknek olyan 3-D termékekre
van szükségük, amelyek valamelyik
felszínét jó minőségű ruhaanyaggal
kell bevonni úgy, hogy az ne váljon el
a megkeményedett műanyagtól (egy
összetett anyag ragasztó nélkül).
(TECHNOLOGY REQUEST, ref.:09
IL 80EP 3EOM)
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0911 - 33 Új módszer kifejlesztése
különböző felületeken található száraz, apró szemcsék eltávolítására.
Leírás: Egy nagyméretű vállalat az
Egyesült Államokban új módszert
fejlesztene ki, hogy száraz, apró
szemcséket minden fajta felületről el
lehessen távolítani levegő felhasználása nélkül. Keresett együttműködési
forma: termékmegvásárlás, megbízás
kutatásra, közös fejlesztés, beszállítói
megállapodás stb.
(TECHNOLOGY REQUEST, ref.:09
US 87GA 3EXY)
0911 - 34 Szakértelem a zöld (környezetbarát) ipari üzemek tervezéséhez.
Leírás: Egy nagyméretű vállalat az
Egyesült Államokból szakértelmet
keres az alacsony költségű, zöld (környezetbarát) ipari termelő üzemek
tervezéséhez és kivitelezéséhez. A
keresett szakértelem magába foglalja
a következőkben felsoroltak legalább
egyikét: tervezés, beszerzés, építés,
és/vagy projektmenedzsment.
(TECHNOLOGY REQUEST, ref.:09
US 87GA 3EYJ)
0911 - 35 Know-how (alapvető vagy
részletes mérnöki dokumentáció)
biomassza-égető berendezéshez.
Leírás: Egy, az energetika szektorban tevékenykedő szlovák kkv
know-how-t (alapvető vagy részletes mérnöki dokumentációt) keres
biomassza-égető berendezéshez. Az
égetőberendezés 500 kW – 5 (10)
MW hőenergiát termeljen. A felhasználható biomassza friss faforgács,
gabonafélék szalmája vagy olajrepce
legyen. Keresett együttműködési
forma: kereskedelmi megállapodás,
műszaki segítségnyújtással.
(TECHNOLOGY REQUEST, ref.:09
SK 69CT 3ETB)
0911 - 36 Technológia biodízel üzemanyag előállítására szilárd biomasszából
(szalmából, fűrészporból).
Leírás: Egy lengyel kkv, amely a megújuló energia szektorban tevékenykedik, technológiát keres szilárd biomas�szából történő biodízel üzemanyag
előállítására. A keresett technológia
legyen teljesen kifejlesztett.
(TECHNOLOGY REQUEST, ref.:09
PL 61AK 3ESV)
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)

16

Kamarai Futár

Apropó

Innovációs klub a kamarában

Innováció és a klaszterek

A kamara közelmúltban alakult
innovációs klubja szeretné, ha minél
több tagvállalat kapcsolódna be a
munkájába. Ennek érdekében november folyamán a kistérségi irodák
közreműködésével klubnapokat
szervez, melyek fő témakörei: az
innováció és a klaszterek. A klub
tevékenységének bemutatásán túlmenően sor kerül a kamara iparjogvédelmi tanácsadó szolgáltatásának
ismertetésére is.
A klasztertéma aktualitását az adja,
hogy a közeljövőben a DAOP keretében újabb klaszterkiírás jelenik meg,
melyre való felkészülést a legjobb
gyakorlatok bemutatásával kívánják elősegíteni a szervezők, illetve
konzultációs szinten világítanak rá a
hálózatos együttműködés előnyeire.

Könyvelők kötelező
továbbképzése

A könyvviteli szolgáltatást végzők 2009. évi kötelező 16 órás továbbképzésének utolsó tanfolyama,
vállalkozási szakon, november
23–24-én, 30-án és december 1-jén
délutánonként lesz 4x4 órában a
kamara DMG Oktatási Nonprofit
Kft.-jének szervezésében.
A továbbképzésről részletes információ és további felvilágosítás a
62/554-250/193-as telefonszámon
a kamara ügyfélszolgálatán kérhető, illetve jelentkezési lap a www.
csmkik.hu címről a Tanfolyamok
rovatból letölthető.

(Az ÚMFT zászlóshajó programjának
kiírásai a www.polusprogram.eu
honlapon találhatók meg.)
Klubfoglalkozások helyszínei
és időpontjai, témakörei: Makó
(november 17.) – járműipar, Hódmezővásárhely (november 12.)
– gépipar, Szentes (november 24.)
– élelmiszeripar. A rendezvények
minden alkalommal 14 órakor kezdődnek. A helyszínek szervezése
még tart, pontos címek a kamara
honlapján pár napon belül megtalálhatók lesznek. A programokra
nemcsak az adott területen működő
vállalkozásokat várják a szervezők, de
minden innováció iránt érdeklődőt
szívesen látnak.

Humánklub

A Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, valamint a Humán
Szakemberek Országos Szövetsége
pártolásával működő humánklub
november 24-én (kedd) 15 órától tartja következő összejövetelét
Szegeden, a kamara székházában
(Párizsi krt. 8–12., I. em. Tonelli
terem).
Az előadás témája:A HR szerepe
és fontossága az EU támogatású
projektek menedzselése során
Előadó: dr. Baneth Péter ügyvezető
és CNC tanácsadó, McMillen &
Baneth Vezetési Tanácsadó Kft.

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.
 
Innovációs klub – november 12., Hódmezővásárhely. (Bővebben
ugyanezen az oldalon)
 
Innovációs klub – november 17., Makó. (Bővebben ugyanezen az
oldalon)
 
Közlekedési konferencia - november 19–20. (Bővebben a 2. oldalon)
 
A magyar gazdaság üzemzavarai – november 24., Hódmezővásárhely
(Bővebben ugyanezen az oldalon)
 
Humánklub – november 24. (Bővebben ugyanezen az oldalon)
 
Innovációs klub – november 24., Szentes. (Bővebben ugyanezen
az oldalon)
A vállalkozás neve: ...............................................................................
Címe: ................................................................................................... .
Kontaktszemély: ...................................................................................
Tel.: ................................................ Fax: . ............................................
E-mail: ..................................................................................................
Kamarai regisztrációs szám: ......................... ...................................
Aláírás

20%-kal csökkentjük
hirdetési tarifáinkat!
A mostani gazdasági helyzetben minden cégvezető törekszik
kiadásai csökkentésére, ugyanakkor új piacokra, termékekre és
szolgáltatásokra is szert kell tennie.
Szeretnénk segíteni Önöknek abban, hogy minél szélesebb
körben tudják bemutatni tevékenységüket, szolgáltatásaikat, piaci
üzeneteiket, és mindezt minden korábbinál kedvezőbb feltételekkel.
Ennek érdekében áttekintettük a
hirdetési tarifáit és
ezúton értesítünk mindenkit, hogy kedvezményes akciónkat
meghosszabbítva, év végéig egységesen 20%-kal mérsékeljük
hirdetési árainkat. Így a kamara tagjai a számukra állandó
jelleggel biztosított 10%-os kedvezménnyel együtt most 30%kal olcsóbban hirdethetnek a Kamarai Futárban.
Örülnénk, ha minél többen élnének ezzel a rendkívüli lehetőséggel, hogy célzottan, a gazdasági szférában működő közel
2300 vállalkozáshoz, cégvezetőhöz juttathatják el kereskedelmi,
szolgáltatási ajánlataikat.
Ne feledje: Kis befektetés, nagy lehetőség!
Kérjen részletes információt a futar@csmkik.hu címen vagy
telefonon kamaránk ügyfélszolgálatán!

Konferencia Vásárhelyen

A magyar gazdaság üzemzavarai

A Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Hódmezővásárhelyi
Városi Szervezete és a megyejogú
város önkormányzata A magyar
gazdaság üzemzavarai címmel konferenciát rendez november 24-én
10 órai kezdettel a polgármesteri
hivatal dísztermében.
A konferencián való részvétel
ingyenes !
Jelentkezni november 19-ig a
hmvhely@csmkik.hu e-mail címén,
vagy a (62) 244-064-es telefonon
illetve faxon lehet.
Program
9.15–10 Regisztráció
10.00–10.20 A konferencia megnyitása.
Dr. Hampel Tamás (CSMKIK
H ó d m e z ő v á s á r h e l y i Vá r o s i
Szervezetének elnöke, a Code-In
Kft. ügyvezető igazgatója.)
10.20–10.30 A konferencia résztvevőinek köszöntése.

Dr. Lázár János (országgyűlési
képviselő, Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város polgármestere)
10.30–11.20 „A magyar gazdaságot
torzító hatások, tényezők a számvevő
szemszögéből”
Előadó: Dr. Kovács Árpád (Állami
Számvevőszék elnöke, egyetemi tanár).
11.20–11.50 Kávészünet.
11.50–12.40 „Gyógyítás helyett
hibás diagnózis és hibás terápia?”
Előadó: Dr. Róna Péter közgazdász,
jogász, az ELTE egyetemi tanára és
szenátora.
12.40–13.30 „ A polgári jog
m a g y arors z á g i ko d i f i k á c i ój a
és „az új MAGYAR POLGÁRI
TÖRVÉNYKÖNYV problémái”
Előadó: Dr. Kecskés László (tanszékvezető egyetemi tanár, a MKIK
mellett működő választott bíróság
elnöke)
13.30–13.40 Zárszó.

A témaválasztásról

A gazdaság mai, meglehetősen viharvert helyzetét, és az ide vezető okokat már eddig is sokan és sokféle megközelítésből próbálták magyarázni,
sőt magyarázzák még mostanság is. De vajon melyek azok a valódi okok,
amelyek miatt a magyar gazdaság sérülékenyebb és fejlődésképtelenebb,
mint lehetne, sőt még annál is, mint számos, korábban nálunk rosszabb
helyzetben lévő országé.
Ezzel a konferenciával azokat a problémákat szeretnénk az érdeklődő
hallgatóság számára megválaszolni, amelyeket eddig vagy nem vettek elég
komolyan, vagy egyáltalán fel sem ismertek, ha másért nem, azért mert
nem is törekedtek azok megismerésére.
Felkért előadóink a maguk szakterületén valamennyien kiemelkedő
felkészültségű, neves és kifejezetten kreatív módon gondolkodó tudósok,
akik vállalták, hogy közösen adják meg sajátos megközelítésű magyarázataikkal gazdaságunk hervadásának okait, és egyúttal receptjét is a lehetséges
megújításnak.
A konferencia hallgatósága bizonyosan nem fog csalódni, és olyan
ismeretekkel válik gazdagabbá, amelyekkel egyetlen csokorba szedetten,
hasonló problémakezelés által, nem igen találkozhat máskor.
Éppen emiatt reméljük, hogy a konferencia témái számot tarthatnak
érdeklődésére, amelyre ezúton tisztelettel meghívjuk.
Hampel Tamás elnök
CSMKIK Hódmezővásárhelyi Városi Szervezet

