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Az Új Széchenyi Terv országjáró körútján Szegedre és Vásárhelyre érkezett. – Az induló csomag 93 pályázata mintegy 1100 milliárd 
forinttal segíti a főleg  hazai kis- és középvállalkozásokat. Egyszerűsödött az eljárásrend, csökkennek a kifizetési idők. Kevesebb 
adminisztrációt, gyorsabb ügyintézést, rövidebb kifizetési határidőket ígér az új fejlesztéspolitika. A magyar szakképzés verseny-
képességének erősítése érdekében a kormány kiszélesítette a kamarák szakképzéshez kapcsolódó jogkörét. A korábbi 26 helyett  
immáron 125 szakma felügyelete tartozik az MKIK-hoz. A  megnövekedett feladatokhoz nagy gyakorlattal és tapasztalattal rendel-
kező szakembereket keres a kamara, ugyanakkor javaslatot tett a vállalkozások érdekeltségének növelésére a szakképzésben. Ismét jó 
hangulatú ünnep volt a vállalkozók üzleti estje a kamarában. A Csongrád Megye Gazdaságáért díjat Nagy Mihály, a makói ContiTech 
Fluid Automotive Hungária Kft. vezetője kapta, míg a Süle József Emlékérmet Szénási Róbert vehette át.  
(További információk a 2–3., 4–5., és a 6–7. oldalon.)
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Március 1-jétől lehet pályázni az Új 
Széchenyi Tervre, melynek induló csomagja 
93 pályázat keretében mintegy 1100 milliárd 
forinttal segíti – elsősorban a hazai kis- és 
középvállalkozásokat. További 2000 milliárdos 
uniós forrás áll rendelkezésre, egyszerűsödött 
az eljárásrend, csökkentek a kifizetési idők. 
Az érdeklődök február 4-én a kamaránál 
tájékozódhattak.

Az Új Széchenyi Terv országjáró körútján 
február 4-én Szegedre érkezett. A Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium szervezésében, a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség koordinálá-
sával és a Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara közreműködésével mutatták 
be az új pályázati lehetőségeket a kamara 
székházában. Molnár Ágnes, a minisztérium 
államtitkára tartott előadást Megújuló fejlesz-
téspolitika címmel a kis- és középvállalkozások 

képviselőinek. A kamara  konferenciaterme 
zsúfolásig megtelt a Szeged környéki gazdasági 
és vállalkozói élet képviselőivel, politikusokkal 
és újságírókkal. 

A január 14-i bejelentéssel útjára indult az Új 
Széchenyi Terv, az első kiírásokra március 1-jétől 
lehet pályázni. Az induló csomag 93 pályázat 
elindításáról szól, mintegy 1100 milliárd forint 
értékben. A 2011–2013-as időszakban mintegy 
2000 milliárd forint uniós forrás áll rendelkezésre. 
A program célul tűzi ki az egyéni és közösségi 
érdekek összekapcsolódását, a nemzeti konzul-
táció javaslatainak a beépítését. 

Az Új Széchenyi Terv átláthatóbb intéz-
ményrendszert kíván megvalósítani, ami a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közre-
működő szervezetek segítségével szolgáltató 
jellegűvé  válna.

Az eddig meglévő 24 jogszabály helyett 

Turisztikai évadnyitó a Művészetek Palotájában

A dél-alföldi fesztiválok  
a hungarikumok jegyében 

tartottak kóstolót
A Turizmus Kft. 19. alkalommal rendezte 

meg a turisztikai évadnyitóját és díjkiosztóját a 
budapesti Művészetek Palotájában. A rendez-
vényen a régiók meghatározó gasztronómiai 
fesztiváljai mutatkoztak be, és tartottak kóstolót 
a hungarikumok jegyében.

A Hungarikum Fesztivál szervezői egy külön 
díszasztalon mutathatták be a minőségi magyar 
termékeket. A bemutatón  helyet kapott például a 
szőregi rózsa, a szegedi paprika, a Pick-szalámi és 
a tápai kenyér, de a hódmezővásárhelyi hímzés és 
Ambrus Sándor fazekasmester remekművei is.

A Duna-régió borászainak borából hamisítatlan 
szódával készíthették el fröccsüket a meghívottak. 
A Dél-alföldi Rétesfesztivál és Kalácsünnep közel 
30 fajta rétest kínált Mórahalomról.

A vendégek láthattak Munkácsy Mihályról, 
Kodály Zoltánról, Dankó Pistáról szóló köny-
veket.

A csabai kolbász, a szarvasi szilvásgombóc és 
derelye, a bajai halászlé osztatlan sikert aratott 
több mint ezer vendég körében.

A sok finomság között a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara Kézműves 
Galériájának munkái díszítették a hungarikumos 
asztalt. A tápai gyékény mestere, Török Gizella 
gyékényszobrász hóvirágokat készített a meghí-
vottaknak, az asztalán kiállított gyékényszobrai és 
a végén legnagyobb szegedi papucsa öregbítette 
Szeged és a Hungarikum Fesztivál hírét.

Szegeden is bemutatták az Új Széchenyi Tervet 

Megújuló fejlesztéspolitika
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A Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara Hódmezővásárhelyi 
Városi Szervezete és az Eurotex 
Pályázati Tanácsadó Iroda is az Új 
Széchenyi Terv (ÚSZT) 2011. évi 
pályázati kiírásairól szervezett tájé-
koztató fórumot  február 7-én. 

A vásárhelyi rendezvényen Keller 
Péter, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Mi n i s z té r iu m  Kor mány z at i 
Szakpolit ikai  és Nemzetközi 
Főosztályának kormánytanácsadója 
ismertette az Új Széchenyi Terv 
pályázati kiírásait.  

Az ÚSZT fő célja a foglalkoz-
tatás dinamikus bővítése, 1 millió 
új, adózó munkahely létrehozása. 
Az európai uniós támogatások fel-
használására irányuló 2011–13-as 
akciótervekben található pályázatok 
és kiemelt projektek igazodnak az Új 
Széchenyi Terv (ÚSZT) hét kitörési 
pontjához. Ezek a pontok:

• Gyógyító Magyarország – 
Egészségipar; 

• Megújuló Magyarország – Zöld 
gazdaságfejlesztés; 

A hódmezővásárhelyi vállalkozások a tájékoztató fórumon szem-
besültek azzal, hogy a város kis- és középvállalkozásai az előzetes 
várakozások ellenére, nem pályázhatnak gép-, eszközbeszerzésre, 
ingatlanvásárlásra és fejlesztésre, továbbá informatikai fejlesztésekre. 
Ennek oka, hogy a kiírás során Hódmezővásárhelyt a rendkívüli 
kiterjedésű közigazgatási területe miatti alacsony laksűrűsége okán 
„kizárták” azon települések sorából, amelyek vállalkozásai a pályá-
zaton részt vehetnek.

A fórumon érvek hangzottak el arról, hogy Hódmezővásárhely, 
mint megyei jogú város, nem eshet azonos kategóriába az EU-s kiírási 
feltételek lakosságsűrűségre vonatkozó korlátozása révén, mint az egyéb 
más települések. Probléma lehetett vagy az eredeti szöveg fordításával, 
vagy annak értelmezésével, mindenesetre igen valószínűtlen, hogy erre 
a korlátozásra bármilyen tényleges szándék is irányult volna.

Az igencsak elkedvetlenedő résztvevők számára a kamara hód-
mezővásárhelyi városi szervezetének elnöksége ígéretet tett, hogy 
a kérdésnek utánanéz, és a problémát rendezi.

A levelezés és telefonálások gyors eredményt hoztak, hiszen március 
1-jétől már a hódmezővásárhelyi mikrovállalkozások is indulhatnak 
az inkriminált pályázatokon, amire eredetileg nem volt lehetőségük. 
A 298 települést tartalmazó lista február 18-i kibővítését egy kor-
mányrendelet-módosítás tette lehetővé.

Felkerült tehát Hódmezővásárhely is arra a települési listára, amely 
a városban működő mikrovállalkozások számára lehetővé teszi 1–4 
millió forintig vissza nem térítendő, vagy 1–8 millió forintig támo-
gatott hitelek megpályázását. 

Ennek alapján ugyancsak március 1-jétől pályázhatnak a vásárhelyi 
kkv-k a technológiai fejlesztést biztosító gép-, eszközbeszerzésekre és 
informatikai fejlesztéseket biztosító forrásokra.

Jelenleg úgy látszik, hogy a legnagyobb érdeklődés a maximum 9 főt 
foglalkoztató mikrovállalkozásokat érintő új gép-, eszközbeszerzésre, 
ingatlanvásárlásra, -felújításra, infrastruktúra-fejlesztésre, informatikai 
fejlesztésre, a szoftver- és hardverbeszerzésre fordítható pályázatok 
iránt mutatkozik meg.

Hampel Tamás 
a kamara hódmezővásárhelyi városi szervezetének elnöke

Tájékoztató az Új Széchenyi Terv pályázati kiírásairól Hódmezővásárhelyen is

Megerősödhet a gazdaság, 
növekedhet a foglalkoztatás

• Otthonteremtés – Lakás
program; 

• Vállalkozásfejlesztés – Üzleti 
környezet fejlesztés; 

• Tudomány – Innováció – 
Növekedés; 

• Foglalkoztatás; 
• Közlekedés – Tranzitgazdaság. 
2011–13 között közel 2000 milliárd 

forint uniós forrás áll Magyarország 
rendelkezésére, amelynek köszön-
hetően megerősödhet a gazdaság, 
növekedhet a foglalkoztatás. Az újra-

szabályozott támogatási folyamatnak 
köszönhetően összehangoltabbak, 
egyszerűbbek és átláthatóbbak az 
eljárási szabályok, és bővült a jog-
orvoslati lehetőségek köre – fogal-
mazott Keller Péter. 

Az ésszerű változtatásoknak kö-
szönhetően a pályázók adminisztráci-
ós terhei jelentősen csökkenek. Csak 
CD-n is beadhatók a pályázatok, 
nem szükséges azokat kinyomtatni 
és postázni. Egyetlen lapon lehet nyi-
latkozni a kötelezettségvállalásokról, 
a szabályok betartásáról, csökken a 
mellékletek száma. Formai ok miatt 
egyetlen pályázó sem utasítható el, 
a hivatal csak egyszer kérhet hiány-
pótlást. Egyetlen jelentést kell csak 
készíteni, azt is csak a kifizetéshez. 
A kifizetések határideje 60-ról 45 
napra csökken. Kettő helyett egy-
fordulóssá válnak a pályázatok, és 
automatikus, mérlegelés nélküli 
pályázati kiírások is megjelennek. 
Az előadó felhívta a figyelmet arra, 
hogy megkezdett projektre nem lehet 
pályázatot benyújtani. A megkezdés 
első időpontja a pályázat benyújtási 
dátuma lehet. A projekt megkezdé-
sének időpontja építési tevékenység 
esetében az építési naplóba történt 
első bejegyzés napja (építési naplóval 
igazolva), ha nem kötelező építési 
napló, akkor a kivitelezői szerződés 
alapján a kivitelező nyilatkozata a 
munkálatok megkezdéséről. Gép, 
berendezés, beszerzés esetében a 
megrendelés dátuma, egyéb esetben 
a projekt megvalósítására kötött 
szerződés dátuma az irányadó. 

A megvalósításra a projekt meg-
kezdésétől, vagy a támogatási szer-
ződés aláírásától számított 24 hónap 
áll rendelkezésre. A projektet kkv-k 
esetében 3 évig, egyéb esetben 5 
évig fent kell tartani. A pénzügyi 
elszámolás végső határideje kiírá-
sonként változik.

A pályázati anyagokról bővebb 
információ a Pályázati Kézikönyvben 
található, mely a www.ujszechenyiterv.
gov.hu  weboldalról tölthető le.

Kiss Ivetta

A vásárhelyi kkv-k is pályázhatnak gép-, eszközbeszerzésre, 
ingatlanvásárlásra és fejlesztésre, informatikai fejlesztésekre 

A kamara elintézte!

egy kormányrendelet szabá-
lyozza a pályázási és támogatási 
folyamatot. Cél az egyszerűség 
és átláthatóság megteremtése, 
az eddigi papír alapon történő 
pályázat elektronikus módon tör-
ténő benyújtása. A korábbi 40-60 
oldalas adatlapok, nyolcoldalas-
ra rövidülnek, egyszerűbb lesz 
a nyilatkozattétel, és csökken a 
mellékletek száma. A kétfordulós 
pályázati rend megszűnik, hiány-
pótlásra ezután csak egyszer nyílik 
lehetőség.

Lerövidül a pályázatok elbírálása, 
bíráló bizottság helyett, a teljesen 
szakmai alapon működő döntés-
előkészítő bizottságé lesz a döntő 
szerep. Felgyorsulnak a számla 
benyújtásától számított kifizeté-
sek, ez az eddigi 60 nap helyett 
45 napra csökken. Megtörténik 
a pályázati ablakok nyitva ha-
gyása, egészen keretkimerülésig. 
Kanzsalics Eszter kiemelte, hogy 
a Projekt Előrehaladási Jelentés 
helyére az Időszakos Végzáró 
Beszámoló lép, amely a valós, 
jóváhagyott és elszámolható költ-
ségeket tartalmazza.

Az Új Széche nyi Terv erős 
forráskoordinációt valósít meg 
a rendszeren belül, források ösz-
szehangolásának és szinergiá-
jának a munkahelyteremtés az 
egyik legfontosabb része. Barta 
E. Gyula szerint a program meg-
kívánja, hogy az adott projekt 
befejezése után két üzleti évvel, 
az eredmények a személyi jellegű 
ráfordításokban is növekedést 
mutassanak. A személyes kapcso-
lattartás fontosságát jelzi, hogy a 
MAG Zrt.-nél projekt partnerek 
segítik az egyes kezdeményezé-
sek minél jobb és hatékonyabb 
megvalósulását. 

A pénzügyi eszközöknél újdonsá-
got jelent a Széchenyi Kártya széle-
sebb körű – forgóeszköz, beruházás 
és önerő finanszírozására is – fel-
használása. A kombinált mikrohitel 
program a visszatéritendő és vissza 
nem térítendő támogatásokat is 
ötvözi, és tíz százalék önrész mellett 
igénybe vehető a mikrovállalkozások 
számára.

A hét nagy stratégiai kitörési pont 
terén való megvalósulás kapcsán, az 
államtitkár asszony külön kiemelte  a 
szegedi ELI szuperlézert,  ami a tu-
dástranszfer megvalósulásához vezet, 
és a tudomány, valamint a gazdasági 
élet szereplőinek egymásra találását 
célozza meg.

Egy kérdésekre válaszolva Molnár 
Ágnes elmondta: az eddigiekhez 
képest felgyorsul a rendszer, hetente 
több mint 15 milliárd forintnyi 
forrást helyeznek ki, így az alvál-
lalkozók pályázati pénzekből való 
kifizetése is hatékonyabban, és az 
eddigiekhez képest gyorsabban 
megvalósítható.
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A kormány törekvéseit egyértelműen támogatva, 
a jelenleg elviselhetetlen mértékű bürokrácia 
radikális csökkentése mellett növekvő érdekeltség 
megvalósítása a gyakorlati képzőhelyek számának 
kívánt mértékű növelése. Ennek érdekében a 
vállalkozók által sorolt alábbi akadályokat kí-
vánjuk elsősorban megszüntetni: – „Anyagilag 
nem éri meg, költségeink sem térülnek meg, 
ráadásul több mint egy évet kell várni a vissza-
térítésre (SZHJ elszámolás)” – „Elviselhetetlen 
mértékű bürokrácia, melyet igényel.” – „Nem 
foglalkoztatok alkalmazottat, így nem vagyok 
jogosult a szakképzési hozzájárulás terhére 
bármilyen, tanulóképzéssel kapcsolatos költsé-
gemet megtéríteni.”

Konkrét javaslatok a vállalkozások  
érdekeltségének növelésére

A megújuló szakképzési rendszerben egyértelműen 
megnő az országos és megyei kamarák feladata és 
felelőssége. A tananyagok tartalmi és minőségi meg-
újítása, a duális képzés feltételeinek megteremtése, 
új vizsgáztatási rendszer kialakítása önmagukban 
is hatalmas feladat. Mindez szoros együttműködést 
kíván a kamara, a képző iskolák és a képzésben részt 
vevő vállalkozások között. A szakképzés kamarai 
felügyelet alá helyezése a korábbinál lényegesen 
nagyobb felelősséget, új szemléletet, szervezeti 
rendszert és finanszírozást is jelent.

A fenti feladatok közül most csak eggyel 
kívánunk foglalkozni, a gyakorlati képzőhelyek 
számának növelésével. Ma ismeretes, hogy 
a vállalkozásoknak csak igen csekély száma 
foglalkozik szakmunkástanuló képzésével. A 
képzésbe bevont vállalkozások számának jelentős 
növelése alapvetően érdekeltségi probléma. Ha 
megkérdezünk ma egy vállalkozót miért nem 
képez tanulót, legtöbbször az alábbi okokat 
sorolja: – anyagilag nem éri meg, tényleges költ-
ségei nem térülnek meg; – az állami támogatás 
igénylése rendkívül bürokratikus, több hetet, 
esetleg hónapot is igényel; – a támogatások 
finanszírozása utólagos, ami egy kisvállalkozás 
számara elfogadhatatlan.

Ezek részbeni vagy teljes egészében történő 
megszüntetése véleményünk szerint jelentős 
előrelépést jelentene. Ehhez kívánjuk az aláb-
biakban javaslatainkat előterjeszteni.

1. A jelenlegi finanszírozás helyett be kell 
vezetni a szakmánként kidolgozott normatív 
finanszírozási rendszert. A normatívák kidol-
gozását a szakmai szövetségek közreműködé-
sével az MKIK dolgozza ki, az alábbi költségek 
figyelembevételével:

a. Ösztöndíjak és járulékaik. Törvényben 
meghatározott összegek. Amennyiben a vállal-
kozás nem a maximálisan adható összeget fizeti, 
úgy a ténylegesen fizetett, a tanulószerződésben 
rögzített és a maximálisan adható ősszeg kü-
lönbségével csökken a rá vonatkozó normatíva 
visszaigénylése.

Csongrád megyei  javaslatok a szakképzésben részt vevő vállalkozások érdekeltségének növelésére

Kisebb bürokráciát és  normatív finanszírozást! 
Mint ismeretes, a kormánnyal, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött kamarai 

megállapodás a magyar szakképzés versenyképességének erősítése érdekében kiszélesítette 
a kamarák szakképzéshez kapcsolódó jogkörét. A korábbi 26 helyett, immáron 125 szakma 
felügyelete tartozik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához. A szakmák „átvétele” óriási 
feladatot és kihívást jelent a kamarának. A munkához meg kell nyerni a szakképzőket. De 
hogyan? Ehhez a munkához, a feltételrendszer kidolgozásához, szakmai és jogszabály elő-
készítő egyeztetésekhez küldtek érveket, javaslatokat a CSMKIK Oktatási Szakképzési és 
Mestervizsga Munkabizottságának tagjai az MKIK képzési igazgatójának. Ezt ismertetjük 
az alábbiakban.  

b. Étkezési utalvány, munkaruha, védőruha, 
tisztálkodószerek, orvosi vizsgálat, biztosítási 
díjak, szakmánként megállapított fix költségek, 
amelyek jogszabályokon, ill. szakmánként egy-
ségesen megállapított összegeken alapul.

c. Szerszámköltségek. A szakmai szövetségek 
által összeállított, a tananyagra épülő, a szakma 
elsajátításához nélkülözhetetlen eszközök listáját 
kell kidolgozni, majd ezen eszközök gyakorlati 
idővel arányos költségeit figyelembe venni.

d. Anyagköltség (alap-, segédanyagok, ill. 
energiafelhasználás) a szakmai ismeretek, az 
eddigi tapasztalatok alapján a szakmai szövetségek 
megfelelő pontossággal meg tudják állapítani.

e. Tárgyi eszközök költsége (gépek berendezé-
sek, bérleti díjak). Szintén szükséges azon tárgyi 
eszközök körének szakmánként történő megha-
tározása a szakmai szövetségek által, amelyeknek 
gyakorlati időarányos része elszámolható.

Az így képzett normatívákat a kamara a 
szakmai szövetségekkel, szakmai gondozó 
szervezetekkel együtt alakítja ki, természe-
tesen csak a ténylegesen felmerülő, a szakma 
elsajátításához feltétlenül szükséges, bárki előtt 
megvédhető költségek vehetők figyelembe. 

Nagyon fontos, hogy minden szakmában ki 
kell dolgozni a gyakorlati képzőhelyre vonat-
kozó tanmenetet, annak pontos tartalmát és 
ütemezését.

A normatívák kidolgozását a szakmai szövet-
ségek, szakmai gondozó szervezetek közreműkö-
désével az MKIK végezze el (arra vonatkozóan, 
hogy az összes költség elszámolása, az oktatás 
díjazása és annak konkrét mértéke milyen felté-
telekkel történjen). Javaslatunk, hogy a szakma 
átlagbéréből kiindulva legyen megállapítva úgy, 
hogy az oktatók képzettsége is meghatározó 
tényező legyen, és kerüljön a normába beépí-
tésre. (A képzettségi elvárások /mesterlevél stb./ 
teljesítéséhez 3-5 éves türelmi idő alkalmazását 
javasoljuk.)

2. A normatív finanszírozás gyakorlati al-
kalmazása

a. Normatív finanszírozás tanulószerződéssel 
rendelkező tanuló után jár. Feltétel a rendszeres 
iskolai és gyakorlati képzőhelyen való részvétel. 
Ennek ellenőrzése és igazolása a megyei ka-
marák feladata. A jelenlegi párhuzamosságok 
(többszöri iskolai, egyéb papírok beszerzése) 
megszűnnek.

b. Normatív támogatást igénybe vevő vállal-
kozással a megyei kamarák szerződést kötnek, 
amely tartalmazza a két fél jogait és kötelezettsé-
geit. A szerződés tervezetét az MKIK dolgozza ki 
és teszi kötelezővé a megyei kamarák részére.

c. A kisvállalkozók elemi érdeke, hogy a képzési 
normatívához havonta (de mindenképpen az 
általuk választott rendszerességgel) hozzájussanak. 
Ennek egyik módja lehet, hogy olyan adónemhez 
kell kapcsolni, ami havi adóbevallást igényel. Ez 
jelenleg a hó közepén esedékes szja és tb.-járulék 

bevallás és befizetés. Ezt kiegészítve a normatív 
szakképzési járulék igénylésével, a befizetendő 
összegből levonható a normatíva. A kamarák 
a folyamatos ellenőrzések során vizsgálják az 
igénylés jogosultságát (tanuló létszám, jelenlét 
stb.). Ezzel jelentősen egyszerűsödne az admi-
nisztráció, csökkenne a vállalkozó költsége.

d. A normatív finanszírozás megvalósítása két 
szereplő együttműködését igényli: a támogatást 
igénybe vevő vállalkozás és a területi kamara. 
Ezzel megvalósulhat az elszámolás feladatainak 
NSZFI-től történő átvétele.

A tényleges és szakmailag alátámasztott nor-
matívák kialakításával és annak alkalmazásával 
jelentősen csökkenthetők mind a vállalkozás, 
mind az állam kiadásai. A felesleges és túl-
bonyolított jelenlegi visszaigénylési rendszer 
számos kiadással idegeskedéssel, hatalmas idő-
veszteséggel jár. Ez senkinek sem lehet érdeke. 
A bizalom megteremtése az állam, a kamara 
és a vállalkozók között alapvető feltétel. Ehhez 
kell segítséget nyújtani és bizonyos mértékű 
felelősséget vállalnia a kamarának.  

3. A vállalkozói érdekeltség növelésére ja-
vasoljuk a szakképzési alap és a munkaerő-
piaci  alap bizonyos mértékű összekapcsolását. 
Amennyiben a vállalkozó az általa kiképzett 
tanulót legalább két évig a szakma megszerzése 
után tovább foglalkoztatja, legyen jogosult a bér 
és járulék 50-80 százalékát a munkaerő-piaci 
alapból visszaigényelni. A mérték a szakma 
keresettségétől, ill. a térség munkaerő-piaci 
helyzetétől függjön.

4. Egyéb javaslatként megemlítjük a követ-
kezőket:

a. A normatíva alkalmazásával (csökkentésé-
vel) szabályozni lehetne, az ún. divatszakmák 
túlképzését.

b. Jelenleg nincs az RFKB döntéseinek figye-
lembe nem vétele miatt semmiféle szankció. Az 
RFKB hatásköre csak a TISZK tagokra vonatkozik. 
Az eddigi tapasztalatok alapján megfigyelhető, 
hogy amikor egy-egy szakmában szigorúbb lét-
számcsökkentés következik be,  a piaci képzésben 
ugyíanezen a területen emelkednek a képzési 
létszámok. Itt is nagyobb szerepet kellene kapni a 
kamarának véleményezési, vagy akár vétójoggal. 
Különösen igaz ez az állami támogatásokkal 
működő piaci képző szervezetekre.

c. A morális problémák elkerülése érdekében 
javasoljuk, hogy a tanulmányi szerződésekben 
rögzítsék, hogy az ösztöndíj kifizetése csak 
banki úton, átutalással lehetséges.

Összefoglaló
Összefoglalva javaslatunkat: meggyőződésünk, 

hogy az egyszerűbb, az adminisztrációt és a 
költségeket jelentősen csökkentő normatív 
finanszírozási rendszer érdemben javítja a 
vállalkozók érdekeltségét a szakképzésben. 
Bár ma is működik, egy ún. átalányelszámolás, 
de ez olyan alacsony összeget jelent, hogy egy-
értelműen az érdekeltség ellen hat. Tisztában 
vagyunk vele, hogy a tényleges és szakmailag 
alátámasztott normatív finanszírozás a hiva-
tali bürokráciával nehezen fogadható el, bár 
egybeesik a kormány törekvéseivel. Kitartó és 
meggyőző tárgyalással, okos kompromisszu-
mokkal azonban elérhető.

CSMKIK Oktatási Szakképzési  
és Mestervizsga Munkabizottsága
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A Szegedi Tudományegyetem 
Szakképzési, Továbbképzési és 
Távoktatási Központja kezdemé-
nyezésével és a régiós szakképzés 
kulcsszereplőinek részvételével 
2010 decemberében létrejött a 
Dél-alföldi Szakképzési Kerekasztal 
fórum. A kerekasztal lehetőséget 
biztosít arra, hogy a szakképzésben, 
továbbképzésben részt vevő szerve-
zetek képviselői egyeztethessenek 
az őket érintő aktuális szakmai 
képzésekben. 

A következő kerekasztal fó-
rumot március 16-án (szerdán) 
14–16.30 között rendezik meg 
Szegeden, a kamara székházában 
(Párizsi krt. 8–12.).

A rendezvény témája: A szak-
értelem, a szakmaiság, a szakem-
berképzés jelentősége a gyakorlati 
vállalati képzésben.

A programban szó lesz a kamara 
jövőbeli szerepvállalásáról, az iskolai 

szakmai elméleti, valamint a vállalati 
tanulószerződéses gyakorlati képzés 
összehangolásának feltételeiről, a 
modulzárók, valamint a szakmai 
vizsgák követelményeinek egységes 
értelmezéséről és alkalmazásáról. 
Központi szerepet kap a tanulók 
munkavégzéshez szükséges kom-
petenciáinak vállalati gyakorlati 
képzés során történő erősítése, va-
lamint a gyakorlati oktatók szakmai 
felkészültségének szintje. 

Bízunk benne, hogy a rendezvé-
nyen részt vevő előadók, szakértők 
és meghívott vendégek témával kap-
csolatos problémafelvetése, a viták 
kezdeményezése, valamint az állás-
foglalások hozzájárulnak a szakképzés 
minőségének javításához. 

Bővebb információ Tóth Judit 
szakképzési tanácsadótól kérhető 
a toth.judit@csmkik.hu e-mail 
címen, vagy a 62/554-267-es te-
lefonszámon.

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara az idén is megrendezi 
az általa felügyelt szakmákban a 
Szakma Kiváló Tanulója versenyt, 
melynek írásbeli elődöntői  január 
10. február 2. között zajlottak a 
területi kamarák szervezésében. 
A Csongrád megyei versenyen 11 
középiskolából, 23 szakmában 
összesen 180-an vettek részt. A 
verseny döntőjét április 18-20. 
között rendezik meg Budapesten 
a Hungexpo területén,  a látvá-
nyos Szakmasztár Fesztivál ke-
retében. 

Csongrád megyéből az alábbi ta-
nulók jutottak tovább a döntőbe:

SZISZSZI Szeged-Móravárosi 
Tagintézmény: Erdélyi Lajos - ács-
állványozó, Gyarmati Gábor - ács-
állványozó, Peták Ferenc István 
- festő, mázoló és tapétázó; Arany 
Edina – fodrász, Lukács Tamás, 
Gubicz Máté Dudás Csaba és Makai 
Dávid - gázfogyasztó-berende-
zés- és csőhálózat-szerelő,  Bodó 
Ádám - hűtő-és klímaberendezés 
szerelő, Gonda László és Makra 
Balázs – kőműves,  Bóka Tamás 
– villanyszerelő.

SZSZKSZ Ve dres  István 
Építőipari Taginézmény: Bakai 
Nándor magasépítő technikus.

SZKKVSZI Krúdy Gyula 
Tagintézmény: Boetsch Mihály 
– pincér.

M O K  E r d e i  F e r e n c 
Tagintézmény: Sándor Zoltán – 
kereskedő.

HISZK Kalmár Zsigmond 
Tagintézmény: Ferenczik Imre – 
hegesztő.

H I S Z K  G r e g u s  M á t é 
Tagintézmény: Marti Zoltán - 
mechatronikai műszerész.

H I S Z K  C o r v i n  M á t y á s 
Tagintézmény: Fári Julianna – 
cukrász, Rácz Éva - élelmiszer- 
és vegyiáru-eladó, Pekárik Bea 
– szakács.

Sághy Mihály Szakképző 
Iskola, Középiskola és Kollégium, 
a CSOK Tagintézménye: Elek 
László – bútorasztalos.

Zsoldos Ferenc Középiskola 
és Szakiskola: Szatmári Viktor - 
központifűtés- és csőhálózat sze-
relő, Tóth Sándor és Köpe Sándor 
– villanyszerelő.

A verseny döntőjét  2011. 
április 18–20. között rendezik 
meg Budapesten a Hungexpo 
területén, melyre a verseny-
zőkön kívül több ezer diákot 
is várnak. A háromnapos ren-
dezvényen a versenyek mellett 
színes programokkal, koncer-
tekkel, kvízműsorokkal várják 
az érdeklődőket. A versennyel 
kapcsolatban folyamatosan tájé-
kozódhatnak a www.szakmasztar.
hu weboldalon.

Dankó Viktória

Gyakorlati 
szintvizsgák
Kamaránk a szakképző intéz-

ményekkel együttműködve, a 
korábbi évekhez hasonlóan a 
2010/2011-es tanévben is meg-
rendezi a szakmai gyakorlati 
szintvizsgákat. A kereskedelmi 
és iparkamarák által felügyelt 
22 szakmában várhatóan 119 
vizsga lebonyolítására kerül 
sor. Március elejéig körülbelül 
450 tanuló tett sikeres vizsgát, 
átlagosan közepes eredménnyel. 
A szintvizsgázó tanulók száma 
a tavalyihoz képest az idén két 
és félszeresére nőtt annak ered-
ményeként, hogy a különböző 
képzési formák (2+3 és 2+2 éves 
képzési formák) összeértek, így 
idén várhatóan körülbelül 1600 
tanuló teljesíti a szintvizsga-
követelményeket.

A Qualitas garancia a tudatos és
számon kérhető fejlődésre, egyén
és szervezet számára.

Szolgáltatásaink:
szervezetfejlesztés, HR tevékenység,
coaching, vezetésfejlesztés,
képzések, tréningek.

6725 Szeged, Szent Ferenc u. 19.
Tel.: 62/ 558-142, 62/ 558-141

Fax: 62/ 558-143
www.qualitas.hu

Felhívás  a nagy gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező szakemberekhez!
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatója 

a vizsgáztatással kapcsolatos névjegyzékének bővítéséről
A kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, 

illetve a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött 
megállapodása értelmében a kamara az eddigi 26 
szakképesítés mellett 99 új szakma felügyeletét 
látja el.

Az átvett feladatok között kiemelten kezel-
jük a vizsgabizottsági elnökök megbízását és 
delegálását a szakmai záróvizsgákra. Nagyon 
fontos, hogy mind az elnöki, mind pedig a 
vizsgabizottsági tagi névjegyzékbe minél több 
tapasztalt szakember kerüljön fel. Ennek ér-
dekében a jelenlegi névjegyzékeink bővítése 
elengedhetetlenül szükséges. A névjegyzékbe 
kerülésnek nincs számszerűen meghatározott 
létszámhatára. 

Ezért jelen tájékoztatásunkkal felhívást intézünk 
Csongrád megyében minden olyan szakemberhez, 
aki az alábbi szakképesítések közül egy, vagy több 
szakmában nagy gyakorlattal és tapasztalattal ren-
delkezik.

A névjegyzékekbe pályázat útján lehet bekerülni, 
ami nem jelenti munkaviszony létesülését. A felada-

tok ellátása időpont-egyeztetés alapján esetenkénti 
felkéréssel történik. 

Vizsgaelnöki felkérések összesen 125 szakké-
pesítésben történhetnek, melyek listája a www.
csmkik.hu weboldalunkon megtalálhatóak.

Vizsgabizottsági tagi delegálások az Országos 
Képzési Jegyzékben találhatók, az összes többi 
szakképesítésre előfordulhatnak, de csak Csongrád 
megye területén szervezett vizsgák esetén.

A névjegyzékekbe felvételt nyert szakemberek 
részére szakmai anyagot biztosítunk a vizsgákra 
való felkészüléshez.

A vizsgabizottságban végzett munkáért a törvény 
által meghatározott díjazás jár.

Tisztelt Érdeklődő!
Kérjük, hogy további információért szívesked-

jen Pintér Ágnes szakképzési referenshez fordulni. 
Elérhetősége: a 62/549-394-es telefonszámon, továb-
bá személyesen a Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara székházában, a Szeged, Párizsi krt. 
8-–12. szám alatt. E-mail elérhetősége: pinter.agnes@ 
csmkik.hu.

Szakma Kiváló Tanulója verseny Szakértelem,  szakmaiság, a szakemberképzés jelentősége  
a gyakorlati vállalati képzésben

Dél-alföldi Szakképzési 
Kerekasztal fórum
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Ismét jó hangulatú ünnep 
volt az iparosok, kereskedők, 
szolgáltatók és kézművesek ha-
gyományos nemzetközi üzleti 
találkozója, kamarai bálja feb-
ruár 12-én Szegeden, a kamara 
székházában. Ahogy a korábbi 
években, most is ezen a kiváló 
társasági eseményen adták át a 
kamara által alapított Csongrád 
Megye Gazdaságáért Díjat és 
a Süle József Emlékérmet. Az 
üzleti estet közéleti szereplők, 
diplomaták, partnerszerveze-
tek képviselői tisztelték meg 
jelenlétükkel.  

A sorrendben tizenegyedik kama-
rai üzleti báli est az előző évekhez 
hasonlóan most is joggal íródott be 
a szegedi társasági élet krónikájába, 
ahol az önzetlen vállalkozók maguk 

Átadták a Csongrád Megye Gazdaságáért Díjat és a Süle József Emlékérmet

Vállalkozók estje a kamarában

A Csongrád Megye Gazdaságért Díjat 2011-ben Nagy Mihály 
vehette át Nemesi Páltól.

Szénási Róbert kapta idén a Süle József Emlékérmet. Süle Emese és 
Szügyi György adta át az elismerést.

Jó szerencsét!

A táncparkett ördögei…

is hozzájárultak ahhoz, hogy kelle-
mesebbé, ízesebbé, változatosabbá 
tegyék az estét.

Már a fogadtatás is hagyomá-
nyosan kedvesre sikeredett, hiszen 
Orcsik Sándor alelnök az idén is 
fönséges diópálinkával fogadta az 
érkezőket. 

A fröccssarokban Somodi Sándor 
borász és Bánffi Ádám, a Bánffi 
Szóda családi vállalkozás legifjabb 
tagja klasszikus fröccsfajtákkal kí-
nálta az asztalukhoz látogató vendé-
geket. A pálinkához és a fröccshöz 
a Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft. 
által biztosított sajtkóstolóból is 
csipegethettek  a vendégek. 

Süli Sándor mixer jóvoltából 
az 1920-as évek hangulatát idéző 
koktélokkal ismerkedhetek meg 
az ínyencek. 

Az üzleti est ven-
dégeit Nemesi Pál, 
a Csongrád Megyei 
Ke re s ke d e l m i  é s 

Iparkamara elnöke köszön-
tötte, néhány emlékezetes 
pillanatot felvillantva a 120 
éves jubileumát ünneplő ka-
mara történetéből. Az esttel 
kapcsolatban megjegyezte, 
gazdasági nehézségek kö-
zepette is kell, hogy legyen 
olyan társasági eseménye a 
kamarának, amikor a vál-
lalkozók kötetlen formában 
bővíthetik, erősíthetik üzleti 
és baráti kapcsolataikat. 

Az ünnepi est díjátadá-
sokkal folytatódott. A Süle 
József emlékérmet – melyet 
a Baustudium egykori le-
gendás igazgatójának lá-
nya alapított 6 évvel ezelőtt 
édesapja emlékére – az idén 
Szénási Róbert vehette át a szak-
képzésben vállalt kimagasló mun-
kájáért. A díjat Süle Emese, a díj 
alapítója, valamint Szügyi György, 
a kamara oktatási, szakképzési 

és mestervizsga bizottságának 
elnöke adta át.

A kamara által 11 éve, 2000-
ben alapított Csongrád Megye 
Gazdaságáért díjat az idén  
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ContiTech Fluid Automotive 
Hungária Kft. vezetője kapta a 
gazdasági életben és a kamarai 
munkában nyújtott kimagasló telje-
sítményéért. A díjat átadó Nemesi 
Pál méltatásában nemcsak a cég 
eredményeit, hanem a kitüntetett 
üzleti és emberi tisztességét hang-
súlyozta.

A díjátadások után bőséges svéd-
asztalos vacsorával, szórakoztató 
műsorral, tánccal folytatódott az 
est. A Memphis Casino rulett- és 
kártyaasztalainál a szerencséjüket is 
kipróbálhatták az est vendégei, az öt 
legeredményesebb játékost ajándék-
csomaggal jutalmazták a szervezők. 
Akinek itt nem kedvezett a szerencse, 
tovább bízhattak Fortunában, hiszen 
az éjféli  tombolasorsoláson – a vállal-
kozók felajánlásainak köszönhetően 
–, igen sok értékes ajándéktárgy talált 
gazdára  Lehetett nyerni például igen 
értékes kamerás kaputelefont, számí-
tástechnikával kapcsolatos eszközöket, 
hosszú hétvégi pihenést, finomabb-
nál finomabb borokat, édességeket, 
hasznos ajándékcsomagokat.



Díszítősor. A kamara fiatal munkatársai kitettek magukért, legszebb formájukban fogadták az est vendégeit.

Az Orcsik-féle diópálinkát nem lehetett kihagyni.

Műsor
A hivatalos program után a 

Szegedi Nemzeti Színház művé-
szeinek műsora következett. Két 
prózai jelenetet láthatott a bálozó 
közönség Borovics Tamás és Gömöri 
Krisztián előadásában: először egy 

Hacsek és Sajó jelenetet adtak elő, 
majd Karinthy Frigyes Nem ismert 
meg a saját anyám (alcím: Két mo-
dern költő hajnal felé a New York 
kávéházban) jelenetét mutatták be. 
Szilágyi Annamária pedig musical-
számokat énekelt. 

A tombolanyeremények 
felajánlói

Tisza Volán Taxi Kft. – Bobkó Attila
Exicom Rendszerház Kft.
Beton Melior Kft. Atlantisz Fürdő-
szobastúdió - Hódmezővásár hely
Medikémia Zrt. – Pálmai Antal
Legrand Zrt. – Károly László
Pappas Autó Magyarország Kft. 
Szeged
Zepter Magyarország Kft.
Tornádó International Kft. – dr. Kőkuti 
Attila
Pálma Reklám Stúdió Bt. – Sztáry 
Erika
Demus Nóra kozmetikus
Magyar–szerb Kereskedelmi és 
Iparkamara – Jójárt Miklós
Csongrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara
Csongrád Megyei Agrárkamara – Kiss 
Gábor
Szabóné Tóth Hilda
Déli Farm Kft. – Palotás Sándor
Qualitas T&G Kft.
Személy-, Vagyonvédelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kamara – Német 
Ferenc
Memphis Club & Cafe
Nagy Sándor Hajszalon

A Temes Megyei Kereskedelmi, Ipari 
és Agrárkamara – a CSMKIK partner-
ségével – sikeres pályázatot nyújtott be a 
magyar–román határ menti együttműkö-
dési program keretében. A projekt címe: 
Megújuló energia – üzleti együttműködés 
a jobb jövőért.

A nyertes program a 2009-ben meg-
valósított „Jövő energiája” című projekt 
folytatásaként, annak eredményeire, ta-
pasztalataira építve a megújuló energiák 
minél szélesebb körű hasznosítását és e 
témakörben a határ menti üzleti kapcso-
latok bővítését tűzte ki célként.

A projekt keretében az alábbi tevékeny-
ségek valósulnak meg:

- A megújuló energiák előállításának és 
felhasználásának költség-haszon elemzése, 

kapcsolódó beruházások megtérülésének 
vizsgálata.

- Biogáz előállításához szükséges alap-
anyagok és előállítási technológiák fel-
térképezése, hasznosítási lehetőségek 
elemzése. 

- A Temesváron júniusban megrende-
zendő „Jövő energiája” című kiállításon 
és kapcsolódó konferencián 10 magyar 
cég részére ingyenes kiállítási lehetőség 
biztosítása.

A projekt elsődleges célcsoportja Csongrád 
és Temes megye vállalkozásai, a létrejövő 
tanulmányok azonban elérhetők lesznek 
minden érdeklődő számára.

A két tanulmány készítésében részt vevő 
magyar és román szakértők, valamint 
kamarai vezetők, projektmunkatársak 
ez év februárjában Szegeden megtartott 
megbeszélésen egyeztették a tanulmányok 
pontos tartalmát és a munkamódszereket. 

A tanulmányok júniusra készülnek el, 
magyar és román nyelven.

A júniusi kiállításra már most várjuk 
azon vállalkozások jelentkezését, akik 
megújuló energiával kapcsolatos termé-
keiket, technológiájukat, szolgáltatásukat 
szívesen bemutatnák Temesváron.

A CSMKIK-ban a projektmenedzseri 
feladatokat Kozsuchné Somogyi Katalin 
látja el. (kozsuchne@csmkik.hu)

A projekt eredményeiről, rendezvénye-
iről folyamatosan tájékoztatjuk a Futár 
olvasóit.

A „Megújuló energia – üzleti együttműködés 
a jobb jövőért” című projekt a Magyarország–
Románia Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007–2013 keretében valósul meg 
(www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap, valamint a Magyar Köztársaság és 
Románia társfinanszírozásával. 

Megújuló energia – üzleti együttműködés a jobb jövőért

Ingyenes kiállítási lehetőség Temesváron
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A fodrászat ma is a divatszakmák 
közé sorolható. Ami az emberek 
szépségével, megjelenésével kapcso-
latos munka, az mind a nők, mind a 
férfiak részéről egyaránt közkedvelt 
és divatszakmának minősíthető – 
hallottuk Tombáczné Szemerédi 
Zsuzsannától, aki 1985-ben nyitotta 
meg saját fodrász szalonját, ahol 
tanulókat is képez. Nagyon szereti 
ezt a feladatot – folyamatos kihívás 
számára és egyben a már meglévő 
tudása rendszeres továbbfejlesztését 

A fodrász szakképzés  nagy 
változásokon ment át az el-
múlt években, példa erre, 
a  szakrajz és a művészettör-
ténet tantárgyak megszűné-
se. Nem szerencsés, hiszen 
e tudományok elsajátítására 
a jövő fodrászainak is igen 
nagy szükségük lenne. 
Döbbenetes tény, hogy a 
szakmunkásvizsgán a tanu-

lóknak nem kell szóbelizni-
ük, és az írásbeli alkalmával 
sem kell a fodrász szakmai 
tudásukat bizonyítaniuk – 
tudtuk meg Presztóczki 
Veronika szentesi mester-
fodrásztól, aki szerint a szak-
ma egyre népszerűbb már 
nemcsak a lányok de a fiúk 
körében is. Kérdésünkre, mi 
most a divat, elmondta: a 

nőiesen letisztult formák és 
íves vonalak.

Tombáczné Szemerédi Zsuzsa mesterfodrász
„Ahhoz, hogy színvonalasan tudjam képezni a tanulókat, 

önmagammal szemben is igényesnek kell lennem”
Kozmetikus Egyesület válogatott 
tagja segíti.

– Ahhoz, hogy színvonalasan 
tudjam képezni a tanulókat, önma-
gammal szemben is igényesnek kell 
lennem, és ösztönöznöm kell maga-
mat is a folyamatos továbbképzésre. 
A tanulóim által elért sikerek pedig 
munkám eredményességét és meg-
erősítését is jelentik  – fogalmaz. 
Nagyon fontosnak tartja, hogy egy 
tanulónak legyen kellő szorgalma 
és kitartása. Ha ez nincs, akkor  
véleménye szerint a színvonal 
sincs meg. Kevésnek találja a mos-
tani 2 éves képzési időt a korábbi 
3 éves időszakhoz képest. Úgy 
véli, a jelenlegi képzési időtartam 
nemcsak a szakma elsajátításához 
kevés, hanem a szakmai rutin 
megszerzése szempontjából sem 
tűnik elegendőnek. 

Kérdésünkre, hogy mennyire mo-
tiváltak a tanulók, a mesterfodrász 

elmondta: általában 
nagyon nehéz őket 
motiválttá tenni, hi-
szen önmagában a 
szakma is – bár lát-
ványos – igen nehéz. 
Azonban minél több 
sikerélmény ér egy ta-
nulót, annál nagyobb 
lesz a szakmai moti-
vációja is. Ez a siker-
élmény lehet akár egy 
jó vizsgaeredmény, 
akár egy versenyen 
történő jó szereplés. 
Tombáczné Szemerédi 
Zsuzsanna szerint a 
tanulóknak a szak-
munkás-bizonyít-
ványt megszerzését 
követően a továbbiakban folyamatos 
képzéseken kell részt venniük ah-
hoz, hogy a kellő szakmai rutint 
megszerezzék.    

A szakmai tudásuk bővítése 
mellett a divatirányzatokat is fo-
lyamatosan követniük kell ahhoz, 
hogy olyan vendégkört tudjanak 

maguknak kialakítani, 
amelyből a későbbiek 
során is meg tudnak 
élni. Aki azonban kellő 
szorgalommal és ki-
tartással továbbképzi 
magát, az a szakmában 
tud maradni – vázol-
ta fel a frissen végzett 
fodrászok lehetősége-
it. Emellett azonban 
úgy gondolja, nagyon 
telített a szakma, ami 
azzal jár, hogy a piac 
új „szereplőinek” sajnos 
kisebb lehetőségük van 
ebből megélni.

Névjegy
Tombáczné Szemerédi 

Zsuzsanna mesterfodrász,  
Magyar Fodrász-Kozmetikus 
Eg ye sü l e t  Női  Fo d r ás z 
Szakosztály vezetője, és a ma-
gyar fodrászválogatott trénere, 
a CSMKIK fodrász szekciójának 
vezetője. 1976-ban végzett, 1980 
óta foglalkozik folyamatosan 
szakmunkástanulók képzésé-
vel, később felnőttképzéssel is. 

Eredményes 
versenyszereplések 
„Csongrád megye évek óta 

szép sikereket ér el a fodrászat-
ban. Igen sok eredményes szak-
ember dolgozik a megyénkben, 
így Szegeden. Sikerült már 
egyéni világbajnoki II. és VIII. 
helyezést, csapatban V. helyet  
elérni a fodrász világbajnokság-
okon. Európa-bajnoki címmel, 
valamint Európa-bajnoki VI. 
és VII. helyezéssel is büszkél-
kedhetünk. Vannak közöttünk 
többszörös országos bajnokok, 
mesterbajnokok. De nemcsak 
a felnőttek ilyen eredménye-
sek, hiszen tanulóink is rend-
szeresen dobogós (I-II-III.) 
helyen végeznek az országos 
bajnokságok versenyein” – hal-
lottuk Tombáczné Szemerédi 
Zsuzsannától.

Tavaly nyáron a szépészeti szakmák nemzetközi hírű sztárjai  tartottak 
bemutatót a kamara szépségfesztiválján. Középütt, virágcsokorral a 
kezében Tombáczné Szemerédi Zsuzsa.

2010-ben Tombáczné Szemerédi Zsuzsa 
(jobbról) kapta a Süle József  Emlékérmet.

jelenti. Amellett ugyanis, hogy a 
tanulókat a szakma szeretetére és 
alapvető követelményeire, fortélya-
ira tanítja, fontos számára, hogy 
naprakészen, a legújabb trendek 
szerint készítse fel őket a későbbi 
önálló, igényes munkavégzésre. 
Ebben évek óta kollégája, Csányi 
György többszörös magyar mes-
ter bajnok, a Magyar Fodrász-

Névjegy
Presztóczki Veronika mester-

fodrász, tanár, fodrász mester-
vizsga bizottság elnöke. 20 éve 
dolgozik a fodrász szakmában. 
Eredményei: Magyar Bajnokság 
összetett 2. hely, válogatott keret-
tag. Tanítványai eredményesen 
szerepelnek országos versenye-
ken és az SZKTV-n.

Presztóczki Veronika mesterfodrász
„Döbbenetes, hogy a szakmunkásvizsgán sem a szóbelin, 

sem az írásbelin nem kell a fodrász szaktudást bizonyítani” 



Az angolok udvariasabbak, 
visszafogottabbak a magya-
roknál, ugyanakkor nyitot-
tabbak és kezdeményezőbbek. 
Igyekezzünk magabiztosságot 
sugallni, elkerülendő az érzel-
mekről árulkodó remegés.

A kézfogás az üdvözlés meg-
szokott formája, lehetőleg kerül-
jük a vállon veregetést, a puszit. 

A női tárgyalópartnerek esetén, a nálunk jellemző 
figyelmes udvarias bánásmód az angoloknál nem bevett 
szokás, ezzel akár meglepetést is kelthetünk.

Az angliai üzletemberekkel nem ajánlott este, 
jóval a munkaidő befejezése után, üzleti vacsora 
keretében tárgyalni. Sokkal szerencsésebb a késő 
délelőtti órában egy teázás vagy kávézás keretében 
vagy egy üzleti ebéd alkalmával egy megbeszélésre 
sort keríteni. A találkozók utáni szerződéskötéseket 
szeretik mihamarabb, minden részletre kitérve 
megkötni. Az ebben való rugalmas együttműködést 
a partnertől is elvárják.

A konzervatív, visszafogott öltözködés mind az 
angol férfiak és nők üzleti viseletére jellemző. A 
szolid elegancia azonban nem jár feltétlenül együtt 
a legújabb divat szerinti öltözködéssel.

Az étkezési szokásokat tekintve nincsenek nagy 
különbségek, az angolok többsége bőséges reggelit 
fogyaszt, az ebédek azonban szerényebbek. Jó részük 
a délutáni teázás alkalmával inkább kávét fogyaszt. 
Divatos és népszerű munka után a délutáni pubok 
látogatása.

A megfelelően udvarias nyelvhasználat bi-
zalmat, szimpátiát ébreszthet. Az angol sokkal 
körülíróbb nyelv, a kérést érdemes javaslattevés 
formájában, feltételes módban közzé tenni. Az 
angolok nem idegenkednek más nyelv – például 
a francia – használatától tárgyalás során, de a tar-
talmi pontosságra és a félreérthetőség elkerülésére 
mindig figyeljünk oda. 

Az üzleti tárgyalás különösen, ha kézfogással 

zárul – kötelező erejű, és az írásbeli szerződés 
csak megerősíti ezt.

Az angol üzletemberek nem hívei az alkudo-
zásnak, szeretik a táblázatokkal, kimutatásokkal, 
számadatokkal alátámasztott ajánlatokat.

Az üzleti tárgyalások alkalmával a kínos szünetek 
elkerülésére nyugodtan beszélhetünk az időjárásról, 
de angol partnereink az efféle csevegésben – akár más 
témában is – sokkal gyakorlottabbak nálunk. 

Az angoloknál egyáltalán nem jellemző az ajándé-
kozás, csak akkor nem furcsállják, ha régebbi üzleti 
kapcsolatról van szó. Ugyanakkor nem sértődnek 
meg – ilyen esetben – valamilyen jellemzően ma-
gyar, ízléses ajándékot válaszunk a számukra: ez 
lehet bármilyen jellegzetes magyar holmi, egy üveg 
Unicum vagy bor, vagy valamilyen jellegzetesen 
hazai népművészeti termék.

(Forrás: Szokás, illem, ajándék (szerkesztette: 
Németh Andrea, Fincziczki Béla)

http://www.ugyvezeto.hu/cikk/40480/uzleti-
etikett-uzleti-protokoll-1resz?area=183)
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Az AMT hírlevelek-
re regisztráló ügyfelek 
személyre szabottan, 
térítésmentesen, az 
általuk kiválasztott 
időközönként tájé-
kozódhatnak techno-
lógiai-innovációs adatbázisunkból (BBS) az 
őket érdeklő technológiai profilokról.

A személyre szabott, friss információk csak 
egy kattintásnyira vannak!

A rövid, angol nyelvű regisztráció során 
– azonosító (login ID), jelszó (password) és 
néhány kötelező adat megadása után, Ön és 
cége az AMT hírlevelén keresztül értesülhet 
az Ön által preferált, frissen leválogatott in-
formációkról.

Az ingyenes hírlevelet a következő hon-
lapcímen igényelheti: http://een.csmkik.hu/
amtregisztracio.htm.

A regisztráció során különösen fontos a 
cégadat, a keresett technológiai paraméter 
(technology domain) megadása, de aján-
lott a keresett alkalmazási terület (domain of 
application) feltüntetése is. Az utóbbiaknál, 
a háromszintű kulcsszó lista segítségével vá-
laszthatja ki, hogy milyen profilok kerüljenek 
leválogatásra a több mint 6000 profilból álló 
adatbázisból, az Önnek szóló értesítésekben. 
Érdemes, nem túl általános szavakat kiválasztani, 
hogy az Ön számára felesleges információk 
ne kerüljenek kiküldésre. Az azonosító és a 
jelszó ismeretében természetesen bármikor 
megváltoztathatja a megadott kulcsszavakat, 
mint ahogy profiljának más adatait is.

További információt az bbs@csmkik.hu 
e-mail címen kérhet, illetve további részletes 
leírást talál kamaránk honlapján az Enterprise 
Europe Network logóra kattintva az „Innováció, 
technológiatranszfer – BBS” menüpontban.

Brit–magyar üzletember-
találkozó Szegeden

Angol delegáció érkezik a kamarába
Angol üzletemberekből álló delegáció kí-

séretében  a Nottinghami Kereskedelmi és 
Iparkamara képviselői látogatnak Szegedre  
március 30-án. A látogatás során üzletember-
találkozót rendez a kamara az Enterprise Europe 
Network hálózat szervezésében. A delegációval 
érkező cégekről, és az üzletember-találkozó 
részleteiről folyamatosan frissülő információkat 
találhat honlapunkon (http://kamara.dravanet.
hu/csmkik/index.php?id=3286).

Az eenszeged@csmkik.hu e-mail címen várjuk 
azon cégek jelentkezését, amelyek angol üzleti 
kapcsolatokat keresnek További információért 
keressék Lack Erika üzletfejlesztési tanácsadót 
a 62/554-254-es telefonszámon.

A magyar EU soros elnökség 
célkitűzései a vállalkozások tá-
mogatására:
	 Adminisztratív terhek 

csökkentése, szabályozási és üzleti 
környezet egyszerűsítése
	 Vállalkozásokat terhelő 

költségek csökkentése 
	 Mobilitás támogatása 
	 Vállalati innováció támo-

gatása 
A fenti célok elérése érdekében 

az alábbi európai uniós dossziékat 
kezeli kiemelt prioritásként a magyar 
EU elnökség: 

Egységes Piaci Intézkedéscsomag 
(SMA) 

A kkv-k tevékenységeinek az ország-
határok ne szabhassanak határt! 

Egy közelmúltban készített fel-
mérés szerint az on-line vásárlások 

61%-a sikertelen amiatt, hogy a 
vállalkozások nem hajlandók más 
országok fogyasztóit kiszolgálni. 

Európai Uniós Szabadalom 
Megfizethető uniós szintű szaba-

dalom a kkv-k számára! 
Jelenleg egy szabadalom bejegye-

zése 13 tagállamban akár 20 000 
EUR-ba is kerülhet! 

Szolgáltatási Irányelv átfogó 
végrehajtása

Jogbiztonság és átláthatóság a 
szolgáltatói szektor fejlesztésére!

A határokon átnyúló szolgál-
tatások a GDP-nek csupán 5%-át 
teszik ki, ami nagyon alacsony arány 
az egységes piac kereskedelmében 
megjelenő, a GDP 17%-át jelentő 
áruforgalomhoz képest.

Új Fogyasztóvédelmi Irányelv 
Egységes fogyasztóvédelmi sza-

bályozás a fogyasztók bizalmának 
megnyerésére!

A vállalkozások és fogyasztók közötti 
kereskedelmet jelenleg négy különböző 
uniós jogszabály szabályozza. 

Európai Magánvállalkozás 
(SPE)

Rugalmas uniós társasági forma 
a kkv-k számára! 

Az Európai Bizottság javaslata 
alapján az SPE társasági forma ala-
pítási költsége 1 EUR lenne. 

Kisvállalkozói Intézkedéscsomag 
(SBA) felülvizsgálata

Gondolkozz először kicsiben!
1. Vállalkozói szellem támoga-

tása
2. Második esély
3. „Gondolkozz előbb kicsiben”
4. Hatékony közigazgatás
5. Közbeszerzés

6. Finanszírozás
7. Egységes piac
8. Szaktudás és innováció
9. Környezetvédelem
10. Nemzetköziesedés.
Duna Régió Stratégia (DRS) 
Aktív vállalkozói együttműködés 

a régióban rejlő üzleti lehetőségek 
kiaknázásáért!

Az EU Balti-tenger Stratégiája 
után a Duna Régió Stratégia az unió 
második makroregionális fejlesztési 
stratégiája. A DRS megalkotásában 
nyolc EU-tagállam és hat EU-n kívüli 
ország vesz részt.

A teljes cikket megtalálhatja a 
kamara honlapján: http://kama-
ra.dravanet.hu/csmkik/index.
php?id=3283

Forrás: MKIK Brüsszeli EU 
Képviseletének hírlevele

Mit tesz a magyar EU soros elnökség  
a kis- és középvállalkozásokért?

Az Európai Unió 21 millió vállalkozása 175 millió munkahelyet biztosít 
és közel 500 millió fogyasztót szolgál ki. A magyar EU soros elnökség 
kiemelt figyelmet fordít a foglalkoztatás és versenyképesség motorja-
inak számító kis- és középvállalkozások helyzetének javítására, mely 
tükröződik a 2011 első félévére meghatározott prioritásokban is.

Automatikus innovációs 
partnerkereső hírlevél (AMT)Amit az angol üzleti 

kultúráról tudni érdemes
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Vendéglátó helyek ellenőrzése
Azokban a vendéglátó üzletekben, amelyekben a vendégek szórakoz-

tatására zeneszolgáltatás nyújtható, műsoros előadás, tánc rendezhető, 
továbbá szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék folytatható, 
a megyei kormányhivatalok közreműködésével összehangolt, fokozott 
hatósági ellenőrzéseket kell végrehajtani. A kormány által elrendelt 
intenzív hatósági ellenőrzések az 1032/2011. (II. 28.) korm.-határozat 
szerint 2011. május 15-ig tartanak. 

A kormány a fenti határozatban döntött a fokozott ellenőrzésről, és 
emellett megvizsgálja a rendezvényszervezői kamara létrehozásának 
szükségességét, illetve a rendezvényszervezők kötelező felelősségbiztosí-
tásának, a fiatalkorúak fokozott védelmének, az alkoholvásárlás ésszerű 
korlátok közé szorításának, és súlyosan jogsértő magatartások szigorúbb 
büntetőjogi megítélésének lehetőségét. A felülvizsgálat várhatóan június 
végéig tart.

A kormányhatározat a Magyar Közlöny 2011. évi 18. számában 
jelent meg.

Forrás: www.ado.hu

Járulékalap, járulékmértékek
Az APEH részletes tájékoztatót tett közzé a 2011-ben alkalmazandó 

járulékalapot képező jövedelemről, a járulékmértékekről, a járulékfizetési 
felső határról és a minimálbérről. 

Járulékalapot képező jövedelem 
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 
(Tbj.) 4. § k) pontjának 2011. január 1-jétől hatályos rendelkezése szerint 
járulékalapot képező jövedelemnek minősül: 

• 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továb-
biakban: Szja tv.) szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló 
tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításnál figyelembe 
vett jövedelem, a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére 
levont (befizetett) tagdíj, a tanulószerződésben meghatározott díj, a hivatá-
sos nevelőszülői díj, a felszolgálási díj, a vendéglátó üzlet felszolgálójaként 
a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló (a továbbiakban: borravaló), az 
ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj,

• 2. az 1. alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben 
meghatározott személyi alapbér, illetőleg, ha a munkát nem munkaviszony, 
hanem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzik, a 
szerződésben meghatározott díj.

Lényeges változás 2010. évhez viszonyítva, hogy a kifizetőt terhelő 
adó mellett adható juttatások (a 2010. december 31-éig hatályos ren-
delkezések szerinti természetbeni juttatások) 2011. január 1-jétől nem 
képeznek járulékalapot.

Járulékmértékek
A foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő tár-

sadalombiztosítási járulék mértéke változatlanul 27 százalék, ebből a 
nyugdíj-biztosítási járulék 24 százalék, az egészségbiztosítási- és mun-
kaerő-piaci járulék 3 százalék. Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci 
járulékon belül a természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5 százalék, 
a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5 százalék, a munkaerő-piaci 
járulék 1 százalék.

A biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék mértéke kizárólag a tár-
sadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó biztosított esetében 10 
százalék, magánnyugdíjpénztár tagja esetében 2 százalék.

A magánnyugdíjpénztár tagja a nyugdíjjárulék alapja után 8 százalék 
tagdíjat fizet.

A 2010. november 1-je és 2011. december 31-e közötti időszakban 
esedékes, a magán-nyugdíjpénztári tag után fizetendő nyugdíjjárulék 
mértéke – az előzőektől eltérően – 10 százalék, míg a tagdíj mértéke 0 
százalék.

A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott, valamint a kiegészítő tevékeny-
séget folytató egyéni és társas vállalkozó magánnyugdíj-pénztári tagsága 
esetén is 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet.

A biztosított által fizetendő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci 
járulék mértéke továbbra is 7,5 százalék. Az egészségbiztosítási és mun-
kaerő-piaci járulékon belül a természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 

százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 2 százalék, a munkaerő-
piaci járulék 1,5 százalék.

A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, a kiegészítő tevé-
kenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, valamint a 
39. § (2) bekezdésében meghatározott személy által fizetendő egészségügyi 
szolgáltatási járulék havi összege 5100 forint (napi összege 170 forint).

A foglalkoztató és az egyéni vállalkozó által fizetendő korkedvezmény-
biztosítási járulék mértéke 13 százalék. 2011-ben a korkedvezmény-biz-
tosítási járulék összegét teljes mértékben meg kell fizetni.

A járulékfizetési felső határ egy naptári napra jutó összege 2011-ben 
21 000 forint, éves szinten 7 665 000 forint.

Minimálbér
A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megálla-

pított személyi alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes 
munkaidő teljesítése esetén 2011. január 1-jétől havi bér alkalmazása 
esetén 78 000 forint, heti bér alkalmazása esetén 17 950 forint, napi bér 
alkalmazása esetén 3590 forint, órabér alkalmazása esetén 449 forint.

Az előzőektől eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, ille-
tőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott 
munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 
2011. január 1-jétől havi bér alkalmazása esetén 94 000 forint, heti bér 
alkalmazása esetén 21 650 forint, napibér alkalmazása esetén 4 330 forint, 
órabér alkalmazása esetén 541 forint.

Forrás: www.ado.hu

Kettős felhasználású termékek  
külkereskedelmi forgalmának engedélyezése
Kettős felhasználású termékek azok a termékek – beleértve a szoftvert és a 

technológiát is –, amelyek polgári és katonai célokra egyaránt felhasználhatók. 
Ezen termékek külkereskedelmét Magyarországon a Tanács 428/2009/EK 
rendelete, valamint 2011. március 9-ig leadott kérelmek esetében a 50/2004. 
(III. 23.) korm.-rendelet, március 9-től benyújtott kérelmek esetében pedig 
a 13/2011. (III. 22.) korm.-rendelet szabályozza.

A kettős felhasználású termékek külkereskedelmével kapcsolatos tevé-
kenységet csak az végezhet, akit a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatósága (továbbiakban: 
Hivatal) nyilvántartásba vett. A nyilvántartásba vételi kérelemhez a 
kérelmezőnek be kell nyújtania vámazonosító számát (EORI szám), a 
személyét hitelesen azonosító iratot, a részéről kötelezettségvállalásra 
jogosult személy aláírásának hitelességét tanúsító iratot és az adóazo-
nosító számát. A kérelmeket a Hivatal honlapján (http://mkeh.gov.hu/
haditechnika/EU/kettos_felhasznalasu) közzétett formanyomtatványok 
kitöltésével a Hivatalhoz kell benyújtani.

A kettős felhasználású termékek külkereskedelmére export, transz-
fer-, tranzit- és brókerügyleti engedély adható ki. A kivitelre vonatkozó 
rendelkezéseket a természetes személyek határátlépésével megvalósuló 
technológia átadásra is alkalmazni kell. 

A kettős felhasználású termékek az Európai Unió vámterületén kí-
vülről nemzetközi importigazolással hozhatók be a Magyar Köztársaság 
területére a rendeletben meghatározott esetekben. A Hivatal az igazolás 
kiadásával igazolja, hogy hatósági felügyeletet gyakorol a termék beho-
zatala és felhasználása felett.

A 13/2011. (III. 22.) kormányrendelet a Magyar Közlöny 2011. évi 
15. számában jelent meg.

A fenti rendelet és 428/2009/EK tanácsi rendelet megtalálható a www.
csmkik.hu honlapon.

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.

2011. március 1-je és 31-e között alkalmazható üzemanyagárak: 
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 365 Ft/l
Gázolaj 355 Ft/l
Keverék 392 Ft/l
LPG-autógáz 216 Ft/l
Az NAV közlemény a Hivatalos Értesítő 2011. évi 12. számában 

jelent meg.
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A szegedi iparkamarai kerület szak-
ipari tanulóinak munkáiból rendeztek 
kiállítást 1903 augusztusában Szegeden, 
a Tisza Lajos körúti polgári leányisko-
lában. A tárlatvezető kalauz fölsorolja a 
segédeket és „tanonczokat”, mestereiket, 
valamint a kiállított tárgyakat is.

„… a kerület kézműiparosai… nem fe-
ledkeznek meg a nemes kötelességről, hogy 
módot kell nyújtaniuk a fiatal nemzedék-
nek az iparban való tökéletesedésre és hogy 
munkásaikban föl kell ébreszteniök, illető-
leg fokozniok kell a becsvágyat, a nyilvános 
versenytéren való megjelenés azon ambíció-
ját, mely mindig a tudás, az ízlés, a jobbra 
való igyekvés hajlamait növeli.”

Kulinyi Zsigmond, a Szegedi Kereskedelmi 
és Iparkamara titkára ajánlotta e sorok-
kal a Szegeden 1903. augusztus 11. és 23. 
között rendezett „Kerületi tanoncz- és 
segédmunkakiállítást” a rendezvény kísérő-
füzetének előszavában. A szakoktatás intéz-
ményét, tanonc- és segédképzést következe-
tesen támogató kamara a Tisza Lajos körúti 
polgári leányiskola (ma: jogi kar) termeiben 
és udvarán tartotta az „ipari tanulók” mun-
káinak bemutatóját. A 79 oldalas katalógus 
(Schulhof Károly Könyvnyomdájában ké-
szült), a kiállítók névsora, a tárlaton szerep-
lő tárgyak fölsorolása mellett, a rendezvény-
nyel egy időben tartott kerületi iparosgyűlés 
részletes programját is közölte.

A kiállítás anyagát a kamarai kerület nyolc 
városa és harminc községe műhelyeiből vá-
logatták. A tárgyakat iparágak szerint, tíz 

A Somogyi-könyvtár polcairól

Segédek és „tanonczok” kiállítása – 1903

csoportba osztották, három tanonciskola 
pedig gyűjteményes kollekcióval szerepelt. 
A névsort a vas- és fémipari csoport, azon 
belül pedig a szegedi Adamovits András 
bádogos segéd nyitja meg, aki egy „szoba-
dísztárgyként” jelölt önműködő szökőkút-
tal tett tanúbizonyságot szakmai igyekeze-
téről. Szerepelt itt még gyermek-fürdőkád, 
„párkányrezalit”, serpenyőmérleg, zászló- 
és gyertyatartó, zsebkés, sodronyszövet, 

óramutató és csiga, sőt fuvola, bádogkocsi, 
gőzsíp és rézlábas is. Az ugyancsak szege-
di Seelenfreund Salamon vésnöknél tanuló 
Falk Manó pedig a „zsidó tízparancsolatot” 
metszette anyagba.

A gépgyártás, közlekedési eszközök és 
műszerek csoportjában a zombori Ádor 
József 2 darab „vasalt lókörmöt” készített. 
Az újvidéki Zikmund Béla és Társa gépgyá-
rában tanulók közös munkájának gyümöl-
cse egy három lóerős benzinmotor volt. A 
kínálatot trombita, „tamburicza”, hegedű, 
asztali citera, szárny- és jelzőkürt, tárogató 
s egy arany melltű színesítették. Azt pedig, 
hogy micsoda is voltaképpen a kovácsmű-
helyből kikerülő „rakonczafészek” (szekér-
tengely végére szerelt, az oldalakat tartó 
rúd, lőcs) és „szíves sticzni” (ívszerű tartó-
vas), ma már csak szakkönyvekből és régi 
leírásokból deríthetjük ki. 

A többi szakcsoport kínálatából szemez-
getve akad még ugorkasajtár, gyermekböl-
cső, sokféle bútor (köztük „leányszoba” 
és templomi szék), piros bársonypapucs, 
csikóbőrös kulacs, gyeplőszár lakk kantár-
ral, táj- és csatakép, szabadkézi, mértani és 
szakrajz, s „öltözőtükör jávorfából, vörösre 
páczolva”.

A Szegedi Napló (amelynek Kulinyi 
Zsigmond főszerkesztője volt) vezércikk-
ben és részletes tudósításban számolt be a 
több mint 5 ezer tárgyat bemutató kiállítás-
ról, amelyen „1200 munkáskéz ügyessége, 
ambíciója mérte össze erejét”.

Nyilas Péter

Decemberben a Dóm téri bib-
liotékában tekinthették meg az 
érdeklődők a szegedi Somogyi-
könyvtár által összeállított iparka-
mara-történeti kiállítást, mely útra 
kelt, és február első felében érke-
zett Csongrádra. A február 24-én 
megrendezett kistérségi beszámoló 
ülés ez alkalomból ünnepélyes 
kiállításmegnyitóval kezdődött. 
Horváth Varga Margit a csong-
rádi Csemegi Károly Könyvtár és 
Információs Központ igazgatója 
köszöntötte a rendezvényre érke-
zett vállalkozások képviselőit és a 
meghívott vendégeket. Ezt köve-
tően dr. Horváth Lajos a CSMKIK 
alelnöke egy rövid kamaratörténeti 
áttekintést adott a jelenlévőknek 
és ezzel megnyitotta a Csongrádi 
Ipartestület dokumentumaiból, 

valamint a Csongrád megyei kama-
ránál működő kézműves galéria és 
a csongrádi kézművesek munkáiból 
összeállított kiállítást. 

A kiállítás ünnepélyes megnyi-
tóját dr. Kőrösi Tibor polgármester 
vállalkozói fóruma követte. A 
rendezvényt a kamara Csongrád 
kistérségi beszámolója zárta, 
melynek keretében a hallgatóság 
információt kapott az Új Széchenyi 
Tervről és a szakképzést érintő 
aktuális kérdésekről. 

A kamaratörténeti kiállítási 
anyagból készült válogatás a közel-
jövőben a megye több településén 
is a közönség elé kerül. A követ-
kező állomás Makó, ahol a József 
Attila Városi Könyvtárban április 
1-jétől április 30-áig tekinthetik 
meg a kiállítást.

Vállalkozói fórum a könyvtárban

Csongrádon a kamara- 
 történeti vándorkiállítás
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A pályázat célja, hogy egyszeri 
pénzügyi támogatással segítséget 
nyújtson a kamarai tagok gazda-
ság- és kereskedelemfejlesztéséhez, 
bel- és külföldi piacra jutásához, 
üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez, 
innovációs elképzelésük megva-
lósításához.

I. A pályázat benyújtására jo-
gosult:

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

1) a pályázat benyújtását megelőző 
12 hónapig folyamatosan a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
regisztrált tagja volt,

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

3) a pályázat beadásakor lejárt 
köztartozása nincs,

4) a pályázat beadásakor tagdíj- és 
szolgáltatásidíj-hátraléka nincs,

5)  az etikai bizottság nem 
hozott elmarasztaló határozatot 
ellene.

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

7) Kapcsolt vállalkozások közül 
csak egy pályázó részesülhet tá-
mogatásban.

Fent megnevezett feltételeknek 
együttesen kell fennállniuk, bár-
melyik hiánya a pályázat érdemi 
vizsgálat nélküli kizárását eredmé-
nyezi a pályázati körből.

II. A pályázat benyújtásának tar-
talmi és formai követelményei:

A pályázaton való részvétel rész-
letes feltételeit, a pályázat benyúj-
tásának tartalmi és formai követel-
ményeit, a pályázat elbírálásának 
szempontjait a Pályázati Útmutató 
(csomag) tartalmazza. 

Pályázatot benyújtani kizárólag 
a kamaránál hivatalosan beszerzett 
és regisztrált CD lemezen tárolt 
Pályázati Útmutató csomag alapján 
lehet 2011. február 14-től.

Pályázati Útmutató ára: 2000 
Ft.

A Pályázati Útmutató beszerezhe-
tő: Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara 6721 Szeged, Párizsi 
krt. 8–12. szám alatti székhelyén, 
és a hódmezővásárhelyi, szente-
si és makói kamarai szolgáltató 
irodákban.

III. általános feltételek:
1. Alaponként – egy fordulóban 

– egy pályázó csak egy pályázatot 
nyújthat be.

2. Egy pályázó adott évben csak 
egy alapból nyerhet el támogatást.

3. Azok a pályázók, akik 5 éven 
belül már kétszer részesültek tá-
mogatásban, abban az esetben ré-
szesülhetnek újból, amennyiben a 
pályázat benyújtásakor maximum 1 
folyamatban lévő, vissza nem fizetett 
támogatásuk van, illetve forráshiány 
miatt egyéb pályázat nem kerül 
elutasításra.

4. Előnyt élveznek azok a pá-
lyázók, akik még nem részesültek 
támogatásban.

A kamara gazdaság- és kereskedelemfejlesztési, valamint 
innovációs alapjából pályázati úton elnyerhető támogatás igénylése

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az előző évek gyakorlatához hasonlóan pályázati 
felhívást tesz közzé az alábbi témákban. A pályázat benyújtásához szükséges pályázati csomag, mely 
tartalmazza a részletes pályázati felhívást, az adatlapot és az ahhoz kapcsolódó útmutatót, 2011. február 
14-től szerezhető be a kamara ügyfélszolgálatán.

5. Pályázónként a kintlévő aktuális 
támogatás összege együttesen nem 
haladhatja meg a 7 millió Ft-ot.

A visszatérítendő kamatmentes 
támogatás jegybanki alapkamat 
+7% késedelmi kamattal növelt 
teljes összege lejárttá válik azon a 
napon, amikor a vállalkozás ka-
marai tagsága megszűnik, vagy 
kamarai tagdíj és szolgáltatási díj 
fizetési kötelezettségét határidőre 
nem teljesíti.

IV. A pályázat beérkezésének 
határideje:

A pályázat beérkezésének határ-
ideje 2011. április 4. 12 óra.

A pályázat leadásának helye/
postai címe: Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, 
6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12., 
pf.:524.

A pályázat benyújtására nyitva 
álló határidő elmulasztása esetén 
igazolási kérelemnek nincs helye.

A benyújtott pályázatokat a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöksége bírálja el 
az elnökség mellett működő gaz-
daságfejlesztési munkabizottság 
javaslata alapján, legkésőbb 2011. 
június 30-ig.

Gazdaság- és kereskedelemfejlesztési pályázat
A pályázat tárgya a következő lehet: 
1) A vállalkozások versenyképes termelését, szolgáltatását közvetlenül 

segítő, bővítő gépi berendezések, eszközök beszerzése (beleértve az 
energiatakarékos eszközök beszerzését).

2) EU követelményeinek megfelelő eszközök beszerzése.
3) Bel- és külföldi kiállításokon, vásárokon, termékbemutatókon 

– elsősorban a megyét és annak gazdaságát bemutató rendezvényen 
– való részvétel dologi költségei.

4) Közvetlenül a pályázó által gyártott, illetve forgalmazott áruhoz, 
ill. a pályázó által teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó reklám- és 
propagandaanyagok, termékismertetők készítése.

5) Termék, szolgáltatás piaci bevezetését, exportfejlesztési célokat 
szolgáló tanulmány készítése.

6) Bel- és külföldi, szervezett üzletember-találkozókon való rész-
vétel támogatása. 

7) Csongrád megyében szervezendő kereskedelemfejlesztési és 
befektetésösztönzési akciók szervezésének támogatása.

8) Kereskedelem és vendéglátás területén franchise rendszer értéke-
sítésének, ill. a franchise átvevő partner rendszerbe való belépésének 
támogatása.

9) Telephely kialakítása, vásárlása.
10) Szakképzési körülmények kialakítása és javítása.
A pénzügyi támogatás módja:
Visszatérítendő kamatmentes támogatás maximum 3 000 000 Ft.
A támogatásból 36 hó futamidővel legfeljebb a beruházás, fejlesztés 

értékének, illetve az elfogadott költségeknek az 50%-a finanszírozható.
Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati 

forrás kiegészítéseként is, oly módon, hogy annak célja megegyezik az 
itt megjelölt prioritásokkal, illetve pénzügyi teljesítést tekintve, az egyéb 
pályázatban megjelölt támogatáson kívüli forrás megbontása 2/3–1/3 
arányban lehetséges a vállalkozói saját forrás és a kamarai pénzügyi 
támogatás vonatkozásában, az utóbbi maximum 3 millió Ft összegben. 

Pénzügyi teljesítését tekintve a pályázat benyújtásának időpontjá-
ban legfeljebb 50% készültségi fokon álló, legkorábban 2011. január 
1-jén megkezdett, a pályázat benyújtásától számított 1 éven belül 
megvalósuló projekttel lehet pályázni.

A pályázat benyújtásáig már lezajlott kereskedelemfejlesztési cél támo-
gatására pályázat nem nyújtható be. (Pályázat tárgya 3., 6., 7. pontja.)

Innovációs pályázat
A pályázat célja, hogy egyszeri visszatérítendő kamatmentes 

pénzügyi támogatással segítséget nyújtson a kamarai tagok
- kutatás-fejlesztési eredmények transzferét szolgáló,
- műszaki fejlesztési, termékfejlesztési eredmények alkalmazására 

irányuló
- és környezetvédelmi tevékenységéhez.
Prioritások:
- kutatás-fejlesztés eredményeinek gyakorlati alkalmazása,
- technológiatranszfer,
- energia- és anyagtakarékos műszaki megoldások,
- csomagolástechnikai fejlesztések ,
- környezetvédelmi fejlesztések, 
- környezeti károk elhárítása,
- technológiai újítások és szabadalmi eljárások.
Kizárólag beruházást tartalmazó fejlesztésre támogatás nem 

igényelhető! A fejlesztés összköltségének maximum 30%-a fordítható 
eszközbeszerzésre.

A pénzügyi támogatás módja:
Visszatérítendő kamatmentes támogatás maximum 5 millió Ft, 

legfeljebb 36 hó futamidővel. 
A projekt értékének maximum 50%-a finanszírozható támoga-

tásból.
Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati 

forrás kiegészítéseként is, oly módon, hogy annak célja megegyezik 
az itt megjelölt prioritásokkal, illetve pénzügyi teljesítést tekintve, az 
egyéb pályázatban megjelölt támogatáson kívüli forrás megbontása 
2/3–1/3 arányban lehetséges a vállalkozói saját forrás és a kamarai 
pénzügyi támogatás vonatkozásában, az utóbbi maximum 5 millió 
Ft összegben. 

Pénzügyi teljesítését tekintve a pályázat benyújtásának időpontjá-
ban legfeljebb 50% készültségi fokon álló, legkorábban 2011. január 
1-jén megkezdett, a pályázat benyújtásától számított 1 éven belül 
megvalósuló projekttel lehet pályázni.

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége
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Új Széchenyi Terv
Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) egy 

10 évre előretekintő gazdaságfejlesztési 
program. A pályázati rendszer 2011. 
január 17-én indult útjára, amelyben a 
jól működő konstrukciók megerősítése 
mellett újak is megjelennek. 

2011. március 1-jétől 79 felhívásra 
van lehetőségük a pályázóknak pro-
jektötletüket benyújtani.

Az Új Széchenyi Terven belül az 
alábbi fejlesztési programok keretében 
lehet pályázni:

• Gyóg y ító  Mag yarország  – 
Egészségipari Program

• Z ö l d g a z d a s á g  f e j l e s z t é s i 
Program

• Vállalkozásfejlesztési Program
• Tudomány, Innováció Program
• Foglalkoztatási Program
• Közlekedésfejlesztési Program
Az Új Széchenyi Terv pályázati rend-

szerében való tájékozódásban segíte-
nek a kamara honlapján megtalálható 
Pályázati Kézikönyv, valamin az alábbi 
szervezetek:

Országos szervezetek:
• Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

(www.ujszechenyiterv.gov.hu, www.
nfu.hu)

• MAG Zrt. (www.magzrt.hu)
• ESZA Társadalmi Szolgáltató 

Nonprofit Kft. (www.esza.hu)
Csongrád megyei szervezetek:
• Csongrád Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara (Szeged, Párizsi krt. 
8–12.) www.csmkik.hu, uszt@csmkik.
hu

• DARFÜ (www.darfu.hu)
*

Vállalati együttműködés és 
klaszterek támogatása c. konstruk-

ciójához
DAOP1.2.1.11
A konstrukció célja, hogy előmoz-

dítsa: 
• Vállalkozások közötti együttmű-

ködések, valamint a vállalkozások más 
vállalkozásokkal, oktatási intézmé-
nyekkel, K+F intézményekkel, helyi 
gazdasági szereplőkkel klaszter formá-
ban megvalósuló együttműködéseinek 
létrehozását, illetve fejlesztését. 

• A hálózatos és a klaszter együttmű-
ködések menedzsment szervezeteinek 
létrehozását a támogatott projektek 
keretében.

• Közös beruházások megvalósulását, 
amelyek növelik az együttműködések 
és a klaszter tagjainak versenyképessé-
gét.

• Az innovációorientált fejlesztések 
és együttműködések létrejöttét.

Kedvezményezettek köre: 
• Mikro- és kisvállalatnak minősülő 

szervezetek. 
• Induló klaszter esetén a klaszter 

menedzsment feladatait ellátó szerve-
zetek nyújthatnak be pályázatot: kettős 
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 
nonprofit gazdasági társaságok, szö-
vetkezetek, egyesülések, egyesületek, 
köztestületek, alapítványok, kutató-, 
oktatási intézmények. 

• Fejlődő klaszterek esetében a 
klaszter menedzsment feladatait ellátó, 
kettős könyvvitelt vezető gazdasági tár-
saságok, nonprofit gazdasági társaságok, 
helyi önkormányzatok nyújthatnak be 
pályázatot.

A támogatható tevékenységek 
köre: 

• Mikro- és kisvállalkozások közös 
beruházására, valamint eszközbeszer-
zésre van lehetőség,

• Induló klasztereknél az irányító 
szervezet elindításának, működésének 
támogatására. A támogatás fordítható pl. 
a munkakörnyezet kialakítására, bér- és 
járulékköltségekre, dologi kiadásokra, 
informatikai fejlesztésekre.

• Fejlődő klaszterek esetében esz-
köz- és gyártási licenc beszerzésekre, 
építésre, átalakításra, információs tech-
nológiafejlesztésre van lehetőség.

Támogatás mértéke: maximum 
80%. 

Támogatás összege: minimum 10 
millió forint, maximum 100 millió 
forint. 

A pályázatok benyújtása 2011. március 
1-jétől 2011. május 13-ig lehetséges.

*
Mikro-, kis- és középvállalkozások 

technológiafejlesztése
GOP 2.1.1.A
Támogatás célja: 
Mikro-, kis- és középvállalkozások 

versenyképességének, piacon maradá-
sának, munkahelyteremtő és megtartó 
képességének egyik feltétele, ha lépést 
tudnak tartani a kor technikai elvárá-
saival, ezért fontos felszereltségének, 
technológiai hátterének fejlesztése. A 
vállalkozások technológiafejlesztése 
céljából eszközbeszerzésre és infor-
mációs technológiafejlesztésre lehet 
támogatást igényelni.

Pályázhatnak: a pályázati kiírásra 
kettős könyvvitelt vezető 

• gazdasági társaságok, 
• szövetkezetek és 
• egyéni vállalkozók, 
amelyek létszáma az utolsó lezárt 

üzleti évben legalább 1 fő volt. 
Támogatás mértéke: maximum 

40%.
Támogatás összege: minimum 3 millió 

forint, maximum 20 millió forint.
Pályázatok 2011. március 1. és de-

cember 31. között adhatóak be.
*

Mikrovállalkozások fejlesztése
GOP20112.1.1/M
A pályázati kiírás célja, hogy vissza 

nem térítendı támogatás és kedvezmé-
nyes hitel együttes biztosítása révén 
segítse a mikrovállalkozásokat, hogy 
kis lépéssel fejlesszék a vállalkozásukat 
technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen 
keresztül.

Jelen pályázati kiírásra pályázhat-
nak:

• gazdasági társaságok,
• egyéni vállalkozó,
• szövetkezetek.
A pályázati kiírásra kizárólag 

mikrovállalkozásnak minősülő vállal-
kozások pályázhatnak.

A támogatható tevékenységek 
köre:

A mikrovállalkozások fejlesztése 
érdekében eszközbeszerzésre, infrastruk-
turális és ingatlanberuházásra, valamint 
információs technológiafejlesztésre lehet 
támogatást igényelni.

Támogatás összege: 
• A vissza nem térítendő támogatás 

összege legalább 1 millió Ft, legfeljebb 
4 millió Ft lehet.

• A visszatérítendő támogatás ösz-
szege legalább 1 millió Ft, legfeljebb 8 
millió Ft lehet. 

Támogatás mértéke: 

• A pályázó 10% saját forrást (önerőt) 
köteles biztosítani.

• A vissza nem térítendő támo-
gatás mértéke maximum a pályázati 
projektérték 45%-a lehet, de legfeljebb 
4 millió Ft.

• A visszatérítendő támogatás mér-
téke maximum a pályázati projektérték 
60%-a lehet, de legfeljebb 8 millió Ft.

• A vissza nem térítendő támogatás 
összege nem haladhatja meg a vissza-
térítendő támogatás összegét. 

A pályázatok benyújtása 2011. 
március 1-jétől 2011. december 31-ig 
lehetséges.

*
Munkahelyi képzések támogatása 

mikro- és kisvállalkozások számára
TÁMOP2.1.311/A
A pályázat benyújtásának feltétele, 

hogy az pályázó az Új Széchenyi Terv 
keretében 2011 és 2013 között meghir-
detett gazdaságfejlesztési, beruházási 
pályázat tárgyában támogatói döntésről 
szóló értesítéssel rendelkezzen. 

Kedvezményezettek köre: a pályázati 
kiírásra

• méretük szerint mikro- vagy kis-
vállalkozások

• jogi forma szerint: jogi személyi-
ségű vállalkozások, jogi személyiség 
nélküli vállalkozás, nonprofit gazdasági 
társaságok jelentkezhetnek.

A pályázati kiírás keretében kizárólag 
az alábbi képzéstípusok megvalósítására 
igényelhető támogatás:

• szakmai képzések: kizárólag a 
fogalomjegyzékben meghatározott szak-
mai képzések közé sorolható képzések 
támogathatóak;

• idegen nyelvi képzések;
• a vállalkozás működésével kap-

csolatos képzések (pénzügyi, számviteli, 
adó, vám, társadalombiztosítási stb.);

• számítástechnikai, informatikai 
képzés;

• munka- és egészségvédelem.
Támogatás mértéke: az európai uniós 

szabályok szerint a képzési támogatás 
kétféle módon vehető igénybe: 

• Csekély összegű (de minimális) 
támogatás nyújtható azoknak a vállalko-
zásoknak, amelyeknél a támogatás igény-
bevételének évében és az azt megelőző 
két pénzügyi év időszakában a megítélt 
támogatás összege nem haladta meg a 
200 000 eurónak, a közúti szállítási ága-
zatban tevékenykedő kedvezményezett 
esetében a 100 000 eurónak megfelelő 
forintösszeget. Ebben az esetben az 
intenzitás 100%, tehát valamennyi elszá-
molható költség maximális intenzitással 
támogatható. 

• Amennyiben a pályázó kimerítette 
az 1. pontban meghatározott keretet, úgy 
a képzési támogatásra a 800/2008-as 
EK rendelet szabályait kell alkalmazni, 
ebben az esetben a támogatás mértéke: 
minimum 25%, maximum 80%.

Támogatás összege: maximum 5 
millió forint.

A pályázatok benyújtása 2011. már-
cius 1-jétől lehetséges. A pályázatok 
benyújtása és elbírálása folyamatos.

*
Turisztikai szolgáltatások  

fejlesztése
DAOP2.1.1/K11
A konstrukció célja meglévő tu-

risztikai attrakciók területén, vagy 
azok környezetében, illetve azokhoz 
kapcsolódóan, valamint turisztikai att-

rakciókhoz nem kötődő turisztikai célú 
szolgáltatások létrehozása, fejlesztése, 
melyek mind a turisták, mind a helyi 
lakosság életminőségének javításához 
hozzájárulnak (és a helyi lakosság részére 
is biztosítják a hozzáférést), továbbá 
az alábbi jellemzők közül eggyel vagy 
többel rendelkeznek:

• szezonon kívül (április 1. előtt és 
október 31. után) és/vagy rossz időben 
is garantáltan igénybe vehető szolgál-
tatásokat kínál;

• innovatív, újszerű technológiai 
megoldásokat hasznosít (pl. internet, 
mobil technológiák, foglalási rendsze-
rek);

• növeli a turisták átlagos tartózko-
dási idejét.

Kedvezményezettek köre: 
Jelen kiírás keretében kizárólag 

mikro-, kis- és középvállalkozásnak 
minősülő

• gazdasági társaságok; 
• egyéni vállalkozások; 
• nonprofit gazdasági társaság pá-

lyázhatnak.
A támogatható tevékenységek 

köre: 
Jelen kiírás keretében kizárólag induló 

beruházások támogathatók.
A pályázat keretében eszközbeszer-

zésre és infrastruktúra-fejlesztésre 
egyaránt lehet pályázni. Így például 
vendéglátásra alkalmas létesítményekre, 
új élményelemekkel való bővítésre, 
valamint programok szervezésére és 
eszközökre.

Támogatás mértéke: maximum 
70%.

Támogatás összege: minimum 5 millió 
forint, maximum 50 millió forint.

A pályázatok 2011. március 1. és 2011. 
december 31. között adhatóak be.

*
Innovációs eredmények hasznosítá-

sának támogatása kkv-k részére
GOP 1.3.1.C
A pályázat célja újszerű technológi-

ák, eljárások alkalmazásának beveze-
tése a termelés folyamataiba, az elért 
innovációs eredmények iparjogvédel-
me. Pályázni lehet eszközbeszerzésre, 
iparjogvédelemmel kapcsolatos tevé-
kenységre, munkatársak alkalmazá-
sának támogatására.

Jelen pályázati kiírásra pályázhat-
nak:

• kettős könyvvitelt vezető gazdasági 
társaságok,

• szja hatálya alá tartozó egyéni 
vállalkozók,

• szövetkezetek.
A pályázati kiírásra kizárólag mikro-, 

kis és középvállalkozásnak minősülő 
vállalkozások pályázhatnak, amelyek 
éves átlagos statisztikai állományi lét-
száma a pályázat benyújtását megelőző 
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 
minimum 1 fő volt.

A pályázati felhívás keretében alábbi 
tevékenységek támogathatóak:

• munkatársak alkalmazása
• eszközbeszerzés 
• iparjogvédelemmel kapcsolatos 

tevékenység. 
Támogatás mértéke: maximum 65%.
Támogatás összege: minimum 5 millió 

forint, maximum 25 millió forint.
A pályázatok 2011. március 1. és 2011. 

december 31. között adhatók be.
Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség.

...pályázatok...pályázatok...pályázatok...pályázatok...
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Kamaránk tanácsadói hálózatának tagjai 
egy előre megbeszélt időpontban szívesen 
segítenek Önnek szakmai kérdések meg-
oldásában, személyre szabott tanácsadás 
keretében.

• A kamarai közvetítés díjtalan, a szakér-
tőnek fizetendő tanácsadói díjról a tanács-
adóval Ön fog megállapodni.

• Tanácsadóink a megjelölt témakörben 
elismert szaktekintélyek, meghívásos alapon 
kerültek kiválasztásra.

• A szolgáltatást kamarai tag és nem tag 
vállalkozások is igénybe vehetik. 

• Az első megbeszélés díjmentes, melynek 
helyet biztosítunk a kamarai székházban.

 
Szügyi György - Euromenedzser Kft.
Vállalkozás-menedzsment, humán erő-

forrás menedzsment és humánfejlesztés, 
marketing- és értékesítési technikák, szer-
vezethatékonyság növelése

Az utóbbi néhány év 
során elsősorban a válság 
és az erre adandó stratégi-
ai válaszok, cégstratégia 
és cég-célrendszer meg-
fogalmazására helyezték 
partnereink a hangsúlyt. 
Ebből következett, hogy 
munkatársaik célokhoz 
illesztett munkavégzése, így teljesítményér-
tékelő rendszer működtetése volt az igények 
dobogójának második helyezettje. 

A harmadik legfontosabb igénycsomag a 
folyamatok és belső, szervezeti működés 
hatékonysági felmérései és az azt fejlesz-
tő eljárások megismerése és alkalmazása 
volt.

Amit kiemelkedően ritkán kérnek cég-
vezetőink, pedig óriási szükségük lenne rá, 
az az eredményes prezentációs technikák 
módszertana. Sajnos ugyanis túlságosan 
illedelmesen hallgatjuk egymást, céges 
összejöveteleken, konferenciákon ahhoz, 
hogy a helyenként csapnivaló prezen-
tációs gyakorlatot megfelelő kritikával 
illetnénk.

Dr. Horváth Lajos – Honeko Kft.
Tanácsadás a találmánybejelentés és 

szabadalmaztatás területén

Leggyakrabban az aláb-
bi kérdésekkel keresnek 
meg ügyfeleink:

• A szervezet pénzzé te-
hető szellemi tulajdonának 
felmérése, értékelése

• A szerzői jog műkö-
désével kapcsolatos tanácsadás

• Szabadalmi, vagy oltalmi forma meg-
szerzése

• Formanyomtatványok beszerzése és 
kitöltése

• Igény szerint folyamatos konzultáció a 
szabadalmaztatásról.

Működik a kamarai 
tanácsadás

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara széles körű szolgáltatásainak 
keretében minden tagunknak lehetősége van 
személyre szabott speciális tanácsadás kere-
tében konzultálni szakértőinkkel az általuk 
megjelölt témákban.

A hódmezővásárhelyi székhelyű CSOMIÉP 
Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft. 
marketing-tanácsadás kapcsán kérte ki tanács-
adónk D. Tóth Júlia véleményét – két új –, a 
piacra frissen bevezetésre kerülő termékével 
kapcsolatban. Szakértőnk elmondása szerint a 
CSOMIÉP képviselője konkrét elképzelésekkel 
érkezett a megbeszélésre, szerinte igazán üdítő 
volt a cég felkészültsége, a jó, gyors és gördülé-
keny tárgyalásmenet. A kapcsolatfelvétel igazi 
sikere az építő jellegű, hatékony egyeztetésben, 
a friss nézőpont által – új, addig rejtve maradt 
lehetőségek feltárásában rejlik. A meglévő 
célcsoport bővítése, más megyei, építészeti és 
tervezési kamarák, belsőépítészek bevonása is 
felvetésre került. Kamaránk szakértője javaslatot 
tett, minden új termék esetében, egy néhány 
perces, azt bemutató film elkészítésére, amely 
az audiovizuális élmény segítségével, más 
információkkal kiegészülve meggyőzőbben 
hat. A CSOMIÉP képviselője, Hondero Béla 
elmondta – a termékfejlesztéssel párhuza-
mosan –, további marketing-tanácsadásra is 
sor kerül. Az eddig partnerek csoportját, és a 
közvetítő szervezetek segítségével összeállított 
listát a kamara további szűrésével szűkítenék 
tovább, hogy a számukra optimális és releváns 
célcsoportot célozhassák meg. A bevezetésre 
kerülő két új termékük jelentősen eltér eddigi 
profiljuktól, ezért is kérték a kamara segítségét. 
A tanácsadás mindkét részt vevő fél szerint 
eredményesen zajlott, ami a közeljövőben 
további együttműködést eredményez.

A MOL erős negyedévet tudhat 
magáénak, jóllehet a befektetett tőkére 
vetített jövedelmezőség elmarad a for-
rásköltségektől. A javulás elsősorban 
a gazdasági környezet változásának 
köszönhető, de az emelkedő olajárak 
és a javuló haszonkulcsok mellett a 
magasabb szénhidrogén-termelés is 
hozzájárult a pozitívabb számokhoz, 
ugyanis a kutatás-kitermelés ágazattól 
az eredmény 60 százaléka származott. 
A válságadó 25 milliárdot, a Robin 
Hood adó 8 milliárdot, az unió által 
kirótt rendkívüli bányajáradék pedig 
35 milliárdot vitt el. Ha ezek nem 
lettek volna, akkor a befektetett tőkére 
eső eredmény már 8 százalékot jelen-
tett volna az elért 5%-helyett. 

Idén a kőolajárak további emelke-
désére érdemes számítani az ázsiai 
országok, főként Kína és India 

szénhidrogénéhsége miatt, a fino-
mító haszonkulcsok esetében pedig 
enyhe emelkedésre lehet számítani. 
Az INA gázüzletágának a vesztesége 
idén már csekély nyereségbe fordul 
át. A kitermelést elsősorban a szíriai 
kutatások eredményei növelhetik, 
az iraki eredmények csak 5-6 év 
múlva éreztetik hatásukat. A fentiek 
alapján a MOL eredményességének 
további javulására lehet számítani, 
ugyanakkor az orosz kézben lévő 
részvénycsomag megszerzéséről 
jelenleg nem folynak tárgyalások, 
így az ezzel kapcsolatos spekuláció 
lanyhulhat, és a korábbiakhoz ké-
pest kisebb volatilitást okozhat az 
árfolyamban. Technikailag a 23 000 
Ft-os ellenállás áttörésével hatalmas 
tér nyílt meg felfelé, rövid távon 
azonban kissé túlvett. Egy hamarosan 

aktuális, egészséges korrekció után 
folytathatja az emelkedést.

Az Egis Gyógyszergyár nyugati 
késztermék- és hatóanyag-kivitele 
a vártnál jobban alakult az üzleti 
év első negyedévében, a teljes for-
galomban azonban éves szinten, 
forintban továbbra is 7-8 százalékos 
forgalombővülés várható. A nyugati 
késztermékek exportja euróban vár-
hatóan 10 százalékkal, a hatóanyagok 
kivitele 30 százalékkal bővül az idén. 
Oroszországban és a FÁKállamokban 
euróban 10-12 százalékkal nőhet a 
forgalom, míg korábban itt dollárban 
számítva 8-10 százalékos előrejelzést 
adott a cég. A K+F és értékesítési 
költségek emelkedését a nagyszámú 
termékbevezetés indokolja a folyó 
pénzügyi évben is, ami a következő 
években is meg fog jelenni, a be-

vétel oldalon azonban ezt a hatást 
kompenzálni fogja a társaság. A 
termékstruktúra megújítása az Egis 
stratégiájának egyik kulcseleme. Az 
Egis-részvények ugyan mind his-
torikus, mind relatív értelemben 
olcsónak számítanak, az árfolyama 
azonban markánsan meghatározhatja, 
hogy a kormány milyen elvonáso-
kat foganatosít a gyógyszerkasszát 
érintően. Ennek pedig a Richterénél 
nagyobb belföldi kitettség nyomán 
az Egis számára különösen jelentős 
negatív profithatása lehet, így komoly 
kockázati tényezőt jelent. Technikailag 
az emelkedő trend töretlen, bár a múlt 
heti korrekció nem hagyta érintetlenül. 
Amíg 20 500 Ft az árfolyam, semmi 
ok az aggodalomra. 

Tőzsdesarok

Mérlegen a MOL és az Egis 

Szakmai kérdése, problémája van? 
Szakértőre lenne szüksége?

Kamarai tanácsadók



2011 március 15Üzleti ajánlatok
Szeretne külföldi kereskedelmi, logisztikai part-

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

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

Az alábbi ajánlatokhoz tartozó cég-
adatokkal kapcsolatban az Ön vállal-
kozásadatainak megadásával (cégnév, 
cím, kapcsolattartó neve, telefon, fax-
szám, e-mail cím, esetleg weboldal el-
érhetősége) bővebb információ kérhető 
az eenszeged@csmkik.hu e-mail címen 
vagy a 62/426-149-es faxszámon.

Enterprise Europe Network
1103-1 Mobil technológiára sza-

kosodott izraeli vállalat (mobil tar-
talmak terjesztése / egyedi streaming 
technológiák) telekommunikációs ipar 
területein kapcsolatokkal rendelkező 
viszonteladót, terjesztőt keres (BCD 
ref. 20101122003)

1103-2 Műanyag fröccsöntés 
gyártására specializálódott török vál-
lalat keres partnereket, hogy termékét 
terjessze. (BCD ref. 20110131010)

1103-3 Szardíniában székelő olasz 
vállalat, mely tejtermékeket és sajtokat 
állít elő, értékesítőket keres. (BCD ref. 
20090302016)

1103-4 Tejtermékek és sajtok 
gyártását végző olasz vállalat keres ér-
tékesítőket, kereskedelmi, szállítói és 
logisztikai együttműködő partnereket 
valamint franchise vagy közös válla-
lati együttműködést ajánl. (BCD ref. 
20100621022)

1103-5 Friss ásványvizet és 
szénsavas ásványvizet, valamint üdí-
tőitalokat gyártó szerb vállalat eu-
rópai értékesítőket keres. (BCD ref. 
20101209018)

1103-6 Szerbiában működő, auto-
matizált vezérlő rendszerek kutatását, 
fejlesztését, gyártását és beépítését vég-
ző vállalat kereskedelmi együttműkö-
dő szolgáltatásokat keres. Emellett más 
területeken való együttműködést ajánl, 
mint közös vállalat, kölcsönös terme-
lés valamint alvállalkozói tevékenység. 
(BCD ref. 20101217016)

1103-7 Csomagolások gyártó tö-
rök vállalat értékesítőket keres termé-
keinek. A vállalat gyárt és exportál te-
jes és gyümölcsleves dobozokat, steril, 
rugalmas csomagolást, papírtáskákat. 
(BCD ref. 20110119013)

1103-8 Észtországban működő 
mérnöki vállalat termékek tervezé-
sét és speciális rendeltetésű gépek, 
szerszámok gyártását vállalná alvál-
lalkozói tevékenységként. (BCD ref. 
20110107003)

1103-9 Hirdetésekre specializáló-
dott – elsősorban hirdetések elemeinek 
gyártására – lengyel vállalat kereske-
delmi közvetítőket keres termékeinek. 
(BCD ref. 20101126028)

1103-10 Lengyelországban műkö-
dő, fagyasztott gyümölcsöket és csiper-
kegombát gyártó vállalat kereskedelmi 
partnereket keres terméke más EU-s 

országokban való értékesítésére. (BCD 
ref. 20101215020)

1103-11 Faelemeket és briket-
tet gyártó lengyel vállalat kereske-
delmi partnereket keres. (BCD ref. 
20101108010)

1103-12 Gabonakereskedelemmel 
és -importtal foglalkozó lengyel vál-
lalat kereskedelmi szolgáltatásokat 
ajánl gabonatermelőknek. (BCD ref. 
20101109015)

1103-13 Lengyelországban műkö-
dő, fröccsöntött műanyag termékek 
gyártását végző vállalat kereskedel-
mi együttműködő partnereket keres. 
(BCD ref. 20101119010)

1103-14 Törökországban műkö-
dő, CNC gépek és ipari konyhagépek 
gyártásával foglalkozó vállalat keres-
kedelmi partnereket keres.(BCD ref. 
20110127006)

1103-15 Izraelben működő szoft-
vercég, mely bináris opciós kereskede-
lemhez alkalmazható platformot kínál, 
on-line kereskedelmi területen partne-
reket keres közös vállalat alapításához. 
(BCD ref. 20101122036)

1103-16 Kötöttárukat gyártó (pu-
lóvereket, melegítőket) török vállalat 
értékesítő partnereket keres. (BCD ref. 
20110131011)

1103-17 Törökországban működő, 
LPG rendszereket gyártó vállalat ke-
reskedelmi együttműködő partnereket 
keres. (BCD ref. 20110131012)

1103-18  Logisztikai és szállítmá-
nyozási feladatokra specializálódott 
lengyel vállalat alvállalkozói szolgálta-
tásait ajánlja. (BCD ref. 20091030006)

1103-19 Csehországban működő, 2 
fajta kerekes szék fejlesztésével és gyár-
tásával foglalkozó vállalat értékesítő-
ket és importőröket keres Európában. 
Termékeik között van kézi erővel mű-
ködtetett újszerű lépcsőjáró kerekes 
szék, valamint aktív kerekes szék is. 
(BCD ref. 20091203036)

1103-20 Csomagolóiparban érde-
kelt orosz vállalat közös vállalat alapí-
tásához keres partnereket. A projekt 
célja tablettás termékek adagolását 
végző termék fejlesztése és gyártása. 
(BCD ref. 20100824017)

1103-21 Olaszországban működő, 
újszerű, szabadalmaztatott biztonsági 
rácsokat gyártó vállalat ügynököket, 
értékesítőket keres, valamint fran-
chise megállapodást ajánl azon válla-
latoknak, akik a termék gyártásában 
és saját kereskedelmi hálózatukban 
való árulásában érdekeltek. (BCD ref. 
20110127024)

1103-22 Tunéziában működő, a 
gasztroenterológia, érzéstelenítés, in-
tenzív és urológia tevékenységeihez 
szükséges orvosi termékekkel keres-
kedő vállalat kereskedelmi és pénzügyi 

partnert keres, aki a vállalat részesedést 
vásárolna. (BCD ref. 20101229048)

1103-23 Olaszországban működő, 
fa-, kő- és falfestéshez használt termé-
szetes anyagokból készített festékeket, 
lakkokat és hasonló anyagokat gyártó 
vállalat értékesítő partnereket keres. 
A vállalat érdeklődik még gyártási 
megállapodások iránt is. (BCD ref. 
20110120005)

1103-24 Izraelben működő, Over
theTop (OTT) videórendszerekkel 
foglalkozó vállalat kereskedelmi 
együttműködést keres vezető rendszer-
integrálókkal, hogy rendszerét műsor-, 
távközlési, tv-szolgáltatóknál terjessze. 
A vállalat érdeklődik még franchise 
partnerek és közös vállalat alapítása 
iránt is. (BCD ref. 20101208027)

1103-25 GSM/GPS követő eszkö-
zöket és megoldásokat, autó biztonsági 
rendszereket és tolvajellenes eszközö-
ket készítő izraeli vállalat értékesítőket 
keres terméke számára. Szolgáltatókkal 
együtt létrehozandó közös vállalat is 
érdekli. (BCD ref. 20101209022)

1103-26 Izraelben működő válla-
lat szöveget, hangot, videót és multi-
médiát szolgáltató vezetékes, vezeték 
nélküli és telekommunikációs piacok-
ra ajánlja üzenetküldő termékeit és 
szolgáltatásait. A vállalat kereskedelmi 
együttműködő partnereket és közös 
vállalati lehetőségeket keres. (BCD ref. 
20101212001)

1103-27 Izraelben működő, magas 
minőségű tahinit és halvát, kizárólag 
prémium minőségű alapanyagokból 
és a hagyományos eljárásokkal készítő 
vállalat kereskedelmi partnereket keres 
termékeinek. ( BCD ref. 20101230018)

1103-28 Szerbiai kereskedelemmel 
– elsősorban élelmiszer – foglalkozó 
vállalat kereskedelmi szolgáltatásait 
ajánlja. (BCD ref. 20110131024)

1103-29 Szerbiában működő, pa-
pírtörlőket, nedves törlőkendőket és 
kozmetikai termékeket gyártó válla-
lat értékesítőket keres az EU piacain. 
Valamint outsourcing szolgáltatásait 
ajánlja lehetséges partnerei számára. 
(BCD ref. 20110127012)

1103-30 Elektronikában használt 
mechanikus alkatrészek gyártására 
specializálódott szerbiai vállalat al-
vállalkozói tevékenységét ajánlja po-
tenciális partnerei számára. (BCD ref. 
20110131019)

Technology offers and requests 
Az alábbi technológiai ajánlatokhoz 

tartozó cégadatokkal kapcsolatban az 
Ön vállalkozásadatainak megadásá-
val (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.)

1103-31 Cím: Szárítási folyamatok 
és sütő rendszerek keresése

Összefoglalás: Egy svéd vállalat, 
mely már 20 éve foglalkozik innova-
tív katalitikus termékek fejlesztésével. 
A három fő üzleti területe a hőterme-
lésre használt égetők, katalizátorok 
az emisszió szabályozására és hő és 
áramfejlesztésre használt üzemanyag-
cella-rendszerek. A vállalat megfelelő 
technológiai ismeretekkel és termé-
kekkel rendelkező partnert keres, hogy 
az emisszió csökkentő technológiájuk 
sütőrendszerekbe való integrálásának 
lehetőségeit elemezzék.

(Technology request 10 SE 672F 
3JRB)

1103-32 Cím: Online honlap szer-
kesztő

 Összefoglalás: Szerbiai kis web-
lapszerkesztő ügynökség on-ine hon-
lap szerkesztő programot fejlesztett ki 
(CMS). A már létező programokkal 
szembeni előnyei a kis méret, gyors 
felhasználói felület, az oldalon törté-
nő szerkesztés (nincs admin felület), 
egyszerű fogd és vidd felület. A válla-
lat technikai együttműködő partnere-
ket és szolgáltatás integrációhoz keres 
partnereket.

(Technology offer 10 RB 1B1N 
3K2F)

1103-33 Cím: Bioaktív vegyületek 
és gombaenzimek az élelmiszer- és 
kapcsolódó iparágakhoz

Összefoglalás: Egy német ku-
tatócsoport a gombák kiemelkedő 
metabolikus potenciálját vizsgálja. A 
biotechnológia a bazídiumos gombák 
felhasználásával keres természetes ösz-
szetevőket (aromákat) és új enzimeket 
az élelmiszeripar számára. Az élelmi-
szer-ipari melléktermékek alapot szol-
gáltatnak a gombatermesztésre és/vagy 
a hozzáadott értéket képviselő élelmi-
szer-összetevők gyártásának. A vállalat 
kutató és ipari partnereket keres tech-
nológiai együttműködéshez és gyártási 
megállapodásokhoz. 

(Technology offer: 10 DE 1593 
3J9K)

1103-34 Cím: Újszerű autófesték-
szárító rendszer

Összefoglalás: Fűtőrendszerek gyár-
tására specializálódott török cég egy 
innovatív autófestés-szárító rendszert 
fejlesztett ki. A hagyományos földgázt 
vagy fűtőolajat használó rendszerekkel 
szemben ez a technológia elektromos 
energiát használ, és az energiafelhasz-
nálása 75%-al alacsonyabb. Továbbá a 
technológia környezetbarát és haszná-
lati mintaoltalommal rendelkezik. A 
vállalat az együttműködés változatos 
fajtáiban érdekelt, mint licencszerződé-
sek, közös vállalat, közös továbbfejlesz-
tés és kereskedelmi együttműködés.

(Technology request: 11 TR 97NA 
3KDC)

1103-35 Cím: Innovatív alacsony 
költségű napkollektor 

Összefoglalás: Megújuló energia-
termeléshez használatos eszközök 
gyártásával és kereskedelmével foglal-
kozó koreai vállalat alacsony költségű 
termikus napkollektort keres a fűtési 
költségek csökkentése érdekében. A 
vállalat licencszerződések és technikai 
együttműködések iránt érdeklődik.  

(Technology request: 11 KR 9A9E 
3KAK)

Szeretne az otthona kényelmé-
ből válogatni a legújabb partner-
keresések között? 

Látogasson el honlapunkra!
Ha szeretne még több üzleti 

ajánlat közül válogatni, vagy sze-
mélyre szabott értesítéseket kapni 
a legújabb profilokról, kattintson 
a www.csmkik.hu honlapon az 
Enterprise Europe Network logóra, 
ahol az „Aktuális partnerkeresé-
sek” menüpontban további part-
nerkereséseket találhat, innovációs 
rovatunkban pedig regisztrálhat 
az Ön által megadott témakörök-
ben megjelenő, legújabb partner-
keresésekért. (Bővebb információ: 
eenszeged@csmkik.hu)
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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.
		Feltalálói fórum – március 25. (Bővebben ugyanezen az oldalon)
		Angol–magyar üzletember-találkozó – március 30. (Bővebben a 9. 

oldalon)
		Életviteli és rekreációs klub – április 1. (Bővebben ugyanezen az 

oldalon)
		2010. évi társasági adóbevallás – április 21. (Bővebben ugyanezen 

az oldalon)
A vállalkozás neve:  ..............................................................................
Címe: ................................................................................................... .
Kontaktszemély:  ..................................................................................
Tel.: ................................................  Fax:  .............................................
E-mail: ..................................................................................................
Kamarai regisztrációs szám: .........................     ..................................  
                                                                               Aláírás

Ingyenes szolgáltatás  
vállalkozóknak 

Információs 
munkavédelmi 

tanácsadó szolgálat
A kamarai tagozati beszá-

moló gyűlések alkalmával Tóth 
Mária, az OMMF Munkavédelmi 
Információs és Módszertani 
Önálló Osztályának Csongrád 
megyei területi munkavédelmi 
tanácsadója tartott tájékoztatást 
a témával kapcsolatos jogsza-
bályváltozásokról. 

Az OMMF munkavédelmi 
tanácsadó szolgálatának célja, 
hogy a mikro-, kis- és közép-
vállalkozások, illetve az induló 
vállalkozások számára segítsé-
get nyújtsanak az egészséges 
és biztonságos munkavégzés 
feltételeinek megteremtésében. 
A tanácsadó és tájékoztató szol-
gáltatást minden vállalkozás 
ingyenesen veheti igénybe.

A változásokkal kapcsolat-
ban bővebb információt Tóth 
Máriától kérhetnek a 62/554-
086, vagy a 30/817-5518-as 
telefonszámon.

á M T  9 1  K F T .   – 
Sándorfalva
FELINO-VET Bt. – Szeged
Hegedüs Lajos – Szeged
Házban Otthon Szövetkezet 
– Szeged
,,B” Dimenzió Kft. - Szeged 
Lukács Zoltán – Zsombó

a K Ta k u k a c c e g  K f t .  – 
Hódmezővásárhely
Kremerné Mihalecz Szilvia 
– Szeged
Maros-Print Kft. – Makó
Marostech Kft. – Makó
Bohus János – Szentes
Ördög István - Domaszék

A Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara számviteli klubja 
megkezdte idei munkáját. Január 
26-án az Enterprise Europe 
Network–Szegeddel közös ren-
dezvényünk témája az egyéni 
vállalkozók 2010-et lezáró és a 
2011. évet megkezdő bevallások és 
jogszabályváltozások voltak.

Az előadásra a NAV Csongrád 
Megyei Adóigazgatóság munkatár-
sait kértük fel, Tariné Deák Edit és 
Pestuka Gabriella osztályvezetőket, 
valamint Plenter Jánosné főmunka-
társat. A színvonalas előadásokat 
szakmai konzultáció követte, ahol 
minden résztvevő feltehette kérdéseit, 
melyekre minden esetben megkapta 
a példákkal és a megfelelő jogsza-
bályokkal alátámasztott választ.

Az elmúlt években a számvite-
li klub tagsága mindig sikeresen 
együttműködött az adóhatóság szak-
embereivel, hiszen segítségükkel 
tudtuk az utóbbi években oly gyakran 
változó jogszabályokat megfelelően, 
egységesen értelmezni, s így mun-
kánkban ezeket helyesen alkalmazni. 
Hozzásegítettek bennünket ahhoz, 
hogy kevesebb hibával végezzük 
munkánkat. A klub tagjai az előadá-
sok témáit minden esetben együtt 
határozták meg, s természetesen a 
felkért előadók személyét is.

Úgy érzem, hogy az elmúlt másfél-

A Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara, az Enterprise 
Europe Network – Szeged és a 
kamarában működő számviteli klub 
rendezvényt szervez a 2010. évi tár-
sasági adóbevallások elkészítésével 
kapcsolatos aktuális kérdésekről 
az alábbi pontok szerint:

• 2010. évi társasáig adóbevallás-
sal kapcsolatos aktuális feladatok a 
2010. év elejei és évközi változások 
tükrében,

• adóalap megosztásának sza-
bályai az évközi változások tük-
rében,

• elismert és el nem ismert költ-
ségek a társasági adóban.

• 2011. évi változások.
Előadó: Dezső Etelka módszerta-

ni szakreferens, a NAV Dél-alföldi 
Regionális Adó-főigazgatóságának 
munkatársa.

Időpont: április 21-én 9 óra, 
Szeged, a kamara székháza (Párizsi 
krt. 8–12.).

Részvételi díj: CSMKIK hátra-
lékkal nem rendelkező tagjai szá-
mára: 4000 Ft/fő+áfa. Hátralékkal 
rendelkező tagoknak, valamint 
nem kamarai tag vállalkozásoknak 
8000 Ft/fő+áfa.

Részvételi szándékát a 62/554-
255-ös telefonszámon, 62/426-149-
es faxszámon, a tanacs.edina@
csmkik.hu e-mail címen vagy a 
www.csmkik.hu honlapon keresztül 
kérjük jelezni.

Jelentkezési határidő: április 4. 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara innovációs klubja 
és az Enterprise Europe Network 
– Szeged ismételten feltalálói 
fórumot szervez március 25-én 
(pénteken) 14 órától Szegeden, a 
kamara székházában (Párizsi krt. 
8–12. II. emelet, Lillin terem).

A fórumon lehetőség nyílik a 
megvalósult találmányok, prototí-
pusok bemutatására, az aktualitások 

megbeszélésére, tapasztalatcserére. 
Szeretettel várunk minden feltalálót 
és érdeklődőt.

A részvétel ingyenes, de re-
gisztrációhoz kötött. Részvételi 
szándékát kérjük, jelezze a www.
csmkik.hu honlapon a rendez-
vények menüpontban, a fuzesi.
edina@csmkik.hu e-mail címen, 
vagy a 62-554-250/115 m. tele-
fonszámon.

Szügyi György a Közép-kelet-
európai Rekreációs Társaság elnöke 
és Nemesi Pál, a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 
együttműködési megállapodást írtak 
alá, melynek értelmében a társa-
ság életviteli és rekreációs klubot 
működtet kamarai tagok számára. 
A havi rendszerességgel tervezett 
programsorozat keretében a szer-
vezők szeretnék felhívni a figyelmet 
a munkahelyi egészségfejlesztés 
lehetőségeire, valamint a rekreáció 

fontosságára mindennapjainkban. 
Utat mutatva a cégvezetőknek, 
vállalkozóknak, a még teljesebb, 
tudatosabb, valamint egészségesebb 
élethez.

A nyitó rendezvényt április 1-jén 
(pénteken) 15 órai kezdettel tartják 
Szegeden, a Somogyi Könyvtár első 
emeleti zeneszobájában. Téma: A 
rekreáció, mint a munkahelyi haté-
konyság növelésének eszköze! Előadó: 
dr. Fritz Péter, a Közép-kelet-európai 
Rekreációs Társaság alelnöke.

Köszöntjük új tagjainkat!

Bevallásokkal, jogszabályváltozásokkal indult az új esztendő 

Egységben az erő a számviteli klubban is
két év során eleget tettünk mindazon 
feltételeknek, ígéreteknek, melye-
ket egymásnak tettünk. Sikeresen 
együttműködtünk a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
az APEH Dél-alföldi Regionális 
Igazgatóság munkatársaival s ter-
mészetesen egymással.

Szeretném ezt az új – valószínűleg 
rengeteg új jogszabályt, jogszabályi 
változásokat hozó – 2011-es évet 
azzal kezdeni, hogy minden klub-
társamnak, a kamara és a most már 
NAV-nak nevezett szervezet munka-
társainak eddigi munkáját megkö-
szönjem, s kérem a továbbiakban is 
ennek a sikeres együttműködésnek 
a megtartását és továbbfejlesztését. 

Ahhoz ugyanis, hogy munkánkat 
ebben a nehéz átmeneti gazdasági 
közegben sikeresen tudjuk végezni, 
folytatni, ezekre az együttműködé-
sekre egyre nagyobb szükségünk van. 
Természetesen itt egymás segítésére 
is gondolok, melynek szép példája 
volt a jelen bevallási időszak.

Még egyszer köszönet minden 
klubtagnak az elmúlt év munkájában 
való aktív részvételéért, s kérem 
segítségetek az ez évi sikeres további 
munkához is, hisz mindannyian 
tudjuk: egységben az erő, s erre az 
erőre ebben az évben fokozottabban 
szükségünk lesz.

Dobó Attiláné
megbízott klubvezető

2010. évi társasági adóbevallás

Feltalálói fórum a kamarában

Egészségesebben, hatékonyabban

Indul az életviteli és rekreációs klub


