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Kínai–magyar üzleti fórum Szegeden

Erősítik Csongrád megye és
Shaanxi tartomány kapcsolatait

Kínai–magyar üzleti fórumot
szervezett a Csongrád Megyei
Önkormányzat és a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az eseményen Nemesi
Pál, a megyei önkormányzat
elnöke és a Shaanxi tartományból érkezett több mint 20 fős
delegáció vezetője, Xue Hua, a
Kínai Nemzetközi Kereskedelemfejlesztési Bizottság Shaanxi
Albizottság elnöke a kétoldalú
gazdasági kapcsolatokat erősítő
együttműködési megállapodást
kötött.

Nemesi Pál és Xue Hua írta alá
az együttműködési megállapodást

Kamarai Futár
A megállapodás értelmében
a két szervezet a jövőben szorosabbra fűzi kapcsolatait, a két
térség közti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése
érdekében.
Az aláírás előtt Nemesi Pál
kamarai elnök rövid köszöntőjében bemutatta a gazdasági
önkormányzat tevékenységét,
illetve szót ejtett a megye gazdasági szerkezetéről. Ezt követően
Shaanxi tartomány adottságairól
hangzottak el fontos információk.
Kakas Béla, a megyei önkormányzat elnöke mutatta be a
térséget, hangsúlyozva, hogy
az – mint ahogyan Magyarország
is – befektetésre ajánlott terület.
A megye gazdaságát bemutatva
egyebek mellett a megye magas minőségű mezőgazdasági
termelői tevékenységét és a
zöldenergia-termelésben, valamint a termálenergiában és
a gyógyvizekben rejlő lehetőségeket emelte ki.
A bevezetőket követően több
magyar és kínai vállalkozás mutatta be tevékenységét, valamint
jövőbeli terveit. A nap végén pedig a delegáció látogatást tett a
szegedi lézerközpontban is.

Japán érdeklődés Hódmezővásárhelyen
A JETRO budapesti irodájának
vezetője és munkatársai voltak
kamaránk vendégei a november 24-i
hódmezővásárhelyi rendezvényünkön. A JETRO japán kormányzati
szervezet, a világ több mint 50
országában rendelkezik irodákkal.

A szervezet célja a kereskedelmi és
befektetési kapcsolatok fejlesztése,
támogatása.
Ifj. Hajdú József, kamaránk
hódmezővásárhelyi városi szervezetének elnöke köszöntötte
a résztvevőket, majd Masahide

Honda, a JETRO budapesti irodájának vezérigazgatója ismertette
röviden látogatásuk célját. Az iroda munkatársai bemutatták az
iroda szolgáltatásait, valamint a
magyarországi japán cégeket. A
tájékoztatókat követően kérdé-

sekre és személyes konzultációra is
volt lehetőségük a résztvevőknek.
A japán–magyar kereskedelmi
és befektetési kapcsolatokról, valamint az iroda szolgáltatásairól
bővebb információ a www.csmkik.
hu honlapon elérhető.

Hajdú József, a kamara vásárhelyi szervezetének elnöke,
Masahide Honda a JETRO Budapest vezérigazgatója, és
munkatársai, Ormándy Zsolt és Balázs Laura.
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XIX. Nemzetközi Közlekedési Konferencia a kamarában

Digitalizáció a közlekedésben
A Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, az Enterprise Europe
Network-Szeged a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit
Kft.-vel, valamint a Közlekedéstudományi Egyesülettel együttműködésben, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara támogatásával november 23–24-én immár tizenkilencedik
alkalommal szervezett Nemzetközi
Közlekedési Konferenciát Szegeden. Az idei rendezvény témája:
digitalizáció a közlekedésben. A
kétnapos rendezvény levezető
elnöki tisztét hagyományosan dr.
Szeri István, az MKIK Közlekedési
és Logisztikai Kollégium elnöke, kamaránk tiszteletbeli elnöke látta el.
Nemesi Pál, kamaránk elnöke nyitotta meg a kétnapos közlekedési
konferenciát, örömét és lokálpatrióta elégedettségét fejezte ki azzal
kapcsolatban, hogy immáron 19.
alkalommal Szeged, a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
ad otthont a közlekedési szakma
legnagyobb éves rendezvényének. A
digitálizációt ő is az életünk szerves
részének nevezte, amit a gazdaság,
az üzleti szféra egyetlen ága és képviselője sem tud ma már nélkülözni.
A hatékonysághoz, a versenyképes

gyei Kormányhivatal Szegedi
Járási Hivatalának vezetője, aki
arra hívta fel a figyelmet, hogy a
közigazgatásban, az állami szolgáltatásokban is egyre bővül az
elektronikusan elintézhető ügyek
köre. Ugyanis az államigazgatás
célja is az, hogy minden magyar
vállalkozásnak legyen lehetősége
digitális fejlesztésekkel is növelni
versenyképességét. Szeged város
nevében Nagy Sándor alpolgármester köszöntötte a konferencia
résztvevőit, s röviden emlékeztetett a város közlekedéssel kap-

Tóth Andor Nándor a digitalizáció alatt
a digitális rendszerek összehangolását is érti.

hídfőjénél, ki mivel közlekedik
éppen – jegyezte meg az alpolgármester.

Összehangolni a digitális
rendszereket
Tóth Andor Nándor, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium közlekedési hatósági ügyekért felelős
helyettes államtitkára A digitalizáció szükségessége a közlekedési
ágazatban Magyarországon címmel tartotta meg nyitó előadását.
Bevezetésként rögtön tágabb értelmezést adott a digitalizációnak,
ami a digitális rendszerek közötti
átjárhatóságot és összehangolást
jelenti. A közlekedési digitalizáció
célja az infrastruktúra és gördülőállomány hatékonyabb használata, az utazóközönség megfelelő
tájékoztatása, a közlekedésbiztonság színvonalának emelése, a
használatarányos útdíjfizetés és a
biztonságos szállítmánykövetés.
Széles körben elterjednek a mindenki számára, minden időben,
mindenhol rendelkezésre álló
közlekedési információs szolgáltatások. Elvárható például, hogy az
utazás egy okostelefon segítségével teljes mértékben tervezhető,
és lebonyolítható legyen.

Csak intelligensen!
működéshez a közlekedésben is
feltétel ma már digitális technikák
alkalmazása. Pozitív példaként az
EKÁER-t, az Elektronikus Közúti
Áruforgalom Ellenőrző Rendszert
említette, mely sikeresen beváltotta
a hozzá fűződő reményeket, hiszen
tényleg nyomon követhetővé vált
az áruk útja.

Versenyképességi kérdés
Köszöntötte a konferenciát
Holubán Csilla, a Csongrád Me-

csolatos digitális fejlesztéseire,
melyek során, mint fogalmazott,
mindig a polgárok igényeit tartják
szem előtt. Utalt a készpénzes
fizetés mellett a mobiltelefonos és
érintőkártyás fizetést is lehetővé
tevő napelemes parkolóautomatákra, továbbá arra a pályázati
projektre, melynek segítségével
az emberek közlekedési szokásait
igyekeznek felmérni. Érdemes
tudni például, hogy esős időben mi
történik a Belvárosi híd újszegedi

A digitalizációs közlekedési projektek közül több már meg is valósult, ilyenek például: Volán ROP
projektek; Multimodális menetrendi kereső (Volán–MÁV–BAHART);
VÉDA – Közúti Intelligens Kamerahálózat; EKÁER – Elektronikus
Közúti Áruforgalom Ellenőrző
Rendszer; intelligens parkolási
rendszerek; Connect-Easyway-Crocodile forgalomirányítást támogató projektek; Helyközi Közösségi
Közlekedési Információs Rendszer

– EGYJEGY; HU-GO – Elektronikus
Útdíjszedési Rendszer.
A folyamatban lévő digitalizációs
projektek közül is többet megemlített a helyettes államtitkár:
Nemzeti Adat-hozzáférési Pontok;
KIRA – Közlekedési Információs
Rendszer és Adatbázis; LECHNER
adatközpont; Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer; MÁV-Start
jegyértékesítési rendszer; RIGÓ/
AFC; autóbuszos, valamint a vasúti
fedélzeti közlekedés utastájékoztatásának fejlesztése.
Az intelligens parkolási rendszerek közül a kecskemétire hívta
fel a figyelmet az előadó, ahol a
Kálvin téren 57 darab szenzoros
parkolóhely-érzékelő van felszerelve, jelzi a valós idejű foglaltsági
adatokat, mind a közlekedők mind
az üzemeltetők részére. A rendszer tavalyi bevezetése óta 10
százalékkal nőtt a helykihasználás,
nem beszélve arról a kényelmi
szolgáltatásról, hogy online meg
tudja nézni az autós, hogy van-e
szabad hely, és ha igen, hol.

Jövőkép
Tóth Andor Nándor felvázolta
a közlekedés digitális jövőképét,
amit minden közlekedésszervezőnek, szakpolitikusnak, és magának
a közlekedési szolgáltatásokat
igénybe vevő nagyközönségnek
érdemes szem előtt tartania:
biztonságos, hatékony és tiszta utazás; jól informált utas; jól
üzemeltetett úthálózat; hatékony és biztonságos áruszállítás;
kapcsolódó kiváló minőségű ICT
(Information and Communication
Technology), infrastruktúra.
(A lapzártánk idején véget ért
közlekedési konferenciáról következő
számunkban részletes összefoglalóval
jelentkezünk.)
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Kamarai Futár

Kereskedők, autószerelők, villanyszerelők, szakácsok, pincérek, cukrászok, kozmetikusok és
gázfogyasztóberendezés-szerelők

47 mestert avattak Csongrád megyében
Lezárultak nyolc szakmában a
180 órát felölelő mesterképzések
Csongrád megyében. A szakmai
felkészítésben és a vizsgák sikeres
lebonyolításában nagy szerepet játszottak a megye szakképző iskolái,
illetve az alábbi szegedi vállalkozások: Art Hotel Szeged, Heléna
Kozmetikai Stúdió, Hunguest Hotel
Forrás, valamint a Magyar Autóklub
szegedi szervezete.
A mesterjelöltek szakmai felkészültségükről háromtagú mestervizsga bizottság előtt adtak
számot. A mestervizsgák október
2-án kezdődtek, melyek gyakorlati írásbeli, illetve szóbeli részből
álltak, és október 31-én zárultak.
A mestervizsga kemény követelményeket támasztott a jelöltekkel
szemben, 47-en megfeleltek ezeknek az elvárásoknak és fogadták
őket mesterekké.
November 9-én a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
székházában ünnepélyes keretek
között megtartott mesterlevélátadón vehették át mesterlevelüket a kereskedő, az autószerelő, a
villanyszerelő, a szakács, a pincér,
a cukrász, a kozmetikus és a gázfogyasztóberendezés-szerelő szakma
képviselői.
A kamara köszönetet mond a
felkészítő és kérdező tanároknak,
valamint a vizsgákon részt vevő
vizsgabizottsági elnököknek és
tagoknak.

A most avatott
mesterek névsora:

Kozmetikusok
1. Nagyné Szalamia Elvira
2. Vastag Anasztázia
Pincérek
1. Baranyi Gábor Jenő
2. Csobán József Péter
3. Germann-né Belágyi Mária
4. Horváthné Dékány Gyöngyi
5. Kispál Balázs Mátyás
6. Kozák Hajnalka
7. Magony László
8. Nagy Norbert
9. Nagyapáti Roland
10. Németh Zsolt Sándor
11. Szeremlei Győző
12. Uj Bálint Endre
Kereskedők
1. Böröcz Marianna Edit

2. Gyuris Anikó
3. Kiss Józsefné
4. Matuszka Józsefné
5. Orovecz Józsefné
6. Ötvös Margit
7. Rúzsa-Bakacsi Anikó
8. Simon Katalin
9. Szombathelyiné Szabó Anikó
10.Vékesné Daka Edit

Cukrászok
1. Domonkos Noémi
2. Nagy Nikolett
3. Novák Ádám
Szakácsok
1. Kis Zsolt
2. Pintér Gábor
3. Paku László
4. Mári Gergely

Autószerelők:
1. Kis László
2. Körmendi Zoltán
3. Lippai Ferenc
4. Sávolyi Gábor
5. Szabó Szilárd Ferenc
6. Szabó Zoltán

Gázfogyasztóberendezésés csőhálózat-szerelők
1. Csanádi László Balázs
2. Gubicz Máté
3. Horváth Viktor
4. Katona Róbert
5. Nagy Ferenc
6. Pál András Attila
7. Vetró Róbert

Villanyszerelők:
1. Buknicz Gábor
2. Frank András
3. Pengő Ferenc
Kereskedők

Pincérek

Szakácsok

Vizsgabizottsági elnökök
kinevezése

Az ünnepélyes mesterlevél-átadó
ceremóniát megelőzően kamaránk
elnöke, Nemesi Pál adta át a sikeresen pályázó mester vizsgabizottsági
elnököknek kinevezéseiket:
Bálint Ferenc, Eperjesi Péter, Gombos
Ervin, György Sándor, Kahr Csaba,
Kapás Edit, Rabi Zsolt, Rocskár György,
Szőke Zoltán László, Vad Sándor Mihály.
A projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium finanszírozásában valósult
meg az Nemzeti Foglalkoztatási Alap
képzési alaprész terhére, a projekt,
illetve a támogatási szerződés száma:
NFA-KA-NGM-1/2016/TK/06
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Autószerelők

Villanyszerelők

A szakképzési hozzájárulás
elszámolásának lehetőségei
A Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara előadást szervezett a szakképzési hozzájárulás
elszámolásának témájában olyan
gazdálkodó szervezetek számára,
amelyek jelenleg is részt vesznek
képzőhelyként tanulószerződéssel vagy együttműködési megállapodással a szakközépiskolai és
szakgimnáziumi tanulók gyakorlati
képzésében.
Kamaránk egy átfogó tájékoztatást és konzultációs lehetőséget
biztosított a gyakorlati képzés felmerülő költségeinek elszámolási
lehetőségeiről az érintett vállalkozások, illetve könyvelőirodáik,
valamint a szakképző intézmények
képviselői részére november 21-én
Hódmezővásárhelyen, november
22-én pedig Szegeden.

Tímárné Staberecz Teréz, a kamarai tanácsadói hálózat szakértője, a
rendezvény előadója tájékoztatta
a résztvevőket, hogy hogyan kell
a szakképzési hozzájárulás alapját,
mértékét meghatározni. Továbbá ismertette a kötelezettség
teljesítése alóli mentességeket
és az adózási módok szerinti kötelezettségeket; a szakképzési
hozzájárulási kötelezettség teljesítését; a gyakorlati képzés kötelező,
teljesítést igazoló dokumentumait; valamint a gyakorlati képzés
után elszámolható éves alap- és
kiegészítő csökkentő tételekkel
kapcsolatos tudnivalókat.
A rendezvényt az NFA-KANGM-1/2016/TK/06. számú projekt
finanszírozza.

Gázfogyasztóberendezésés csőhálózat szerelők

Átadták a Szeged
Szakképzéséért Díjakat
Cukrászok

Kozmetikusok

A Szegedi Szakképzési Centrum
2016-ban hagyományteremtő jelleggel alapította meg a Szeged
Szakképzéséért Díjat. Az elismerést
a színvonalas szakismereteket biztosító, és minőségi munkahelyek
betöltését lehetővé tevő szakoktatást és szakképzést népszerűsítő
Szakképzési Hét keretében adják
át a díjazottaknak.
Ezt az erkölcsi és szakmai elismerést azok a vezetőségi, oktatási területen tevékenykedő vagy
technikai háttér biztosításában
részt vevő dolgozók kaphatják, akik
adott évben a legtöbbet tesznek a
szakképzésért. A díjak odaítélése
a centrum vezetése és a tagintézmények igazgatóinak ajánlása
alapján történik.
Az idei díjátadásra november 23án került sor a Vedres István Építőipari Szakgimnázium dísztermében.
A díjazottak, megjelent vendégeik
és a részt vevő kollégák tiszteletére
ünnepi műsorral készültek a Szakképzési Centrum iskoláinak tanulói
és dolgozói.
A Simor Márton szobrászművész
által tervezett rézplakettet tizenegyen vehették át egy elismerő
oklevél kíséretében.

Díjazottak:
Gyömbér Márta tagintézményvezető, Krúdy Gyula Kereskedelmi,
Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnázium és Szakközépiskola.
Kardos Lászlóné gazdasági osztályvezető, Szegedi Szakképzési
Centrum.
Hoffman László épületgépész szakoktató, Móravárosi Szakgimnázium
és Szakközépiskola.
Dorogi Zoltánné gazdasági csoportvezető, Móravárosi Szakgimnázium
és Szakközépiskola.
Kerekes Lászlóné tanár, Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnázium.
Dobó Lajos gyakorlati oktatásvezető, Déri Miksa Szakgimnázium és
Szakközépiskola.
Szalma Péterné iskolatitkár, Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai
Szakgimnázium.
Dr. Emődiné dr. Tihanyi Katalin
szakoktató, Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola.
Masa László gyakorlati oktatásvezető, Gábor Dénes Szakgimnázium.
Epam Systems Kft., együttműködő
partner.
Krámli Henrik 14. évfolyamos
tanuló, Vasvári Pál Gazdasági és
Informatikai Szakgimnázium.
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Műhelybeszélgetés Csongrád Megye Gazdasági Jövőképéről a szakképzés aspektusából

Vízió, stratégia, program
A Csongrád Megyei Fejlesztési
és Képzési Bizottság őszi szakképzési rendezvényein arra kereste a
választ, hogy a gazdálkodó szervezetek és a szakképzés intézményeinek együttműködésével
hogyan növelhető a munkaerő
felkészültsége, a munkaerő-piaci
igényeknek való megfelelése. A
hódmezővásárhelyi rendezvényen
az ipar és szolgáltatás, az ásotthalmin az agrárium sajátosságaira
fókuszáltak, ezúttal jellemzően
rövid távú megoldásokkal és a
jelennel foglalkoztak.
A harmadik, november 13-ai
MFKB rendezvény új idődimenziót nyitott. Körvonalazódik a
Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara által koordinált
Csongrád Megye Gazdasági Jövőképe program, amely hosszú távra
kívánja megfogalmazni azokat a
kitörési pontokat, megjelölni azokat a húzóágazatokat, amelyek a
megyének a jelenleginél nagyobb
gazdasági szerepet, nagyobb
jövedelemtermelő képességet

Dr. Majó-Petri Zoltán a jövőkép
alkotás szerepéről beszélt

biztosíthatnak. A műhelybeszélgetésen az MFKB-tagok mellett
részt vettek vállalkozások képviselői, a szakképzési centrumok
főigazgatói, a tagintézmények
igazgatói, a felnőttképzésben,
a foglalkoztatási paktumokban
érintett szakemberek.
Dr. Majó-Petri Zoltán, a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
gazdaságfejlesztési munkabizottságának vezetője, a Szegedi Közlekedési Társaság igazgatója, a Szegedi
Tudományegyetem egyetemi docen-

se előadásában megfogalmazta a
jövőképalkotás szerepét. Kiemelte,
hogy a 2018–2030 közötti időszakra
szóló jövőképalkotás nem program,
nem stratégia, hanem egy világos
vízió, arra vonatkozóan, hogy hova
szeretnénk eljutni, ha itt akarjuk
tartani a megyében a fiatalokat. A
jövőképben megfogalmazódik a
közös célkitűzés, amelyhez majd
lehet stratégiát és programot alkotni.
A résztvevők egyetértettek abban, hogy a közös gondolkodás
a jövőképalkotás lényegi eleme,

sikerességét az biztosítja, hogy
széles körben lehessen a témáról
véleményt formálni. Néhányan
megfogalmazták véleményüket,
lényegében saját és szervezetük
felelősségét, az együttműködést,
a kamara koordináló szerepét
emelték ki. Nagy hangsúlyt kapott
az oktatással, képzéssel kapcsolatban, hogy azt most kell a jövő
kihívásaihoz igazítani.
A rendezvényt az NFA-KANGM-1/2016/TK/06. számú projekt
finanszírozza.

Megjelent a kamara pályaválasztási kiadványa, a Szakmasoroló

Találd ki magad! – Pályaválasztásról az IH-ban
November közepén befejeződtek a kamaránk által szervezett üzemlátogatások, és
egy megarendezvénnyel zárult
a 2017-es év pályaorientációs
időszaka. A Csongrád Megyei
Kormányhivatal hagyományteremtő jelleggel pályaválasztási
kiállítást rendezett Szegeden,
az IH Rendezvényközpontban.
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiállítóként képviseltette magát. A
kiállítás célja, hogy a részt
vevő fiatalok megtalálják a
nekik megfelelő középiskolát,
szakmát.
A rendezvényen népszerű
volt a kamara pályaválasztási
kiadványa, a Szakmasoroló. A
kiadványban szereplő középiskolák, szakmák felsorolása,
részletezése komoly érdeklődést váltott ki, ahogyan a
hiányszakmás rész is. A fü-

zet egyik fontos célja, hogy
bemutassa a megyénkben
tanulható legtöbb szakmát,
azoknak diáknyelven megírt
ismertetőjével együtt. Többen
érdeklődve nézték a Szakma
Sztár 2017-es kisfilmjét, hiszen
többen nem is gondolták, hogy
sztárok nemcsak a színpadon
születnek…
A kamara a rendezvénysorozatot lezáró szombati családi
napon is képviseltette magát a
Szent-Györgyi Albert Agórában
Szegeden, ahol szintén hasznos információkkal láttuk el a
tanulókat és szüleiket.
A program a Nemzetgazdasági Minisztérium finanszírozásában valósult meg a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap képzési
alaprész terhére. A projekt,
illetve a támogatási szerződés
száma: NFA-KA-NGM-1/2016/
TK/06
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Donáth Roland: Ha egy vállalkozásnak segítségre van szüksége, először a kamara jusson eszébe

A makói térségnek is fel kell
zárkóznia a magyarországi átlaghoz
A tavaly augusztusi tisztújító térségi ülésen újraválasztották Donáth Rolandot, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 36 éves makói térségi elnökét. Szívfájdalma, hogy még mindig
passzívak a vállalkozók, pedig a kamara sok mindenben a segítségükre lehet, főleg a legkisebbeknek, a mikro- és kisvállalkozásoknak. Jól ismeri nemcsak a makói, de a megyei vállalkozók, cégek
helyzetét, gondjait, hiszen az egyik legsikeresebb helyi vállalkozás, a Váll-Ker Kft. egyik vezetője.
Szeretné, ha a makói térség gazdasága minél hamarabb fel tudna zárkózni az országos átlaghoz.
– Elnök úr, először is szeretnénk bemutatni.
Kérem, beszéljen kicsit a munkájáról és a makói VállKerről, úgy is, mint a sikeres vállalkozás titkáról!
– 2004 óta dolgozom a Váll-Ker Kft.-nél, jelenleg mint üzemvitel-vezető. A céget 1992-ben
alapította 18 ember 1 millió forint törzstőkével
– mára 250 fős dolgozói létszámmal 1 milliárd
Ft-os törzstőkével évi 4 milliárd feletti árbevétellel ez Magyarország második legnagyobb
kandallógyártó cége. Évente több mint 35 ezer
kandallót gyártunk, és termékeink 98 százalékát
Nyugat-Európába exportáljuk. A VállKer Kft. sikeressége kezdetekben
a tulajdonosok kockázatvállalásán
alapult, majd a későbbi növekedés annak a szemléletnek volt köszönhető,
hogy a vevői igényeket, az innovációt
mindenkor kiemelten kezeljük, illetve,
hogy a tulajdonosok az osztalékot
nem veszik ki, fejlesztésre fordítják. Ezek miatt mondható a Váll-ker
Kft. a legnagyobb, száz százalékban
magyar tulajdonú makói vállalatnak.
– Milyen a makói vállalkozók közérzete?
Vannak-e olyan speciális helyi sajátosságok, adottságok – előnyök vagy hátrányok –, amelyek csak itt jellemzőek?
– Nagyon nagy a passzivitás, nehéz a
vállalkozókat megmozdítani. A makói térségben,
ahogyan megyénkben is, a vállalakozások 95
százaléka mikrovállalkozás, 1-2 fővel. Minden
ügy intézése a vállalkozás vezetőjére marad.
Emiatt is nehéz egyéb feladatokban aktivizálni őket. Emellett térségünkre is jellemző a
szakemberhiány a jól képzett szakmunkástól
a mérnökökig. A nagyobb makói cégek 30 kilométeres körzetből hoznak munkavállalókat,
és még ez sem elegendő. Most ugyan jelentős
előrelépés látszik a szakképzésben, de ennek
hatásait sajnos csak évek múlva érzékelhetjük.
Ráadásul a képzésben ma azt kellene tudni,
hogy 5-10 év múlva milyen szakemberekre lesz
igény, és ezeknek a képzését erősíteni.
– Mennyiben tekinti a makói önkormányzat
partnernek a kamarát, és személy szerint önt,
mint a kamara térségi elnökét?
– Nagyon jó a kamara és az önkormányzat
viszonya. Legutóbb október elején volt egy
egyeztetés, amelyen az önkormányzat részéről
Farkas Éva Erzsébet polgármester asszony vett
részt, a CSMKIK részéről pedig a teljes ügyvezetőség, beleérvte Nemesi Pál elnök urat és
dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna titkárasszonyt is.
Ezenkívül néhány makói cégvezető volt még

feltétlenül tudják kitermelni azt a bért, ami
itthon tartja a munkavállalót. Hosszú távon
viszont csak az ilyen cégek maradnak talpon.
– Újraválasztását követően beszélt a kamarai
szervezettségről, arról, hogy a kamarát szeretnék
közelebb vinni a vállalkozókhoz, illetve fordítva,
a vállalkozókat közelebb hozni a kamarához.
jelen. Ezen a megbeszélésen is a makói térség Hogyan, milyen programokkal, szolgáltatásokkal
gazdasági helyzetéről beszéltünk, valamint lehet vonzóbbá tenni a kamarát a vállalkozók
arról, hogy mit lehet a térség gazdasági fellen- számára?
dülésének érdekében tenni.
– Ez egy nagyon nehéz kérdés, amivel mond– Alapvető érdeke minden térségnek a gazda- hatom, az összes térségi elnök küzd. Sajnos
ságfejlesztés – mi az amit ezen a téren kiemelne kamaránkban az önkéntes tagságot vállalók
az elmúlt években a makói térségből?
átlagéletkora folyamatosan nő. Nem könnyű a
– Az ipari park fejlesztését mindenképpen meg mai fiatal vállalkozók figyelmét annyira felkelteni
kell említeni. Ezenkívül folyamatos egyezteté- egy-egy rendezvényünkre, hogy el is jöjjenek.
sek folynak, hogy miként lehet a vállalkozások Nagyon sokan nem tudnak hosszú távon gondolterheit csökkenteni. Örömmel látom, hogy a kodni, és most nem feltétlenül a képességekre
gondolok, hanem a lehetőségekre.
Ahogyan már említettem annyira a
Donáth Roland innovatív szemmindennapok problémáival vannak
léletét munkahelyéről, a makói
sokan elfoglalva, hogy nem tudnak
kandallógyárból hozza.
időt áldozni arra, hogy a rendezvényeinken kapott információkkal,
képzésekkel esetleg elébe tudjanak
menni a jövőbeni problémáknak.
Sajnos az igényfelmérés is nehézkes.
Megkereséseinkre általában azok
reagálnak, akikkel egyébként is van
kapcsolatunk. Kamaránk egyik legfőbb feladata az érdekvédelem és a
szakmai segítségnyújtás. Azt kellene
elérnünk, hogy ha egy vállalkozónak
ezekben a témákban segítségre van
szüksége, akkor először a kamara
városvezetés a helyi beruházásokba igyekszik jusson eszébe, és hozzá forduljon bizalommal.
helyi vállalkozókat bevonni, ha másként nem Mint már említettem, sok az egy-két fős miklehet, legalább beszállítóként, alvállalkozóként, rovállalkozás – a kamara a szakmai segítséggel
és azt is komoly előrelépésnek tartom, hogy a éppen az ő vállukról tudja a legkönnyebben
makói önkormányzat ösztöndíjjal támogatja a levenni a terheket.
– Ha egy év múlva ugyanígy leülünk beszélhiányszakmákat tanuló fiatalokat.
– Manapság nem a munkanélküliség, hanem getni, minek kellene addig történnie, változnia,
éppen a munkaerőhiány okozza az egyik leg- hogy elégedett legyen az eredményekkel – úgy
nagyobb problémát a cégek életében. Hogyan is, mint gazdasági szereplő, és úgy is, mint
állnak e téren a makói vállalkozások? Milyen kamarai vezető?
– Egy év nagyon rövid idő makrogazdaság
megoldásokban gondolkodnak ők, illetve mit
tekintetben. Ha belegondolok, hogy néhány éve
tud segíteni a város?
– Makón is hasonló a helyzet, mint megyében. még a munkanélküliség problémájáról beszélSok a képzetlen munkaerő, illetve nem abban tünk, ma pedig már a szakképzett munkavállalók
képzett, amilyen szakmákra jelenleg igény van. hiányáról, akkor azért érezhető, hogy az irány
Ezeknek a munkavállalóknak az átképzésének jó, és ezen az úton kell tovább haladni. Rövid
a támogatására, valamint munkába állásának távon azon kell a továbbiakban gyorsítani, hogy
a segítésére lehetne több erőforrást fordítani. térségünk minél hamarabb fel tudjon zárkózni
A vállalkozásoktól azt az ideiglenes megoldást a magyarországi átlaghoz. Ebben segítségünkre
hallom, hogy megpróbálják saját berkeiken belül lehet, hogy a megye gazdaságát nem egy-két
kinevelni a szakember-utánpótlást. Ilyesmire a nagy cég adja, hanem sok kisebb – ennek
mi cégünknél is van példa. Egy másik probléma, megvannak a maga előnyei. Ami pedig magát
hogy Makón, de Csongrád megyében is alacso- a kamarát illeti: remélem, hogy a vállalkozások
nyabb az átlagkereset az országosnál. Emiatt van minél nagyobb hányada ismeri fel a gazdasági
elvándorlás, részben Nyugat-Magyarországra, önkormányzathoz való tartozás előnyeit, ami
részben Nyugat-Európába. Az itteni cégek nem a kamara súlyát is csak tovább növelné.
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Feltételei vannak a sikernek – Ismerni kell a célország
üzleti kultúráját is

Külpiaci lehetőségek
a közép-európai régióban

A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. szervezésében kamaránk közreműködésével több
mint 30 vállalkozás részvételével megtartott
üzleti fórumon Szlovákia, Ausztria, Szerbia
és Románia üzleti környezetével és a benne
rejlő üzleti lehetőségekkel, valamint a Magyar
Export-import Bank Zrt. által nyújtott exportfinanszírozási lehetőségekkel ismerkedhettek
meg a résztvevők.
Hasznos információkkal gazdagodhattak a
jelenlévők a szomszédos országok gazdasági

húzóágazatairól, a jogi és szabályozási környezet
jellemzőiről, az ottani üzleti kultúra sajátosságairól, az adott piacra belépni szándékozókkal
kapcsolatban támasztott íratlan elvárásokról.
A külpiacra lépni szándékozó magyar vállalkozásokkal szemben egységes elvárásként
fogalmazódott meg az előadók részéről a
célország üzleti kultúrájában való jártasság,
az adott ország nyelvére is lefordított idegen
nyelvű honlap, bemutatkozó anyag, a tárgyalási
nyelv magas szintű ismerete, és az üzleti életben
elvárt pontosság (válaszadás, árajánlatadás stb.
tekintetében).
Az előadásokat követően személyesen is
konzultálhattak az érdeklődők az Enterprise
Europe Network hálózat,
valamint az Eximbank
helyi képviselőivel, illetve lehetőség nyílt az
MNKH szlovák, osztrák,
szerb és román regionális irodáinak vezetőivel
kétoldalú megbeszélések folytatására.

Kamarai Futár

Bangladesi nagykövet
a kamarában

Kamaránkba látogatott Banglades nagykövete, Mohammed Abu Zafar. Látogatásának
célja a magyar–bangladesi üzleti kapcsolatok
és a kétoldalú árucsere-forgalom erősítése
volt.
A Magyarország és Banglades közötti
árucsere-forgalom jelenleg 10 millió EUR-ra
tehető, ami azt bizonyítja, hogy számos export- és importlehetőség áll kiaknázatlanul
az üzletemberek előtt. A távol-keleti ország
Kína után a második legnagyobb exportőre a
ruházati cikkeknek. Több mint 100 országba
exportál gyógyszeripari termékeket, kiemelkedő a bőrgyártás és kerékpárgyártás is az
országban.
Banglades befektetésösztönzési kezdeményezései is igen kedvező feltételeket
biztosítanak a betelepülni vágyó cégeknek:
8 befektetői zónával és jelentős adókedvezményekkel várják a vállalkozásokat.
Emellett importlehetőségek is vannak, így
például gyógyszerek, ruházati termékek, bőráruk behozatala kecsegteti jó feltételekkel a

magyar cégeket. Export terén viszont főként
élelmiszeripari termékeket vár az ország,
például napraforgóolajra is szükség lenne.
Jövő év első felében a nagykövetség
kamaránkkal együtt közös üzleti reggeli
keretében szeretné közelebbről is megismertetni a konkrét üzleti lehetőségeket a
megyei vállalkozókkal.

Húszéves a Duna–Körös–Maros–Tisza Regionális Együttműködés
Ünnepi közgyűlés keretében
ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Duna–Körös–Maros–
Tisza Regionális Együttműködés
Újvidéken.
Az együttműködésről szóló
okiratot 1997. november 21-én
Szegeden, a Csongrád Megyei
Közgyűlés kezdeményezésére
írta alá négy romániai, négy magyarországi határ menti megye
közgyűlésének elnöke, valamint
a Vajdasági Autonóm Tartomány
elnöke.
Céljuk a határ menti régió trilaterális együttműködési lehetősé-

gének kiaknázása volt, a térség
fejlődésének érdekében. Számos
projekt került azóta megvalósításra, többek között turisztikai,
katasztrófavédelmi, egészségügyi
területeken. Gazdasági vonatkozásban az érintett kereskedelmi és
iparkamarák segítették a határon
átnyúló üzleti kapcsolatok létrejöttét és bővülését. Az alapítók
ugyanakkor hangsúlyozták, hogy
emberi kapcsolatok, barátságok
jöttek létre a három ország lakosai,
intézményi munkatársai között,
mely szintén fontos hozadéka az
együttműködésnek.
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A kiküldött munkavállalókra vonatkozó
irányelv az Európai Unióban
Folyamatosan nő a kiküldött munkavállalók aránya az Európai Unióban. A növekedés 2010 és 2014 között 44 százalékos volt, ez közel 2 millió munkavállalót jelent. Ez
hozzávetőlegesen az egységes piac munkavállalóinak 1 százalékát teszi ki. Kiküldött
munkavállalásról akkor beszélünk, amikor a Közös Piacon belül egy szolgáltatást
államhatárokon át nyújtanak és vesznek igénybe átmeneti jelleggel. A legnagyobb
kibocsátó országok Lengyelország, Franciaország és Belgium, míg a legtöbben Németországba, Franciaországba és Belgiumba érkeznek. Leggyakrabban az építőiparban, gyáriparban, az oktatásban, egészségügyben, a szociális és üzleti szolgáltatások
területén alkalmaznak kiküldött munkaerőt.

Az elavult szabályozás már nem a minimálbér szintje alig 300 euró, addig a
kontinens másik végén ez 2000 euró körül
tudja kezelni a problémákat
A kiküldött munkavállalókra vonatkozó
szabályokat jelenleg az 1996-os irányelv határozza meg. Ez kimondja, hogy ugyan a küldő
állam szabályai vonatkoznak rájuk, a fogadó
országban is megilletik őket bizonyos alapvető
jogok (ilyen a minimális bérszint, a munkaidő
és a pihenőidő maximális, illetve minimális időtartama, a minimális éves fizetett
szabadság, vagy a férfiak és a nők közötti
egyenlő bánásmód). Az Európai Unió gazdasági és munkaerő-piaci helyzete azonban sokat változott az elmúlt 20 évben,
szükség van az irányelv felülvizsgálatára.
Tipikus probléma például, hogy mivel a
kiküldő vállalatoknak elég a fogadó állam
minimális bérszintjéhez igazodniuk, hatalmas különbségek alakulnak ki a kiküldött
és a helyi munkavállalók bérezésében. A
fizetések közötti túlságosan nagy eltérés
pedig megzavarja az egységes piac zökkenőmentes működését.
Az Európai Bizottság 2016. március
8-án hivatalos javaslatot terjesztett elő
a munkavállalók kiküldetéséről szóló 1996os irányelv módosítására. A javaslat azon
az elven alapszik, hogy az azonos helyen
végzett azonos munkáért egyenlő díjazás jár,
és kilátásba helyezi, hogy a munkabér és a
munkafeltételek tekintetében a kiküldetésben lévő munkavállalókra általánosságban
ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni,
mint a helyi munkavállalókra. A munkáltatók
a jelenleg hatályos szabályok értelmében
nem kötelesek a fogadó országban érvényes
minimálbérnél többet fizetni a kiküldött
dolgozóiknak, s így utóbbiak ugyanazért a
munkáért gyakran kevesebb fizetést kapnak,
mint a helyiek. Az Európai Bizottság szerint
ennek versenytorzító hatásai is lehetnek.

Kiélesedett nyugat–kelet gazdasági érdekellentét
A problémát a regionális munkaerő-piaci
eltérések generálják. Míg Bulgáriában például

mozog. Ez pedig arra ösztönzi az Európa
szegényebb részein tevékenykedő, ott letelepedett, sokszor éppen ezzel a céllal létesített
vállalkozásokat, hogy Nyugat-Európában
nyújtsanak szolgáltatásokat, mégpedig
oly módon, hogy a származás országában

hatályos, lényegesen kedvezőbb munkajogi
szabályokat és alacsonyabb béreket viszik
magukkal. Ezt hívják a gyakorlatban szociális
dömpingnek.

Ki számít kiküldetésben dolgozó
munkavállalónak?
Az ún. „kiküldött” munkavállaló az, akit
a munkaadója ideiglenesen másik tagállamba küldött egy bizonyos szolgáltatás
elvégzésére. A szabad szolgáltatásnyújtás
az egységes piac egyik alappillére az EUban. A szolgáltatások szabad mozgása a
gyakorlatban annyit tesz, hogy a vállalatok
úgy nyújthatnak szolgáltatásokat egy másik
tagállamban, hogy ott nem kell székhellyel
rendelkezniük. Ehhez azonban lehetővé kell
tenni, hogy alkalmazottaikat ideiglenesen
a másik országba küldhessék a feladatok
elvégzésére. A kiküldetésben dolgozókat
érintő szabályok tehát kulcsfontosságúak

az egységes piac zökkenőmentes működéséhez. Bizonyos ágazatokban különösen
jellemző a munkavállalók kiküldése, 42%-uk
például az építőipari szektorban dolgozik,
21,8%-uk a feldolgozóiparban, 13,5% pedig
az oktatási, az egészségügyi és a szociális ellátással kapcsolatos szolgáltatások
terén. Fontos megkülönböztetni őket
azoktól a munkavállalóktól, akik hos�szú távra költöznek az EU-n belül másik
országba, és a fogadó ország szabályai
vonatkoznak rájuk.

Kompromisszum
Az irányelv módosítását 19 hónapja tárgyalják a tanács különböző szintű ülésein,
ami jól mutatja a kérdés összetettségét és
a belső piac működésére gyakorolt hatását.
2017. október 24-én végre megszületett a foglalkoztatási és szociális
ügyekben illetékes uniós miniszterek
kompromisszumos politikai megállapodása. A résztvevők minősített
többséggel úgynevezett ,,általános
megközelítést” fogadtak el a kiküldetési irányelvről, amelynek alapján
a tagállami kormányokat tömörítő
tanács megkezdheti az egyeztetést
az Európai Parlamenttel. Magyarország hat másik állammal együtt nem
szavazta meg a tanácsi döntést.
A most elfogadott kompromisszum
értelmében a fogadó ország munkajogi feltételeit 12 hónap után kellene
alkalmazni, amit egyszer meg lehetne
hosszabbítani hat hónappal. A bizottság eredeti javaslata 24 hónapról szólt, de sajtóhírek
szerint Franciaország keményen lobbizott
ennek csökkentéséért. Az egyezség egyik
legfontosabb pontja, hogy ezen módosítás
előírásai nem fogják érinteni a fuvarozói
szektort, arra vonatkozóan külön szabályokat hoznak majd. A fuvarozók ugyanis
nem kiküldött, hanem mobil munkavállalók,
így rájuk logikusan más szabályoknak kell
vonatkozniuk. A fuvarozók tehát továbbra
is változatlan feltételekkel folytathatják
tevékenységüket. A javaslat ellenzői úgy
látják, hogy a bizottság által kezdeményezett változtatások következtében a keleteurópai vállalkozások elveszíthetik jelenlegi
versenyelőnyüket a nyugat-európai társakkal
szemben.
A parlament és a tanács várhatóan novemberben kezdi a tárgyalásokat, és szeretnének
megállapodásra jutni az első olvasatban.
(Forrás: MKIK EU Hírlevél 2017/15. szám)
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Szabó Gábor: Ahhoz, hogy a kutatóközpont gazdaságfejlesztési hatásai érvényesüljenek,
szükség van az innovatív vállalkozások letelepedését segítő infrastruktúrára

Indul a tudományos és innovációs park
építése a lézerközpont mellett
Megkezdődött a szegedi tudományos park fejlesztése az ELI-ALPS
kutatóközpont szomszédságában.
A tereprendezésre, az előkészítésre,
valamint a tervezési munkák egy
részére 2019-ig összesen 1,7 milliárd
forintos támogatást nyújt a kormány
a Szegedi Tudományegyetemnek.
– A tapasztalatok azt mutatják,
a szegedihez hasonló tudományos
parkok akkor sikeresek, ha szoros a
kapcsolatuk a közelükben működő
nagy egyetemekkel, vagy akár annak
fenntartásában működnek – mondta Palkovics László, az ELI Science
Park projekt oktatási, kutatási és
gazdaságfejlesztési koncepciójának
kialakításáért felelős kormánybiztos, oktatásért felelős államtitkár
a november 24-én rendezett sajtótájékoztatón.
Az ELI-ALPS szomszédságában
lévő 80 hektáros terület állami
tulajdonban és a Szegedi Tudományegyetem vagyonkezelésében
van. Az egykori szovjet laktanya
területéből 20 hektárt egyetemi
funkciókra szánnak. Itt bővítik

Palkovics László, Szabó Gábor
rektor és Fendler Judit egyetemi
kancellár jelentették be a fejlesztést
például a kollégiumi férőhelyeket.
Technológiai központot alakítanak
ki, amely a műszaki képzés és kutatás bázisa lehet, és egy meglévő
épület felújításával inkubátorházat
hoznak létre, ahol – mások mellett
– az egyetemről kikerülő start up
cégek kapnak fejlődésükhöz segítséget – tudatta az államtitkár,
hozzátéve: a szegedi egyetem az
egyike azoknak a magyar felsőoktatási intézményeknek, melyek
kifejezetten ösztönzik hallgatókat,

hogy piacképes ötleteiket hasznosítva vállalkozást indítsanak.
Jelenleg annak a tervnek a részletein dolgoznak, hogy a park
fennmaradó 60 hektárára milyen
konstrukcióban települhetnek be
innovatív cégek. Kifejezetten tudományos tevékenységet folytató
vállalkozásokat várnak, olyan területekről, melyeken az országban és
a Szegedi Tudományegyetemen jelenleg is világszínvonalú kutatások
folynak. Az államtitkár ezek között

említette – a lézerfizika mellett –
a járműipart, a biotechnológiát,
az egészségügyhöz kapcsolódó
eszközfejlesztéseket, valamint
az informatikát.
A területrendezést, lőszermentesítést, bizonyos ingatlanok
bontását követően 2018-ban a
parkban már az építési munkák
is elkezdődhetnek.
– A tudományos park kialakítása
már az ELI-ALPS eredeti terveinek
is része volt – hangsúlyozta Szabó
Gábor, az SZTE rektora. Ahhoz,
hogy a csaknem 250 millió euróból
kialakított kutatóközpont gazdaságfejlesztési hatásai érvényesüljenek, szükség van az innovatív
vállalkozások letelepedését segítő
infrastruktúrára.
Brüsszel egyébként is azzal a feltétellel biztosított forrást a szegedi
lézerközpontra, ha az alapkutatáson
túl mérhető gazdasági hatást is
kivált környezetében, ez pedig nem
megy az ELI köré települő, tudományos fejlesztésekben ,,utazó”
vállalkozások nélkül.

Világcégek a SZEBIT-en

A jövő IT-technológiái mutatkoztak be Szegeden
Szeged egy napra a jövő technológiáinak
kelet-európai fővárosa lett: az információtechnológiai (IT) világcégek november 22-én
mutatták be leginnovatívabb megoldásaikat az
Ady téri TIK-ben. A szakma csúcsrendezvényén,
a hannoveri CEBIT-en megismert újdonságokat
a nagy gyártók (köztük a Microsoft, az ASUS,
az Acer, az Epson, a Fujitsu, vagy a HP) a 15.
születésnapját pontosan e napon ünneplő
kamarai tagunknak, a PC Trade Systemnek
köszönhetően mutatták be.

A kiállítók standjain, az interaktív munkaasztalokon az újgenerációs virtuális szemüvegtől, az
ultrakönnyű notebookon át, a szemmel vezérelhető monitorig, vagy a színekkel és telefonnal
irányítható robotig igazán pazar volt a kínálat a
jövő információtechnológiai megoldásaiból. A
szegedi Mozaik Kiadó a digitális tanársegédjét
mutatta be. A rendezvényt kísérő előadásokon,
workshopokon a rendezvény rangjához illően
szó volt a mesterséges intelligenciáról, a digitális
forradalomról, az IT-biztonságról, a legújabb üz-

leti megoldásokról, és sok minden másról, ami a
negyedik ipari forradalmat kézzelfoghatóvá teszi.
Mivel az élet minden területét átszövi már
az IT, nem csoda, hogy a fiatalok mellett az
idősebb, „digitális bevándorlónak” számító
korosztály és vállalkozások képviselői is szép
számmal érdeklődtek a programok iránt. A látottak, hallottak, innovációs szikraként elültetve,
hasznos ötletként, potenciális versenyelőnyként
gyúlhatnak lángra az érdeklődők mindennapi
tevékenységében, munkájában.

2017. november
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Ne szabjon gátat kreativitásának,
Gyorsítják az engedélyezési eljárásokat tudja biztonságban szellemi alkotását!
Kamaránk november 15-i tájékoz- 1-jétől hatályban lévő változásait,
Könnyű Közmű Program – Közbeszerzési változások – TSZSZ

tató rendezvényén több témával foglalkoztunk, így a a Könnyű Közmű
Programmal, a közbeszerzés aktuális
kérdéseivel, valamint a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv idei tapasztalataival.
Bartal Tamás, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára a 2017
tavaszán indított Könnyű Közmű
Programról elmondta, hogy júliusban díjmentessé tették a közműcsatlakozásokat, mind a négy
közmű esetében, amellyel a magánszemélyek csaknem 2 millió, a
cégek pedig akár 3 millió forintot
is megtakaríthattak. Szeptember
1-jétől működik a villanyszerelők és
a vízszerelők névjegyzéke, melyben
olyan szakemberek regisztrálhatnak,
akik közműcsatlakozásokat is szeretnének végezni, és rendelkeznek
a szükséges képzettséggel, gyakorlattal, valamint felelősségbiztosítással. A program további lépései az
engedélyezési eljárások felgyorsítását, a gázkészülékek cseréjének
egyszerűsítését, és a számlázási
folyamatok egységesítését célozzák
meg a közműszektorban.
Rigó Csaba, a Közbeszerzési
Hatóság elnöke összefoglalta a
közbeszerzési törvény 2017. január

valamint a hatóság tapasztalatait.
A közbeszerzésben érintett vállalkozások figyelmét felhívta a „Napi
közbeszerzés” néven letölthető
mobil alkalmazásra. A hírcsatorna
mind az ajánlattevői, mind pedig az
ajánlatkérői oldal számára tartalmaz
hasznos tudnivalókat.
A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
vezetője, Máté Miklós beszámolt arról,
hogy komoly előrelépések történtek
a lánctartozások felszámolásában.
Országosan 808 ügy zárult le 2017.
októberéig, és a tapasztalatok alapján elmondható, hogy a TSZSZ által
készített szakvélemények elősegítik
a felek közötti megegyezést. A részt
vevő vállalkozások figyelmét a TSZSZ
vezetője felhívta arra, hogy már az
árajánlat készítésekor pontosan meg
kell határozni a feltételeket, és lényeges, hogy az árajánlat és a szerződés
is írásos formában rendelkezésre
álljon. A részletes dokumentáció
segíti az esetleges viták megoldását,
és elkerülhető vele a bírósági eljárás.
A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
működésével és eljárásrendjével
kapcsolatok részletes információk
elérhetők a www.csmkik.hu kamarai
honlapon.

A kreativitás az értékteremtés
egyik mozgatórugója, ami nemcsak
a vállalkozás, hanem a társadalom
és a gazdaság szempontjából is
ösztönzendő folyamat. A kreatív
szellemi alkotásokra azonban még
mindig kevesen tekintenek gazdasági értékként, holott komoly
versenyelőnyt jelenthet hosszú
távon. Ez a versenyelőny azonban
csak akkor tud érvényesülni, ha
már a szellemi alkotás létrejöttekor
átgondoljuk, hogy milyen terveink
vannak vele a jövőben. Ha látunk
arra esélyt, hogy olyan gazdasági
értéket fog képviselni, amivel mások
visszaélhetnek, akkor már a piacra
dobás, nyilvános megjelenés előtt
érdemes oltalmat szereznünk.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával (SZTNH) közösen tartott
november 14-i rendezvényünkön
Babilai Ildikó iparjogvédelmi szakértő
mutatta be a szellemitulajdon-vé-

delem eszköztárát, ami a szellemi
alkotások legtöbb formájának védelmet tud biztosítani. Az iparjogvédelmen belül lehetőség van
oltalom alá helyezni találmányt,
egyedi dizájnt, a cég logóját, vagy
akár márkanevet is. Ha az iparjogvédelem keretein belül nem találunk
megoldást, szerzői jogaink védelmét
tudjuk megerősíteni az önkéntes
műnyilvántartás használatával.
Ez a műalkotások készítői mellett
a szoftverfejlesztőknek is kiváló
lehetőség, hiszen az algoritmusok
nem tartoznak az iparjogvédelmi
jog alá.
Az előadást követő konzultáció
során a résztvevők személyre szabott tanácsokat is kaphattak az
SZTNH munkatársaitól. A megyei
vállalkozások szellemitulajdonvédelmi kérdéseit továbbra is
várja a SZTNH kamarai infópontja
az inno@csmkik.hu e-mail címen.

Humán Klub: Fára mászáshoz alkalmasabb a mókus, mint a pulyka
Dr. Klein Sándor pszichológus
professzor és Kiss Julianna, az
SHL Hungary társalapítója, ügyvezető igazgatója, pszichológus
és tanácsadó voltak a november
havi Humán Klub vendégelőadói.
Az klubülés első részében egy
könnyed, mégis informatív áttekintést kaphattunk az SHL Hungary
Kft. tevékenységéről. A cég a
CEB’s SHL Talent Measurement
Solutions kompetenciavizsgáló
eszközeit forgalmazza Magyarországon. 1992 óta segíti a hazai
nagyvállalatokat abban, hogy a
jelentkezők közül ki tudják választani a munkát leghatékonyabban elvégezni tudó dolgozókat.
Kompetenciavizsgáló kérdőíveit
Magyarországon a versenyszférában és a közigazgatásban önállóan
és értékelő központok részeként
mintegy tizenötezer fő vizsgálatára
használják évente.
Az előadáson átívelt Klein
professzor történelmi átte-

kintése, valamint gyakorlati tapasztalatai, amit megosztott a
hallgatósággal. A résztvevők
arról hallhattak, hogyan fejlődött a pszichológiai tesztek,
kérdőívek és a kiválasztás világa.
Sőt kiderült az is, hogy hogyan
jutottunk el a fénymásolt papírokon összevetett adatoktól a
coach appig, amely figyelmeztet
minket egy fontos előadás vagy

tárgyalás előtt arra, hogy fektessünk nagyobb hangsúlyt például
a nonverbális kommunikációnkra.
Szó esett a kultúrák közti különbségekről is. Az egyik véglet például,
ha egy amerikai multinacionális
vállalatnál egy középvezető nem
megfelelően teljesít, akkor másnap már nincs abban a pozícióban.
Ugyanakkor a skandináv országokban, ugyanebben az esetben a felső

vezetés megvizsgálja a szituációt,
mivel az adott embert alaposan
megfontolt döntés alapján helyezték arra a posztra. Tehát ha
akkor megfelelt, akkor bizonyára
valamely külső befolyásoló tényező okozhatta a teljesítmény
romlását.
Az eseményen különböző multinacionális vállalatoknál szerzett
gyakorlati tapasztalatok alapján
tekinthettünk be az optimális
csapatmunka, a professzionális
kiválasztás, a fejlesztés és coaching világába.
Végezetül egy általános jó
tanács minden HR szakember
számára: „Amennyiben a feladat
a fára mászás, vegyél fel egy mókust, és fejleszd a képességeit. Ha
egy pulykával próbálkozol, sokkal
nehezebb dolgod lesz!”
Aktuális információkért kövesse
facebookon kamaránkat, illetve
keresse fel honlapunkat, a www.
csmkik.hu-t!
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Jogszabályfigyelő
Új adójogszabályokat fogadott el
az Országgyűlés

Az adózás rendjéről szóló törvényt 2018. január 1-jétől az alábbi három új törvény váltja fel:
• az adóigazgatási rendtartásról,
• az adózás rendjéről és
• az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény.
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi
CLI. törvény (Air.) tartalmazza az adóhatóság
és az adózó közötti általános eljárási szabályokat. Az Air. szabályozza az adózó adóhatóság
előtti képviseletére, az ügyintézési határidőre,
az adóhatósági döntésekre, az ellenőrzésre és
a jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
(Art.) az adóztatást biztosító adóigazgatási szabályokat rögzíti; így az egyes adókötelezettségekre
(bevallásra, befizetésre, adatszolgáltatásra,
nyilvántartásra, bizonylatolásra), továbbá az
ekaerre és az online pénztárgépre vonatkozó
rendelkezéseket. Az egyes adóigazgatási eljárások és az adókötelezettségek elmulasztása
esetén alkalmazandó szankciókat is e törvény
tartalmazza.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
legfontosabb újdonsága, hogy – a közigazgatási
rendtartásról szóló törvény 2018. január 1-jétől
hatályos szabályozása alapján – a NAV lesz az
általános végrehajtási hatóság.
Az adózásra vonatkozó 2018. évi főbb változások:
• 19,5 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás
mértéke (2017. évi CLVI. törvény a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó
törvények módosításáról);
• kibővül a kisadózók tételes adójának választására jogosultak köre az ügyvédi irodákkal
(2017. évi CLVII. törvény a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012.
évi CXLVII. törvény módosításáról);
• a közép-magyarországi innovatív vállalkozások is igényelhetnek fejlesztési adókedvezményt
és egyedi kormánydöntésen alapuló kedvezményeket (2017. évi CLV. törvény a társasági adóról
és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
módosításáról);

• emelkedik az egyszerűsített foglalkoztatás
napidíja (2017. évi CLXI. törvény az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény
módosításáról);
• csökkentették a sportvállalkozások adóterheit
(2017. évi CLXIII. törvény a sportvállalkozásokat érintő
egyes adózási tárgyú törvények módosításáról).
A fenti törvények a Magyar Közlöny 2017. évi
192. és 193. számában jelentek meg.
Kamaránk 2018 januárjában a megye három
városában tart tájékoztató előadást, ahol a
NAV munkatársai mutatják be részletesen az új
adócsomagot (lásd külön cikkünket).

Egy százalékponttal csökken a kiva
adója jövőre, a választásban segít az
NGM kiva-kalkulátora
Kamaránk számviteli klubja júniusban foglalkozott a kivára való áttérés előnyeivel, most pedig
újabb információval jelentkezünk a témában.
Jövőre egy százalékponttal, 13 százalékra
csökken a kisvállalati adó mértéke. Az áttérésről
való döntésben segít a Nemzetgazdasági Minisztérium kiva-kalkulátora, amely kiszámítja,
hogy mennyi közterhet lehet megtakarítani
ezzel a speciális adózási móddal. A kalkulátor
elérhető a www.csmkik.hu oldalon.

Változnak a foglalkoztatás szabályai
Megjelent a kormány 345/2017. (XI. 16.) korm.rendelete az egyes foglalkoztatási, valamint
pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról. Változnak a munkaerő-kölcsönzés
nyilvántartásba vételi szabályai. December
elsejétől a kérelmezőnek az állami adóhatóság
által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban is szerepelnie kell. A magán-munkaközvetítői és a kölcsönzési tevékenység vagyoni
biztosíték letétbe helyezése esetén folytatható,
ez kölcsönzési tevékenység folytatása esetén
az eddigi ötmillió forintról tízmillió forintra nő.
A rendelet alapján módosul az apát megillető
pótszabadság dokumentációja. További változás, hogy egyszerűsödik a harmadik országból
származó munkavállalók foglalkoztatása.
A rendelet a Magyar Közlöny 2017. évi 187.
számában jelent meg.

Tovább egyszerűsödik a kutatás-fejlesztési adókedvezmények igénybevétele
Megjelent a kormány 332/2017. (XI. 9.) korm.rendelete az egyes tevékenységek kutatásfejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás
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részletes szabályairól. A kutatás-fejlesztési (K+F)
projektcsoport-minősítési eljárás igénybevételi
feltételeit is szabályozó rendelet már a 2018-as
adóév kapcsán alkalmazható.
Az úgynevezett projektcsoport-minősítési
eljárásban az eddigiektől eltérően immár nem
csupán egy-egy projekt kutatás-fejlesztési
szempontú vizsgálatát lehet kérni az SZTNH-tól,
hanem a vállalkozás által az adott adóévben
elvégzett teljes K+F tevékenységre egyetlen
eljárásban lehet kérni a minősítést.
Az új minősítési lehetőség elsősorban a jelentős mértékű K+F ráfordítást megvalósító
vállalkozások számára lesz elérhető, és a K+F
célú adóösztönzők biztonságos érvényesítéséhez kíván a számukra segítséget nyújtani. Ezen
túlmenően a kormányrendelet kifejezetten
nevesíti, hogy a projektcsoport-minősítési határozat alkalmas az egyedi kormánydöntéssel
nyújtott K+F projekttámogatás megszerzésekor
is a K+F tartalom igazolására.
A rendelet a Magyar Közlöny 2017. évi 181.
számában jelent meg.

Korai fázisú vállalkozások nyilvántartásba vétele

Megjelent a 331/2017. (XI. 9.) korm.-rendelet a
korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba
vétel iránti eljárásának részletes szabályairól. A
kormányrendelet a korai fázisú, valamint az azokat
támogató vállalkozások nyilvántartásba vételével
kapcsolatos szabályokat határozza meg.
A nyilvántartás vezetése a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala hatáskörébe tartozik. A jogszabály részletesen meghatározza mind a korai
fázisú, mind pedig a támogató vállalkozások
nyilvántartásba vételi kritériumait, a kérelem
tartalmát és az eljárási szabályokat.
A rendelet a Magyar Közlöny 2017. évi 181.
számában jelent meg.

NAV üzemanyagárak

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya
alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint
számolja el, nem szükséges az üzemanyagról
számlát beszerezni.
2017. december 1-je és december 31-e között
alkalmazható üzemanyagárak:
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 355 Ft/l
Gázolaj 367 Ft/l
Keverék 392 Ft/l
LPG-autógáz 219 Ft/l

Átadták a Dél-alföldi
Innovációs Díjakat
A hagyományokhoz híven a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Szegedi Akadémiai
Bizottság székházában rendezett ünnepi ülésen
került sor a Dél-alföldi Innovációs Díj pályázat
elismeréseinek átadására, 2017. november 6-án.
A díj egyik alapító tagja kamaránk is.
A gazdasági társaság kategóriában a díj
nem került kiadásra. A kecskeméti Interkerám
Kft. ,,Kolibri termékcsalád – hazai fejlesztésű, károsanyagmentes, ecsetelhető mázak a
hazai kézműves kerámiaipar részére” című
pályázata a SZAB aranyérme elismerésben

részesült, amelyet a cég képviselője, Túri
András ügyvezető igazgató vett át.
A természetes személy kategóriában több
díj is kiadásra került.
I. díjban részesült dr. Janovák László Vízlepergető és fény hatására öntisztuló tulajdonságokat
mutató funkcionális bevonat című pályázata.
II. díjban részesült dr. Bánhelyi Balázs A tejtermelő szarvasmarha-tenyésztés hatékonyságának
javítása mikroszimulációval című pályázata.
További két pályázat készítői oklevél elismerésben részesültek.

Janovák László I. díjat kapott az
innovációs versenyen.
Fotó: u-szeged.hu

2017. november
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Színházban járt a kommunikációs és reklámklub
Kamaránk kommunikációs és
reklámklubja a legutóbbi alkalommal is izgalmas helyszínre vitte
résztvevőit: október 27-én a Szegedi
Nemzeti Színház múltjával és jelen
tevékenységeivel ismerkedhettek
meg az érdeklődők.
Gyüdi Sándor, a színház főigazgatója a színfalak mögé, a díszletek
közé kalauzolta el a résztvevőket,
és számos érdekességet osztott
meg nemcsak a színház történetéről, de beszélt annak jelenéről,
marketingtevékenységeiről is. Mint
mondta, vidéki színházként sokkal

December 4-én a meg
szépítő reklámokról

A klub legközelebb december
4-én hétfőn várja az érdeklődőket. Az eseményen Olajos
Márk fiatal reklámos, a szegedi
Four Creation reklámügynökség ügyvezetője fogadja majd a
résztvevőket, akik a mindennapokat megszépítő reklámokról
hallhatnak majd.

nehezebb helyzetben van a Szegedi
Nemzeti Színház, mint a fővárosiak:
legnagyobb kihívásai közé tartozik
többek között, hogy – versenyezve
a más szórakoztató intézmények
kultúra- és programajánlataival – különböző műfajú, más-más igényeket

Pályázati figyelő
Új pályázat innovációs
eszközbeszerzésre
Megjelent a GINOP-2.1.8-17-es felhívása A
kkv-k versenyképességének növelése adaptív
technológiai innováció révén címmel. A felhívás
célja a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások
versenyképességének növelése adaptív technológiai innovációs tevékenységek támogatásával.
Olyan eszközök, immateriális javak beszerzése
támogatható, amelyek révén a támogatást igénylő
vállalkozásnál új vagy lényegesen módosított
termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy új,
vagy lényegesen módosított eljárás, technológia
alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.
Támogatást igénylők köre: mikro-, kis-, és
középvállalkozások,
• amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt,
teljes üzleti évvel,
• amelyek, éves átlagos statisztikai állományi
létszáma a támogatási kérelmek benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum 1 fő volt,
• amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, vagy az európai gazdasági térség
területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok fióktelepei,
• amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.
Támogatás összege: minimum 5 millió Ft–
maximum 15 millió Ft közötti vissza nem
térítendő támogatás.
Támogatás mértéke: maximálisan az összes
elszámolható költség: 50%-a lehet.

kielégítő előadásokkal nyerje el a
nézők bizalmát.
Természetesen ez nem egyszerű, és nem is teljesen megvalósítható feladat, az igyekezet azonban folyamatos. Ennek példájául
szolgál, hogy a modern korhoz

Előleg mértéke: a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 75%-a.
Támogatható tevékenységek:
• Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést
eredményező új eszközök beszerzése.
• Immateriális javak beszerzése: Harmadik
féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási
licenc vagy know-how.
A támogatási kérelmek benyújtására 2017.
december 6-án 9 órától 2018. február 15-én 12
óráig van lehetőség.

Újra benyújthatók a támogatási kérelmek a Vállalatok K+F+I tevékenységének
támogatása kombinált hiteltermék
keretében című felhívásra
Október 24. óta újra benyújthatók a támogatási kérelmek a Széchenyi 2020 keretében
megjelent „Vállalatok K+F+I tevékenységének
támogatása kombinált hiteltermék keretében”
című (GINOP-2.1.2-8.1.4-16 kódszámú) felhívásra.

Aktuális pályázatok
Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program
GINOP-1.2.4-16 Ipari parkok fejlesztése
GINOP 1.2.5-15 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása
GINOP-1.2.7-17 Gyors növekedésű (gazella)
vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása
GINOP-1.2.8-17 Kis- és középvállalkozások
ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó
fejlesztéseinek támogatása
GINOP-1.3.6-17 Mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai szolgáltatás-igénybevételének
támogatása
GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék
keretében
GINOP-2.1.3-15 – Iparjog

igazodva a színház is egyre inkább
jelen van a közösségi médiában,
eljutva így bárkihez: megszólítja
a kicsiket, nagyokat ugyanúgy,
mint ahogyan a zenés, a modern,
vagy éppen a táncos előadásokat
kedvelőket.

GINOP-2.1.4-15 Innovációs voucher
GINOP-2.1.6-16 Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció
vezérelt exportbővítés érdekében
GINOP-3.1.2-8.2.4-16 Az infokommunikációs
ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra
való belépésének támogatása
GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia
használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált
hiteltermékkel
GINOP-5.1.3.-16 Társadalmi célú vállalkozások
ösztönzése
GINOP-5.1.4-17 Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása
GINOP-5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása
- Vállalkozás indítási költségeinek támogatása
GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására
GINOP-5.3.2-16 A rugalmas foglalkoztatás
elterjesztése a konvergencia régiókban - Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek
bevezetése a munkáltatóknál
GINOP-5.3.10-17 Létszámleépítések megelőzése és kezelése
GINOP-8.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
GINOP-8.1.3/A-16 Nemzeti Technológiai és
Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
GINOP-8.2.3-17 Specializált seed és pre-seed
befektetési tőkealap induló IKT vállalkozások
számára új ötletekhez, új piacra lépéshez
kockázati tőkeprogram
GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése
célú Hitelprogram
A pályázatokról további információ a www.
csmkik.hu, és a www.palyazat.gov.hu oldalon
olvasható.
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Az alföldi artézi kutak története a kamara és a Somogyi-könyvtár közös kiállításán

Delfinek közt Korsós lány
Az alföldi artézi kutak történetét
mutatja be a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint
a Somogyi-könyvtár idei téli közös
kiállítása. A bibliotéka aulájában,
december 15-én megnyíló tárlat egyik
érdekessége az első két szegedi
artézi kút fúrásáról szóló, 1891-ben
megjelent különlenyomat, amelyben
a mai Anna-kút helyén elsőként állított, öntöttvas figurákkal díszített
kút (a Korsós lány) fotója is látható.
Furcsa érzés fogja el a szegedi
szemlélőt az 1891-ben megjelent
tanulmány fotóját nézegetve, melynek címe ,,A Tisza Lajos-körúti artézi
kút”. A látvány ismerős is, meg nem
is: középen a ma Újszegeden álló,
Korsós lány néven ismert díszkút,
háttérben a Kálvin téri református
(„kakasos”) templom bújik meg
egy növendék fácska takarásában.
Jobbra az 1883-ban emelt Jerneyház, mellőle azonban még hiányzik
a városi gőzfürdő, amely majd csak
1896-ban fogadja az első betérőket.
Az írás, s vele a fénykép „A szegedi
két artézi kút. Halaváts Gyulától. (Két
táblával.) (Különlenyomat a M. Kir.
Földtani Intézet Évkönyve IX. köt.
5. füzetéből.) Budapest. FranklinTársulat Könyvnyomdája. 1891.” című
kiadványban jelent meg. A Somogyikönyvtárban őrzött dokumentumot
is láthatják majd az érdeklődők a
bibliotéka és a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara idei
téli közös kiállításán, amely az artézi
kutak történetét mutatja be. (A tárlat
december 7-étől látogatható.)
Halaváts Gyula bevezetőjében méltatja az alföldi artézi kutak fúrásában
úttörő szerepet játszó Zsigmondy Béla

A Korsós lány a mai Anna-kút helyén.
(Halaváts Gyula: A szegedi két artézi kút,
1891. Franklin-Társulat)

tevékenységét. A mérnök Szeged
előtt Hódmezővásárhelyen és Szentesen fúrt egészséges ivóvizet felszínre
hozó kutakat. Az első szegedi artézi
forrás krónikájáról ezt olvashatjuk a
megsárgult lapokon:
„A fúrás helyéül a Budapesti-sugárút és a Tisza Lajos körút sarkán
lévő háromszögű terecske lőn a
város részéről kijelölve, mely pont
a tenger színe felett 82.02 m, a
Tisza 0 pontja felett pedig 8.22 m
magasan fekszik.
1887. évi április 18-án fogott hozzá
Zsigmondy a fúrótorony építéséhez
s egy hónappal később, azaz május
18-án a tényleges fúrást meg lehetett kezdeni, mely e naptól aztán
folyt éjjel-nappal.”

A tanulmány részleteket közöl a
munka során fölmerült akadályokról,
s a sikeres befejezésről:
„...1887. évi november 9-én a
fúrási munkálatok véget értek.
Ekkor 24 óránként 550,000 liter
víz ömlött ki. Másnap, november
10-én a fúrólyuk hivatalosan felméretvén, mélysége 226.69 m-nek
állapíttatott meg.”
A kút hozamát alapos és körültekintő méréssorozat végeztével
állapították meg:
„Egy évre rá, hogy a kút elkészült,
lőn csak a kiömlő víz mennyisége
hivatalosan megállapítva, és pedig
1888. évi október 25-étől november
10-éig naponként történt mérés által. E mérések eredménye: a kútból

a talaj felszíne felett 0.50 m-nyire 24
óránként 656,637 liter víz folyik ki.
A víz hőfokát én 1889. évi junius
22-én 17 R° (21-25 C° fok) találtam.”
Az első szegedi artézi kutat
éppoly becsben tartották, mint
hódmezővásárhelyi és szentesi
rokonait. A fúrólyuk közelében
kőből faragott kőmedencébe állított öntöttvas szoborral ékesített
díszkutat építettek:
„Ma díszes felépítményből ömlik
ki a víz, mely azonban ép úgy mint
Hó-Mező-Vásárhelyen és Szentesen
nem közvetetlenül a fúrólyuk felett
áll, hanem attól kissé messzebb, s a
földszín alatt levő tárnában vannak a
vezető csővek. A kút nyolczszögletű
medenczéje duna-almási mészkőből
készült, s oldalán négy helyen kettős
kiömlő van. Közepén emelkedik
ki díszes talapon, melynek négy
oldalán delfinek okádják a vizet,
a felső kagyló, melybe a fölötte,
amorettek közt álló alak korsóból
hullatja a vizet. A felépítmény az
útcza kövezete felett 4.5 m magas.
A felesleges vizet földalatti csatornán vezetik el. A víz kristálytiszta,
kellemes ízű.”
A második szegedi artézi kutat
a „m. kir. államvasutak” szegedi
állomásán fúrta Zsigmondy Béla
1888–1890-ben.
A Korsós lány díszkútja az 1927ben föltárt hévízforrás (amelyet
később Anna névre kereszteltek)
felszínre hozatala idején előbb az
újszegedi liget belsejébe vándorolt,
majd a nyolcvanas évek végétől jelenlegi helyén, az újszegedi templom
mellett csobogtatja vizét.
Nyilas Péter

Látogatás a kecskeméti Mercedes gyárban
A Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Képzési Igazgatósága
a kézműipari tagozattal közösen
buszos szakmai utat szervezett a
tagozati tagok, valamint a tanulószerződéses gyakorlati képzőhelyek részére a Mercedes-Benz
Manufacturing Hungary Kft. 2012.
márciusában megnyitott gyárába,
Kecskemétre. A csoport tagjai az
október 25-i látogatáson közvetlenül tekinthették meg, hogyan
gyártják a vevők igényeinek alapján
testreszabott, a legmodernebb
technológiával készülő autókat. A
résztvevők bepillantást nyertek a
gyárlátogatás során az autógyártás
különféle folyamataiba. A gyártó-

csarnokok megtekintése során
személyesen megtapasztalhatták,

hogyan születik a Mercedes-Benz
CLA és a B-osztály, valamint a 2015-

ös évben piacra került harmadik
modell, a CLA Shooting Brake.

2017. november

rendelkezik. A vállalkozás gyártási együttműködéseket kötne,
valamint disztribútori szolgáltatási megállapodásban érdekelt.
(BRRO20160513001)

Szeretne külföldi üzleti partnereket találni?
Vegye igénybe az Enterprise
Europe Network díjmentes szolgáltatásait!
Az Európai Bizottság vállalkozásfejlesztési hálózata, az Enterprise
Europe Network kiemelt figyelmet
fordít a nemzetközi együttműködések elősegítésére.
Adatbázisainkban közel 6500
nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.
Kiemelt ajánlataink:
KERESKEDELMI
PARTNERKERESÉSEK
Élelmiszeripari,
mezőgazdasági termékek
Szárított gyümölcsök és hőálló
gyümölcstöltelékek gyártásával foglalkozó szerb cég organikus vagy nem
organikus gyorsfagyasztott termékek
előállítóival vagy nagykereskedőivel
venné fel a kapcsolatot. A gyümölcstöltelékekként keresett gyümölcsök:
meggy, sárgabarack, szilva, bogyós
gyümölcsök. Az együttműködést
gyártói megállapodás keretében
képzeli el. (BRRS20160413001)
Orvosi, gyógyászati termékek,
eszközök
Angol piacvezető terméktervező
cég olyan partnereket keres, akik
legyártanák és letesztelnék azt az
innovatív eszközt, amely buborékos
gyógyszerrendező csomagokat
gyárt gyógyszerészek és egészségügyi gondozók felhasználására, akik
gyógyszereket adagolnak. Gyártói
megállapodást kötnének jövőbeli
partnereikkel. (BRUK20171011002)
Gyógynövényes készítményekhez keres alapanyagokat egy horvát cég. A vállalkozás teafüvek,
teakeverékek, gyógycseppek és
kapszulák készítésével foglalkozik.
Gyógynövények, ökológiai növények és egyéb alkalmas növények
termelőivel venné fel a kapcsolatot,
és kötne gyártási megállapodást.
(BRHR20171019001)
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Fémipari termékek,
fémfeldolgozás, gépipar
Precíziós fémmegmunkáló román
cég új alvállalkozóként lépne fel, vagy
kiszervezett tevékenység elvégzését
vállalja. Az együttműködés lehetséges
szektorai a légi- és repülőgépipar,
autóipar, egészségügy, szélturbinák
építése, nagysebességű vonatok stb.
Integrált gyártási rendszerüknek
köszönhetően képesek teljes folyamatokat véghez vinni. A vállalkozás
világszerte elismert a különféle méretű (akár mikro) fémalkatrészgyártásuk
által. (BORO20161019002)
Vegyipari, kozmetikai termékek
Természetes kozmetikumok,
egészséges ételek, tisztítószerek
lengyel nagykereskedője és disztribútora Wroclawban értékesítene
további termékeket. A kozmetikai
üzletek számára keresett termékek:
természetes öko, bio nyersanyagok
és natúr kozmetikumok. Disztribútori együttműködés keretében keres
partnereket. (BRPL20170908001)
Kémiai termékeket gyártó lengyel
cég 1957 óta van a piacon. A vállalkozás nagy múltú tapasztalattal rendelkezik termékfejlesztés területén, amit
hatékonyan és kiváló minőségben
végez tevékenységet fogyasztóbarát
áron. Olyan partnereket keres, akik
vállalnák a termékeik importálását,
disztribúcióját. (BOPL20171024001)
Reklám, hirdetési tevékenység
Román hirdetési ügynökség speciális kültéri rendszerek és displayk
gyártóit vagy disztribútorait keresi.
A keresett termékek: scrollerek,
LCD és LED displayk, amelyeket
panel hirdetésekben használnak.
(BRRO20170905001)
Építőipari termékek,
szolgáltatások
Egy román cég zöldterület-kialakítással, beépítéssel és tervezéssel kapcsolatos tapasztalatokkal

Textilipar és ruházati termékek,
divatcikkek
Északkelet-romániai cég nagy
múltra visszatekintve végez gyapjúszövetgyártást. Pénzügyi együttműködést keres, vagy kapcsolt vállalkozásként lépne fel, hitel formájában
vagy részleges részvényátruházás
formájában. (BORO20171016001)
Egyéb
Jó nevű lengyel exportőr-importőr cég játékok kereskedelmével
foglalkozik. Többek között nagykereskedőkkel, áruházláncokkal,
kiskereskedőkkel, szuper-, hipermarketekkel, hagyományos játékboltokkal és online áruházakkal
dolgozik együtt. Pillanatnyilag új
termékeket keresnek a világ minden
tájáról a termékkínálatuk bővítése
érdekében. Az együttműködést
disztribútori megállapodás keretében képzelik el. (BRPL20160411002)
TECHNOLÓGIAI
PARTNERKERESÉSEK
Komplex műszaki megoldás igény
olívapréslé szennyvíz kezelésére
Egy görög olívaolajat gyártó kkv
olyan műszaki megoldást keres,
amely képes kezelni a gyártás során
keletkező olívapréslé szennyvizét (OMW). A kezelés során nagy
mennyiségű különféle vegyi anyagok feldolgozása a cél, melyekből
néhány leválasztással hasznosítható is. A görög vállalat komplex
és bevált megoldásokat szeretne
megvizsgálni műszaki támogatással
bővített kereskedelmi együttműködés keretében. (TRGR20170925001)
Hátulról megvilágított fóliák
dekorációs felhasználásra
Egy cseh kkv nagy méretű nyomtatás, grafika, és kiállítórendszerek
területén aktív. Olyan partnerekkel
venné fel a kapcsolatot, akik hátulról
megvilágított fóliát (állandó fehér
egyszínű megvilágítás) gyártanak,
amelyeket dekorációs célra lehet
felhasználni. Az együttműködést
technikai támogatással ellátott

kereskedelmi megállapodás keretében képzelik el. (TRCZ20161103001)
Automata szoftver megoldások
repülőtéri és logisztikai felhasználásra
Egy német vállalkozás áruszállítás,
logisztika területén aktív. ICT és
szoftvercégekkel venné fel a kapcsolatot, akikkel közösen kifejlesztene
egy olyan szoftver architektúrát,
amely automata rendszerként képes futni. A szoftver megoldást a
poggyászkezelés, szállítás, termékés csomagszállítási szolgáltatások
területén használnák fel. Valós
idejű megfigyelést és hosszú távú
lekövetést kell biztosítania gyors
reakcióidővel, és folyamatos munkafolyamatokat. Kutatói, illetve
technikai együttműködés formájában keresik infokommunikációs
partnereiket. (TRDE20171023002)
Rugalmas átviteli megoldás
képek formázásához és továbbításához
A fogyasztási cikkek területén aktív belga multinacionális vállalat arra
törekszik, hogy azonosítsa a már
létező vagy új technológiákat egy
rugalmas film vagy szalag elkészítéséhez. Az eszköz képes lenne arra,
hogy cseppentéses technológiával
képet készít és továbbítja egy másodlagos alapra. Ipari partnereket,
vagy kutatóintézeteket keresnek
licencszerződés, vagy technológiai megállapodás formájában.
(TRBE20171016002)

Üzletfejlesztés karnyújtásnyira

Online számunk esetén kattintson az üzleti ajánlatokhoz tartozó
referenciszámokra a partnerkeresés
teljes leírásáért.
A fenti ajánlatokhoz tartozó
cégadatokkal kapcsolatban az Ön
vállalkozásadatainak megadásával (cégnév, cím, kapcsolattartó
neve, telefon, e-mail cím, weboldal
elérhetősége) bővebb információ
kérhető az eenszeged@csmkik.hu
e-mail címen vagy a 62/554-254-es
telefonszámon.

Érje el költséghatékonyan a megye vállalkozóit! Hirdessen Ön is a Kamarai Futárban!
Kamaránk havilapját, a Kamarai Futárt 2014 novemberétől megújult, színes formában juttatjuk el olvasóinkhoz, kamarai tagjainkhoz.
Lapunkban lehetőséget biztosítunk a vállalkozásokat érintő hirdetések, információk kedvezményes elhelyezésére is, így 1/16 oldalas
hirdetési felületünket a regisztrált vállalkozások 11 500 Ft+áfa áron, kamarai tagjaink pedig már 8000 Ft+áfa áron igénybe vehetik.
Többszöri megjelenés esetén további kedvezményeket biztosítunk.
Kérjen árajánlatot a futar@csmkik.hu címen!
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Ismerje meg velünk
a 2018-as adóváltozásokat!

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara célja, hogy minél több vállalkozás
értesüljön a jogszabályváltozásokról, ezért
idén is a megye három városában tart kamaránk tájékoztatót a 2018-as adócsomagról. A konzultációval egybekötött előadások
megtartására a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
szakértőit kértük fel.
A tájékoztatók időpontjai:
2018. január 11. Hódmezővásárhely
Előadó: Nagy Péter, NAV Csongrád Megyei
Adó- és Vámigazgatóság.
2018. január 24. Szeged
Előadó: Szabó Gábor, NAV Bács-Kiskun Megyei
Adó- és Vámigazgatóság.
2018. január 31. Szentes
Előadó: Szabó Gábor, NAV Bács-Kiskun Megyei
Adó- és Vámigazgatóság.
Az előadáson a részvétel díjmentes a hátralékkal nem rendelkező Csongrád megyei
kereskedelmi és iparkamarai tagoknak és
regisztráltaknak, vállalkozásonként 2 fő részvételéig.
Az eseményekre jelentkezni
a www.csmkik.hu oldalon lehet.

És te hogy vagy? – Beszélgetés
Jakupcsek Gabriellával

JA K U PC S E K GA BR I E L L A

É S T E H O G Y VA G Y ?

A női vezetői klub meghívására, a humánklub
és a reklámklub közreműködésével december
13-án 16:30-tól Jakupcsek Gabriellát köszönthetjük előadóként, beszélgető társként Szegeden,
a kamarában. És te hogy vagy? Bővebben
– kérdezi Jakupcsek Gabriella a most karácsonyra megjelenő második könyvében, ami a
Megúszhatatlan című könyvének a folytatása.
A kötet olyasfajta kérdésekre keresi a választ, hogy hogyan találjuk meg a helyünket
a magánéletben és a munkahelyen.
Részvételi díj: 2500 Ft+áfa/fő.

JA K U PC SE K
GABRIELL A

É S T E H O G Y VA G Y ?
B ÔV E B B E N ...

Számviteli klub: őstermelői tevékenységhez
kapcsolódó könyvelői feladatok
Kamaránk számviteli klubja december 4-i
szakmai műhelyének keretében az őstermelői tevékenységgel kapcsolatos adózási és
társadalombiztosítási kérdéseket tárgyalja
meg. A szakmai kérdések megválaszolásában

a NAV és a Kormányhivatal munkatársai
segítenek.
A CSMKIK tagjai díjmentesen vehetnek részt
az eseményen a www. csmkik.hu oldalon elérhető jelentkezési űrlap kitöltésével.

Meghívó
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
és az Enterprise Europe Network-Szeged
2018. február 17-én, 19.00 órai kezdettel

Portugál Üzleti Estet szervez

Szegeden, a kamarai székházban.
Ez alkalommal is sor kerül a kamara által alapított díj,
a Csongrád Megye Gazdaságáért Díj átadására.
A díjátadót követően a résztvevők az aktuális üzleti
lehetőségek mellett, a büfévacsora során ízelítőt kapnak
a mediterrán gasztronómia legízletesebb fogásaiból.
A portugál óceánpart hangulatát
a latin dzsessz és bossa nova dallamaival idézzük meg.
Éjfélkor tombolasorsolás, értékes nyereményekkel.
Bővebb információ honlapunkon és az esemény
facebook oldalán.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Karácsonyi jótékonysági gyűjtést rendez
a női vezetői klub
A korábbi évekhez hasonlóan a kamara
női vezetői klubja idén karácsonykor is
adományozási akcióval készül. A védőnői
hálózat segítségével 10 rászoruló család kerül kiválasztásra, akiknek ajándékcsomagot
állítunk össze. A klubtagok és vállalkozók
segítségével tartós és hosszú lejáratú
élelmiszereket, háztartási vegyiárukat gyűjtünk össze. A csomagokba egy-egy játék,
szaloncukor, és a klubtagok által készített
karácsonyi dekorációk is bekerülnek, hogy
az ünnepeket meghittebbé tehessük.
A gyűjtéshez magánszemélyek és cégek felajánlását is köszönettel fogadjuk a
noiklub@csmkik.hu e-mail címen.

Tavaly ilyenkor is
szépen gyűltek
az adományok.

