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Építésügyi konferencia:
együttélés a természeti és az emberi törvényekkel
Beérett a Reklámhét

A Csongrád Megyei Építéstudományi Egyesület, a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az
Enterprise Europe Network-Szeged közös szervezésében Együttélés a természet erőivel – küzdelem és hasznosítás címmel június 3-án ismét megrendezték a
Nemzetközi Építésügyi Konferenciát Szegeden, a kamara székházában. Másnap pedig már a nagy hagyományokkal rendelkező Szögedi Építők Napját tartották
a Gellért Szabadidőközpontban. – Beérett a kamara kommunikációs és reklámklubja által szervezett Reklámhét: sokkal nagyobb médiafigyelem, sokkal több
közreműködő, sokkal több program, sokkal több mondani- és bemutatni való két héten át. Részletek a 3–4. és a 8. oldalon.
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Aktuális

Kombinált Mikrohitel
igényelhető kamaránkban
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara amihez ugyanazon eljárásrend során 1–4 millió forint
május 6-ától megkezdte az Új Széchenyi-Terv (ÚSZT) vissza nem térítendő támogatás társítható.
Kombinált Mikrohitel termékének forgalmazását,
További részletes információkat a CSMKIK ügyamely akár kezdő vállalkozások számára is kedvező félszolgálatain kérhet az alábbi elérhetőségeken:
kamatozású mikrohitelt nyújt vissza nem térítendő
támogatással kiegészítve.
• Szeged, Párizsi krt. 8–12.
A KA-VOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. alvállalkozóTel.: 62/554-264 (h., p: 9–12; h., sz: 13–15)
jaként kamaránkban is igényelhető termék nemcsak
• Hmv.-hely, Táncsics M. u. 15.
Tel.: 62/244-064 (h., sz: 10–13, 16–18; p. 9–12).
Magyarországon, hanem egész Európában egyedülálló.
• Szentes, Tóth József u. 13., Filep Ház (Mérleg
A konstrukció keretében már 10 százalék önerő mellett
fejlesztésre, bővítésre, akár ingatlanberuházásra is 1–8
Adótanácsadó és Könyvelőiroda)
millió forint kedvező kamatozású, maximum tízéves
Tel: 30/685-1459 (h–cs.: 8–17; p.: 8–12-ig,
futamidejű beruházási mikrohitelt lehet igényelni,
Csak előzetes bejelentkezés alapján!)

Országos küldöttgyűlés

Változás előtt a kamarai rendszer

A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara május 31-én tartotta küldöttgyűlését Budapesten.
Parragh László, az MKIK elnöke
a korábbi évek hagyományainak
megfelelően gazdasági számvetést
tartott, melyben a kamara régóta
hangoztatott elvárásait vetette össze
a kormányzati intézkedésekkel.
Szóbeli tájékoztatásában az elnök
kitért a kamarai rendszer átalakításának
folyamataira is. Elmondta: politikai
döntésre van szükség ahhoz, hogy
milyen irányba haladjon tovább a
folyamat, mert az agrárkamarával
kapcsolatban viták vannak. Az MKIK
elnöke szerint nem húzódhat tovább a
kamarai rendszer átalakítása. Jelenleg
két lehetséges változat lehetne: az egyik,
hogy a kereskedelmi és iparkamara
átalakításáról megszületne a parlamenti

döntés, az agrárkamara kérdését pedig
később rendeznék, a másik variáció
szerint pedig, ha olyan sok közös terület
van a kereskedelmi és iparkamara,
valamint az agrárkamara között, akkor
egy gazdasági kamarát kell létrehozni.
Ezekről minél előbb döntést kell hozni,
hogy a második félévben létrejöjjön, és
2012. január elsejétől már működjön
az új kamarai rendszer – tette hozzá
Parragh László.

A küldöttgyűlés elfogadta az
MKIK 2010. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról, az ellenőrző
etikai bizottság munkájáról szóló
beszámolókat, valamint a 2011. évi
költségvetést. Döntöttek az MKIK
mellett működő választott bíróság
új bírói névjegyzékéről, és egyperces néma felállással emlékeztek
az elhunyt Mádl Ferenc korábbi
köztársasági elnökre, aki több évtizeden
keresztül választott bíró is volt.
A küldöttgyűlésen átadták az országos kamarai kitüntetéseket és a
Kamarai Mercure Díjakat. A kitüntetettek között volt kamaránk etikai
bizottságának elnöke, Orosz János
is, aki Kamarai Díjat kapott – az
elismerést egy későbbi időpontban
vette át Dunai Péter főtitkártól.
http://tinyurl.com/mkik-beszamolo

Szerb–magyar kamarai együttműködés

Elnöki találkozó Szabadkán

Június 7-én került sor a Szabadkai
Regionális Gazdasági Kamara és a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara kamarai elnöki találkozójára. A korábbi évekhez hasonlóan
a partnerek az éves elnöki találkozón
pontosították, illetve meghatározták
az ez évben aktuális és közösen
megvalósítandó feladatokat, rendezvényeket, pályázatokat.
A két kamara közti együttműködés már régen túlnőtte a közel

két évtizede aláírt együttműködési megállapodás
kereteit, így a két kamara a
Magyar–szerb Kereskedelmi
és Iparkamara keretein belül
is erősíti a gazdasági együttműködést a két ország között. A két
kamara két közös pályázatot is
benyújtott, de az együttműködés
kiterjed a szabadkai vásáron történő közös megjelenésre, a klaszterek
jó gyakorlatának megosztására,

valamint egy közös magyar–szerb
egyhetes turisztikai program kidolgozására is. Déli szomszédunk
számára Magyarország az export
tekintetében Németország után
a második helyen áll, míg az importban a negyediken.

Kamarai Futár

HUNGARIKUM
FESZTIVÁL
2011
Negyedik alkalommal rendezik meg a Hungarikum
Fesztivált Szegeden, augusztus 11–14. között, a város
több pontján. A fesztivál célja
– amihez a szervezők jövőben
is tartani akarják magukat
–, hogy az országban megtalálható minőségi magyar
termékeket, szolgáltatásokat
bemutassa a hazai és külföldi
érdeklődőknek.
A fesztivál ideje alatt minden korosztály számára vonzó programokat kínálnak. A
gasztronómiai élvezetek mellett a fesztiválon színvonalas
előadásokkal, népzenével,
magyar nótával, operettel,
kézműves foglalkozásokkal,
ismeretterjesztő bemutatókkal
várják az érdeklődőket.
A szegedi Széchenyi téren kapnak bemutatkozási
lehetőséget a gasztronómia
kiállítói (borászok, pálinkások, magyar alapanyagokból
készült ételekkel vendéglátósok, kézművesek, népi iparművészek). A belváros több
éttermében a vendégeknek
lehetőségük nyílik megkóstolni hungarikumokból készült
ételeket. A Szegedi Vadaspark,
a Móra Ferenc Múzeum, a
Pick Szalámi és Szegedi Paprika Múzeum, a Szent István
téri víztorony, a szőregi Rózsa
Múzeum, a Somogyi-könyvtár a fesztiválhoz kapcsolódó
programokkal vár minden
kedves érdeklődőt.
A Hungarikum Fesztivál
2009-be n a Fesztivál
Regisztrációs és Minősítési
Programban „Kiváló Fesztivál
Minősítést” kapott.
Az idei év programjairól a
www.hungarikum-fesztival.
hu oldalon olvashatnak.

Kamarai Futár Gazdasági információs és üzleti havilap. Kiadja a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Szeged, Párizsi krt. 8–12.
Tel.: 62/554-250, fax: 62/426-149. Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 524. E-mail: info@csmkik.hu. Felelős kiadó: Németh Zoltán. Főszerkesztő: Őrfi Ferenc.
A szerkesztőbizottság tagjai: Bálint Tünde, Gulyás Tünde, dr. Horváth Lajos, dr. Kőkúti Attila, Nemesi Pál, Németh Zoltán, Orcsik Sándor,
Palotás Sándor, dr. Tráser Ferenc. Nyomás: E-press Nyomdaipari Kft., Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/B. Terjeszti a Lapcom Kft. HU ISSN 1219-7289
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Építésügyi konferencia és Szögedi Építők Napja

Együttélés a természeti
és az emberi törvényekkel

A Csongrád Megyei
Építéstudományi Egyesület, a
Csongrád Megyei Mérnöki Kamara,
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, valamint az Enterprise
Europe Network-Szeged közös
szervezésében Együttélés a természet erőivel – küzdelem és hasznosítás címmel június 3-án ismét
megrendezték a két kreditpontot
érő Nemz etközi Építésüg y i
Konferenciát Szegeden, a kamara
székházában. Másnap pedig a már
nagy hagyományokkal rendelkező
Szögedi Építők Napját tartották a
Gellért Szabadidőközpontban.
A konferencia címe, a jelen és
jövő természeti-társadalmi-építészeti
problémáira reflektálva: Együttélés
a természet erőivel – küzdelem és
hasznosítás. A nap folyamán olyan
aktuális programokat mutattak be a
szakemberek, mint az Új Széchenyi
Terv lehetőségei vagy az ELI szuperlézer kutatóközpont.
A témaválasztást továbbgondolva, a természettel való együttélés
elengedhetetlen feltétele, hogy megküzdjünk vele, levonjuk a megfelelő
tapasztalatokat, és ha lehetséges,
a saját céljainkra fordítsuk olykor megzabolázhatatlan erőit. A
konferencia két blokkban (Harc a
természet erőivel és a Természet
erőinek kiaknázása címmel) tárgyalta
az aktuálisan felmerülő kérdéseket, melyek foglalkoztak a Szeged
környéki ár- és belvízhelyzettel, a
földrengések és a vörösiszap-katasztrófa mérnöki tapasztalataival; de a
megújuló energia hasznosításával, az
energiatudatos építkezéssel, a zöld
építészet és a passzívházak szerepével
is. A részvételt a szervezők idén is
kreditpontokkal jutalmazták!

egyesületek egyeztető tárgyalásokat
kezdeményeztek az ügyben, ám
ezek kimenetele kétséges, amikor
a tárgyalóasztal másik oldalán, a
törvényalkotás képviseletében többnyire jogászok ülnek – nem egy
nyelvet beszélünk, jegyezte meg
az elnök. – Ezekben az esetekben
nagyon messziről kell indítani a
beszélgetést, hogy a problémákat
egyáltalán megértessük. Kétségkívül
pozitívum viszont, hogy nem az
utolsó pillanatban kapunk különféle
törvénytervezeteket véleményezésre,
hanem leülnek velünk egyeztetni –
tette hozzá Nemesi Pál.

A hármas határ
lehetőségei

Balogh Attila, a Nemzetgazdasági
Minisztérium építésgazdasági osztályvezetője a régió hármashatárhelyzetből adódó potenciális lehetőségekről beszélt, melyek ha
megnyílnak, rendkívüli mértékben
tágítják ki a térség gazdasági mozgásterét. Beszélt a Triplex Ipari Parkról
Mélyponton
magyar–szerb–román három oldalú
Nemesi Pál, a kamara elnöke meg- közös projektről, mely egyfajta vámnyitójában az építőipar jellemzésére mentes övezetet jelentene a térségben
a tragikus szót használta, ugyanis a
mutatók is azt bizonyítják: mélyponton az ágazat. A gazdasági problémákkal nap mint nap szembesül az
építőipar, kezdve a lánctartozásoktól, az elégtelen szakképzésen át a
finanszírozásig. Amikor az ágazat
strukturális problémákkal, pénzügyi és likviditási problémákkal
küzd, a közbeszerzési törvény
tervezett módosítása önmagában nem elég
gyógyír ezekre a
bajokra. További
jogszabály-módosításokra van
szükség. A kamara és a szakmai

Szeged, Szabadka, Temesvár, Arad
metszéspontjában a kiváló adottságok mellett valóságos gazdasági
húzóerőt képviselne. Sok függ attól,
hogy a kapcsolódó infrastrukturális
beruházásokat milyen ütemben
sikerül megvalósítani (beleértve
a magyarcsanádi Maros-híd megépítését is). A Csongrád–Temes
megyei tárgyalások szerinte előrehaladott állapotban vannak. Az
előadó megjegyezte, hogy bizony
a romániai partnerek – de sokszor
a szerbiaiak is – előrébb tartanak
tervezésben, innovációban, kitörési lehetőségek megismerésében,
beruházásösztönzésben, mint mi,
magyarok.

Helyzet van

Magyar Mária, a Belügyminisz
térium építésügyi főosztályvezetője
az építésügy előtt álló kihívásokról
beszélt. A kormányváltás után az
építésügy ismét új helyre került, a
korábbi Gazdasági Minisztériumból
a Belügyminisztériumba. Bemutatta
az új alapelvek szerinti feladatokat.
Elsőként említette a katasztrófák
előtti, alatti, utáni építésügyi te-

endőket, amibe beletartozik az is,
hogy programokat kell kidolgozni
a katasztrófák utáni újjáépítés hatékony tervezésére, kivitelezésére,
elszámoltatására is.
A tavaly őszi közterület-rendeletek
után a hajléktalanok helyzetével is
foglalkoznia kell az építésügynek.
Azokat ugyanis, akiket eltávolítottak
a rendvédelmisek, valahol el kell
helyezni. Folyamatban van jelenleg is az üresen hagyott ingatlanok
felmérése – meglepően magas ezek
száma, vannak közöttük csarnokok,
gyárépületek is, volt iskolaépületek,
lakások is. Vizsgálják, hogy ezek
átalakítása hajléktalanszállásokká milyen költséget jelent. Azt is vizsgálják,
kik azok a hajléktalanok, akiket be
lehet vonni az újjáépítésbe is.
A harmadik nagy feladat a közmunkaprogramokat érinti, aminek
látókörébe bekerült az építésügy is.
Nagy viták folynak arról, hogy mi
a gazdaságosabb Magyarországon a
belvizes területeken: az árkok ásása,
takarítása modern gépekkel, vagy
inkább emberi erővel, kézi szerszámokkal. Előnyök, hátrányok mérlegelése folyik jelenleg. A főosztályvezető
szerint bizonyára az építőiparban is
megtalálhatók azok a feladatok, ahol
a közfoglalkoztatás teret nyerhet.

Nincs szabály

Ami a Széll Kálmán Tervből olvasható ki, hogy az építőiparban is vállalkozásbarát szabályozást kell létrehozni,
tovább csökkentve az adminisztratív
terheket. Napirenden van továbbra is
a lánctartozás megfékezése, de nincs
olyan szabályozó rendszer jelenleg,
mely teljes mértékben meg tudná
oldani ezt a problémát. Azt a jogintézményt, amelyet az építésügyben
másfél évvel ezelőtt hatályba léptetett
az építtető fedezetkezelő, a közbeszerzési törvény
tavaly őszi módosítása hatályon
kívül helyezte.
Amit a helyére
tettek, az sincs
már hatályban,
nem váltotta be
a hozzá fűzött
r e m é ny e k e t .
Egyelőre csak
kis területeken
lehet részeszközöket felmutatni, de gőzerővel
folyik tovább az
a munka, amely
(Folytatás
a 4. oldalon) 
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 (Folytatás a 3. oldalról)
megfelelő szabályozó rendszert próbál
kidolgozni a lánctartozások megfékezésére – jegyezte meg az előadó.

Új közbeszerzés,
régi gondok

Új közbeszerzési törvénytervezet
készült (első olvasatban már a kormány
is tárgyalta), nagy szakmai vitákat
kiváltva. A cél az volt, hogy sokkal
egyszerűbb, rugalmasabb, használhatóbb, és az építőipar alapproblémáit is figyelembe vevő szabályozó
rendszer alakuljon ki. A jelenlegi
tervezet azonban sajnos ezt még nem
tudja… Pedig a közbeszerzések 60-70
százaléka építési közbeszerzés. Egy
közbeszerzési főszabályt az építőiparra
kellett volna mintázni, nem a többi
közbeszerzésre. Most fordítva van,
kicsit a Coca-Cola-beszerzéshez kell
idomulnia az építőipari beruházások
közbeszerzéseinek. A minisztériumban megpróbálták a tervezetet
a keretszabályozás irányába eltolni,
hogy az építőiparra vonatkozóan
legalább kormányrendeleti szinten
lehessen további szabályozásokat
megjelentetni. Két dolgot nem tud
biztosítani ez a közbeszerzési törvény
sem – mondta el őszintén Magyar
Mária: hogy meglegyen a fedezete
a közbeszerzési pályázat kiírójának,
és hogy ez a fedezet meglegyen a
kivitelezés befejezéséig. És hogy a
kifizetések megtörténjenek.

Szögedi
Építők
Napja
A konferenciát követően,
június 4-én, a Szögedi Építők
Napján, az építők, építészek
kötetlen, oldott hangulatban a
Gellért Szabadidőközpont pályáin
sportversenyek és bográcsfőző
verseny keretében ismerkedhettek, mélyíthették el frissen
kialakuló vagy már meglévő
szakmai kapcsolataikat.

A versenyek eredménye:
Tenisz:
1. Kucsora–Dorogi
2. Szenti–Ónodi
3. Fejes–Tóth
Foci:
1. Ferroép-szer
2. Kamarák
3. Szeged Város
4. Alukonstrukt
5. Strabag
6. Szilánk

Bográcsverseny:
1. Szerencsés Gyula – gombás
szarvaspörkölt
2. Délzsalu – marhapörkölt

Vásárlátogatás és Magyar–szerb Szakmai Üzleti Nap Újvidéken

Kedvező befektetési lehetőségek

Kamaránk kereskedelmi, valamint szolgáltató tagozata –
együttműködve a Magyar–szerb
Kereskedelmi és Iparkamarával
és az Enterprise Europe Network
Szegeddel –, ismét közös buszos vásárlátogatást szervezett
az Újvidéki Élelmiszer-ipari
és Mezőgazdasági Kiállításra,
és annak keretében megtartott
„Magyar Szakmai Üzleti Nap”
című rendezvényre, május 19-én.
A kamara említett két tagozata
megközelítőleg harminc taggal
képviseltette magát a rendezvényen.
A Magyar–szerb Kereskedelmi
és Iparkamara és az ITD Hungary
szakmai jogutódja, a Nemzeti
Külgazdasági Hivatal (HITA) szervezésében megrendezett konferenciát
Nikowitz Oszkár, Magyarország
belgrádi nagykövete nyitotta meg,
majd ezt követően Szatmáry Kristóf,
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára tartott előadást a magyarországi kkv-szektor hazai és határon
átnyúló lehetőségeiről. Előadásában
kifejtette, hogy Magyarország végre

Kamarai Futár

3. EM Energo Kft. – marhapörkölt
3. Szeged Város – köröm- és
csülökpörkölt.

Branislav Bugarski, a Vajdasági
Beruházási Támogatási Alap
(VIP) igazgatója felhívta a
résztvevő magyar vállalkozások
képviselőinek figyelmét a szerb
kormány külföldi beruházók
részére nyújtott adókedvezményekre, melynek értelmében
a szerb köztársasági kormány
az 50 új munkahelynél többet
létesítő vállalatokat foglalkoztatottként 2000-től 5000 euróig
terjedő támogatásban részesíti,
a tartományi kormány pedig
minden új munkahelyért 1300
eurós ösztönzést ad. Előnyt jelent
továbbá a magyar beruházók
számára az a tény is, hogy Szerbia
és Oroszország között szabadkereskedelmi egyezmény van
érvényben, így egyes termékeket
vámmentesen, vagy csak igen
alacsony vámmal szállíthatnak
ki erre a hatalmas piacra.
A rendezvényt, és az azt követő
vásárlátogatást kamaránk üzleti
delegációja rendkívül hasznosnak
találta mind az ott elhangzott információk, mind pedig a potenciális
üzleti lehetőségek tekintetében.
http://tinyurl.com/ujvidekivasar

Telt ház az újvidéki üzleti napon.
túljutott a világgazdasági válság Európai Unióban. A világgazdasági
okozta recesszión, a hazai össz- válság az államtitkár elmondása
termék 2011 első negyedévében szerint Szerbia részéről kedvező2,3 százalékkal nőtt, amire már öt en alakította a Magyarországgal
éve nem volt példa. Magyarország szembeni külkereskedelmi hiányt,
sikeres gazdaságpolitikájáról ta- jóllehet továbbra is jelentős különbnúskodik, hogy egyszerre tudtuk ség mutatkozik a magyar fél javára.
növelni a GDP-t és csökkenteni az Szerencsére szűkült az olló, ami
államháztartási hiányt is, mégpedig valószínűleg azzal magyarázható,
olyan mértékben, amelyre ebben a hogy a szerb cégek előbb vészelték
http://preview.tinyurl.com/
hitelválsággal küzdő nehéz időszak- át a világgazdasági válság okozta
uzleti-forum
ban sehol másutt nem volt példa az sokkot.
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Még mindig bizakodóak a vállalkozások
A GVI és a területi kamarák 2010. évi
második féléves konjunktúrafelmérésének elemzése

2011 áprilisában huszonhetedik alkalommal készült el az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző
Intézet és a területi kamarák konjunktúravizsgálata. 2011 I. félévében országosan 1803 vállalkozás, megyei szinten pedig 81 vállalkozás vett részt a felmérésben. E vállalkozások válaszaira alapozva készült el az országos konjunktúraelemzés, melynek legfontosabb – megyei
sajátosságokkal bővített – eredményeit tartalmazza az alábbi rövid helyzetértékelés.

A konjunktúramutató alakulása

A 2011 áprilisi adatfelvétel tanúsága szerint
Magyarországon tovább folytatódott az üzleti
bizalom 2009 októbere óta megfigyelhető javulása a
vállalkozások körében. A GVI konjunktúramutatója
további javulást jelez az elmúlt félévhez képest:
áprilisban 16,8 pontra nőtt az októberi 10,4-es
értékről. A GVI bizonytalansági mutató értéke
nem változott: továbbra is a magasnak mondható,
45,5 pontos szinten áll.
Az eredmények szerint tehát folytatódott az üzleti
bizalom javulása a magyar vállalati szektorban, bár
az üzleti helyzet megítélésével és a várakozásokkal
kapcsolatos bizonytalanság továbbra is elég jelentős.
Hosszabb távon, az előző évek áprilisi adataival
összehasonlítva, az idei eredmények ugyancsak
javulást jeleznek, de mindenképpen figyelembe
kell venni, hogy a mutató most elért szintje még
mindig elmarad az 1998–2002-es évek szintjétől. A
magyar gazdaságban tovább folytatódott a válságból
való kilábalás, de ez a folyamat – visszatekintve az
elmúlt három év gazdasági történéseire – nagyon
lassan és vontatottan halad.
A gazdasági ágak között továbbra is az iparban
a legmagasabb a konjunktúramutató értéke (34
pont). Az építőipart továbbra is válságos helyzet
jellemzi (–10 pont), bár itt is 5 pontos javulást
láthatunk. A kereskedelmi cégeknél a mutató már
pozitív tartományba került (3 pont), a mutató 9
pontos javulásával. Az egyéb szolgáltató szektorban
tapasztalhattuk a legerősebb pozitív elmozdulást
(12 pont), így 2011 áprilisára itt is pozitív értéket
(9 pont) ért el a mutató. A várható munkaerő-kereslet némileg erősödött október óta, ami 2011 első
félévében a versenyszférában a foglalkoztatottság
kis mértékű növekedését jelzi előre.
Megyénkben az országos értékkel ellentétben
továbbra is többségben vannak a pesszimista
vállalkozások. 2011 első félévében a megyei konjunktúramutató az előző félévhez hasonlóan -16
százalékpont.
Csongrád megyében a válaszoló cégek több
egyharmada (35%) érzi úgy, hogy romlott az üzleti
helyzete az elmúlt félévben, ami lényegesen rosszabb
arány az előző felmérés eredményéhez képest (ekkor
ez az érték 24% volt). A jelenlegi helyzetet tekintve
a stagnálók aránya 55%, a javulást megítélők aránya
mindössze 9%.

A jövőre nézve is nőtt a pesszimisták aránya,
igaz nem ekkora mértékben (25%-ról 33%-ra).
Emellett a vállalkozások 20% gondolja úgy, hogy
javulni fog a helyzete a következő félévben.
A jövedelmezőségi helyzetet tekintve is, az
előző időszakhoz képest romlott a cégek saját
megítélése. Az elégedetlenek aránya visszatért a
2010 első negyedéves szintre (49%), az elégedettek aránya viszont nem változott, maradt a 2010
októberi szinten (6%), és a vállalkozásoknak még
mindig a fele érzi úgy, hogy a jövedelmezősége
nem voltozott. A jövőre nézve a vállalkozásoknak
szintén a fele várja jövedelmezőségi helyzetének
változatlanságát.
Az üzleti tevékenységet leginkább akadályozó tényezők közül továbbra is a kereslethiányt
(74%) és a tőke/pénzhiányt (37%) jelölték meg
a vállalkozások.

Beruházások

Továbbra is az iparban, a külföldi tulajdonban levő
cégeknél és az exportáló cégeknél a legmagasabb a
kapacitások kihasználtsága, a legalacsonyabb pedig
az építőiparban, a mikrocégeknél, a belföldre termelőknél, és a magyar tulajdonban levőknél.
Az üzleti helyzet alakulásában megfigyelhető
pozitív tendenciák továbbra is szinte kizárólag
az exportáló és a külföldi tulajdonban levő cégek
növekvő értékesítéséhez kapcsolódnak. A belföldi
piac nem nagyon játszik szerepet az üzleti kilátások
meghatározásában, és a kizárólag belföldre termelő
cégek jó része továbbra is csökkenő kereslettel
kénytelen számolni.
Csongrád megyében a vállalkozások 17%-a várja
a összes megrendelésének növekedését, 27%-uk
csökkenéssel számol. Az előző félévhez képest
nőtt a stagnálásra számítók aránya, egyharmadról
a válaszadók felére. Ezek a számok jól tükrözik
mind a belföldi, mind az exportmegrendelések
várható arányát.
Belföldi értékesítési árak terén a cégek 45%-a nem
számol változással, az inflációval azonos mértékű
változással pedig 22%-uk. A külföldre értékesítőknek
közel a háromnegyede gondolja úgy, hogy nem fog
a következő félévben árat emelni.

Országos szinten pozitív jel, hogy megállt a
gépberuházási aktivitás csökkenését jelző cégek
arányának növekedése. Az építési beruházások
várható szintjére vonatkozó mutató is növekedett
tavaly október óta.
A vállalkozások 50%-ánál nem változik a beruházási aktivitás, 33%-uk növekedésre, míg 17%-uk
további csökkenésre számít. A beruházási aktivitás
kis mértékű növekedése mögött szinte kizárólag
külföldi tulajdonú cégeket láthatunk.
A beruházások egészét tekintve továbbra is a
mikro-, és a kisvállalkozások között a legmagasabb
a nem beruházó cégek aránya (54% és 40%), míg
a közepes és nagy cégeknél sokkal alacsonyabb ez
az arány (17% és 5%).
Csongrád megyében a cégek 45%-a nem
tervez beruházást a következő félévben, 41%-uk
pedig nem változtat beruházási tervein, vagy
még növeli is azokat. A vállalkozások 67%-a
nyilatkozta azt, hogy egyáltalán nem tervez
építési beruházást, és 53%-a azt, hogy nem
tervez gépi beruházását. Építési beruházást a
válaszolók mindössze 6%-a tervez.

Munkaerő-kereslet

Az áprilisi felvétel adatai arra mutatnak, hogy
a versenyszektorba tartozó cégek várható munkaerő-keresletében további enyhe emelkedés
várható 2011-ben. A felvételek és elbocsátások
előfordulásának különbségét jelző egyenlegmutató
a korábbi 1,5%-ról 9%-ra nőtt úgy, hogy a cégek
17%-a tervez elbocsátást, 58%-uk nem változtat
a foglalkoztatottak számán, és 26%-uk tervez
létszámfelvételt.
Leginkább a nagy cégek, az exportálók és a tisztán
külföldi tulajdonban levők terveznek létszámbővítést
(35%, 58% és 44%). A különböző nagyságú cégek
között a 250 főnél többet foglalkoztató cégekre
jellemző a növekvő munkaerő-kereslet, míg a
közepes, kis- és mikrocégekre továbbra is a kereslet
stagnálása, illetve csökkenése jellemző.
Csongrád megyében lényegesen csökkent azok
aránya, akik nem akarnak módosítani az alkalmazottainak létszámán a következő félévben (78%-ról
63%-ra). Ezzel összhangban hasonló arányban
nőtt a bővíteni és elbocsátani szándékozó cégek
aránya. Előbbi esetben 6%-ról 14%-ra, utóbbi
esetben 14%-ról 22%-ra változott az arány.
(Forrás: MKIK GVI konjunktúraelemzése)
Forgalom, kapacitáskihasználás
Tanács Edina
A kapacitáskihasználás átlagos szintje kis mérközgazdasági referens
tékben nőtt október óta, és 77%-ot ért el, ami még
http://tinyurl.com/konjunktura
mindig nem tekinthető különösen magas értéknek.

SZEPLAST Panel Komplex Csomag
 Lakások, épületek, társasházak

felújítasa, korszerűsítése
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Üzletfejlesztés

Kamarai Futár

A környék legbarátságosabb áruházát nyitotta meg
a Hunor Coop Zrt. Szentesen

Jót, jó áron

A címben szereplő szlogenjüknek megfelelően, csupa jó dolgok
történnek mostanság a Hunor
Coop Zrt. háza táján. Pár héttel
ezelőtt adták át Szentesen a kívül-belül megújult, megszépült
és modernizált Kála Áruházat,
pár hónappal ezelőtt pedig, az
Európai Kereskedelmi Nap alkalmából Mészáros Zoltán, a társaság
elnök-vezérigazgatója miniszteri
elismerést kapott.
A kereskedelem kis és nagy világában még nem vagyunk hozzászokva,
hogy egy társaság nemcsak üzleti
filozófiájában, hanem – ami ennél
sokkal fontosabb – mindennapos
gyakorlatában is kiemelt figyelmet
fordítson üzleti kultúrájára. Csak
rá kell nézni, be kell menni, és ki
kell próbálni az új Kálát, és mindent
megért az ember. Mészáros Zoltán a
Hunor Coop Zrt. elnök-vezérigazgatója a Coop-hálózat alapításakor
megfogalmazott szlogenre „Jót, jó
áron!” emlékeztet, amihez a mai napig
igyekeznek tartani magukat, egyre
modernebb és kényelmesebb vásárlói
körülményeket teremtve. Azt is szokták
mondani a Hunor Coop-osok: „Mi
vagyunk a jó szomszédai vásárlóinknak.” Ami bizony – ellentétben
az óriási multinacionális diszkontok
személytelenségével – közvetlenebb,
bizalmi viszonyt jelez. A környék
legszebb áruházának megnyitóján
Mészáros Zoltán köszöntőjében a
„barátságos” jelzőt használta leggyakrabban: barátságos környezetről,
barátságos termékekről, barátságos
választékról, barátságos árakról, és
persze barátságos munkatársakról
beszélt. Azt szeretnék, hogy vevőik
jól érezzék magukat, elégedettek legyenek, és visszatérő törzsvásárlókká
váljanak.
Demján Sándort idézte a vezérigazgató, aki a Coop egyik születésnapi ünnepségén azt mondta:
„Kevés magyarnak lenni, jó ma-

Mészáros Zoltán
(Fotó: varosivisszhang.hu)

33 üzlet
18 településen

A Hunor Coop Zrt. 33 üzletet
működtet 18 településen (5 városban, Szentesen, Csongrádon,
Mindszenten, Makón és
Csanádpalotán, és 13 községben). És – ahogy egy életerős
vállalatnál természetes – szeretnék
tovább bővíteni a bolthálózatot.
Gondolkodnak fejlesztésekben,
új piacok meghódításában, már
vannak olyan kiszemelt területek,
ahol üzletek nyitásával igyekeznek
erősíteni pozíciójukat.
A megújult Kála – kívül és belül
gyarnak kell lenni!” Erre törekszik
a Hunor Coop is beszerzéseinél,
jól megnézik kitől, mit vásárolnak.
Aligha kell bizonygatni, hogy nem
mindegy például, hogy valaki egy
neve nincs garázsvágóhídtól, vagy
minősített, a szabványnak megfelelően biztosított húsfeldolgozóból
szerzi be a hentesárut – jegyzi meg
Mészáros Zoltán. Csak megbízható
termelőtől, minősített feldolgozótól,
forgalmazótól származó, ellenőrzött körülmények között előállított,
tárolt és szállított áruféleségeket
engednek be boltjaikba. Ebben a
kapcsolatrendszerben a termelő
erősíti a kereskedőt, a kereskedő a
termelőt – tette hozzá a vezérigazgató. A Hunor Coop üzleteiben

az áruk 90-92%-a magyar áru. Jó
minőségű magyar áru!
– Jó hír, ígéretes trend – osztotta
meg velünk tapasztalatait és a különféle felmérések eredményeit a
vezérigazgató –, hogy noha még
mindig meghatározó prioritás az ár
a kereskedelemben, a vásárlók egyre
nagyobb jelentőséget tulajdonítanak
a minőségnek és a megbízhatóságnak. Vagyis egyre bővül a tudatos
vásárlók köre Magyarországon is.
Akiknek már nem lehet mindenféle
gagyit és bóvlit, tartalom nélküli,
felfújt, silány árut eladni csak azért,
mert olcsóbb. Mert egyre többen
megtanuljuk – igaz, többnyire a
saját bőrünkön –, hogy sokszor
a legolcsóbb bizonyul a legdrá-

Kistafírozták a Kálát

Kívül-belül megújult és megszépült az idén 42 éves
szentesi Kála Áruház, mely 1969 óta kiemelkedő szerepet tölt be Szentes kereskedelmében. Az áruház az
elmúlt évtizedekben számos átalakításon ment át, teljes
modernizálása azonban csak nemrégiben fejeződött
be. A 270 milliós költség kétharmadát a Hunor Coop
önerőből és kedvezményes hitelből finanszírozta, míg
a fennmaradó részt uniós, illetve vissza nem térítendő
állami támogatásból fedezték. A felújítás eredményeként
rá sem lehet ismerni az áruházra, hiszen nemcsak új,
pompás köntöst kapott, de belülről is alaposan megváltozott. Eredeti alapterülete az eddigi 1300 négyzetméterről
1700-ra bővült. A földszint is teljesen megújult, ahol új
arculattal és megnövekedett eladótérrel várja vásárlóit
a Coop szupermarket.
Közvetlen mellette hamarosan „Lecsófaló”
néven megnyílik egy gyorsétterem, melyet egy

nagy tapasztalatokkal rendelkező helyi vállalkozó működtet. Az emeleten pedig egy exkluzív
minőségi ruházatot kínáló Ázsia Áruház várja
a vevőket.
– A Kála igazi helyi összefogással újult meg, hiszen a szentesi önkormányzat a rendelkezésünkre
bocsátotta az áruház melletti eddig kihasználatlan
területet, ahová több mint 30 autónak helyet kínáló
parkolót építettünk. Ezt közösen használhatják
vásárlóink a szomszédos piacra érkező vevőkkel.
A régi parkolókkal együtt immár 50 autónak van
hely az áruház mellett – mondta Mészáros Zoltán.
A vezérigazgató hozzátette, a kivitelezésben is helyi
szakemberek vettek részt, hiszen a munkára kiírt
pályázatot a Szentesi Autark Kft. nyerte el, mely helyi
vállalkozókkal közösen rekordidő alatt végezte el a
felújítást és a bővítést.

gábbnak – amikor pár nap múlva
kidobhatjuk, mert megromlott,
vagy elromlott. Legyen szó akár
zöldségféléről, hentesáruról vagy
iparcikkről. Meg egyre gyakrabban
van is félni való a sokszor ismeretlen eredetű és minőségű külföldi
árutól…
A minőség, az igényesség, a társadalmi felelősségvállalás iránti
elkötelezettség a Kála Áruház átalakításánál technológiai fejlesztést,
környezetvédelmi és energiatakarékossági modernizációt is jelentett. A
komplex projektnek köszönhetõen
az épület téli hõvesztesége, és ezzel párhuzamosan az üzemeltetés
költsége jelentõsen csökken. A
vásárlás élményét adó modern
technikák közé tartoznak a digitális
plakátok és árjelzők, az automata
üvegvisszaváltó, az érintő képernyős pénztárak, és a megduplázott
hűtőkapacitás is.

A 10. lecsófesztiválra
készülnek

Kilenc évvel ezelőtt azért szervezte meg a Hunor Coop az első
lecsófőző versenyt a Kála Áruház
mellett, mert remélték, hogy egyszer talán a megújult üzletháznak
viheti majd jó hírét. Ma már a
tizedik fesztiválra készülnek. A
mára tekintélyes hírnévre szert tett
gasztronómiai esemény nemcsak
az áruháznak, hanem Szentesnek, a
környék mezőgazdaságának, a helyi
kertészeti kultúrának, a paprikaés paradicsomtermesztésnek is jó
reklámjává, hírvivőjévé vált.
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Bánáti Antal: ,,A kereskedőnek is szüksége lenne a mesterlevélre”

Szívén viseli az utánpótlás sorsát

A kereskedő mestervizsga bizottság elnöke, Bánáti Antal szerint a
szakmában dolgozók nem törekszenek a mesterszint elérésére. Ez azért
is hiba, mivel Szegeden naponta
bizonyítják be kiváló szakemberek, hogy meg lehet élni a multik
mellett is.
Bánáti Antal 1994, a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
megalakulása óta az elnökség tagja,
negyedik éve pedig a mestervizsga
bizottság elnöke. Szintén 1994 óta
gyakorló óraadó és vizsgáztató, az
oktatásban kamatoztatja mindazt a
tudást, amelyet kereskedői életpályáján sikeres vezetőként megszerzett.
Nem örül annak, hogy sok egyéb
szakmától eltérően, éppen ezen

a területen nem
delkeznie ahhoz,
jelentkezett még
hogy a mai viszosenki mestervizsnyok között helytgára. Holott a mesálljon; tudnia kell
terlevél mindenütt a
eligazodni a piaci
legnagyobb szintű
viszonyok között,
elismerés.
a versenyhelyzetMiért probléma
ben, ismerni az
az, hogy nincsenek
igényeket, a vevői
mester vizsgával
kör összetételét, a
rendelkező keresbeszerzési forrákedők? Az elnök
sokat, a jogi, közelmondta: a keresgazdasági szabályokedés nemcsak an�zást, az adózást, a
nyit jelent, hogy az
marketinget. Egy
árut olcsón vesszük
kereskedőre ráadámeg és drágán adsul tanítványokat is
juk el. A mesternek
rábíznak, akiket tudnia kell oktatni
nagyon sok ismerettel kell ren- – ezért is része a mestervizsgáztatásnak a vállalkozói ismereteken
kívül a pedagógia.
Névjegy
Bánáti Antal elmondta: a régi
Bánáti Antal Budapesten szerzett diplomát a Pénzügyi és Számviteli
Főiskolán. Csongrád megye kereskedelmi életének 1976 óta a főszereplője,
kereskedők eltűnőben vannak, az
dolgozott a Rövikötnél, majd a megyei tanács kereskedelmi osztályán.
újaknál pedig nem vált hagyomán�1983-tól a kereskedelmi felügyelőség vezetője. 1989-ben nevezték ki a
nyá a mestervizsgázás. Pedig sokan
szegedi Centrum Áruház igazgatójának, 1999-ben a Centrum tiszántúli
alkalmasak lennének rá – főleg az
régiós igazgatója. E posztról igazolt az akkor épülő Szeged Pláza igazgatói
élelmiszer-kereskedőkről van szó
székébe, majd 2000 végétől a Gulliver játék-nagykereskedelmi cég területi
–, azok, akik talpon maradtak a
direktora. 2003-tól a városi sportigazgatóság vezetője, 2004–2010-ig a
multik mellett. Ők azért maradSzegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezető igazgatója. Ma nyugdíjas: még
hattak talpon, mert jól csinálják a
többet foglalkozhat a sporttal, a jégkorong szakosztállyal.
szakmájukat.

A Somogyi-könyvtár polcairól

„Mit tehetek érted, szívem?”

A múlt század harmincas
éveiben rendezett Szegedi Ipari
Vásárok címjegyzékeit a Somogyikönyvtár helyismereti gyűjteményében őrzik. A mesterek nevét,
műhelyük címét szaknévsorként
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közlő füzetek a korhangulatot
idézik.
„Te vagy az oka a munkanélküliségnek, ha nem magyar árút vásárolsz.
Idegen árúk fogyasztásával idegen
népek jólétét és a magad szegénységét fokozod”.
Így kezdődik az
1930. október
19–28. között
rendezett, második Szegedi Ipari
Vásár címjegyzékében közölt
„Magyar Hét
10 parancsolata”. Somogyi
Szilveszter
polgármester
köszöntőjében
bizonyítva látja,
hogy „…Szeged
város közönségének azért,
hog y tartós,
ízléses és praktikus iparcikkeket szerezzen,
nem szükséges
Budapestre, még

kevésbé külföldre mennie, mert a
szegedi iparosok minden tekintetben méltóan vehetik fel a versenyt
Budapesttel és a külfölddel.” A példás
alapossággal szerkesztett füzetke
szaknévsorként is szolgál: mesterségek szerint közli az iparos műhelyek
pontos címét.
Az 1934-es katalógus helyi reklámjai közé egy „kakukktojás” is
bekerült: „Szájában van-e még
az íze a Czobor-féle mézeskalácsnak??? Nagynénim, Czoborné,
iparát megszüntette, az Ő módszere
és formáival csak nálam készül mézeskalács. Kérem nevemre ügyelni.
Kerékgyártó Sándor mézeskalácsos,
Debrecen Csapó ucca 10. sz.”
Csury Ferenc büszkén adja tudtára az érdeklődőknek, hogy „A
Fogadalmi templom toronyórájának
tervező készítője (Telefon: 28-69.
Alapítva 1911-ben) óra-ékszer,
rádió szaküzlete a szegedi Kárász
ucca 16. szám alatt működik. Szép
és jó munkáért 9 aranyéremmel
kitüntetve.” (Az ugyancsak Csury
Ferenc nevével fémjelzett Dóm
téri zenélő óra a következő évben,
1935-ben készült el.)

Minőség-díjas
a Csomiép
A vásárhelyi
Csomiép
Kft. nyerte el idén a
Csongrád,
B é k é s
és BácsKiskun Megyei Kereske
dekelmi és Iparkamara
által alapított Dél-alföldi
Regionális Minőség Díjat,
ipar kategóriában.
Az elismerést Mészáros
Antal vette át Kecskeméten.
A cég ügyvezetője elmondta:
nagyon örül az elismerésnek, fontos számukra, hiszen ez az első lépcső ahhoz
is, hogy megpályázhassák
az Európai Minőség díjat.
Hozzátette: több rostán is
át kellett esniük, vizsgálták
a cég környezettudatosságát, illetve a városhoz, saját
dolgozóikhoz és a sporthoz
való viszonyukat is.
„Kitünő reklám a hangos híradó a
Szegedi Ipari Vásáron. Bemondások
egész napon át. Hirdetéseket felvesz,
reklám szöveget készít a vásáriroda”
– tájékoztat a füzet.
Az 1937-es vásári címjegyzék
egyik reklámja így szól: „Örökké él
a hangja! Ha 30 f.-ért készíttet egy
felvételt a Kaiser rádiólaboratórium
és villamossági vállalat gramofon
lemezén. Üzlet: Szeged, Dugonics tér
2.” A vasút félárú utazási kedvezményt
ajánl, a városban pedig kulturális
rendezvények sokasága csábította a
közönséget: volt kerületi dalosverseny,
a Fogadalmi templomban Antos
Kálmán orgonaművész játszott – a
bevételt a tihanyi hegyen felállítandó
„hősök orgonája javára” fordították. A
Városi Színházban Szegedi lakodalom
című műsorukban „régi rigmusokat”
mondtak, szegedi dalokat énekelve,
táncokat (lippegős, hátravágós) mutattak be „Alsóváros lakosai”.
A XI. vásárt a címlap szerint „A
nemzeti megujhódás és az elrabolt
magyar rögök részbeni visszakerülésének évében, 1939-ben”
rendezték. A borító illusztrációján
pedig ezt kérdi a szíve hölgye előtt
fél térdre ereszkedő úr: „Mit tehetek
érted, szivem?” Válasz: „Ha szeretsz,
NIKOTEX-et szívsz!”
Ny. P.
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Kamarai Futár

Programsorozat két héten át – Kétszer annyian a szervezők között

Beérett a Reklámhét

Reklámhét lépésváltás. A több mint egy évtizedes múltra visszatekintő kamarai kommunikációs és reklámklub életében nagy volt a sürgés-forgás az elmúlt hónapban. A korábbi
havi rendszerességű klubéletüket most sokkal koncentráltabban – egy-egy időpontra és
programra fókuszálva – bonyolítják le. Volford László klubvezető állítása szerint a mostani
médiazajban és rohanó világban egyre nehezebb ráirányítani a figyelmet egy-egy aktuális
előadó személyére, vagy valamilyen szakmai kérdésre. Egyre nagyobb problémát okozott
az érintett kamarai tagok bevonása, személyes részvételük a klubnapokon. A fordulatot az
jelentette, hogy a Magyar Reklámszövetség és több más marketingkommunikációs szakmai
szervezet bevonásával inkább egy laza szövetű rendezvényfüzért generálnak. A kamara
szakapparátusának irányításával koordinálják az eseményeket, bízva abban, hogy nagyobb
hatásfok érhető el az összefogással. Az idei reklámhét is azt bizonyította, hogy megérte az
összefogás. Egyrészt sokkal nagyobb médiafigyelem irányult a kamara operatív szervező
munkájára, másrészt sokkal több érdeklődőt sikerült bevononni. A reklámhét kapcsán így
tudatosan lettek megszólítva az egyetemi hallgatók is, hiszen a kommunikációs és reklámklub
a jövő potenciális vállalkozóit is szeretné minél közelebb hozni a kamarához.
azonban nagy volt az érdeklődés a többi program
Programok és számok
Május 14-én a II. Belvárosi Kirakatverseny díjki- iránt is. A kirakatversenybe idén 21 üzlet nevezett
osztó ünnepségével lezárult a Szegedi Reklámhét, be, és összesen 850 szavazat érkezett a legötletesebb
amelynek bőséges programválasztékából idén két kirakatokra, amelyek versenyét végül a Korner
Kft. Kölcsey utcai üzlete nyerte meg. A május
hétig szemezgethettek a reklámszakma iránt érdek5-i Reklám Nyílt Napon 10 kreatív ügynökség,
lődők. A programsorozat szervezésében a Csongrád
nyomda, elektronikus média szerkesztőség, kiadó
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kommuni- és call center nyitotta meg kapuit az érdeklődők
kációs és reklámklubja mellett idén kétszer annyi előtt, a Belvárosi Mozi pedig díjmentesen mutatta
kreatív ügynökség, szakmai szervezet, és oktatási be a Clio Awards díjnyertes reklámfilmjeit.
intézmény vett részt, mint tavaly, ezzel erősítve az
A vállalkozások működését a szervezők a
összefogást, valamint a több szakmai területet is védjegy; a hamisítás és az ellene való fellépés jogi
mozgásba hozó reklám kollektív PR-jét.
és gyakorlati eszközeinek bemutatásával, a cégek
A Szegedi Reklámhét legnépszerűbb eseménye fejlődését segítő, jövőt alakító technológiák és
talán a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület No kamu technikák alkalmazási lehetőségeiről folytatott
címet viselő, hamis tárgyakat bemutató kiállítása beszélgetéssel, valamint a vállalati társadalmi
volt, amelyet összesen 32 iskolás csoport és számos, felelősségvállalásról tartott előadásokkal igyeegyénileg érkező látogató tekintett meg. Emellett kezték segíteni.

CSR: gazdasági, jogi és etikai felelősség, korrektség

Vastag falak és nem piros háztetők

Az idei Reklámhét keretében
a kamara és a Magyar Public
Relations Szövetség társszervezésében – Kicsi, magyar és felelős(?) címmel – a vállalatok
társadalmi felelősségvállalásáról
szóló – előadás-sorozatra került
sor, ahol a résztvevők betekintést
nyerhettek, hogyan építhető be és
hasznosítható a CSR-szemlélet, a
modern vállalatvezetési koncepció
integráns részeként.
– A CSR ma felforgatja a világot,
új rendet teremt” – kezdte előadását
Szeles Péter, a Magyar Public Relations
Szövetség elnöke. – A vállalatok
társadalmi felelősségvállalása egy
élhető, jobb világot teremt, ami nem
közelíthető meg pusztán reklámként.
A CSR-szemlélet ennél komplexebb
folyamat – az „üzletcsinálás oxigénje”
–, mely során a vállalatok önkéntes
alapon, társadalmi és környezetvédelmi szempontokat építenek be üzleti
kultúrájukba. Ez a fajta szemléletmód
a fenntartható fejlődés gondolatát
adaptálja a vállalatok működésébe,
de ki kell hogy terjedjen az egyén
és az állami irányítás szintjeire is. A
szemlélet társadalomközpontúsága,
a fogyasztók, és igényeik maximális
figyelembe vétele, a gazdasági tevé-

kenység egy tágabb élő környezetben való elhelyezése – bár anyagi
ráfordítással jár – kedvezőbb piaci
feltételeket biztosít. Több azonban,
mint puszta marketingtevékenység,
vagy a vállalat ismertségét növelő
jótékonykodás. A hatékony CSR: a
gazdasági, jogi és etikai felelősség
alapjain nyugszik, mely a fenntartható fejlődés komplexebb szintjén
mérhető, a takarékosság helyett a
helyettesíthetőség az ismérve, pl.
új anyagok alkalmazása, hatékony
eljárások kidolgozása, komplex
környezet- és energiagazdálkodás,
fogyasztásoptimalizálás, vagy éppen
a termelés dematerializálása.

A gazdasági válság
felnyitotta
a vállalatvezetés szemét
Lakatos Zsófia előadásában a hatékony CSR-t vastag falakhoz hasonlította, szemben a piros háztetővel,
amely a filantrópia révén gyakran
öncélú szponzorációban ölt testet. A
felelős vállalat elsődleges ismérve a
korrektség, ami mindenkivel szemben
megnyilvánul. Az EU is fontosnak
tartja a CSR vállalatvezetési stratégiában való megjelenését, s bár érték
támadások a szemlélet alkalmazha-

tóságát, maga a gazdasági válság volt
az, amely paradigmaváltást eredményezve, a profittermelés és a felelősség
látszólagos antagonisztikus ellentétét
feloldotta. A hatékony CSR célja
nem a médiamegjelenés generálása,
hanem a közvetlen kommunikáció:
az érintettekkel és az érdekgazdákkal
való kapcsolattartás.

Hisznek önmagukban
és egymásban
A Macher Gépészeti és Elektronikai
Kft. kiemelkedő példája a hatékony
CSR egy középvállalkozás szintjén
történő sikeres alkalmazásának. A kis
családi vállalkozásból kinövő, ma már
több mint száz embert foglalkoztató
cég társadalmi felelősségvállalása
már az ezredforduló óta tudatosan
a vállalati stratégia részét képezi. A
szociális pillér keretében a vállalaton belüli közös rendezvények, a
rendkívüli élethelyzetekben történő
segítségnyújtás és szolidaritás, a
cégen belüli hatékony párbeszéd
és kommunikáció, ami a belső
kohéziót biztosítja. A cég számára
fontos a helyi közösségi életben
való aktív részvétel, környezettudatos gondolkodás továbbadása, alapítványok támogatása. A

munkavállalók megbecsülése és a
nyugdíjasok búcsúztatása, a rehabilitációs foglalkoztatás szintén régi
hagyományokkal bír a fehérvári cég
vállalati kultúrájában.
A gazdasági pillér alapja a bizalom megteremtése, a beszállítókkal
való korrekt kapcsolat fenntartása,
a határidőkre való kifizetések teljesítése, vevőbarát szemléletmód, és
az esetleges reklamációk azonnali
kezelése. A cég identitását, mi sem
bizonyítja jobban, mint a Macherné
által elmondott záró gondolat – mely
szerint a cél: „egy olyan közösség
megteremtése, amely hisz önmagában és egymásban”.

A vállalat tényleges
értéke
Pszathasz Judit, a CSR Consulting
Group ügyvezetője előadásában
gyakorlati kérdésekre irányította a
figyelmet, külön kiemelve a CSRjelentés készítését, amellyel a számviteli beszámolón túl mérhetővé válik a
vállalat tényleges értéke, és amelynek
elkészítése az ISO 26 000-es szabvány
nyomán, az EU-s pályázatokban ma
már nélkülözhetetlen.
László Attila
http://tinyurl.com/felelos
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Mi is az az európai Kisvállalkozói Intézkedéscsomag?

Fókuszban a gazdasági
növekedés motorjai

A Kisvállalkozói Intézkedéscsomagot 2008-ban vezették be annak
érdekében, hogy biztosítsák az európai kis- és középvállalkozások
anyagi forrásokhoz és piachoz való hozzájutását, és segítsék a vállalkozások szabályozott környezetben való gyarapodását. Az Európai
Bizottság friss felmérése megmutatja, hogy bár a Kisvállalkozói
Intézkedéscsomag teljesítése megkezdődött ugyan, de további intézkedésekre van szükség, hogy az időközben felmerülő kihívásokra
is választ lehessen adni.

23 millió vállalkozás

A kis- és középvállalkozások az
európai gazdasági növekedés motorjaiként munkahelyeket teremtenek, és törekszenek az innovációra.
Az európai magánszektor összes
dolgozójának 67%-át foglalkoztató
23 millió kis- és középvállalkozás
támogatása létfontosságúvá vált a
mai gazdasági helyzetben, amikor is az európai munkaerő közel
10%-a munkanélküli. Az Európai
Unió egyik prioritása tehát az,
hogy megteremtse a körülményeket (mint például az anyagi
forrásokhoz és a piacokhoz való
hozzájutás lehetőségét), amelyek
között a kis- és középvállalkozások
fel tudnak virágozni.

Hol tartunk?

Az Európai Unió folyamatosan
nyomon követi az üzletfejlesztést. A 2008-as Kisvállalkozói
Intézkedéscsomag egy átfogó
kkv-politika kereteit határozza
meg az EU és tagállamai számára,
valamint az „először gondolkozz
kicsiben” alapelv alapján erősíti a
kkv-politika kapcsolatát minden
lényeges politikai területtel. A

forgalmat bemutató vállalkozások
az opcionális pénztárszámla táblázatból profitálhatnak, ami lehetővé
teszi számukra, hogy késleltessék
az áfa-könyvelést, amíg meg nem
érkeznek a kifizetéseik. Sőt mi
több, a késői kifizetésekre vonatkozó irányelvnek köszönhetően
Kisvállalkozói Intézkedéscsomag a hatóságoknak 30 napon belül
olyan cégek igényeit szólítja meg, fizetnie kell, ami fokozza a kkv-k
amelyek függetlenek, és 250 főnél fizetőképességét.
kevesebbet foglalkoztatnak.
Közelebb az anyagi
Mivel a kis- és középvállalkoforrásokhoz
zások kérdése prioritást élvez az
Számos
kezdeményezést vezetEurópai Bizottságnál, az intézkedéscsomag alkalmazásában tek be az anyagi forrásokhoz való
bekövetkező fejlődés rendszeres hozzájutás megkönnyítése érdeértékelése elengedhetetlen annak kében. Körülbelül 100 000 kkv
érdekében, hogy azonosítsák a profitált eddig a versenyképességi
változó körülmények között ki- és innovációs keretprogram (CIP)
alakuló új igényeket. A bizottság finanszírozási lehetőségeiből, és
ennek érdekében mutatta be a előreláthatólag további 200 000
Kisvállalkozói Intézkedéscsomagról kkv él majd ezekkel a lehetőségekkel 2013-ig. A tagállamok
készített felmérését.
döntő többsége alkalmazza a
Bevezetett intézkedések kis- és középvállalkozások anyagi
2008 és 2010 között a Kisvál forrásokhoz való hozzájutását
lalkozói Intézkedéscsomag ak- segítő intézkedéseket. Általában
ciótervben meghatározott szá- véve minden kölcsönben rémos elemét végrehajtották. Az szesülő kkv 1-2 munkahelyet
adminisztratív terhek enyhítésére hozott létre. Számos tagállam az
kidolgozott intézkedések közül innovatív, fiatal vállalkozásokat
bevezették például az elektronikus is támogatja az alaptőke és a
számlázásra vonatkozó Európai kockázati tőke biztosításával,
Irányelvet, ami a papír alapú míg mások az egyetemeknek, a
számlázással egyenlővé tette az kutatóközpontoknak, és a válelektronikus számlázást, meg- lalkozásokat összekötő versenykönnyítve a kisvállalkozások mun- képességi pólusoknak nyújtanak
káját. Emellett a kétmillió eurós anyagi támogatást.

Mercator-sztori – az Enterprise Europe Network segítségével

A sikeres üzlet kulcsa a megbízható partner

A Mercator Kft. a kamarában működő Enterprise Europe
Network segítségével kötött üzletet román partnerével, az SC
EUROTABROS COM SRL nevű
céggel. A sikeres üzlet megkötéséről Mágori Zoltán, a Mercator Kft.
ügyvezetője az alábbiak szerint
nyilatkozott:
– Pálmaolajat készültünk vásárolni külföldről, de az üzletkötés
előtt szerettünk volna megbízható
információkat kapni potenciális
román partnerünkről. Felkerestük
kérdéseinkkel az Enterprise Europe

Network szegedi irodáját, és gyors válaszuknak köszönhető en
napokon belül hozzájutottunk minden fontos céginformációhoz
az SC EUROTABROS
COM SRL nevű céggel
kapcsolatban. Miután
kiderült, hogy a tejtermékekkel, tojással, olajjal és
zsiradékokkal foglalkozó cég évek
óta nyereségesen működik, meg is
köttetett az első üzlet, melynek keretében egy kamionnyi pálmaolajat

vásároltunk a román
cégtől. A magas
minőségű, és a vevők által is nagyon
kedvelt, Proser A24
nevű pálmaolajat
a gasztro partnereknek (lángossütőknek, konyháknak, éttermeknek)
kívánjuk értékesíteni. Román
partnerünk korrektül teljesítette
a kötelezettségeit, vagyis tapasztalataink megerősítették a cégről
kapott adatokat.

Folyékonyan
beszéljük
Európa nyelvét
Kérdése merült fel az európai
uniós törvényekkel, szabályozással kapcsolatban?
Az Enterprise Europe Network
hálózata cégre szabott válaszokat
ad Önnek. Az európai törvények
és rendelkezések alkalmazásának
megértése nem mindig könnyű.
A hálózat munkatársai segítek
lefordítani a szakzsargont, és a
törvényi szabályozásról az Ön
üzleti tevékenységére konkretizáltan tájékoztatják.
Gyakran előfordul, hogy az
ügyfél kutatás-fejlesztési ismeretei
széles körűek ugyan, de nem
terjednek ki a jogi ismeretekre.
Az Enterprise Europe Network
irodái segítenek a termékek vagy
technológiák szabadalmaztatásában, a technológia eladásában,
a potenciális kereskedelmi partnerek felkutatásában, valamint a
jogi tanácsadásban.
A hálózat mind az európai, mind
a helyi intézményekkel folyamatos
kapcsolatot tart fenn, és közvetítő
szerepet játszik az Európai Unió,
a vállalkozások, és olyan helyi
szereplők között mint a regionális
hatóságok, az APEH, valamint a
Vám- és Pénzügyőrség.

Turkui látogató
a kamarában

Szeged Napja alkalmából finn
küldöttség járt a városban. Ez alkalomból május 20-án Kalle Euro, a
Turku Business Development Centre
(Turkui Üzletfejlesztési Központ)
igazgatója látogatott kamaránkba,
hogy együttműködési lehetőségekről
tárgyaljon és kapcsolatokat építsen
hazai partnerekkel.
A találkozón a finn gazdaság és
Turku régió bemutatására is sor
került. A diák megtekinthetők a
CSMKIK honlapján.
Aki további információt szeretne
kapni finn üzleti lehetőségekről,
gazdasági környezetről, keressék
bátran az Enterprise Europe Network
kollégáit az eenszeged@csmkik.hu
e-mail címen.
http://tinyurl.com/turkuregion
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Jogszabályfigyelő – Fogyasztóvédelem

Kamarai Futár

Egyre többen ismerik a fogyasztóvédelmi
jogviták kezelésének legjobb lehetőségét

Módosult a termékdíj
köteles termékek köre

A vidékfejlesztési miniszter
41/2011. (V. 26.) VM rendelete
módosítja a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek
környezetvédelmi termékdíjáról szóló
1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról
szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendeletet, mely a termékdíjköteles termékek
körét tartalmazza. A módosított
lista a www.csmkik.hu honlapon
megtalálható.
A fenti jogszabály a Magyar
Közlöny 2011. évi 55. számában
jelent meg.
Új rendelet az ITO számokról
2011. május 13-án lépett a hatályba az Ipari Termékosztályozás
(ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról
szóló, a közigazgatási és igazságügyi
miniszter 16/2011. (V. 10.) KIM
rendelete.
A rendeletben foglalt Ipari
Termékosztályozást kell alkalmazni
a statisztikai adatszolgáltatásokban a
hazai előállítású ipari termék besorolása esetében, az adatszolgáltatás

során pedig az ott felsorolt mértékegységeket kell alkalmazni.
A rendelet hatályon kívül helyezi a KSH elnökének az Ipari
Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről szóló 6/2010. (IV. 21.) számú
közleményét.
A fenti jogszabály a Magyar
Közlöny 2011. évi 49. számában
jelent meg.

NAV üzemanyagárak

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a
közleményben szereplő árak szerint
számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
2011. június 1-je és 30-a között
alkalmazható üzemanyagárak:
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin
389 Ft/l
Gázolaj 379 Ft/l
Keverék 417 Ft/l
LPG-autógáz 221 Ft/l.
A NAV közleménye a Hivatalos
Értesítő 2011. évi 33. számában
jelent meg.

Szakmai kérdése, problémája van?
Szakértőre lenne szüksége?

Kamaránk tanácsadói hálózatának tagjai egy előre megbeszélt
időpontban szívesen segítenek Önnek szakmai kérdések megoldásában, személyre szabott tanácsadás keretében.
• A kamarai közvetítés díjtalan,
a szakértőnek fizetendő tanácsadói
díjról a tanácsadóval 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.

Értő Kft.

Társaságunk, az Értő Kft. dinamikusan fejlődő tanácsadó vállalkozás, amely 2005-ben jött létre.
Székhelyünk Szegeden van, de az ország teljes területén vállalkozunk.
Tevékenységünk fő területei:
• szervezetfejlesztési tanácsadás,
irányítási rendszerek kialakítása (ISO
9001, ISO 14001, ISO 16001, ISO
27001, ISO 22000, GMP, HACCP,
TQM, EFQM, stb.)
• pénzügyi tanácsadás (pályázati-,
hitelpályázati tanácsadás, beruházás
management),
• oktatás (minőségirányítási, informatikai, management ismeretek stb.),
• ingatlanközvetítés és értékbecslés.
Szervezetfejlesztési munkánk keretében végezzük különböző pro-

filú cégeknél
irányítási
rendszerek
kialakítását
és tanúsítói
auditra való
felkészítését,
a cégek működési hatékonyságának
vizsgálatát.
Kirizs Tibor
A pályázaügyvezető
ti tanácsadás
keretében minisztériumi, alapítványi,
európai uniós pályázati forrásokat
kutatunk fel, elkészítjük és utógondozzuk a pályázatokat. Kiemelkedő
feladatunknak tekintjük a kis- és
középvállalkozások finanszírozási
feltételeinek javítását, a felhasználható
források felkutatását, fejlesztések és
beruházások pénzügyi megvalósításának megtervezését, levezénylését, pénzügyi nyomon követését,
lejelentését.
Az Értő Kft. cégek meglévő stílusához igazított wblap, vagy új internetes arculat kialakítását, továbbá
adatbázisok tervezését, építését,
űrlapok, fórumok fejlesztését, egyéni
adminisztrációs felületek kivitelezését
is vállalja.
Tevékenységünket az MSZ EN
ISO 9001 szerinti minőségirányítási
rendszerben végezzük 2005-től.

327 ügy a Békéltető
Testület előtt

Dékány László, a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő független Békéltető Testület elnöke elkészítette
a testület 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, amit –
terjedelmi korlátaink miatt – kivonatos formában ismertetünk.
(A dokumentum teljes terjedelmében megtalálható a kamara
honlapján.)
A fogyasztói jogviták kezelésén
túl a testület széles körű egyéb tevékenységet is ellátott, így elsősorban
a testület elnöke, illetve esetenként
a testület tagjai minden, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos országos
és helyi konferencián, szakmai
tanácskozáson
aktív részvevőként képviselték a testületet,
tanácsadói,
ügyfélszolgálati
tevékenységet
láttak el, a helyi
és regionális televíziók, rádiók
és sajtó fogyasztóvédelmi jellegű
műsoraiban, cikkeiben, fórumokon, iskolákban és szórólapokon
folytattak PR tevékenységet, adtak
tájékoztatást a testület munkájáról,
az ügyek a fogyasztók széles körét
érintő tapasztalatairól.
2010. évben az ügyszám továbbra is dinamikusan növekedett: 2009. évi 251-ről 327-re. A
növekedés okai: a testület ismertségének bővülése, a fogyasztói
jogérvényesítési igény markánsabb
megjelenése és az intenzív médiakapcsolat eredménye.
A beszámolási időszakban hozott határozatok/ajánlás fajtája
szerinti megoszlása: 49 egyezség, 5 kötelezés, 153 ajánlás, 120
eljárás.
A vállalkozások együttműködési
készsége: 84%-ban együttműködtek, 16 %-ban az együttműködést
semmilyen formában sem gyakorolták.
Az ügyek tárgya szerinti megoszlás: szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói kifogások száma
168, termékekkel kapcsolatosaké
159.
A szolgáltatásokkal kapcsolatos
ügyek száma évről évre növekvő,
vezető helyen a posta- és távközlési
szolgáltatások szerepelnek, döntően az internet, mobil, kábel tv.
szolgáltatások (21%) minőségi és
elszámolási ügyei miatt.
Közüzemi szolgáltatásoknál
(14%) számla teljesítése, szolgáltatás megszüntetése, visszaállítása

miatti elszámolási ügyek a meghatározók.
Az utazási szolgáltatások (12%)
minőséghibás teljesítése (szállodai
elhelyezés, étkezési szolgáltatás) és
az építőipari kivitelezések (11%)
nem, hiányos, vagy minőséghibás teljesítése
sorrendben
közel azonos
nagyságrendet
képvisel.
A pénzügyi
szolgáltatásokkal kapcsolatos
ügyek aránya
8,6%, ezen belül banki ügyek (46%) biztosítási
ügyek (54%) befektetési ügyek
(0%) .
A fogyasztói csoportok „hitelkínálati” tevékenysége azonnali felügyeleti intézkedést,
jogszabálymódosítást, működési
lehetőség korlátozását vagy megszüntetését igényli, mert a nehéz
anyagi helyzetben lévőknek segítségnyújtás helyett kilátástalan
helyzetbe kerülést jelentett az
egyébként általuk is meggondolatlan szerződéskötés.
Ingatlanügyek (5%) főleg az
üdülő használatok értékesítése,
cseréje iránti igények esetében tapasztalható inkorrekt eljárásokból
következtek.
Biztosítási ügyekben a vita
forrása a kártérítés összegének
megállapítása, illetve a biztosítás
körére vonatkozó értelmezési különbségek.
A termékekkel kapcsolatos
ügyek tárgya szerint változatlanul
– csökkenő mértékben ugyan –, de
még mindig a lábbelikkel (37%)
kapcsolatos minőségi kifogások
foglalják el a vezető helyet. Ezt
követik a háztartási, kerti gépek
(16%), majd a híradástechnikai
eszközök (13%). Utóbbiaknál
döntően a mobil telefonok jótállási igényének a szervizek általi
önkényes megvonása miatt, nem
rendeltetésszerű használatra hivatkozással.
http://tinyurl.com/beketleto
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A CSMKIK OSZMM Szakképzési Munkacsoportjának a MKIK
részére készített munkaanyaga

Merre tovább, szakképzés?

A szakképzésben jelenleg nagy változások történnek. Végre a gazdasági élet reprezentánsait tömörítő MKIK-ra bízták a „munkát”. A feladat megtisztelő, de egyúttal óriási felelősséggel jár. Nem
szabad hibáznunk. A sokéves várakozás, egy helyben járás türelmetlenné tett bennünket (kamarai
vezetőket, társadalmi vezetőket, vállalkozókat egyaránt), de nem szabad kapkodni, megfontoltan kell
cselekedni. Kamarai munkacsoportunk fentieket figyelembe véve készítette el ezt a munkaanyagot,
melyet továbbított az MKIK-ba. (A munkaanyagot terjedelmi korlátok miatt kivonatosan ismertetjük,
a teljes szöveget a kamara honlapján olvashatják.)
A szakképzési munkacsoportban a gyakorlati
életben vállalkozóként, szakképző komplexum
vezetőjeként, szakképző iskola főigazgatójaként
dolgozó tagok vesznek részt. Az oktatás és szakképzés
számos területét képviselve – alapképzés, szakképzés,
felnőttképzés, mesterképzés –, benne élve és dolgozva
látják a mai oktatási rendszer buktatóit. 
A munkacsoport ülésein a következő, legfontosabb megoldásra váró megállapítások, problémák
és javaslatok hangzottak el:
• A szakképzés megújítása a tudások ötvözésével,
társadalmi összefogással lehetséges. Az iskolák, a
gyakorlati képzőhelyek, műhelyek, a családok, az
ipar, mezőgazdaság és kereskedelem mind tényezői
a megújulási folyamatnak.
• A kamara nagy részt vállal a szakképzésben
részt vevők munkájának összehangolásában, segítésében.
• A pályaorientációban rejlő lehetőségek jobb
kihasználása érdekében a kamara koordinációs
szerepét erősíteni fogja.
• A kamara a gazdaság nyomására lépett a szakképzés megújítása érdekében. A gyors változásokhoz a gazdaság hozzá van szokva, de a jövőben az
oktatásnak is rugalmasabbá kell válnia.
• A szakképzés célja jól képzett, helyét megálló,
rugalmas szaktudású szakemberek kibocsátása – az
élethosszig tartó tanulás jegyében. Ehhez megfelelő
alappal bíró alany szükséges, aki megbízhatóan tud
írni, olvasni, számolni, és rendelkezik alapműveltséggel, valamint ehhez társult gondolkodásmóddal.
• Amíg az általános iskola nem tudja maradéktalanul teljesíteni a feladatát, addig nem sok
értelme van a szakképzés „reformjának”, nem
tudunk látványos eredményt felmutatni. Tehát az
általános iskolai képzés reformja is elengedhetetlenül szükséges.
• A képzés és a felsőoktatás közti kapcsolat
létrehozása hagyományteremtő szándéka a kamarának.
• A szakképzés és szakmai vizsgáztatás teljes
megújításra vár.
• Az oktatás és szakképzés „felső gazdája”
egyetlen minisztérium legyen!
• A szakmunkás számára igen fontos a gyakorlati
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Műhely

oktatás során megszerezhető rutin. Ehhez viszont
lényegesen magasabb gyakorlati óraszám szükséges,
amit nem feltétlenül az elméleti oktatás „hátrányára”,
hanem a képzési idő növelésével biztosíthatunk.
• Minden szakmához ki kellene választani néhány eredményesen dolgozó képzőhelyet, az adott
szakma képzési és vizsgaanyagát ők véleményezzék.
A véleményezett anyagot lehetne társadalmi vitára
bocsátani.
• A képzésbe épített szintvizsgák, részvizsgák
megfelelő eredménye esetén teljesen fölösleges több
napos záróvizsgát követelni.

Az általunk javasolt, 20 évre előre tervezett, az
oktatást megváltoztató reformhoz a következőket
tartjuk fontosnak kidolgozni és összehangolni:
Tovább finomítani és pontosítani az OKJ-t!
Túl sok a szakma, ugyanakkor bizonyos szakmák
szétválasztását is ésszerűsíteni kellene (például
burkoló).
Az OKJ többszöri módosítása nem hozta
meg a várt eredményt. A mostani, legutolsó
módosítás sem fogja igazolni a hozzá fűzött
reményeket.
1. Bár a követelményszint helyén való, és a
magasan képzett szakmunkások tudásmennyiségét
hivatott mérni, ellenőrizni, mégsem megfelelő:
a. Ehhez a rendszerbe bekerülő tanulóknak rendelkezniük kellene legalább 3,7 – 4,0 általános iskolai
átlaggal,
b.
a négy matematikai
alapművelet és a mértékegységek
készség szintű ismeretével, és
birtokában kellene lenniük az
értő olvasás képességének.
2.
A gyakorlati idő
rövidebb, mint a hajdani 3
éves képzés esetében.
3.
Az új OKJ bevezetésével semmit sem nőtt a
tanulók kimeneti szintje, csak
bonyolultabb lett a rendszer.
Az átalakítás a kimeneti szakmai
követelményeket vette alapul, a
tanulók bemeneti tudásszintjére
pedig nem figyelt.
4.
A moduláris rendszer rendkívül jó és célravezető
lenne, amennyiben valóban a
projektrendszerhez hasonlóan
működne. De ez nem így van
a gyakorlatban.
5.
A modulok tartalmának meghatározásánál
figyelembe kellene venni, hogy
a gyakorlatorientált szakképzésben az elméleti ismeretek

Célba ért

A munkaanyagra rövid időn belül reagált Szilágyi
János, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási
igazgatója. Köszöni a munkacsoport által készített
problémafelvető anyagot, a szakképzés rendszerének
megváltoztatására leírt részletes javaslataikat, szakmai
elképzeléseiket. A javaslatokat az MKIK a további
fejlesztésekbe lehetőségekhez mérten megpróbálja
beépíteni, és a döntéshozók felé konkrét változtatásokban megjelenítve továbbítani.
elsajátítására a teljes képzési idő 30%-át lehetne
előírni.
6. A záróvizsgák (még a legújabb módosítást
követően is) túl hosszúak, életszerűtlenek. A
pontozásos rendszer bevezetésével pedig még a
korábbiaknál gyengébb képességű tanulók is megszerezhetik a bizonyítványt. (A záróvizsgákkal
kapcsolatos javaslataikat 8 tételben fejtették ki a
bizottság tagjai – a szerk.)

Fontos és célszerű lenne újragondolni és átdolgozni a 8 osztályos általános iskola képzési
anyagát! (Ez irányú javaslatait szintén 8 pontban
foglalta össze a munkabizottság – a szerk.)
Eredményes lenne újragondolni, átdolgozni és
összehangolni a KJT-t és a közoktatási törvényt a
többi, oktatással kapcsolatos jogszabállyal.
Célszerűnek tartanánk a teljes oktatást és
szakképzést egyetlen felelős minisztérium alá
rendelni. A jogszabályi változásokban biztosítani
kellene, hogy:
• A szakképzésben csak megfelelő végzettségű,
szaktudású és képességű-képzettségű gyakorlati
oktató, tanár vehessen részt. A moduláris rendszer
rendkívül jó és célravezető lenne, amennyiben
valóban a projektrendszerhez hasonlóan működne,
de nem így működik. Az iskolák órarendesítik a
moduláris tananyagot, hiszen a KJT szigorúan köti
a tanárok órabeosztásának lehetőségeit. Javasoljuk a
pedagógusok munkarendjének megváltoztatását,
az órakeretek felhasználhatóságának rugalmasabbá tételét.
• Az eredményes szakmunkásvizsga után a szakmákban eltérően 6-12 hónapos gyakornoki munkát
követően kapja meg a jelölt a szakmunkás-bizonyítványt. A gyakornoki munka ideje a képzési időbe
számítson be, de kapjon munkabért a fiatal, amit
a mindenkori minimálbérhez kell viszonyítani. Ez
a „plussz idő” a megfelelő rutin megszerzését
nagymértékben segítené.

Munkacsoportunk arra kéri az MKIK Oktatási
Igazgatóságát és Szakképzési Kollégiumát, fontolják
meg javaslatainkat, hasonlítsák össze más megyék
véleményével. Reméljük, hogy javaslataink megfontolásra érdemesek, és az MKIK továbbítja azokat az
illetékes szervhez.
Tudjuk, hogy az utóbbi 20 évben számtalan változtatást hajtottak végre a szakképzésben. Ismerjük ezek
hatásait, eredményeit, melyek nem váltották valóra
a hozzájuk fűzött reményeket. Úgy gondoljuk, hogy
ami működőképes, azt meg kell erősíteni, ami nem,
vagy rosszul működik, helyette újat kell kidolgozni.
A toldozás-foldozás időszakát el kell felejteni. Olyan
hosszú távú változtatásokat javasoltunk, melyek átívelnek kormányzati ciklusokat, évtizedekre határozzák
meg a fejlődés irányát, ugyanakkor lehetővé teszik
az élet hozta szükséges változtatások végrehajthatóságát. Szeretnénk remélni, hogy végre sikerül a
mai kor követelményeinek megfelelő változtatásokat
végrehajtani.
Összefoglalta:
Szénási Róbert CSMKIK OSZMM alelnök
munkacsoport vezető
http://tinyurl.com/javaslat

A munkacsoport tagjai:

Feketű Béla, Hegedűs Zoltán, Ludányi Olga, Orcsik
Sándor, Szénási Róbert, Tombáczné Szemerédi
Zsuzsa, Vér Sándor.
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Kamarai Futár

Pályázati felhívás

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

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. június 9-től szerezhető be
a kamara ügyfélszolgálatán.
A pályázat célja, hogy egyszeri
pénzügyi támogatással segítséget
nyújtson a kamarai tagok gazdaság- és kereskedelemfejlesztéséhez,
bel- és külföldi piacra jutásához,
üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez,
innovációs elképzelésük megvalósításához.
I. A pályázat benyújtására jogosult:
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 végelszámolási 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 kamarai 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 támogatásban.
Fent megnevezett feltételeknek
együttesen kell fennállniuk, bármelyik hiánya a pályázat érdemi
vizsgálat nélküli kizárását eredményezi a pályázati körből.
II. A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei:
A pályázaton való részvétel részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményeit, a pályázat elbírálásának
szempontjait a Pályázati Útmutató
(csomag) tartalmazza.

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 részvétel
támogatása.
7) Csongrád megyében szervezendő kereskedelemfejlesztési és
befektetésösztönzési akciók szervezésének támogatása.
8) Kereskedelem és vendéglátás területén franchise rendszer értékesítésének,
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 időpontjában
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 támogatására pályázat nem nyújtható be. (pályázat tárgya 3., 6., 7. pontja).

Pályázatot benyújtani kizárólag
a kamaránál hivatalosan beszerzett
és regisztrált CD lemezen tárolt
Pályázati Útmutató csomag alapján
lehet, 2011. június 9-től.
Pályázati útmutató ára: 2000 Ft.
A pályázati útmutató beszerezhető: Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara
6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12.
szám alatti székhelyén és a hódmezővásárhelyi, szentesi 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 támogatásban,
abban az esetben részesülhetnek 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 pályázók, akik még nem részesültek
támogatásban.
5) Pályázónként a kint lévő 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 kamarai tagsága
megszűnik, vagy kamarai tagdíj- és
szolgáltatásidíj-fizetési kötelezettségét
határidőre nem teljesíti.
IV. A pályázat beérkezésének
határideje:
A pályázat beérkezésének határideje: 2011 .október07. 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 gazdaságfejlesztési munkabizottság
javaslata alapján, legkésőbb 2011.
december 31-ig.

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 támogatásból.
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 időpontjában 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
http://tinyurl.com/alapok

2011 június

...pályázatok...pályázatok...pályázatok...
Telephelyfejlesztés
DAOP-1.1.1/E -11
A pályázat célja a mikro-, kisés középvállalkozások működési
helyszínéül szolgáló infrastruktúra
fejlesztésével, illetve a működési
feltételeik kedvezőbbé tételével a
vállalkozások üzleti környezetének,
s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása.
Pályázok köre: jogi személyiségű
vállalkozások, jogi személyiség nélküli
vállalkozások, egyéb vállalkozások.
Támogatható tevékenységek:
„A” részcél esetén:
• A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése,
létesítése, a szükséges épületgépészeti
beruházások végrehajtása.
• A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő
épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása,
a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
• Alapinfrastruktúra kiépítése,
bővítése, átalakítása, korszerűsítése,
helyreállítása, felújítása önálló tevékenységként csak abban az esetben
lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági
kötelezés miatt van szükség, s annak
elmaradása a működési engedély
megvonását vonná maga után.
„B” részcél esetén a kiírás keretében
az alábbi tevékenység kombinációira lehet pályázni, a lent felsorolt
egyes tevékenységek önállóan nem
támogathatók:
• A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése,
létesítése, a szükséges épületgépészeti
beruházások végrehajtása.
• A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő
épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása,
a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
• Alapinfrastruktúra kiépítése,
bővítése, korszerűsítése, helyreállítása,
felújítása, ahol az alapinfrastruktúra
hiánya, ill. nem megfelelő állapota
akadálya a vállalkozás betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének.
• Eszközbeszerzés, eszközlízing
(zárt végű).
• Projektelőkészítés.
• A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó épület
bérlése.
• A pályázónál foglalkoztatott
alkalmazottak számának növelése – bérköltség formájában. (FTE
alapján).
Támogatás mértéke: maximum
50%.
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Pályázati figyelő
Támogatás összege: minimum 5
millió forint, maximum 100 millió
forint.
Jelen kiírás keretében támogatott
projektek esetében az igénybe vehető
maximális előleg mértéke a megítélt
támogatás 25%-a.
A pályázatok benyújtása 2011.
június 30-ától lehetséges.
Benyújtási határidők:
• Első szakasz: 2011. augusztus 30.
• Második szakasz: 2011. december 30.
Ipartelepítés
DAOP-1.1.1/D-11
A pályázat célja a régióban működő,
illetve letelepülni kívánó elsősorban
gyártó, valamint szolgáltató gazdasági
társaságok jelentős foglalkoztatási
hatással járó fejlesztései infrastrukturális elemeinek támogatása. Ezáltal
közvetve javítva a régiók foglalkoztatási helyzetét, az üzleti környezetet
és a régió versenyképességét.
Pályázok köre: jogi személyiségű
vállalkozás, jogi személyiség nélküli vállalkozás, jogi személyiségű
nonprofit szervezet, egyéb vállalat.
Támogatható tevékenységek:
• A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése,
létesítése, a szükséges épületgépészeti
beruházások végrehajtása.
• A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek
átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
Támogatás mértéke: maximum
50%.
Támogatás összege: minimum 100
millió forint, maximum 1000 millió
forint.
A pályázatok benyújtása 2011.
június 30-tól 2011. december 30-ig
lehetséges.
Mikrovállalkozások
fejlesztése
GOP-2011-2.1.1/M
A pályázati kiírás célja, hogy vissza
nem térítendő támogatás és kedvezményes hitel együttes biztosítása
révén segítse a mikrovállalkozásokat,
hogy kis lépéssel fejlesszék a vállalkozásukat technológiai fejlesztésen,
korszerűsítésen keresztül.
Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:
• gazdasági társaságok,
• egyéni vállalkozók,
• szövetkezetek
A pályázati kiírásra kizárólag
mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak.
A támogatható tevékenységek köre:
A mikrovállalkozások fejlesztése ér-

FERROÉP-SZER KFT.

Komplett kivitelezés,
felelős műszaki
vezetés és ellenőrzés,
tervezés, karbantartás, üzemeltetés
www.ferroep-szer.hu
tel./fax: 62/649-708

dekében eszközbeszerzésre, infrastrukturális 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
összege legalább 1 millió Ft, legfeljebb
8 millió Ft lehet.
Támogatás mértéke:
• A pályázó 10% saját forrást (önerőt) köteles biztosítani.
• A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a Pályázati
Projektérték 45%-a lehet, de legfeljebb
4 millió Ft.
• A visszatérítendő támogatás mértéke
maximum a Pályázati Projektérték 60%-a
lehet, de legfeljebb 8 millió Ft.
• A vissza nem térítendő támogatás
összege nem haladhatja meg a visszatérítendő támogatás összegét.
Közvetítők listája a www.mvzrt.
hu honlapon.
A pályázatok benyújtása 2011. március 1-jétől december 31-ig lehetséges.
Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztése
GOP-2011-2.1.1/A
Támogatás célja: mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének,
piacon maradásának, munkahelyteremtő és megtartó képességének egyik
feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor
technikai elvárásaival, ezért fontos felszereltségének, technológiai hátterének
fejlesztése. A vállalkozások technológiafejlesztése céljából eszközbeszerzésre
és információs 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
december 31. között adhatóak be.
Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség

Dél-alföldi
Innovációs Díj

A Magyar Tudományos Akadémia
Szegedi Területi Bizottságának elnöksége együttműködve a régió három
kereskedelmi és ipari kamarájával
(Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye kereskedelmi és iparkamarái) és
a Dél-alföldi Regionális Innovációs
Ügynökség Közhasznú Egyesülettel
idén is pályázatot hirdet a Dél-alföldi
régióban a vállalkozások, valamint
a feltalálók által a három megye
területén létrejött szellemi alkotások
elismerése és az innovációs tevékenység, illetve a technológiai transzfer
támogatása érdekében.
Pályázni lehet bármely új,
saját feltalálói tevékenységen
alapuló, iparilag alkalmazható
és piacképes megoldást tartalmazó
innovációs eredménnyel.
A fent nevezett szervezetek képviselőiből álló szakmai kuratórium
innovációs díjjal jutalmazza a három megye területéről a Szegedi
Akadémiai Bizottsághoz szeptember
30-ig beérkezett pályamunkákat. Az
elbírálás határideje 2011. október
30. Az eredmények kihirdetésére, a
díjazott pályamunkák szakmai bemutatására 2011 november első hetében a Magyar Tudomány Ünnepe
alkalmából, a Szegedi Akadémiai
Bizottság székházában (6720 Szeged,
Somogyi u. 7.) kerül sor.
A kuratórium döntéseinek előkészítését BIOPOLISZ Szegedi
Innovációs Szolgáltató Kft. szakmai tanácsaival segíti.
A pályázattal kapcsolatos információk az MTA SZAB honlapján
megtalálhatók: http://www2.uszeged.hu/szab/palyazatok/2011evi-del-alfoeldi-innovacios-dij
Innovációs stratégia
A Dél-alföldi Regionális
Innovációs Ügynökség Közhasznú
Egyesület kidolgozta és társadalmi
vitára bocsátotta a Dél-alföldi
Regionális Innovációs Stratégia
szövegtervezetét, melyről június
8-án vitanapot is rendeztek.
A dokumentum letölthető a
http://www.darinno.hu/data/
content/1580-26-regionalisinnova
ciosstrategia20101017_kikuldott.
pdf oldalról.

Új Széchenyi Terv Infopont
A kamaránkban is elérhető Új Széchenyi Terv Infopontok feladata, hogy
segítsen a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak megtalálni a számukra
legalkalmasabb forráslehetőséget. A megfelelő pályázat megtalálása után tanácsadói hálózatunkon keresztül pályázatírási szakértőt tudunk ajánlani.
Infopont ügyfélszolgálataink:
• CSMKIK székház (Szeged, Párizsi krt. 8–12.), 62/554-255, uszt@
csmkik.hu
• Szentesi Képviseleti Iroda (Szentes, Tóth József u. 13.), 30/340-6587, szentes@csmkik.hu

KERT életviteli klub

A Közép-kelet-európai Rekreációs
Társaság életviteli klubjának következő foglalkozása A hajszolt életmód
veszélyei, és lehetséges válaszok
címmel június 23-án 15.30-kor
kezdődik Szegeden, a Somogyi-

könyvtár zeneszobájában. Előadó:
Szügyi György.
A rendezvény témaköre: A XXI. század stresszjelenségei; A stresszkezelés
lehetséges eszközei; Az egészségmegőrzés rekreációs technikái.
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Aktuális

Megújuló energia – üzleti együttműködés a jobb jövőért

Közös gondolkodás Temesváron

Június 9–11. között rendezték
meg – a Kamarai Futárban is meghirdetett – Jövő energiája című
kiállítást Temesváron, melynek
célja a megújuló energiaforrások
használatának népszerűsítése és
az ehhez szükséges eszközök ismertetése, bemutatása volt.

A kiállításon 10 Csongrád megyei kis- és középvállalkozás is
bemutathatta termékeit, amelyek
a Temes Megyei Kereskedelmi,
Ipari és Agrárkamara és kamaránk közös projektje („Megújuló
energia – üzleti együttműködés a
jobb jövőért”) keretében ingyen

vehettek részt a kiállításon.
A kiállítás első
napján, a megnyitót követően a
Csongrád megyei ArchEnerg
Regionális Megújuló Energetikai
és Építőipari Klaszter, valamint a
romániai ROSENC Fenntartható
Energia Klaszter Egyesülete kötött
együttműködési megállapodást.
A projekt keretében két tanulmány is készült, román és magyar
szakértők közreműködésével,
biogáz-termelési potenciálok
felmérése, valamint megújuló energia használat gazdasági

hatékonyságának vizsgálata témakörben.
A kiállításhoz kapcsolódó
konferencián a közreműködő
szakértők mutatták be az elkészült tanulmányokat, melyeket a
kamarai honlapon közzéteszünk.
A konferencia további részében
a kiállítás témájához illeszkedő
szakmai előadásokat hallhattak
az érdeklődők román és magyar
előadóktól.

Céginfó

Dekorációtól a mobil bárpultig

Eredeti dekorációs cégünket 2010ben bővítettük ki a vendéglátás új
formájával, a mobil bárszolgáltatással.
Dekorációban a 11 év tapasztalatát
felhasználva, figyelve a legújabb
stílusirányzatokat, figyelembe véve a
megrendelő kívánságait, a legötletesebb rendezvénylátványt valósítjuk
meg. Ehhez a látványhoz szervesen
illeszkedik a hangulatemelő mobil
bárszolgáltatás. A
mobil bár-

szolgáltatás egy új lehetőség arra,
hogy vendégei számára valami újat
és egyedit nyújtson.
A rendezvényeken saját, erre a
célra kifejlesztett mobil bárpultot
használunk, amely bárhol felépíthető,
változtatható színvilágával a legmagasabb igényeknek is eleget tesz.
Céges rendezvényekre egyedi
logóval és színvilággal dekorált bárpult is rendelhető!
Milyen rendezvényekre ajánljuk
cégünket?

Céges rendezvényekre, megnyitókra, konferenciákra,
kongresszusokra,
esküvőkre, bálokra stb.
Mit tartalmaz bárszolgáltatásunk?
• egyedi mobil bárpultot, a szükséges eszközöket,
• képzett bártendereket,
• alkoholos és alkoholmentes
koktélokat,

• smoothie bárt – 100%-ig gyümölcsből készült gyümölcskoktélt
(óriási sikere van a kongresszusokon).
Cégünkről bővebb információ
szerezhető a www.limeandice.hu
honlapon.

Tőzsdesarok

Meddig tart a likviditásbőség?
A legjelentősebb amerikai vállalatok részvényeit tömörítő S&P 500 index mozgása rendkívül
hektikussá vált a március óta eltelt időszakban.
Az erősödő inflációs félelmek, illetve a fejlődő
piacok, főként Kína szigorodó monetáris politikájával kapcsolatos bizonytalansági tényezők
kisebb méretű korrekciós hullámokat indítottak
el a nemzetközi részvénypiacokon. Az április
elején indult első negyedéves amerikai jelentési szezon kedvező alakulása megnyugtatta
a befektetőket, azonban a vállalati jelentések
lecsengése után ismét a vegyes tengerentúli
makrogazdasági adatok és az újra felszínre
jutó európai adósságproblémák kerültek a
befektetők figyelmének középpontjába.
A nemzetközi részvénypiacokat érintő legfőbb
kérdés továbbra is az maradt, hogy az amerikai
jegybank szerepét betöltő FED milyen ütemben
és időzítéssel kezd majd neki a hatalmas többletlikviditás visszavonásának, melyet a gazdaság
élénkítése céljából pumpált a rendszerbe. A
FED 2009 márciusában indította el első, 1700

milliárd dolláros kötvényvásárlási programját,
majd 2010 novemberében újabb 600 milliárd
dolláros programot kezdeményezett, ami 2011
júniusában fut ki. Az óriási többletlikviditás egy
része a részvény- és nyersanyagpiacok felé áramlott, és komoly árfolyam-emelkedést generált.
A többletlikviditás visszavonásának üteme még
nem kristályosodott ki. Annyi bizonyos, hogy
amíg nincs jelentős inflációs nyomás, illetve a
munkaerő-piaci helyzet nem javul érdemben, a
FED a lehető legtovább megpróbálja fenntartani
a gazdaságélénkítő lépéseit, hogy azok visszavonása után az amerikai gazdaság organikus
növekedési pályára állhasson.
A jelenlegi várakozások szerint az összesített
profitok év/év alapon a második negyedévben
14%-kal bővülhetnek majd, és várhatóan az
alapanyag-, az energia- és a pénzügyi szektor
vállalatai tudják majd legnagyobb mértékben
növelni jövedelmezőségüket. Ha éves alapon
vizsgáljuk az összesített egy részvényre eső
eredményeket, láthatóvá válik, hogy az amerikai

vállalatok jövedelmezősége idén már meghaladta
a 2006-os rekordszinteket, és 2011-ben 17%-kal,
míg 2012-ben további 13%-kal bővülhet.
A kedvező eredmény-növekedési várakozások miatt az amerikai S&P 500 index egy évre
előremutató P/E rátája 13-as értéken áll, ami
7%-kal alacsonyabb az elmúlt öt év átlagánál. A
német DAX index előremutató P/E rátája 11,1,
amely szintén 7%-kal alacsonyabb az elmúlt
öt év átlagánál. A kínai Shanghai Composite
index esetében 12,8 az előretekintő P/E ráta,
ez közel 40%-kal ??? marad el az elmúlt öt év
átlagától, míg a brazil Bovespa index forward
P/E-je 9,8, ami 14%-kal marad el az átlagtól.
Az előremutató P/E ráták elmaradása a historikus átlagtól további részvénypiaci árfolyamemelkedést vetít előre, abban az esetben, ha a
tengerentúli makrogazdasági adatok alá tudják
támasztani a befektetők növekedésbe vetett
hitét, és nem következik be visszaesés a vállalati
eredmény-előrejelzésekben sem.

2011 június

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

Az Európai Bizottság vállalkozásfejlesztési hálózata, az Enterprise Europe Network
kiemelt figyelmet fordít a nemzetközi együttműködések elősegítésére. A hálózat a
világ 40 országában biztosít díjmentes lehetőséget a kis- és középvállalkozások
nemzetközi partnerkereséseinek meghirdetésére. Adatbázisainkban jelenleg közel
10 000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.
Az alábbi ajánlatokhoz tartozó cégadatokkal kapcsolatban az Ön vállalkozásadatainak megadásával (cégnév, cím,
kapcsolattartó neve, telefon, faxszám,
e-mail cím, esetleg weboldal elérhetősége)
bővebb információ kérhető az eenszeged@
csmkik.hu e-mail címen vagy a 62/426149-es faxszámon.
Enterprise Europe Network
1106-1 Bulgáriában működő vállalat,
mely hőszigetelő anyagokkal kapcsolatos
import-, exportszolgáltatásokkal, forgalmazással és felszereléssel foglalkozik,
alvállalkozói szolgáltatásait ajánlja a
fent említett területeken. (BCD ref.
20110228019)
1106-2 Innovatív alsóruházati megoldások gyártásával foglalkozó izraeli
vállalat keres kereskedelmi együttműködő
partnereket (ügynök, képviselő, forgalmazó), valamint közös vállalat alapításában
is érdekelt. (BCD ref. 20110320001)
1106-3 Spanyolországban működő,
cipőiparban használatos gépeket gyártó,
valamint régi berendezések javítását,
fejlesztését és újjáépítését végző vállalat
szolgáltatásait ajánlja cipőkészítőknek,
valamint ipari berendezések forgalmazóinak. (BCD ref. 20110314030)
1106-4 Bútorgyártással foglalkozó
görög vállalat kereskedelmi együttműködést, franchise megállapodást és szállítási/
logisztikai szolgáltatást nyújtó partnereket
keres. (BCD ref. 20110401011)
1106-5 Görögországban működő,
ipari görgők és kerekek gyártásával
foglalkozó vállalat kereskedelmi együttműködő partnereket keres. (BCD ref.
20110405024)
1106-6 Meteorológiai, megújuló
energia és kommunikációs területeken
tevékenykedő spanyol vállalat értékesítőket keres, valamint vállalatokat, akik
alvállalkozóként termékei telepítését
végezné. Fő tevékenységük szélárbocok
felállítása, valamint mérőműszerek telepítése. (BCD ref. 20110418014)
1106-7 Svédországban működő,
innovatív ruhaszárító szekrények gyártásával foglalkozó vállalat olyan partnert
keres, aki műanyag víztárolókat gyárt,
melyek a száradó ruhákból származó
víz összegyűjtésére alkalmasak. (BCD
ref. 20110418042)
1106-8 Török infokommunikációs
vállalat, mely a telemetriai megoldások
fejlesztésének és hasznosításának területén nagy tapasztalatokkal rendelkezik,
kereskedelmi együttműködést ajánl,
valamint keres. A török kkv alvállalkozói szolgáltatásokat is nyújt. (BCD ref.
20110316028)
1106-9 LED világítórendszerek,
LED légi közlekedési lámpák, LED törvényszéki fényforrások és építészeti LED
megoldások gyártásával foglalkozó finn
vállalat kereskedelmi képviselőket keres.
(BCD ref. 20110411001)
1106-10 Írországban működő, ingatlanok környezeti kármentesítésével

foglalkozó vállalat partnereket keres egy
nagyszabású mechanikus árvízvédelmi
rendszer piacra dobásához. Az együttműködést közös vállalat formájában
tervezik. (BCD ref. 20110504008)
1106-11 Szardiniai székhelyű olasz
vállalat, mely magas minőségű vörös
és fehér borok készítésével foglalkozik,
értékesítőket, kereskedelmi partnereket,
ügynököket és képviselőket keres.. (BCD
ref. 20110217015)
1106-12 Bulgáriában működő, építőipari ellenőrzésekre szakosodott vállalat, mely fő tevékenysége mellett végez
minőségmenedzsment rendszerekkel
kapcsolatos tréning- és konzultációs
szolgáltatásokat, valamint fordításokat. A vállalat építőipari befektetőket
keres világszerte, illetve vállalatoknak
különböző iparági tanúsítványok megszerzéséhez ajánl segítséget. (BCD ref.
20110325026)
1106-13 Bulgáriában működő, utazásszervező vállalat, olyan turisztikai
vállalkozásokkal keres együttműködési lehetőségeket, akik Bulgáriába utaztatnának
turistákat. (BCD ref. 20110325021)
1106-14 Flexibilis fémtömlők és
rugalmas csövek gyártásával foglalkozó
olasz vállalat szolgáltatásait alvállalkozóként végezné, valamint érdekelt
kölcsönös termelési megállapodásban
a szektorban tevékenykedő más vállalatokkal, az EU-ban vagy azon kívül is.
(BCD ref. 20110308024)
1106-15 Az olajfinomító iparban
tevékenykedő partnerek (olajfinomítók és
specializált mérnöki vállalatok) számára
tervező és ütemező programot, valamint
szolgáltatásokat nyújtó olasz vállalat kereskedelmi együttműködési lehetőségeket
keres külföldi terjeszkedése érdekében.
A vállalat érdeklődik még közös vállalat
alapítását célzó együttműködés iránt is.
(BCD ref. 20110321002)
1106-16 Szerbiában működő, 2007ben alapult textilipari vállalat, mely
kötöttárukat, pulóvereket, kardigánokat,
ruhákat, fehérneműket, női zoknikat
és sálakat készít. A vállalat kereskedelmi együttműködőket (ügynököket,
értékesítőket), vagy közös vállalat alapításához partnereket keres. (BCD ref.
20100809034)
1106-17 Fűrészgépeket gyártó török
vállalat kereskedelmi partnereket keres.
(BCD ref. 20110325005)
1106-18 Neves szerb kiadó kereskedelmi, szállítási, logisztikai szolgáltatásokat keres valamint érdeklődik közös
vállalati együttműködés iránt. (BCD ref.
20110322025)
1106-19 Interaktív játékos találkozók,
események, bemutatók készítésével foglalkozó dán vállalat, amely az interaktív
tervezést a gyakorlati tervezéssel és
mérnöki tevékenységgel ötvözi, hogy emlékezetes tapasztalatokat hozzanak létre.
A vállalat workshopokat ajánl, valamint
kiállítás részek elkészítését, tervezését
vállalatoknak és múzeumoknak. Közös

vállalati partnert keresnek, aki segítené
tevékenységük szervezését és reklámozását. (BCD ref. 20110324033)
1106-20 Dániában működő, jól
ismert, magas minőségű állatorvosi
felszereléseket gyártó vállalat kereskedelmi együttműködést keres. (BCD ref.
20100621026)
1106-21 Hagyományos szardiniai
termékek (élelmiszerek, italok, kézműves
termékek) internetes forgalmazásával
foglalkozó olasz vállalat kereskedelmi
együttműködő partnereket keres, valamint kereskedelmi tevékenységét ajánlja.
(BCD ref. 20110413002)
1106-22 Japán logisztikai hálózat cseh
leányvállalata, mely szállítással, raktározással és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozik, biomassza-szállítókat
keres, mint faipari, erdőgazdálkodási
fahulladék, faforgács stb. (BCD ref.
20110502013)
1106-23 Gumiiparban tevékenykedő
lengyel vállalat kereskedelmi képviselőket és értékesítőket keres. A vállalat
alvállalkozóként dolgozna. (BCD ref.
20110215010)
1106-24 Spanyolországban működő
kereskedelmi vállalat, mely kórházak és
egészségügyi laboratóriumok számára
gyógyszereket, orvosi és fogászati eszközöket szállít, kereskedelmi szolgáltatásait
ajánlja az EU-ban működő vállalatok
számára. (BCD ref. 20110502003)
1106-25 Természetes kozmetikumokkal és holt-tengeri termékekkel foglalkozó
izraeli vállalat importőröket, értékesítőket
keres Európában, akik tapasztalatokkal
és kapcsolatokkal rendelkeznek a kozmetikai iparban. A vállalat franchise
szerződést is ajánl partnerei számára.
(BCD ref. 20110428001)
1106-26 Szerbiában működő, a
pénzügyi szektor számára szoftveres
adatelemző és kereskedelmi platformokat
készítő vállalat kereskedelmi együttműködést keres, valamint készek a vállalat
egy részének vagy teljes egészének értékesítésére. (BCD ref. 20110301039)
1106-27 Napenergiával működő
mezőgazdasági szárító berendezéseket
gyártó szerb vállalat partnereket keres
közös vállalat alapításához, cégük eladásához, valamint közvetítőket, értékesítőket
keresnek. (BCD ref. 20101005018)
1106-28 Ruhák, elsősorban farmerek
gyártásával foglalkozó szerb vállalat
kereskedelmi partnereket, valamint
franchise együttműködést keres. (BCD
ref. 20100512008)
1106-29 Dél-Olaszországban működő,
extra szűz olívaolajat, ,,crushi” paprikafajtát termelő, valamint biokozmetikumokat
gyártó vállalat kereskedelmi együttműködő partnereket keres. (BCD ref.
20110505015)
1106-30 Konyhai rozsdamentes acélkellékek (sütéshez, szállításhoz, felszolgáláshoz és előkészítéshez) gyártásával
foglalkozó török vállalat értékesítő partnereket keres termékei számára. (BCD
ref. 20110503019)
Technology offers and requests
Az alábbi technológiai ajánlatokhoz
tartozó cégadatokkal kapcsolatban az
Ön vállalkozásadatainak megadásával
(cégnév, cím, kapcsolattartó neve, telefon,
faxszám, e-mail cím, esetleg weboldal
elérhetősége) az eenszeged@csmkik.hu
e-mail címen érdeklődhet. (A várható
ügyintézési idő 3–8 nap.)
1106-31 Cím: Tisztító eljárás a mosótartályokból, tartályhajókból, vasúti
tartályokból származó olajok, szennyezett
vizek számára, valamint a szennyező
anyagok újrahasznosítása.
Összefoglalás: Macedóniai kutató
vállalat kifejlesztett egy szennyvíz tisztító
rendszert az olajjal szennyezett vizek
tisztítására. Speciálisan tervezett ülepítési
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rendszert kombinálják az összetevők
újszerű katalitikus elválasztásával. A
rendszer alacsony energiafelhasználással
magas szintű víztisztaságot tesz lehetővé,
valamint a szennyeződés újrahasznosítását
üzemanyagként. A vállalat a szennyvízhasznosításban érdekelt partnereket keres,
technológiai, gyártási, kereskedelmi és
licenc együttműködések érdekében.
(Technology offer: 11 MK 82EX
3KYZ)
1106-32 Cím: Használt gumiabroncsok újrahasznosítása
Összefoglalás: Olasz kutatócsoport kifejlesztett egy új eljárást a gumiabroncsok
újrafelhasználására. A porrá őrlés és a por
megfelelő formába tömörítésének együttes
alkalmazása egy hatékony megoldás jó
mechanikai tulajdonságokkal rendelkező
gumielemek előállítására.
A kutatók partner kkv-kat keresnek kereskedelmi megállapodáshoz,
mely technológiai együttműködést is
tartalmazna.
(Technology offer: 11 IT 55X8
3K7A)
1106-33 Cím: Energiafogyasztás
nélküli szennyvízkezelési rendszer, folyamatos biológiai szűréssel
Összefoglalás: Macedóniai kutató
vállalat által kifejlesztett csatorna- és ipari
szennyvíz tisztító rendszer. A rendszer
újszerű módszere az anaerob erjesztési rendszer kombinálása a biológiai
szűréssel, ami rövidebb idő alatt jobb
tisztítási hatékonyságot és gázelőállítást
eredményez.
A vállalat a szennyvízhasznosításban
érdekelt partnereket keres, technológiai,
gyártási, kereskedelmi és licenc együttműködések érdekében.
(Technology offer: 11 MK 82EX
3L5T)
1106-34 Cím: Szabadalmaztatott
kézsterilizáló
Összefoglalás: Egyesült királyságban
működő kisvállalat újszerű kézfertőtlenítőt
szabadalmaztatott, melyet könnyű használni és képes mindössze 5 másodperc
alatt fertőtleníteni a kezet, ami törölköző
használata nélkül is száraz marad. A vállalat a szabadalmat eladná, vagy a termék
gyártását és eladását célzó közös vállalati
együttműködésben venne részt.
(Technology offer: 11 GB 42O1
3LFK)
1106-35 Cím: Alacsony nyomású
CO2 raktározó rendszer
Összefoglalás: Olasz kutatóközpont,
mely az üvegházgázok újrahasznosítására
specializálódott, természetes folyamatok
által termelt, min. 70 tonna CO2 alacsony
nyomáson való raktározására alkalmas
technológiát keres. Laboratóriumi fázisban levő, vagy teljesen kifejlesztett
technológiák érdeklik a vállalatot.
Az intézet technológiai, gyártó vagy
kereskedelmi együttműködést keres.
(Technology request: 10 IT 55W9
3JP6)
Szeretne az otthona kényelméből
válogatni a legújabb partnerkeresések között?
Látogasson el honlapunkra!
Ha szeretne még több üzleti ajánlat közül válogatni, vagy személyre
szabott értesítéseket kapni a legújabb
profilokról, kattintson a www.csmkik.
hu honlapon az Enterprise Europe
Network logóra, ahol az „Aktuális
partnerkeresések” menüpontban
további partnerkereséseket találhat, innovációs rovatunkban pedig
regisztrálhat az Ön által megadott
témakörökben megjelenő, legújabb
partnerkeresésekért. (Bővebb információ: eenszeged@csmkik.hu)
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Műhelyvita és konferencia június 23–24-én Szegeden

Javaslatok az adminisztratív
terhek csökkentésére

2011. június 2-án a kormány az
egyszerűbb állam megteremtése és
a bürokratikus terhek csökkentése
érdekében konzultációsorozatot indított. A Foglalkoztatási Hivatal június
23-án műhelyvitát, június 24-én
regionális konferenciát szervez
Szegeden mindkét rendezvénynek A
rendezvényeknek a kamara székháza
ad otthont (Párizsi krt. 8–12.).
A műhelyviták témakörei:
• Számvitel szekció
• Kereskedelem, vendéglátás
• Környezetvédelmi termékdíj
• Építőipar, vegyipar.
A műhelyhez kapcsolódó regionális
konferencia június 24-én 13 órakor

kezdődik a szegedi önkormányzat, a
Foglalkoztatási Hivatal, a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és
a szociális partnerek szervezésében.
Amennyiben Ön, illetve a cége szívesen részt venne valamelyik műhelyvitán
vagy a konferencián, kérjük, jelezze
részvételi szándékát június 22-ig az
egyszeruallamkonz@icegec.hu e-mail
címen. Az országos rendezvénysorozatról bővebben a http://egyszeruallam.
hu/ oldalon olvashatnak.
A szegedi műhelymunkák időpontjait, valamint a helyi regionális
konferencia programját rövidesen
letölthetik honlapunkról a http://
tinyurl.com/egyszeru-allam címen.

A kézművesség 1000 éve
a Kárpát-medencében

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara lesz
idén a házigazdája „A kézművesség
1000 éve a Kárpát-medencében”
című rendezvénysorozatnak szeptember 2–4. között. Nyíregyháza
városa ebben az időben szervezi
meg hagyományosan a Nyírségi
Ősz rendezvénysorozatot, melynek
keretében magas színvonalú kulturális

és zenei programokkal várják az
érdeklődőket. A rendezvényhez kapcsolódva szeptember 2-án kihelyezett
ülést tart a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöksége is. Szeptember
3-án pedig kézműves konferenciát
tartanak a Sóstói Múzeumfaluban. A
programban szerepel az érpataki zsindelyes pálinka és Népi Gasztronómiai
Fesztivál megtekintése is.

7 szakmában indul felkészítő tanfolyam

Mesterképzés

A Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara a
gazdasági kamarákról alkotott
1999. évi CXXI. tv. alapján mestervizsgára felkészítő általános
(pedagógia, jogi, vállalkozási
ismeretek) és szakmai tanfolyamot szervez elegendő létszámú
jelentkező esetén Szegeden az
alábbi szakmákban:
• autószerelő
• autóvillamossági szerelő

• fodrász
• gázvezeték- és készülékszerelő
• karosszérialakatos
• kozmetikus
• villanyszerelő
Jelentkezését további információval várjuk az alábbi címen és
telefonszámon: Czirok Györgyi
szakképzési tanácsadó. Telefon:
62/554-265, 20/21-08-169. E-mail:
czirok.gyorgyi@csmkik.hu

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.
 
Műhelyvita és konferencia az adminisztrációs terhekről – június
23., 24. (Bővebben ugyanezen az oldalon)
 
KERT életviteli klub – június 23. (Bővebben a 13. oldalon)
 
Számviteli klub – június 30. (Bővebben ugyanezen az oldalon)
A vállalkozás neve: ...............................................................................
Címe: ................................................................................................... .
Kontaktszemély: ...................................................................................
Tel.: ................................................ Fax: . ............................................
E-mail: ..................................................................................................
Kamarai regisztrációs szám: ......................... ...................................
Aláírás

Könyvelők kötelező
továbbképzése
A kamara DMG Oktatási Nonprofit Kft.-je ismét szervezi a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzését. A 16 órás tanfolyamot az
idei évben is a megszokott magas színvonalon, változatlan áron
kínáljuk.
A kötelezően előírt 16 órás színvonalas képzés teljes részvételi díja, amely magában foglalja a továbbképzés, a konzultáció, a tankönyv, az ásványvíz, kávé díját és közterheit.
• a CSMKIK tagjainak (akik hátralékkal nem rendelkeznek) 17 000
Ft/fő
• nem CSMKIK tagoknak 19 000 Ft/fő.
A tananyag vállalkozási szakon a Novoschool A számvitel és az
adózás aktuális kérdései 2011 című tankönyve. Egész napos képzés
esetén ebéd igényelhető, melynek költségét a részvételi díjon felül,
közvetített szolgáltatásként számlázzuk.
Tanfolyamokat tavasszal az alábbi időpontokban indítunk:
Szeged
4x4 óra
2011. június 28–29. 13.00–16.30 (folytatás ősszel).
Tervezett őszi tanfolyamok
Szeged
2x8 óra
2011. október 5–6. 9.00–16.30.
4x4 óra
2011. november 24–25., december 1–2. 13.00–16.30.
Hódmezővásárhely
2x8 óra
2011. szeptember 21–22. 9.00–16.30.
Bővebb információ, jelentkezés. A továbbképzésről részletes
információ és további felvilágosítás a 62/554-259-as telefonszámon
és a kamara ügyfélszolgálatán kérhető, illetve jelentkezési lap a www.
csmkik.hu címről letölthető.

Köszöntjük új tagjainkat!
M-Dental Kft. – Algyő
Kertdoktor Kft. – Makó
Józsa Eszter Gabriella – Szeged
CREVO Kft. – Szeged
Győri László – Szeged
ENERZOL Kft. – Csongrád

Szirányi Ákos – Baja
Mobilfaház-gyártó és Forg. Kft.
– Szeged
Szűcs Szabolcs Gábor – Szeged
Ortho-Brill Bt. – Szeged

Tisztelt kolléganők, kollégák!

Félévzáró szervezése a
számviteli klubban

Bizony-bizony rohan az idő, és
ismét lezártunk egy nehéz bevallási
időszakot. Nem volt könnyű. A
félév során a munka dandárjában
is szakítottunk azért egy kevés időt
konzultációkra, ahol a NAV munkatársaitól minden esetben megkaptuk a bevallásokkal és a számviteli
változásokkal kapcsolatos legújabb
aktuális információkat, melyek ismerete hatékonyan segítette munkánkat.
Ezúttal is szeretném megköszönni
segítőkészségüket.
Büszke vagyok arra, hogy ebben
a nehéz időszakban is bátran fordulhattunk egymáshoz segítségért,
ezzel is bizonyítva, hogy a klub tagjai
mindig számíthat egymásra.
Ezt a nagyszerű együttműködést
szeretném személyesen is megköszönni mindannyiótoknak egy félévet
záró, de azért nem szakmamentes
beszélgetés keretében. Szeretném
meghívni a NAV Csongrád Megyei
Adóigazgatósága munkatársait: Nyilas
Gábor főosztályvezetőt, Pestuka

Gabriella ügyfélszolgálati osztályvezetőt és Plenter Jánosné főelőadót. A
beszélgetés keretében sok fontos kérdésre kaphatunk választ, így az ABEV
intenzív használatáról (pl. tartós tárba
helyezés, címkézés) az aktuális adó,
valamint a társadalombiztosítás,
nyugdíjba vonulás, egészségbiztosítás
aktuális kérdéseiről (életbe lépett salátatörvények). Megpróbálunk olyan
előadót is találni, aki a Munka törvénykönyvben várható változásokról
tudna tájékoztatni bennünket. Tanács
Edina kolléganőt a kamarából pedig
arra kértem, tájékoztassa a számviteli
klub tagjait az Új Széchenyi Tervről.
Természetesen. várjuk a személyes
kérdéseket is.
A félévzáró tervezett időpontja:
június 30., 14 óra.
Kérlek benneteket, ha van rá lehetőségetek jöjjetek el.
Vá r j u k a r e g i s z t r á c i ó t
ari@lannetworx.hu e-mail címen.
Dobó Attiláné
számviteli klub megbízott vezető

