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A csongrádi Deák Mihály az ország legjobb klímaszerelő tanulója

Szakma Sztár Fesztivál

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara április 22–24. között rendezte meg a Szakma Sztár Fesztivált, a Szakma Kiváló Tanu-
lója verseny országos döntőjét a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban. Csongrád megyéből hat tanuló jutott be az országos 
döntőbe, közülük hárman értek el dobogós helyezést. Deák Mihály, a Csongrádi Oktatási Központ Tagintézménye, a Sághy 
Mihály Szakképző Iskola, Középiskola és Kollégium diákja megnyerte a szellőző- és klímaberendezés szerelő tanulók versenyét, 
így – ahogy a fotón is látszik – a dobogó legfelső fokára állva fogadhatja a gratulációkat. (Részletek a 10. oldalon)

Küldöttgyűlés

Mozgásban a lendület
A Csongrád Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara évi közel 12 500 ügyme-
nettel, 46 nagy szakmai rendezvénnyel, 
több mint 2350 résztvevővel, 2500 
telefonos ügyféligénnyel, közel 2000 
fős személyes ügyintézéssel és több 
mint 6700 ügyfélre kiterjedő tanácsadói 
tevékenységével a megye meghatá-

rozó vállalkozásfejlesztési szereplője. 
Alapvető feladata, hogy tagok egymás 
közötti üzleti és közösségi kapcsolatai 
fejlődjenek, a kamara üzletszerzést 
segítő hazai és nemzetközi kapcso-
latai erősödjenek, érdekérvényesítő 
képessége nőjön.

(Összeállításunk a 3–5. oldalon)
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A kereskedelmi érdekképviseletek 
és a kamara hathatós érdekérvénye-
sítésének köszönhetően az Ország-
gyűlés március 30-án módosította 
az általa három hónappal korábban 
hozott törvényt a termékdíjról. Az 
eladótéri zacskók visszakerültek a 
tömeg alapú termékdíjas csomago-
lóanyagok közé. Hogy pontosan mit 
jelent ez a kereskedőknek, Mészáros 
Zoltánt, a Csongrád Megye Gazda-
ságáért Díjjal kitüntetett szentesi 
székhelyű Hunor Coop Zrt. elnök-
vezérigazgatóját kérdeztük. 

– Amikor januárban megjelent a 
környezetvédelmi termékdíjjal kap-
csolatos új törvény, mi, kereskedők, 
azonnal hatástanulmányokat készítet-
tünk. Amikor megláttuk a számokat, 
nem kaptunk levegőt – meséli a 31 
üzlettel működő cég vezetője.  - A 
csomagolóanyagokkal kapcsolatos 

Bővítették és korszerűsítették a 
Szegedi Közlekedési Társaság Csáky 
utcai trolibusztelepét: a 24 éve létesült 
műszaki bázis a mostani, 639 millió 
forintos fejlesztéssel alkalmassá vált a 
jelenlegi járműpark és a tömegközle-
kedési nagyprojektben érkező új trolik 

ÚJ KEDVEZMÉNYES 
FAXOLÁSI LEHETŐSÉG

E-mailes faxfogadás tagok  
számára kedvezményesen

A Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara és a FAXOLO.HU 
együttműködéséből adódóan 25%-
os kedvezménnyel, mindössze 750 
Ft/hó-ért saját, e-mailes faxszámot 
igényelhet. Ez azt jelenti, hogy ezen 
a számon úgy tud faxot fogadni 
(korlátlanul) és küldeni, hogy nincs 
szüksége telefon-előfizetésre, sem 
faxkészülékre, sem papírra, sem 
festékre. A faxok e-mailen érkez-
nek meg az Ön e-mail címére, így 
nemcsak helyfüggetlen, de jelentős 
költséget takarít meg miközben a 
környezetet is kíméli.

A kedvezmény érvényesítéséhez 
a WWW.FAXOLO.HU oldalon a 
regisztrációkor a következő Partner-
kódot kell megadni: csomkam

Papírmentes további szép napot 
kívánunk mindenkinek!

Környezetvédelmi termékdíj: győzelem

Módosították a törvényt!

költségeink nagyságrendekkel lettek 
volna magasabbak mint korábban: 
például míg egy zsömlét vagy kiflit 
addig 20 filléres zacskóba csomagol-
tuk, az új szabályozás következtében 
ez 7.50-8 forintunkba kerülne, ami 
csak a mi cégünknél 24-25 millió 
forint többletköltséget jelentett volna 
évente. Szerencsére csak volna, mert 

a szakmai érdekvédelmi szervezetek 
és a kamara példás összefogásának 
köszönhetően módosították a tör-
vényt, visszamenőleges hatállyal. 
Vagyis 2009. január 1. és a törvény 
módosításának hatályba lépése kö-
zötti időre termékdíj- és mulasztási 
bírság nem szabható ki, illetve a 
kiszabott bírságok visszafizetéséről 
a kiszabó szervnek hivatalból kell 
intézkednie. 

A reklámszatyroknál maradt a ma-
gasabb terhet jelentő darabalapon 
kiszabott termékdíj, de nem is ez volt 
a vita tárgya. Ezen a téren a Hunor 
Coopnál is a környezetbarát csoma-
golóanyagokban látják a megoldást. 
A szabályozás egyébként azt mondja, 
amennyiben a csomagolás helyén a 
táska mennyiségének legalább 25%-a 
környezetbarát védjeggyel ellátott, a 
megfizetendő E termékdíjtétel 100%-a 
levonható. 

Harmincéves a szegedi troliközlekedés
639 milliós beruházás a Csáky utcai telephelyen

Az átadás utáni pillanatok. Botka László polgármester, Dózsa Gábor, az SZKT igazgatója  
és Koreck Ferenc, a kivitelező Strabag MLL Kft. területi igazgatója sétál végig az új csarnokon.  
Jobbról a nosztalgiajáratként újjászületett piros Ikarus.

Folytatódik a nagyprojekt 
A szegedi tömegközlekedé-
si fejlesztés következő fontos 
állomásai: a napokban zárult 
a közbeszerzési eljárás a Pulz 
utcai villamosremíz felújítására. 
Hamarosan eredményt hirdetnek 
az új villamosok vásárlására kiírt 
pályázaton. Kiírták a kivitelezői 
pályázatot az 1-es villamosvonal 
felújítására; az építkezés várha-
tóan a nyáron elkezdődik. A 
Kossuth Lajos sugárút és a Rókusi 
körút kereszteződésében épülő 
körforgalom miatti terelésekről 
lapunkban nemrég beszámol-
tunk. Megjelent a trolibuszok 
beszerzésére kiírt pályázat.

Szegeden 1979. április 29-én indult el a trolibusz-közlekedés, amely 
az elmúlt 30 év során a szegedi élet elengedhetetlen részévé vált.  A 
jeles évforduló alkalmából a Trolibusz-közlekedés 30 éve Szegeden 
címmel nemzetközi konferenciát és kiállítást szervezett az SZKT az 
újonnan átadott trolibuszgarázsában. 

magas színvonalú szervizelésére. A 
konferenciát követő napon tartották 
meg a közlekedés barátai körében 
nagy népszerűségnek örvendő, immár 
hagyományossá vált SZKT nyílt napot. 
Járműfelvonulás és az egyébként nem 
látogatható remízek, javítóműhelyek be-

mutatása tette izgalmassá a programot. 
A közel 30 milliárd forintos szegedi 
elektromos tömegközlekedési nagy-
projektből elsőként tavaly az Anna-
kúti csomópont épült át. Másodikként 
a rókusi trolibusztelep újult meg és 
bővült, 639 millió forintból. Egy ku-
koricaföld helyén 1985-ben épült 
a telep; rekonstrukcióját és a 2000 
négyzetméteres új csarnok építését 
az indokolta, hogy kinőtte a most 
34 járműből álló trolipark. Ráadásul 
a flotta hamarosan tovább bővül: a 

nagyprojektben 10 új jármű érkezik 
– mondta az avatóünnepségen Dózsa 
Gábor, az SZKT ügyvezető igazgatója. 
A napi karbantartást és az alkatrész-
raktározást ezentúl a régi, 12 trolit 
befogadó csarnokban végzik. Az új, 15 
jármű fogadására alkalmas, kétszintes 
vasbetonvázas bázison oldják meg a 
jelentősebb felújítási munkákat, és új 
oktatótermet és szociális helyiséget is 
kialakítottak benne. 

A kivitelezői munkákat a Strabag 
MLL Kft. végezte. 

Mészáros Zoltán
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A Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara (CSMKIK) 
évi közel 12 500 ügymenettel, 46 
nagy szakmai rendezvénnyel, több 
mint 2350 résztvevővel, 2500 tele-
fonos ügyféligénnyel, közel 2000 
fős személyes ügyintézéssel és több 
mint 6700 ügyfélre kiterjedő ta-
nácsadói tevékenységével a megye 
meghatározó vállalkozásfejlesztési 
szereplője. Alapvető feladat, hogy 
a tagok egymás közötti üzleti és 
közösségi kapcsolatai fejlődjenek, a 
kamara üzletszerzést segítő hazai és 
nemzetközi kapcsolatai erősödjenek, 
érdekérvényesítő képessége nőjön.

Változások éve
A kamara életében 2008 a vál-

tozások éve volt, hiszen az ősszel 

Érdekvédelem, forrásszerzés, partnerkeresés, tanácsadás, szakképzés, közösségépítés

Mozgásban a lendület
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara április 24-én küldöttgyűlést tartott. 

Főbb napirendi pontok a kamara elmúlt évi beszámolója, idei munkaterv elfogadása, a 
tavalyi költségvetés teljesítése, illetve az idei meghatározása. A beszámolót és munkater-
vet Nemesi Pál elnök, a költségvetésit Németh Zoltán titkár terjesztette a küldöttek elé. 
A korábbi hagyományoknak megfelelően, a kamara elnöke bevezetésképpen Csongrád 
megye gazdasági helyzetével foglalkozott a számok tükrében.  

lebonyolított kamarai választások 
során minden eddiginél több gaz-
dálkodó jelent meg és nyilvánított 
véleményt. A megválasztott és rész-
ben újraválasztott kamarai vezetés 
a változást tűzte zászlajára, amely 
természetesen csak a korábbi stabil és 
kiegyensúlyozott alapokra építkezve, 
azokat továbbfejlesztve, módosítva 
képzeli el. A beszámoló kiemeli, 
hogy a 2008. évről szóló beszámoló 
eredményei jórészt a kamara korábbi 
elnöke, dr. Szeri István és nyugdíjba 
vonult titkára, dr. Horváth Lajos, és 
az általuk vezetett testületek, valamint 
a munkaszervezet kiváló és elhiva-
tott munkáját dicsérik. Az elmúlt 
tizennégy évben lefektetett alapok 
jelentik a bázist a továbbfejlődéshez, 

a vállalkozói közösség hatékonyabb 
szolgálatának erősítéséhez.

Első az egyenlők között
A változások egyik jelentős ered-

ménye, hogy a kamarai életben 
megjelentek a működő, életképes 
vállalkozásokat irányító fiatal cég-
vezetők is, akik elhivatottságukkal 
és a vállalkozói közösség iránti 
tenni akarásukkal segíthetik a jövő-
ben a magyar kamarai mozgalom 
lendületesebbé tételét. A kamara 
egyértelmű és világos üzenetet 
kíván közvetíteni környezetének 
arról, hogy a tisztességes vállalkozói 
réteg nélkül sem a gazdaság, sem 
a társadalom nem működőképes. 
Szeretnék elérni, hogy a helyi sze-
replők és a társadalom lehetőség 

szerint részesítse előnyben dönté-
seik során a helyi vállalkozásokat. 
Közös érdek, hogy a helyi szintű 
beruházások munkáit (a jogszabályi 
keretek betartása mellett) lehető-
leg helyi vállalkozások kapják. A 
kamara mindezek érdekében kilép 
az „utcára”, térségi vállalkozói és 
lakossági fórumokat is szervez, 
megjelenik különféle társadalmi, 
kulturális eseményeken.

Ez a pezsgés és aktivitás jelle-
mezte a nemrég lezajlott tagozati 
gyűléseket is – ipari, kereskedelmi, 
szolgáltató, kézműves –, az ott 
elhangzott ötletek, javaslatok, véle-
mények, kezdeményezések, s nem 
utolsósorban  feladatvállalások be 
is épültek a kamara munkatervébe, 

melyet a tavalyi beszá-
molóval együtt április 
24-én fogadott el a 
küldöttgyűlés. Alap-
vető célként jelölték 
meg a küldöttek, hogy 
a tagok egymás közöt-
ti üzleti kapcsolatai 
fejlődjenek, a kama-
ra üzletszerzést segítő 
hazai és nemzetközi 
kapcsolatai erősödje-
nek. Jelen gazdasági 
körülmények között 
különösen fontos, 
hogy a túléléshez, a változáshoz 
bevált jó taktikákat a kamarai 
közösség megossza egymással, 
és közös érdekeik védelmében 
összezárjanak.

Érdekvédelem  
minden szinten

Noha az érdekvédelem a kamarai 
törvény szerint ugyan elsősorban 
a gazdaság általános érdekeinek 
érvényesítésére vonatkozik, a tag-
ság ezt nagyon is gyakorlatiasan 
értelmezi: mindazon témákban, 
amelyek a hazai vállalkozásokat 
működésük során hátrányosan 
érintik, a kamarának meg kell 
ismernie és szóvá kell tennie, illetve 
lehetséges megoldási javaslatokat 
kell megfogalmaznia. Országosan 
is és helyi szinten is. És ezt meg is 
teszi. Például dr. Hampel Tamás-
nak, a CSMKIK társult vásárhelyi 
szervezete elnökének, illetve a 
mögé álló országos kamarának 
köszönhető, hogy módosították 
a jogszabályt, így szükségtelenné 
vált, hogy az okmányirodákban és 
a cégbíróságoknál is nyilvántartsák 
a TEÁOR számokat. A kamara köz-
benjárásának is köszönhető, hogy 
eltörölték a vendéglátósoknál a 
standolást, hogy a készpénzfizetési 
korlátot visszavonták, vagy hogy 
módosították a környezetvédelmi 
termékdíjról szóló törvényt.

Helyi lépések
Helyi szinten az érdekérvényesí-

tés, illetve együttműködés kiemelt 
szereplői lehetnek a helyi önkor-
mányzatok, illetve a különböző 

megyei és regionális szintű ön-
kormányzati és hivatali szereplők. 
Már eddig is több jó példa mutatta 
az együttműködési lehetősége-
ket – a kamara képviselője tagja 
például a Szegedi Érdekegyeztető 
Tanácsnak. Ezen túl több város 
önkormányzati testületében és 
bizottságaiban is megtalálhatók a 
kamara tagjai, illetve több helyen 
állandó meghívotti státusban jelen 
vannak az üléseken tagvállalataink 
képviselői.

A szakhatóságok a tisztességes 
üzletmenetet folytató vállalkozások 
természetes partnerei kell legyenek, 
hiszen mindkét fél érdeke az, hogy 
a jogszabályok betartása mellett 
végezzék a gazdasági szereplők 
tevékenységüket. A kamara azt 
szeretné elérni, hogy a szakható-
ságok a tisztességes vállalkozásokat 
elsősorban a jogszabályok betartá-
sában együttműködő partnernek 
tekintsék, és ennek megfelelő el-
bánásban részesítsék. A hatóságok 
és vállalkozások között közvetítő 
szerepet vállaló szakértőkből álló 
hatósági közvetítői hálózat létre-
hozását tervezi a kamara. Az egyes 
szakhatóságoknál (például OMMF) 
már jelenleg is működő partnerségi 
megállapodások rendszerének 
kiterjesztése a többi szakhatóságra 
is szerepel a programban, mely-
nek lényege, hogy a vállalkozások 
önkéntes jogkövető magatartást 
vállalnak, míg a szakhatóságok 
tanácsadás jellegű tevékenység 
vállalásával segítik a jogkövető 
magatartás megvalósítását. Ezen 

Figyelő tekintetek

Nemesi Pál beszámol  
és munkaprogramot hirdet

(Folytatás a 4. oldalon)
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kívül fórumok szervezése a hatóság 
és a vállalkozások közötti párbe-
szédre is napirenden van.

Kiutak a jogszabályok 
útvesztőiből

A kamara sokat segít tagjainak 
a szakmai jogszabályok közötti 
eligazodásban. Több mint 1000 
vállalkozás helyben, a piaci ár 
alatt, jól felkészült szakemberek 
közreműködésével ismerhette meg 
a napi munkáját érintő fontosabb 
jogszabályok főbb elemeit, az ak-
tuális változásokat, azok gyakor-
lati alkalmazását. Konzultációk 
keretében lehetőségük nyílt saját 
vállalkozásukat érintően konkrét 
kérdések, problémák megbeszé-
lésére. 

Megoldás a likviditási  
problémákra 

A vállalkozók gyakran szem-
besülnek átmeneti finanszírozási 
nehézségekkel munkájuk során. 
Forgóeszköz-, illetve likviditási 
problémáik megoldására még min-
dig a Széchenyi Kártya az egyik 
vezető forrásteremtő konstrukció. 
Az állami kamat- és garanciatámo-
gatással rendelkező hitelt a vállalko-
zások 2 éves futamidőre, 500 ezer 
Ft és 25 millió Ft közötti összegben 
vehetik igénybe, minimális admi-
nisztrációval. A Csongrád megyei 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
tavaly összesen 2,68 milliárd for-
góeszközhitelhez jutottak a kamara 
közreműködésével. 

A tagok középtávú fejlesztési for-
rásigényét szolgálják a kamarai alapok 
gazdaság-, kereskedelemfejlesztési és 
innovációs témában. Az alapok 
igénybevételéhez a kamarai tagoknak 
nem kellett bonyolult hitelbírálaton 
átesniük, a fedezet felajánlása és a 
forrás igénybe vétele miatt komoly 
plusz költséget vállalniuk. A kamat-
mentes hiteltámogatás előnyét 3 évig 
élvezhetik, közel 1 éves törlesztési 
moratórium mellett, évközi egyszeri 
fizetési kötelezettséggel. Tavaly 50 
milliós keret állt a pénzügyi alapok 
rendelkezésére. 

Pályázni pedig kell!
A pályázati pénzek megszerzé-

sében is igyekszik segíteni tagjait a 
kamara. Tájékoztató rendezvények-
kel, külső szakértők segítségével 
tanácsadással, pályázatfigyeléssel, 
pályázatok megjelentetésével a 
kamara kommunikációs csatornáin 
keresztül. Közel 150 megyei kis- 
és középvállalkozásnak nyújtott 
segítséget a kamara a hazai és EU-s 
pályázati források bevonására és 
vállalkozásuk fejlesztésére.

Üzlet a szomszédban
A határon túli piacokra kilépni 

szándékozó vállalkozások nem 
rendelkeznek megfelelő gazdasági, 
piaci információkkal az adott or-
szágra vonatkozóan, és potenciális 
üzleti partnereket sem ismernek. 
Ezért gesztorálja a kamara az MKIK 
magyar–szerb tagozatát, amely ren-
dezvényeivel és projektjeivel segíti 
a kétoldalú gazdasági kapcsolatok 
erősödését. Az elmúlt években 
dinamikusan fejlődő gazdaságú 
Románia és Horvátország piacai 
a megyei vállalkozások számára 
számos lehetőséget rejtenek. Ezek 
kihasználása érdekében vett rész 

kamara alapító tagként a „Kárpátia” 
Magyar–Román Kereskedelmi 
és Iparkamara működtetésében, 
illetve bonyolított közös progra-
mokat a külföldi partnerekkel. 
Évek óta működik az eurorégiós 
DKMT kamarai együttműködés, 
az érintett térségek közvetítő, pi-
acsegítő tevékenységének erősítése 
érdekében. 

Az elmúlt évben több mint 1200 
vállalkozás élt azzal a lehetőséggel, 
hogy a kamara segítségével bővítse 
üzleti kapcsolatait és hirdesse meg 
saját termékeit, szolgáltatásait, ki-
használva a hármas határ nyújtotta 
előnyöket is. 

A gyors és olcsó megoldás 
vitás ügyekben

A fogyasztói panaszok kezelése 
valamennyi vállalkozás számára 
problémát jelent. Nemcsak an-
nak eldöntés nehéz, hogy mikor 
jogos a fogyasztó panasza, hanem 
az esetleges kártérítés, jóvátétel 
mértéke és formája is. Az ilyen 
esetekben segít a kamara békéltető 
testülete. Az ebben közremű-
ködő szakemberek segítségével 
tavaly 200 vállalkozás kerülte 
el a hosszadalmas és költséges 
bírósági eljárást. Ugyanilyen fon-
tos az etikai bizottság elé kerülő 
ügyek kezelése is, amely ör-

Gazdálkodási forma Száma 
Az előző év azonos 

időpontjának  
%-ában 

Megoszlása, 
% 

Társas vállalkozás 16393 106,1 21,4 

Egyéni vállalkozás 56699 151,3 74,0 

Vállalkozás összesen 73092 138,1 95,3 

Költségvetési és TB 
szervezet 405 98,5 0,5 

Nonprofit szervezet 3165 102,3 4,1 

MRP szervezet 3 100,0 0,0 

Összesen 76665 135,8 100,0 
 

Ipar
A tavalyi számokban már megje-

lentek a gazdasági válság tünetei. Az 
iparban a 4 fő feletti vállalkozások 
termelése 9%-kal csökkent, a 49 
főnél többet foglalkoztató megyei 
székhelyű ipari vállalkozások ter-
melése több mint tizedével visz-
szaesett.

Megyénk iparosodottsága ala-
csony, az országos érték csupán 3%-
át állították elő megyei vállalkozások 
A dél-alföldi régióban azonban 
még így is Csongrád megye ipara 
állította elő a legnagyobb értéket, 
1345 ezer Ft-ot lakosonként.

A feldolgozóiparban 9, az ener-
giaiparban 14, a vegyiparban 8, 
az élelmiszeriparban 11%-os a 
csökkenés, míg a gépiparban 3, 
a fém alapanyag, fémfeldolgozási 
termékek gyártásában 20%-os a 
növekedés. 

A megye ipara 3,5%-kal bővült 
2009 januárjában az előző év első 
havához képest, ami azért figyelemre 
méltó, mert teljesítmény-növe-
kedést csak 3 megyének sikerült 
produkálnia ebben az időszakban. 
Az országos ipari teljesítmény ösz-
szességében 5%-kal csökkent az év 
első hónapjában.

Építőipar
Ami az építőipart illeti, míg 

2008-ban Csongrád megyében 
10%-kal emelkedett a termelés 
(országos csökkenés 3%-os), a 
szerkezetkész épületek és egyéb 
építmények alágazata az átla-
gosnál jobban teljesített: 17%-os 
volumennövekedést produkálva, 
2009 januárjában zuhanásszerű 
visszaesés következett be. A megyék 
országos rangsorában Csongrád 
teljesített a leggyengébben (60%-

Csongrád megye gazdasága számokban
Csongrád megye gazdasági helyzete számokban – talán így nevezhetnénk azt a racionális értékelést, 

melyet bevezetőnek szánt a küldöttgyűlés elé Nemesi Pál, a kamara elnöke.  
Mindig alapkérdés, mennyi a gazdasági szervezetek száma Csongrád megyében és hogyan alakul a számuk. 

Nos, mint a táblázatból is látszik,  a gazdasági szervezeteken belül a vállalkozások száma több mint 73 ezer, 
ami 38 százalékkal nagyobb mint egy évvel korábban. A megye vállalkozói aktivitása meghaladja az országos 
átlagot, 2008 végén 1000 lakosra 172 vállalkozás jutott (39 társas és 134 egyéni). Csongrád megyében 812 
külföldi érdekeltségű vállalkozás van, tőkéjük 85%-a az iparban található.

kal kisebb előállított érték, mint 2008 
januárjában).

Kereskedelem
A kereskedelem területére áttérve, 

az üzletek száma a megyében közel 
7 ezer, ami az országos állomány 
4,3%-a. A lakosság üzletekkel való 
ellátottsága országos átlag körüli. 
Boltsűrűség alapján Csongrád a 
megyék között a negyedik helyet 
foglalja el. Az üzlettípusok nagyobb 
része élelmiszer jellegű. Nagy alapte-
rületű áruházak és kereskedelemmel 
kapcsolt szórakozóhelyek jelentek 
meg a megyében.

A vendéglátó egységek száma közel 
2200, kétharmada étterem, illetve cuk-
rászda, egynegyede bár vagy borozó, 
8%-a pedig a munkahelyi vendéglátást 
szolgálja. A vendéglátó helyek felét 
egyéni vállalkozás működteti.

Az idegenforgalom főbb számai 
megyénkben: közel 12 ezer szállásfé-
rőhely, vendégforgalmuk tavaly 1%-kal 
növekedett, ez azonban alulmarad az 
országos növekedéshez képest. A leltár: 
184 ezer vendég, 381 ezer vendégéjszaka. 
Átlagosan két éjszakát töltenek nálunk 

a vendégek. A külföldiek aránya 
28-ról 32%-ra emelkedett.

Beruházások
Beruházások tekintetében visz-

szafogottság tapasztalható az elmúlt 
években, ugyanis míg  2007-ben 78 és 
fél milliárd Ft értékű fejlesztés valósult 
meg – 7,5%-kal kevesebb mint 2006-
ban –, 2008-ban további csökkenés 
tapasztalható: 72,7 milliárd Ft. Az 
egy lakosra jutó teljesítményérték 
(171 ezer Ft) továbbra is Csongrád 
megyében a legmagasabb a régióban, 
azonban az országos rangsorban 
csupán a 12. helyre elegendő.

Foglalkoztatás
A foglalkoztatottak száma me-

gyénkben 2008-ban 3%-kal csökkent. 
A munkanélküliek száma 20%-kal 
emelkedett. A munkanélküliségi ráta 
6,1-ről 7,4-re emelkedett, ami a 9 
helyet jelenti a megyék közötti rang-
sorban. Legnagyobb létszámbővülést a 
pénzpiaci közvetítés területén mértek, 
9%-ot, míg legnagyobb csökkenést 
az egészségügyben történt: 14%-os 
leépítés. Az iparban, építőiparban 
7%-os a foglalkoztatás visszaesése.

Gazdasági szervezetek Csongrád megyében

(Folytatás a 3. oldalról)
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vendetesen alacsony számú volt 
2008-ban.

Az országos kamara mellett mű-
ködő választott bíróság igénybe 
vételével pedig a vállalkozások 
egymás közti vitás ügyeiket zár-
hatják le egyszintű eljárás kereté-
ben, fellebbezési lehetőség nélkül, 
a hosszadalmas bírósági eljárás 
mellőzésével.

A tisztességes szakképzés 
alapja

A piaci tapasztalatokon edződő 
vállalkozók körében elementáris 
az igény a szakképzés általános 
színvonalának növelésére. Tudják 
és mondják, a magyar oktatási 
rendszer strukturális átalakítására 
is szükség van ahhoz, hogy a piac 
versenyképes tudást várhasson el 
valamennyi tanulótól és képzőhely-
től. A kamara mindenesetre a lehető 
legszélesebb fronton kapcsolódott 
be a szakképzés piaci igények sze-
rinti átalakításába, tanulói igények 
felmérésével, tanulószerződésekkel, 
a gyakorlati képzőhelyek ellen-
őrzésével, vizsgabizottsági tagok 
delegálásával, regionális és helyi 
szintű egyeztető fórumok létre-
hozásával, illetve azokban való 
közreműködéssel, pályaválasztási 
kiadványokkal stb. A kamara be-
vezette a gyakorlati szintvizsgákat, 
így az általa felügyelt szakmákban 
félidőben  is lehet látni, hol tartanak 
a tanulók a gyakorlati képességek 
elsajátításában. 

A megye szakképző évfolyamain 
tanuló 3902 diák közül 2709 vesz 
részt tanulószerződéssel gyakorlati 
képzésben. Jelenleg 362 gazdálkodó 
szervezet és  490 képzőhely rendel-
kezik élő tanulószerződéssel. 

Ha én ezt a klubban…
A kamara életének fontos al-

kotóelemei a tagok önkéntes 
szerveződése alapján létrejött 
klubok, amelyek teret adnak a 
kötetlen szakmai megbeszélések-
nek, konzultációknak. A klubok 
foglalkozásaik során rendszere-
sen hívnak előadókat is, amikor 
lehetőség nyílik tapasztalt szak-
emberekkel vagy akár szakhatósá-
gok képviselőivel a közvetlenebb 
találkozásra. Jelenleg számviteli 
klub, logisztikai és informatikai 
klub, humánklub, kommuniká-
ciós és reklámklub, marketing 
klub, szépség- és divatklub, s 
alakulóban az innovációs, vala-
mint az ön- és környezettudatos 
életmód klub.  

Pluszpénzek
A kamara 2008. évben is fo-

lyamatosan pályázott különböző 
témákban több hazai és EU-s pályá-
zati kiírás keretében. A vállalkozói 
közösség céljainak szolgálatára 
a kamara  az elmúlt évben 34,5 
millió forint hazai és 20 millió 
forint EU-s pályázati támogatást 
szerzett. 

Gyakran felmerül a kérdés: miért érdemes a kamara tagjának lenni? 
Ahhoz, hogy válaszolni tudjunk, ismernünk kell a kamarák szerepét az 
európai gazdaságokban. Jól működő porosz rendszerű társadalmi-gazdasági 
berendezkedésű országokban – mint pl. Németország, Ausztria stb. – a 
kötelező tagságú kamarák, közjogi feladataik révén jól ellátják a gazdaság 
szervezésével kapcsolatos szerepüket. A vállalkozók kiszűrik maguk közül 
a tisztességtelen, etikátlan, „kontár” cégeket, így biztonságosabbá válnak 
üzletkötéseik. Másfelől a kamarák beépültek, és hatékonyan részt vesznek 
a gazdaságpolitika irányításában.

Hallottunk-e már német, francia vagy osztrák vállalkozásokat a körbe-
tartozásra panaszkodni, vagy a naponta változó, bizonytalan jogi-gazdasági 
szabályzókról diskurálni? Természetesen nem! Ennek oka, hogy a megfelelő 
közjogi feladatokkal felruházott kamarák aktív szerepvállalása a gazdaság 
szervezésében elkerülhetővé teszi ezeket a problémákat. Kizárólag jogsza-
bályok útján ugyanis nem lehet a gazdaságot irányítani. Ehhez teret kell 
engedni az önszabályozó gazdasági önkormányzatoknak. 

Ezzel szemben Magyarországon még csak most kezdi felismerni a politika 
és a társadalom, hogy milyen fontos szerepe van a gazdaságszervezésben a 
kamaráknak. Ebben a helyzetben felmerül a kérdés: kiknek érdemes kamarai 
tagnak lenni? A válasz: minden jogkövető, tisztességes vállalkozásnak. A 
kamara lényege ugyanis a gazdaságszervezésben meghatározó vállalkozói 
közösség megteremtése. Az önkéntes tagságú szervezet legfőbb erőssége abban 
rejlik, hogy a közösségépítés során létrejövő személyes kapcsolatok segítik 
a cégeket a biztonságos üzletkötésben és érdekeik érvényesítésében.

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara számtalan szolgáltatásán 
túl azzal is büszkélkedhet, hogy a dél-alföldi régióban nálunk működik az 
Európai Unió egyetlen, hivatalos kis- és középvállalkozás-fejlesztési háló-
zatának regionális képviselete. Az Enterprise Europe Network egy európai 
szinten 600 irodával rendelkező vállalkozásfejlesztési hálózat, amely széles 
körű szolgáltatásaival segíti a gazdálkodók tevékenységét.

Ha cégével kapcsolatosan kérdése, problémája merülne fel, jöjjön be 
hozzánk, vagy látogasson el weboldalunkra (www.csmkik.hu). Együtt 
könnyebben megtaláljuk a megoldásokat! Erre szolgál a vállalkozói kö-
zösség: a kamara.

Németh Zoltán titkár

Kézművesség  
ezer éve a Kárpát- 

medencében Pécsett
A Magyar Kereskedelmi és Ipar-

kamara ,,Kézművesség ezer éve a 
Kárpát-medencében” című rendez-
vénysorozatának házigazdája 2009-ben 
Pécs. Pécs-baranyai Kereskedelmi 
és Iparkamara, a Pécsi Kulturális 
Központ, a Dél-dunántúli Kulturális 
Ipari Klaszter és a Pécsi Egyházmegye 
összefogásában május 29. és június 
1. között a város nemcsak az épített 
és természeti örökségeit, de lakóinak 
vendégszeretetét, a város történelmi 
hagyományaiból eredő sokszínűségét is 
szeretné megmutatni vendégeinek.

A programból: pünkösdi vásár, 
kiállítás és szakmai konferencia, or-
szágos kézműves bál, MKIK elnök-
ségi ülés. Bővebb információ: www. 
kezmuvesseg1000eve.hu

A fenntartható fejlődés el-
éréséhez szükséges európai 
kompetenciák fejlesztése – 
Szakképzési tananyagok és 
tanítási/tanulási segédletek 
az élelmiszer/élelmezési szek-
torban című Leonardo projekt 
lezárult. A projekt vezető-
je az Észak-rajna-westfáliai 
Közoktatási és Továbbképzési 
Minisztérium volt, amelyhez 
német, finn szakképző iskolák, 
osztrák tanácsadó cég és spa-
nyol vállalkozói szövetség kap-
csolódott kamaránkon kívül. 

A szakmai hátteret a magyar 
részről a Krúdy Gyula Ke-
reskedelmi, Vendéglátó-ipari 
Szakközépiskola és Szakiskola 
tanárai Fülöpné Strohner Irén 
vezetésével biztosították.

A projekt célja új tanulási 
módszer tesztelése, tanárok, 
trénerek és oktatók támo-
gatása és képzése volt annak 
érdekében, hogy az európai 
szakképzési rendszer minősége 
magasabb szintre emelkedjen 
a fenntarthatóság oktatásá-
nak területén. A kifejlesztett 

tanulási szituációk tesztelése 
az oktatásban a kereskedelmi 
és vendéglátó-ipari képzés 
alapozó szakaszában a Krúdy 
Gyula Szakközépiskolában 
volt, amely elvégzéséről ta-
núsítványt a diákok az április 
24-i Krúdy-nap keretében 
kapták meg, és a kamara az 
iskolának elismerő oklevéllel 
köszönte meg a munkáját. A 
projekttel kapcsolatos bővebb 
információ dr. Tráserné Oláh 
Zsuzsannától kérhető a ka-
marában.

Új tanulási  
módszer  
tesztelése

Vállalkozói közösség a cégek szolgálatában
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– Cégünk húszéves fennállása 
óta első ízben kellett csökkente-
nünk dolgozóink létszámát, miután 
januártól március közepéig jelen-
tős mértékben, 25-30 százalékkal 
csökkent az árbevételünk – mondta 
lapunknak Berei Béla, a vásárhelyi 
Totál Szerviz és Javító Kft. tulajdo-
nosa. A targoncák szervizelésével 
és alkatrész utánpót lásával foglal-
kozó családi vállalkozása a tavalyi 
Presztízs-gálán elnyerte az év vállal-
kozása díját, idén pedig megkapta a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarától a Csongrád Megye 
Gaz dasá gáért Díjat középvállalati 
kategóriában.

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisz-
térium kiírta a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díj 
pályázatot. A pályázat célja – a miniszterelnök 
3/1996. (VI.19.) ME rendelete alapján – a 
minőségügyben kiemelkedő eredményt felmu-
tató gazdálkodó szervezetek tevékenységének 
elismerése.

Azok a belföldi székhelyű gazdálkodó szerve-
zetek nyújthatják be a pályázatot, akik termelő, 
szolgáltató vagy közszolgáltató tevékenységet 
folytatnak. A pályázati csomag beszerezhető a 

Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület-
től (1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16.; 
telefon/fax: 1/331-9311,  1/331-7549, e-mail: 
info@kivalosag.hu), illetve letölthető a www.
kivalosag.hu honlapról.

A pályázat benyújtásához előre kell jelentkezni 
június 29. 6 óráig. 

A pályázat beadásának határideje: 2009. 
július 23-a 16 óra.

További részleteket a www.kivalosag.hu hon-
lapon találhatóak.

Humánklub

A coacing 
A kamara, valamint a Hu-

mán Szakemberek Országos 
Szövetsége pártolásával működő 
humánklub május 19-én, 15 
órától tartja következő össze-
jövetelét Szegeden, a kamara 
székházában (Párizsi krt. 8–12. 
Lednitzky terem). 

A foglalkozás témája: A 
coaching hatása az egyénre és 
a szervezetre.

Előadó: Sárosi Erzsébet szer-
vezetfejlesztő, tréner. 

Nemzeti Minőségi Díj

Berei Béla: Most kezdik összeszedni magukat a cégek

A dinnyetermelőkkel együtt bizakodó a Totál is
Megérezte a válságot Vásárhely egyik jelentős családi vál-

lalkozása is, a Berei Béla által alapított Totál Szerviz Kft. 
Árbevétele 25-30 százalékkal csökkent az idei első negyedév-
ben. A vállalkozás két évtizedes fennállása óta most fordult 
elő első ízben, hogy embereket kelljen elbocsátani. A helyzet 
most fordult biztatóbbra.

A Totál Szerviz most kezd 
magára találni, köszönhetően 
annak, hogy a targoncák javítására 
ismét van igény. A válság miatt 
34 dolgozójuk közül 6-tól voltak 
kénytelenek megválni. Kettejüket 
nyugdíjasként foglalkoztatták, míg 
négyen kiszolgáló személyzetként 
dolgoztak. A termelésben közvet-
lenül részt vevő munkatársakat a 
leépítés nem érintette. Berei Béla 
a Totál tulajdonosa hangsúlyozta: 
azt tapasztalták, hogy az év eleji 
visszaesést, leállást, kényszer-
szabadságolást követően április 
közepére kezdenek magukhoz 
térni a cégek. Akik eddig húzták-

halasztották targoncáik időközi 
karbantartását, azok most ezt 
kénytelenek megtenni. De van 
olyan megyei vállalkozás, mely 
új anyagmozgató gépeket is vá-
sárolt tőlük. 

Berei Béla, a kamara elnökségi 
tagja reméli, hogy a kormány-
válság és -váltás után várhatóan 
újra kiírják az uniós pályázatokat, 
hiszen beruházók számítanak 
erre, ezért vártak eddig, hogy 
munkához kezdjenek. A cég 
így arra számít, hogy hama-
rosan – akár egy-két hónapon 
belül – fellendülhet a targoncák 
iránti kereslet is.

– Bízom abban is, hogy a 
kamara segítségével megszer-
veződhetnek a klaszterek is. 
A vállalkozók termelési ösz-
szefogása is fellendítheti a 
gazdaságot. Igaz, a globális 
válságban leginkább az számít, 
mi történik Amerikában. Az 
azonban jó jel a Totál számára, 
hogy a hazai dinnyetermelők 
már bizakodnak az exportpiac 
bővülésében. Ez abból derül 
ki, hogy bár a termelők még 
csak palántáznak, de máris 
lekötötték bérbe adható gépeink 
harmadát. 

Berei Béla

Ismét beindult a targoncák szervizelése



PLuSZ 6
1. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

keretében számos pályázati lehetőség található 
a mikro-, kis- és középvállalkozások számára 
technológiafejlesztés, munkahelymegőrzés és 
telephelyfejlesztés témakörökben.

2. CORNET program
3. Bormarketing
4. Erasmus a fiatal vállalkozók számára 

– 2. pályázati forduló (pályázatközvetítő 
szervezetek részére)

5. Kiírás a fenntartható turizmusért: európai 
kiváló turisztikai célpontok

6. Intelligens Energia 2009.
További pályázati lehetőségeket találhat a 

www.csmkik.hu web oldalon az Enterprise 
Europe Network logóra kattintva.

Link: http://kamara.dravanet.hu/csmkik/
index.php?id=2103

TECHNOLóGIAI FEJLESZTÉS
GOP-2009-2.1.1/A
A támogatás célja, hogy a mikro-, kis- és 

középvállalkozások jövedelemteremtő képességét 
növelje technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen 
keresztül. Pályázhatnak gazdasági társaságok, 
szövetkezetek, egyéni vállalkozók iparági korlá-
tozás nélkül. Támogatás mértéke maximum 70%, 
a támogatás összege minimum 1 000 000 Ft és 
maximum 50 000 000 Ft. 2009. december 31-ig 
van lehetőség a pályázat beadására. Bővebben 
a Mag Zrt. Honlapján tájékozódhatnak.

Foglalkoztatás támogatása
GOP-2009-2.1.3
Magas foglalkoztatási hatású projektek 

komplex támogatása
A kiírás célja, olyan, legalább 1,5 milliárd Ft 

elszámolható összköltségű beruházások komplex 
támogatása, amelyek megvalósítása jelentős 
számú új munkahely megteremtését és tartós 
fennmaradását eredményezi. Jelen pályázati 
kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése 
társfinanszírozásban biztosítja. 

Támogatás mértéke: 5–35%
Támogatás összege: minimum 200 millió 

Ft és maximum 1,5 milliárd forint
Benyújtási határidő: 2009. december 31.
Bővebben:
http://www.lendulet.hu/forrasok/gop/gop213.

html

MuNKAHELYMEGŐRZÉS, CÉGFEJLESZTÉS
TÁMOP 2.3.3/09/01/A
A program célja hosszú távon a mikro-, kis- és 

középvállalkozások alkalmazkodóképességének 
és versenyképességének növelése, valamint a 
munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javí-
tása, a képzettségi szintjének és az általuk végzett 
munka hatékonyságának növelése. Rövid távon a 
munkavállalók képzése, munkanélkülivé válásának 
megelőzése, munkahelyek megtartása.

A pályázatok benyújtása 2009. április 1-jétől 
lehetséges 2009 december 31-ig

Támogatás mértéke: 80% 
Elnyerhető pályázat összege: minimum  

2 000 000 Ft, és maximum 150 000 000 Ft.
Bővebben:
http://www.efeb.hu/?id=12689
http://www.nfu.hu/download/15812/TAMOP%20

2.3.3_A_palyazati_felhivas_konv.doc

TELEPHELYFEJLESZTÉS
A Regionális Operatív Program keretében 

meghirdetett pályázat célja, hogy segítse a kis- 
és középvállalkozások meglévő telephelyeinek 
modernizációját, bővítését, nem megfelelő te-
lephelyeik cseréjét. A pályázati kiírásra iparági 
megkötés nélkül bármilyen vállalkozás pályáz-
hat, kivéve az olyan vállalkozásokat, akik vagy 
amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó 
árbevételének több mint 50%-át mezőgazdasági 
tevékenység teszi ki.

Dél-alföldi vállalkozások a DAOP-2009-
1.1.1/E kódszámú kihirdetésre pályázhatnak.

A támogatás mértéke: 25–50%
Elnyerhető összeg: minimum 10 millió Ft 

és maximum 100 millió Ft.
Beadási határidők: 2009. április 30.–2009. 

június 30.
Bővebb információ: 
http://www.nfu.hu/content/2998
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Hasznos lehet a vállalkozások összefogása, 
a kamara pályázati figyelője, kapcsolati 
tőkéje is a jelenlegi gazdasági helyzetben, 
minden fillér költséget meg kell fogni, de 
erőteljesen kutatni kell új piacok után is. 
Ez a jelen helyzet túlélésének receptje Rácz 
Árpád, a kamara ellenőrző bizottság elnöke, 
a vásárhelyi szervezet alelnöke szerint.

Óriási gondot jelent ma Magyarországon, 
hogy bizonytalan a jogszabályi háttér, épen 
ezért a dolgok nem tervezhetők előre, s 
nagyon felerősödött a korrupciós igény a 
regionális pályázati rendszerben – világított 
rá a jelenlegi gazdasági helyzet egyik követ-
kezményére Rácz Árpád, a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara ellenőrző bi-
zottságának elnöke, a vásárhelyi szervezet 
alelnöke. A legnagyobb bajnak az tartja, hogy 
a kormány hiába próbál segíteni azzal, hogy 
70 százalékos garanciát ad  a vállalkozói 
hitelek visszafizetésére, a bankok egy része 
ezt semmisnek tekinti, erre a részre is kérnek 
fedezetet a hiteligénylőktől Úgy tartja, hogy 
a nyilatkozatok ellenére az anyabankok 
kivonták a pénzt magyarországi fiókjaikból, 
ami maradt, azt meg csak annak kölcsönzik 
ki, aki be tudja bizonyítani, hogy neki nincs 
rá szüksége… – Márpedig Széchenyi óta 
tudjuk, hogy hitelre szükség van ahhoz, 

Rácz Árpád: Nehéz helyzetben a vállalkozások

Kamarai recept: össze kellene fogni

hogy a gazdaság működjön – tette hozzá. 
Rácz Árpád meglátása szerint fokozza a 
gondot, hogy a belföldi piac nagyon leült, 
a külföldi piacokon pedig megjelentek a 
„dögkeselyűk”, akik hivatkozva a forint/euró 
árfolyamára, 5-10 százalékos árengedményt 

kérnek egy esztendőre. Csak azt nem veszik 
figyelembe, hogy az energiaárak nálunk 
nem csökkentek. 

Rácz Árpád szerint ebben a helyzetben a 
vállalkozók összefogására van szükség, ilyen 
a klaszterrendszer, melyet a textiliparban 
már létrehoztak.

– Mindenféleképpen racionalizálni kell 
a  költségeket, de ez nem azt jelenti, hogy 
embereket kell elküldeni, hanem azt, hogy 
megnézzük, hogy mikor, hol kapcsoljuk fel a 
villanyt, mennyi nyomtatópapírt használunk, 
s ha Pestről kell valami, akkor a vállalkozások 
fogjanak össze, hogy csak egy autót küldjenek 
érte. Mi az Eurotex Kft.-nél elmondtuk a dol-
gozóinknak, hogy fizetésemelést az idén nem 
tudunk adni, éppen azért, hogy megmaradjon a 
munkahelyük. Szinte hadikommunizmus van, 
azaz minden kiadásra oda kell figyelnünk. De 
agresszív piackutatásba kezdtünk.

Rácz Árpád véleménye szerint a kamara 
legjobban információval tud segíteni tag-
jainak, azzal, hogy nemcsak a jogszabályi 
hátteret világítja meg, de meg is magyarázza 
azt, de igencsak hasznos a kamara kapcsolati 
tőkéje s a pályázati figyelőrendszere is. A tét 
nem kicsi, hiszen aki a nehézségek ellenére 
talpon marad, az megerősödve kerül ki a 
mostani helyzetből. 

Rácz Árpád

 Pályázatok • Pályázatok • Pályázatok • Pályázatok



8 Kamarai Futár  Aktuális
Szeretne többet tudni arról, hogy milyen újdonságok,

 technológiai megoldások jelentek meg az építőiparban?
Érdekli Önt, hogy milyen üzleti, beruházási lehetőségek

 vannak az építőipar területén Szerbiában?
Szeretne kötetlen, oldott hangulatban szakmai ismeretségeket kötni?

A Csongrád Megyei Építéstudományi Egyesület, a Csongrád Megyei Építész Kamara, a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara,  
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a kamaránkban működő Enterprise Europe Network–Szeged  

közös szervezésében kerül megrendezésre

A kreditpontos előadások keretében szeretnénk rávilágítani 
az innováció szerepére az építőiparban, valamint a közelmúlt 
innovatív anyagainak, új technológiáinak az építőiparra gyakorolt 
élénkítő hatására. A konferencia keretében információkat 
szeretnénk biztosítani a résztvevők számára a közbeszerzési 
törvény 2009. évi változásairól, valamint a szerbiai építőiparban 
rejlő beruházási lehetőségekről. A nagy hagyományokkal 
rendelkező Szögedi Építők Napja rendezvény a szakma 
legfontosabb találkozóhelye, ahol az építők, építészek kötetlen, 
oldott hangulatban ismerkedhetnek meg egymással, illetve 
különböző sportágakban mérhetik össze tudásukat. A Szögedi 
Építők Napja programját immár hagyományosan divatbemutató 
és táncbemutató teszi még színesebbé, hogy a család apraja-
nagyja jól szórakozzon.

Programtervezet
10–1015 Megnyitó Nemesi Pál elnök, CSMKIK
1015-1045  Az építőipar helyzete Magyarországon Tolnay Tibor 

elnök, MKIK Építésügyi Koll.
1045-1115  Szeged város egy kiemelt beruházásának bemutatása 

Nagy Sándor alpolgármester, Szeged MJV
1115-1145  Beruházások és befektetések Szerbiában Aleksandar 

Radulovic tanácsadó, SIEPA
1145-1215 Hidak új generációja
 Horváth Adrián igazgató, Főmterv Zrt.
1215-1245 Az M 43-as út hídjának bemutatása
 Mátyássy László vezérigazgató, Pont-Terv Zrt.
1245-1330 Ebédszünet, pohárköszöntő
 Nemesi Pál elnök, CSMKIK.
1330-1400  Új technológiák a szabadon betonozott hi dak 

zsaluzásában
 Pasker Iván ügyvezető, Magyar Doka Kft.
1400-1430  VEKLA, passzív szigetelő és terhelhető  unikális 

építőipari termék. Veres Klára a szabadalom 
tulajdonosa

1430-1500  A földhőhasznosítás finanszírozási lehetőségeiről 
és a geotermikus kutatás regionális kérdéseiről. Dr. 
Kóbor Balázs geológus, SZTE

1500-1530  A geotermikus energia hasznosításának hazai 
lehetőségei. Kurunczi Mihály elnök, Magyar 
Termálenergia Társaság

1530-1600  Hazai megújuló hőszivattyús energia a települések 
költségkímélő fűtési-hűtési megoldásához. Ádám 
Béla elnök, ÉTE Hőszivattyú Szakoszt.

1600-1630  A közbeszerzési törvény 2009. áprilisi változásai. Dr. 
Nagy Paulina közbeszerzési tanácsadó, Szeged MJV. 

2009. június 5-én
„Innováció az építőiparban” címmel a

Nemzetközi Építésügyi Konferencia

Helyszín: CSMKIK székház 
(Szeged, Párizsi krt. 8–12.)

2009. június 6-án pedig
a már nagy hagyományokkal rendelkező

Szögedi Építők Napja

Helyszín: Eko Park
(Szeged, Fürj u. 92/B)

Programtervezet

0800-1200  Sportrendezvények és versenyek. Bográcsos  
főzőverseny Vedres István Építőipari Szakközépiskola 
diákjainak műsora

0900-1200  Kedvezményes játéklehetőség a Kalandpark 
Játszóházban (1500 Ft)

1200-1230  Megnyitó és köszöntő beszéd Sportversenyek 
eredmény hirdetése

1230- Élőzene 
1230-1330 Ebéd
1330  X-treme Hip-hop Dance School – világbajnok 

tánccsoport bemutatója Szegedi Divatiskola 
divatbemutatója

Ebéd:  A menü   Marhapörkölt főtt sósburgonya, házi vegyes 
savanyúság, kenyér korsó sör vagy 0.5 l üdítő, 
rétes

 B menü  Vaslapon sült filézett csirkecomb rizi-bizi, házi 
vegyes savanyúság, kenyér, 1 korsó sör vagy 0,5 
l üdítő, rétes

Részvételi díj:4000 Ft+áfa /fő Ebéd: várhatóan 1700 Ft/menü
Jelentkezés: legkésőbb 2009. május 29-ig. Körmöczi Eszter, 
CSMKIK, e-mail: kormoczi.eszter@csmkik.hu, tel.: 62/554-

250/146
A kreditpontot érő előadásokra jelentkezni kizárólag a 

Csongrád Megyei Építész és Mérnöki Kamaránál lehet!!! 
Mura Mészáros Zsolt, DÉLZSALU Kft., 

e-mail: delzsalu@vnet.hu, tel.: 30/228-5209.

Ebédet csak az időben leadott jelentkezések esetében tudunk 
biztosítani!
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Szeretne külföldi kereskedelmi,
logisztikai partnereket találni? 

Részt venne termelői vagy 
franchise együttműködésben? 

De nem tudja, hol és hogyan találjon 
megbízható partnereket? 

Mi segítünk!

Hálózatunk eg y i k  nép-
szerű és hasznos szolgálta-
tása az üzleti  partnerköz-
vetítés, közel 40 országban.  

A kamaránkban működő 
Enterprise Europe Network egy 
600 központot felölelő, az Európai 
Bizottság Vállalkozási Főigazgató-
sága által több mint 40 országban 
működtetett nemzetközi vállalko-
zásfejlesztési hálózat tagja. 

Az Enterprise Europe Network 
belső üzletépítő rendszerén (Bu-
siness Cooperation Database – 
BCD) keresztül, díjmentesen le-
hetőséget biztosítunk valamennyi 
érdeklődő vállalkozó részére, 
hogy nemzetközi partnerkeresési 
szándékát üzleti ajánlat vagy 

üzleti ajánlatkérés formájában 
Európa-szerte közzétegye. 

Az Enterprise Europe Network – 
Szeged a BCD-adatbázisba érkező 
külföldi ajánlatok egy részét a ka-
mara web oldalán, a Kamarai Futár 
az Üzleti ajánlatok rovatában és a 
CSMKIK európai uniós elektronikus 
hírlevelében jelenteti meg.

Amennyiben szeretne bekerülni 
ebbe az Európa-szerte ingyene-

sen elérhető adatbázisba, nem 
kell mást tennie, mint kitölteni 
egy adatlapot a partnerkeresés 
részleteivel. 

Bővebb információt a www.
csmkik.hu honlapon találhatnak az 
Enterprise Europe Network logóra 
kattintva, vagy az eenszeged@
csmkik.hu e-mail címen érdek-
lődhetnek.

Úgy érzi, hogy 
vállalkozása csak a jól 

megszokott köröket futja?

Ideje szélesíteni a 
látókörét! 

Látogasson el az Első 
Európai KKV Hétre!

A Csongrád Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara és a kamarában 
működő Enterprise Europe Network 
– Szeged csatlakozva az Európai 
Bizottság által meghirdetett Első 
Európai Kis- és Középvállalkozá-
sok Hete kampányhoz május 6. és 

14. között számos, a vállalkozói 
létformát népszerűsítő eseményt 
szervez Szegeden.

A fenti időtartam alatt Európa-
szerte több mint 500 esemény kerül 
majd megrendezésre a vállalkozók 
támogatásának jegyében, kamaránk 

pedig terveink szerint 8 rendezvény-
nek ad majd otthont. 

Bővebb információt a kkv7@csmkik.
hu e-mail címen kérhetnek,

vagy a www.csmkik.hu honlapon 
találhatnak a hét eseményeiről.

A kamara és az Enterprise Europe 
Network regionális irodája által már-
ciusban indított, tíz hónapon át kezdő 
és leendő vállalkozásoknak tartandó 
térítésmentes képzési sorozat első 
blokkja áprilisban lezárult.

Május 12-én 14 órakor az ér-
deklődők a pályázatírás, pályázati 
menedzsment témakörrel ismerked-
hetnek, kéthetenkénti gyakorisággal, 
4 alkalommal. Az előadásokat Szűts 
László, a VÁTI Kht. szegedi területi 
iroda vezetője tartja, az alábbi te-
matika szerint:

1. A pályázatkészítés alapjai és 
módszertana – elméleti áttekintés

2. A pályázatkészítés alapjai és 
módszertana a gyakorlatban 

3. A pályázatok szakmai megva-
lósításának követelményei 

4. A pályázatok szakmai megvaló-
sítása a pályázó szemszögéből

További képzési napok: május 
26., június 9. és 23.

Jelentkezés módja:

A jelentkezéseket továbbra is folya-
matosan regisztráljuk. A most induló 
új témakörnél azoktól is kérünk 
egyszeri regisztrációt, akik már a 
korábbi képzéseken részt vettek. 

Jelentkezés: telefonon vagy a ka-
marai honlapon a program logóra 
kattintva on-line módon. (tel.: 62/554-
250, www.csmkik.hu)

Bővebb információ: Tanács Edina 
közgazdasági referens (tel.: 62/554-
250/131.m., e-mail: tanacs.edina@
csmkik.hu)

További képzések:
Adózási és számviteli ismeretek
2009. július, szeptember
Marketingismeretek
2009. október–november
Külkereskedelmi alapismeretek
2009. december–2010. január
A képzések időtartama: témán-

ként 4x4 óra, kéthetenkénti gya-
korisággal.

A program aktualitásairól, a ren-
dezvények időpontjáról folyamatosan 

Kezdő vállalkozók képzése a kamarában 2.

Tanuljon vállalkozni!
Pályázatírás, pályázati menedzsment  

tájékozódhat a kamarai honlapról, 
a Kamarai Futárból és a helyi na-
pilapból.

A programot a Nemzeti Fejlesztési 
és Gazdasági Minisztérium támogatja 
a Kis- és Középvállalkozói Célelői-
rányzatból.

Új klub a kamarában
Mi is az az innováció? 

Mire jó az ipar- 
jogvédelem?

Miből finanszírozhatók 
az újítások?

A Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara, valamint a 
kamarában működő Enterprise 
Europe Network iroda az Első 
Európai Kis- és Középvállalkozá-
sok Hete alkalmából innovációs 
klubot indít, melynek keretében 
az innováció irányába mozduló, 
de annak területén járatlan kis- 
és középvállalkozások kötetlen 
formában beszélhetik meg ügyes-
bajos dolgaikat a tapasztaltabb 
vállalkozásokkal, szakértőkkel és 
közvetlen módon tanulhatnak 
egymástól.

Az innovációs klub rendez-
vényére május 11-én 14 órai 
kezdettel kerül sor a kamara 
székházában (Szeged, Párizsi 
krt. 8–12.). 

Bővebb információ a www.
csmkik.hu honlapon. Körmöczi 
Eszter, tel.: 62/554-250/146, e-ma-
il: kormoczi.eszter@csmkik.hu

Új rendelet a telep-
engedélyezésről

A jelenleg hatályban lévő, a 
telepengedélyezés rendjéről szóló 
80/1999. (VI. 11.) kormányren-
deletet 2009. március 31-től teljes 
egészében felváltja, hatályon 
kívül helyezi a 358/2008. (XII. 
31.) kormányrendelet.

Az új rendelet előírásairól má-
jus 14-én 10 órakor kezdődő 
rendezvény keretében tájéko-
zódhatnak az érintettek.

Előadó: Szeged MVJÖ Pol-
gármesteri Hivatal, Általános 
Igazgatási Iroda munkatársa

Helyszín: CSMKIK székháza 
(Szeged, Párizsi krt. 8–12.)

A rendezvényen való rész-
vétel díja a CSMKIK tagdíj- és 
szolgáltatási díj hátralékkal nem 
rendelkező tagjai számára 4000 
Ft/fő+áfa, másoknak 8000 Ft/
fő+áfa.

Részvételi szándékát kérjük 
jelezni, de legkésőbb május 11-ig. 
(Elérhetőségek: tel.: 62/554-250, 
fax: 62/426-149, e-mail: tanacs.
edina@csmkik.hu.)
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A Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium támogatásával megvalósult 
rendezvényen a fiatalok a tavalyi 15 
szakmával szemben az idén 25 szak-
képesítésben mérték  össze tudásukat, 
ezek között új szakmák is megjelentek, 
melyek nagyrészt fémipari és ahhoz 
kapcsolódó hiányszakmák: asztalos, 
kárpitos, bőrdíszműves, nőiruha-készí-
tő, férfiruha-készítő, cukrász, szakács, 
pincér, fodrász, kozmetikus, kereskedő, 
kőműves, ács-állványozó, épületburkoló, 
szobafestő-mázoló és tapétázó, villany-
szerelő, géplakatos, szerkezetlakatos, 
hegesztő, gázvezeték- és készülékszerelő, 
vízvezeték- és központifűtés-szerelő, 
gáz-fogyasztóberendezés és -csőhálózat 
szerelő, központifűtés- és csőhálózat-

A 2008/2009-es tanévben Csong-
rád megyében tíz középiskolából, 
15 szakképesítésben 75 tanuló vett 
részt az idei Szakma Kiváló Tanu-
lója verseny megyei elődöntőjében 
a következő szakmákban: asztalos, 
ács-állványozó, cukrász, épületbur-
koló, gázvezeték- és készülékszere-
lő, hegesztő, kereskedő, kőműves, 
nőiruha-készítő, pincér, szakács, 
szellőző- és klímaberendezés szerelő, 
szobafestő-mázoló és tapétázó, vil-
lanyszerelő, valamint vízvezeték- és 
központifűtés-szerelő.

A Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara szervezésében, 2009. április 
22–24. között, a Hungexpo Buda-
pesti Vásárközpontban másodszor 
került megrendezésre a Szakma Sztár 
Fesztivál, a Szakma Kiváló Tanulója 
verseny országos döntője. Örömünk-
re szolgál, hogy megyénkből hat 
tanuló mérhette össze szaktudását 
és felkészültségét a döntőben, és 
közülük hárman értek el dobogós 
helyezést.

Csongrád megyéből az alábbi tanu-
lók jutottak tovább a döntőbe:

Zsoldos Ferenc Középiskola- és 

Szakiskola:
Dúl Albert  -  hegesztő

Szeged-móravárosi Szakközép- 
és Szakiskola:

Bánóczki Zoltán - vízvezeték-és 
központifűtés szerelő

Korom Ferenc - vízvezeték-és 
központifűtés szerelő

Tímár Tamás - vízvezeték-és 
központifűtés szerelő

Kádár-Németh György – gázve-
zeték-és készülékszerelő

Sághy Mihály Szakképző Is-
kola, Középiskola és Kollégium, 
a Csongrádi Oktatási Központ 
tagintézménye:

Deák Mihály - szellőző- és klí-
maberendezés szerelő

2009. évi SZKTV döntő Csongrád 
megyei helyezettjei:

Sághy Mihály Szakképző Is-
kola, Középiskola és Kollégium, 
a Csongrádi Oktatási Központ 
tagintézménye:

Deák Mihály - szellőző- és klíma-
berendezés szerelő  I. helyezés

Felkészítő tanár: Bakai Mihály
Gyakorlati képzőhely: Panol Plusz 

Ipari és Kereskedelmi Kft.
Szeged-Móravárosi Szakközép- 

és Szakiskola: 
Bánóczki Zoltán - vízvezeték-és 

központifűtés szerelő  II. helyezés
Kádár –Németh György – gáz-

vezeték-és készülékszerelő III. 
helyezés

Felkészítő tanárok: Somogyi László, 
Gyenizse Károly

Gyakorlati képzőhely: Gas-Star 
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Baustudium Szakképzési és Át-
képző Kft.

A szakmánkénti 1–3. helyezett 
érmet és gyakorlati felkészítő ta-
nárával együtt oklevelet kapott, 
emellett a támogatók által biztosított 
díjakkal, különdíjakkal értékelték 
a versenyzők teljesítményét. 

Gratulálunk a díjazottaknak!

A döntőre való felutazást az MMG 
GROuP Kft. biztosította. 

Csongrád megyében 9 középis-
kolából 320 tanuló utazott fel Buda-
pestre, hogy szurkoljanak diáktár-
saiknak. Köszönjük a busztársaság 
közreműködését.

A csongrádi Deák Mihály az ország legjobb klímaszerelő tanulója                                                            

Szakma Sztár Fesztivál a vásárközpontban
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara április 22–24. között másodszor 

rendezett a Szakma Sztár Fesztivált, a Szakma Kiváló Tanulója verseny orszá-
gos döntőjét a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban. A verseny célkitűzése 
továbbra is kiemelten a gyakorlatigényes, ,,fizikai” szakmák társadalmi presz-

tízsének és vonzerejének növelése a szakmunkás pályamodell bemutatása és 
népszerűsítése révén. A döntőben 93 iskolából 209 tanuló mérte össze tudását 
25 szakmában. A fesztiválra közel 11 ezer látogató érkezett, köztük 8000 diák 
vidékről, a kamara által szervezett buszokkal. 

szerelő, valamint  szellőző- és klíma-
berendezés-szerelő

A versenyre jelentkező – a  szakkép-
ző intézményekben végzős – tanulók   
létszáma ez évben megközelítette a 
2600 főt, szemben a tavalyi versennyel, 
amelyre valamivel több mint 2000 fő 
jelentkezett.

A döntőbe való bejutáshoz szüksé-
ges írásbeli vizsgákat ez év tavaszán a 
területi kamarák bevonásával sikerült 
lebonyolítani. Az elődöntőben 60% 
felett teljesített 671 tanuló mentesült 
a szakmai záróvizsga írásbeli felada-
tának megírása alól.

A döntőbe országosan 93 iskolából 
209 tanuló jutott be, akikre a nagysza-
bású fesztivál keretében megrendezett 

Telefonáljon
akár egy helyi hívás díjáért külföldre is !

Cége telefonköltségének jelentős részét más fontos dologra 
költheti úgy, hogy Önnek még beruháznia sem kell.

Internet alapú szolgáltatást kínálunk a meglévő al-
központi rendszerére illesztve, analóg telefonközpontja 
felhasználásával.

Ajánlatunkért hívjon most utoljára drágán!

MMG Group Kft., az Ön partnere! Vállalunk: 
•	 Rendezvényeket
•	 Iskolai kirándulásokat
•	 Kül- és belföldi utakat
•	 Sportegyesületeket
•	 Iskola- és munkásjáratokat
•	 Zarándokutakat
A személyszállítást 30-50 fős befogadó képességű 

kis és nagy autóbuszokkal vállaljuk. Figyelje akciós 
ajánlatainkat! www.mmggroup.hu

62/551-110

döntő első két napján a gyakorlati és 
szóbeli megmérettetés várt. 

A harmadik nap az ünnepélyes 
eredményhirdetés, záróünnepség 
napja volt. 

Annak a tanulónak, aki a döntőben 
teljesítette a szakmai és vizsgakövetel-
ményekben előírt gyakorlati és szóbeli 
vizsgarészek legalább 60%-át, ezen 

vizsgarészekből nem kell záróvizsgát 
tennie. Az a több mint 100 versenyző 
pedig, aki minden feladatrészt 60% 
felett teljesített, mentesült  a teljes 
szakmai vizsga alól. 

Ifjú szakmunkások versenye
A Szakma Kiváló Tanulója versenyt 

ez évben is kiegészítette a korábban 

végzett ifjú szakmunkások szakmai 
versenye, amely – a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium javaslatára – 
villanyszerelő és szakács szakmákban 
egyidejűleg  a Worldskills 2011 és 
Euroskills 2010 nemzetközi versenyek 
előválogatója is volt.

További információk és fotógaléria 
a www.szakmasztar.hu   honlapon. 

A Szakma Kiváló Tanulója verseny  eredményei
Deák Mihályra joggal büszkék oktatói
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A 15-ös osztály fodrászszekciója  
április 19-én vasárnap egész napos 
szakmunkásvizsga-felkészítő tanfo-
lyamot szervezett. A rendezvényre 
a Szeged-móravárosi Szakközép- 
és Szakiskola tápai épületének 
aulájában került sor.

Az esemény aktualitása, jelentősé-
ge és a kiváló felkészítő szakemberek-

nek köszönhetően a rendezvény közel 
150 tanulót, oktatóikat, tanáraikat 
vonzotta. A rendezvényen részt vett 
Szügyi György, a kamara oktatási 
bizottságának elnöke  és dr. Hadik 
György, a 15-ös osztály elnöke is. Az 
iskola nevében Feketű Béla iskola-
igazgató fogadta és köszöntötte az 
egybegyűlteket, majd Orcsik Sán-
dor, a kamara alelnöke nyitotta 

meg az egész napos 
eseményt.

A nap során az I. II. 
és a III. éves fodrászta-
nulók, valamint a gya-
korlati oktatók részére 
szakmai vizsgaműve-
letek bemutatására, 
értékelési szempontok ismertetésére 
került sor, majd betekintést kaptak 

A kompetenciafejlesztés a fenntarthatósági 
menedzsment érdekében az európai kézmű-
iparban című Leonardo szakképzési innováció 
transzfer projekt fontos állomása volt az április 
1–3. között Szegeden, a kamaránkban, meg-
tartott 2. nemzetközi partnertalálkozó.

Az Euro Crafts 21 kétéves projekt vezetői 
az ausztriai Plenum – Egyesület a Holisztikus 
Fenntartható Fejlődésért és a Faktor 10 Intézet, 
amelyekhez egy finn egyetem, a Szlovák Keres-
kedelmi és Iparkamara Trencsényi Regionális 
Kamarája, spanyol és osztrák vállalkozások 
kapcsolódtak kamaránkon kívül. 

A projekt arra fókuszál, hogy az európai 
kézműipari szektorban a fenntarthatósági me-
nedzsment szempontjai integrálódjanak a képzési 
és tanácsadói tevékenységbe. Ennek elérését egy 
korábban kidolgozott kísérleti projekttermék 
innováció transzfere szolgálja. Az a korábbi pro-
jekt a németországi Észak-Rajna-Wesztfáliában 
működő kézműipari szektor vállalkozásai szá-
mára kifejlesztett és kipróbált egy átfogó képzési 
és tanácsadási koncepciót a fenntarthatósági 
menedzsment területén. Erre építve a projekt fő 
célkitűzése az, hogy a szektor lehetséges célcso-
portjainak figyelmét minél szélesebb körben hívja 
fel az értékfenntartó gazdálkodás fontosságára és 
fejlessze az ehhez szükséges kompetenciákat. A 
projekt célcsoportjainak köre magába foglalja a 
szakképzésben dolgozó oktatókat és tanárokat, 
a kézműipari szektor gazdálkodó szervezeteit, 

Kompetenciafejlesztés, fenntarthatóság

Vizsgafelkészítő fodrászoknak

Vasárnap a suliban

a versenyek világába. Babafejeken 
készített versenyfrizurákon rendeztek 
bemutatókat, amelyekből ötleteket 
lehetett meríteni a vizsgaműveletek 
színvonalas elkészítéséhez.

A  rendezvény fő szervezője, elő-
adója Tombáczné Szemerédi Zsu-
zsanna, a fodrászszekció elnöke 
volt. A színvonalas rendezvényen 
közreműködött: Csányi György, Cseh 
István, Kormány Imréné, Meszlényi 
Tamásné, Presztóczky Veronika és 
Szakálné Zsiga Renáta mesterek.

A  rendezvény hasznos és példa-
értékű volt, amely egyrészt a követel-
ményszint megismerését,  másrészt a 
vizsgára való felkészülést segítette.

Orcsik Sándor 
kézműipari alelnök

illetve vezetőit, és azokat a tanácsadó és ka-
marai szervezeteket, amelyek az eredmények 
multiplikátorai lehetnek.

A szegedi nemzetközi partnertalálkozón a 
projektpartnerek megvitatták az egyes partner 
országokban jelenleg folyó fenntarthatósági 
menedzsmentképzésekre vonatkozó helyzet-
elemzéseket, illetve a képzési szükségletek 
felméréseinek és az érintettek elemzésének 

eredményeit. A német partner bemutatta a 
már meglévő képzési és tanácsadói koncep-
ciót, és meghatározásra kerültek a képzők 
képzéseinek időpontjai, ez Szegeden június 
9–10-én lesz.

A projekttel kapcsolatos bővebb információ 
Gál Zsuzsannától és dr. Tráserné Oláh Zsuzsan-
nától kérhető a kamarában. A projekt honlapja 
a www.eurocrafts21.eu címen megtalálható.

Leonardós partnertalálkozó Szegeden

Jó fejek a műfejek

Orcsik Sándor köszönti a fodrásztanulókat
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Alkoholtermékek készletnyilvántartása
Az 5/2009. (III. 27.) PM rendelet módosította a jövedéki adóról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet szabályait. Eszerint az üzletek 
működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály szerinti Vendéglátás 
cím alatti üzletkörökben alkoholterméket forgalmazó nem jövedéki engedélyes 
kereskedőnek (vendéglátó) az alkoholtermék-készletforgalmi szabályzata május 
elsejétől kezdődően legalább az alábbiakat kell hogy tartalmazza: a vendéglátó 
neve, székhelye, adószáma; az üzlet megnevezése, címe; az alkoholtermék-forga-
lom külön nyilvántartásban rögzítésre kerülő adatainak (beszerzés, értékesítés, 
nyitó- és zárókészlet) részletezettsége, mennyiségi egysége; a forgalmi adatok 
megállapításának alapját képező időszak; az időszak forgalmi adatai megállapítá-
sának és a külön nyilvántartásban rögzítésének időpontja;, az időszaki zárókészlet 
megállapításának módszere; készletfelvétel alkalmazása esetén a készletfelvétel 
módja. A jogszabály 2009. május 1-jén lépett hatályba, rendelkezései a Magyar 
Közlöny 38. számában olvashatók.

A munkavállalónak okozott kárért  
a magánmunkáltató is objektíven felel

Az Alkotmánybíróság 41/2009. (III. 27.) AB határozatával 2009. december 
31-i hatállyal megsemmisíti a Munka törvénykönyve 175. §-ának (1)-(2) be-
kezdéseit.

A hatályos rendelkezés alapján a legfeljebb tíz főfoglalkozású munkavállalót 
foglalkoztató magánszemély munkáltató, a munkavállalónak okozott kárért 
vétkessége esetén felel. Ezzel szemben a 174. §-ban meghatározott általános 
szabály értelmében a munkáltató felelőssége objektív.

Az Alkotmánybíróság a határozat indokolásában többek között kifejti, hogy 
önmagában a foglalkoztatotti létszám alapján a munkáltató gazdasági helyzete, 
teljesítőképessége, pénzügyi helyzete nem ítélhető meg. Kizárólag a munkáltató 
cégformájától sem függ a fizető-, illetve teljesítőképessége. Az Alkotmánybíróság 
megállapította, hogy nincs ésszerű alkotmányos indoka a munkáltatói felelősségi 
alakzatok közötti, a cégformán és a foglalkoztatotti létszámon alapuló különb-
ségtételnek. A határozat a Magyar Közlöny 38. számában jelent meg.

Pályakezdők és részmunkaidős foglalkoztatás 
támogatása

A 70/2009. (IV. 2.) korm. rendelet szerint a munkaügyi központokhoz lehet 
pályázni a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasz-
talat-szerzésének és a részmunkaidős foglalkoztatás támogatására.

A munkaügyi központ támogatást nyújt a munkaadó kérelmére, ha a munkaadó 
a pályakezdő álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatását napi, 
legalább négyórás munkaidőben, és legalább 365 napi időtartamra vállalja. A 
támogatás olyan pályakezdő álláskereső munkatapasztalat-szerzéséhez nyújtható, 
aki az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételétől számított legalább 90 napig 
a munkaügyi központtal együttműködött. A támogatást a foglalkoztatás időtar-
tamára, legfeljebb azonban 365 napra a pályakezdő foglalkoztatásával kapcsolatban 
felmerülő bérköltség 50 és 100%-a közötti mértékben lehet megállapítani. 

A munkaügyi központ felhívás alapján támogatást nyújthat a munkaadó 
kérelmére, ha a munkaadó a vele teljes munkaidőben munkaviszonyban álló 
munkavállalót részmunkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csök-
kentésének megelőzése érdekében. 

A támogatás mértéke a munkavállalónak a kieső munkaidejére járó személyi 
alapbérének 80 százalékáig, valamint annak járulékáig terjedhet. A támogatás 
összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos kötelező legkisebb 
munkabér másfélszeresét. A támogatás legfeljebb 365 napra nyújtható.

A munkaügyi központ 2009-ben akkor köteles a támogatásokra felhívást 
közzétenni, illetve a jogszabályi feltételeknek megfelelő munkaadó kérelmére 
a támogatást nyújtani, ha a Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprészének 
általa felhasználható keretében a pénzügyi eszközök rendelkezésre állnak. A 
kormányrendelet a Magyar Közlöny 42. számában jelent meg.

Korlátozzák az egyoldalú banki szerződésmódosítást 
2009. évi XIII. számon elfogadta a Parlament a pénzügyi közvetítőrendszer 

felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. A 
változások célja, hogy korlátozza a pénzügyi intézmények egyoldalú, az ügyfél 
számára hátrányos szerződésmódosítását. Annak érdekében, hogy az ügyfél va-
lóban értesüljön a kedvezőtlen változtatásról, és lehetősége legyen felmérni más 
pénzügyi intézmény szolgáltatásait is (azaz például bankot váltania), a módosítás 
szerint a hirdetményi közzététel mellett közvetlenül is értesíteni kell az ügyfelet 
a szerződésmódosításról. Az értesítési határidő a szerződésmódosítás hatályba 
lépését megelőző 60 nap. 

Kedvező változás, hogy az ügyfél a szerződésmódosítás hatályba lépéséig 
ingyenesen felmondhatja a szerződést. Ráadásul a jövőben a bankok csak az 
eredeti szerződésben egyértelműen megnevezett esetekben módosíthatnak szer-
ződést, és ennek bizonyítása vitás esetben a bankot terheli. A szerződés nem lesz 
módosítható egyoldalúan új díj bevezetésével. A törvény a Magyar Közlöny 43. 
számában jelent meg, főszabályként 2009. május 3-án lépett hatályba.

MNB árfolyamok
A Magyar Nemzeti Bank április 3-án közleményt tett közzé a hivatalos 

devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított 
árfolyamairól. Az árfolyamokat tartalmazó táblázat a Hivatalos Értesítő 2009. 
évi 13. számában tekinthető meg.

Változnak a könyvviteli szolgáltatók 
nyilvántartásának szabályai

A 74/2009. (IV. 8.) korm.-rendelet a könyvviteli szolgáltatást végzők nyil-
vántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) korm.-rendelet módosításáról szól. 
Eszerint mérlegképes könyvelő – a nyilvántartásba vétel szempontjából, külön 
kérelem és egyedi elbírálás alapján – az, akinek külföldön szakirányú felsőoktatási 
intézményben szerzett oklevelét a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott 
szakok valamelyikén kiállított, közgazdász végzettséget tanúsító dokumentum-
ként 1995. május 1-je után elismerték. Feltétel továbbá, hogy rendelkezzen a 
magyarországi tevékenység gyakorlásához szükséges, a mérlegképes könyvelői 
képesítésre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott ismeretekkel és 
nyelvtudással, továbbá Magyarországon szerzett hároméves számviteli, pénzügyi, 
ellenőrzési gyakorlattal.

A szakmai továbbképzési kötelezettség a nyilvántartásba vett személyt a nyil-
vántartásba vételt követő – április 1. és december 31. közötti – továbbképzési 
évtől kezdődően terheli. A rendelet szerinti, kötelezően használatos adatlapok 
letölthetők a Pénzügyminisztérium honlapjáról (www.pm.gov.hu), valamint a 
Kormányzati Portálról (www.magyarorszag.hu) is. A kormányrendelet 2009. 
október 1-jén lép hatályba, teljes szövege a Magyar Közlöny 46. számában 
tekinthető meg.

Állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatala 
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 42/2008. (IV.11.) számon FVM 

rendeletet alkotott az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az 
értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről 
szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM együttes rendelet módosításáról. A módosuló 
előírások 2009. május 1-jén léptek hatályba. A jogszabály a Magyar Közlöny 49. 
számában tekinthető meg.

Start-kártya felhasználásának szabályai 
A pénzügyminiszter 8/2009. (IV.11.) rendeletével módosította a Start-kártya 

felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának 
részletes szabályairól szóló 31/2005.(IX. 29.) PM rendeletet. A módosítás első-
sorban az adatszolgáltatások tartalmát és határideit érinti, a módosított rendelet 
újrafogalmazta az alaprendelet 1. és 2. számú mellékleteit. A jogszabály-módosítás 
a Magyar Közlöny 49. számában jelent meg.

APEH 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. 2009. május 1-je és május 31-e 
között alkalmazható üzemanyagárak: 

ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin ................ 267 Ft/l
Gázolaj ............................................................. 262 Ft/l
Keverék ............................................................ 291 Ft/l 
LPG autógáz  .................................................. 157 Ft/l
Az APEH közlemény a Hivatalos Értesítő 2009. évi 18. számában jelent 

meg.
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Ez a benyújtási forma már 2005. 
év januárjától létezett, de az elektro-
nikus aláírás kötelezővé tétele sok 
céget riasztott el ettől a lehetőségtől. 
A papír alapú beszámolók feldolgo-
zása sok időt vett igénybe, melynek 
következtében a beszámolókból 
származó információk a verseny-
társak, hitelezők számára már csak 
tájékoztató jellegűek voltak.

A beszámolók elektronikus 
formában történő benyújtásának 
kötelezővé tétele csökkentheti az 
adminisztrációs terheket, lénye-
gesen csökkenti a feldolgozás 

Csökkenti az adminisztrációs terheket, gyorsabb, egységesíti a letétbe helyezést és a közzétételt 

Elektronikus beszámoló 
Felhívjuk a tisztelt kamarai tagok figyelmét, hogy május 

1-jén életbe lépett az a rendelkezés, miszerint kizárólag 
elektronikus formában lehet a beszámolókat benyújtani.

időtartamát, illetve egységesíti a 
letétbe helyezést és közzétételt.

Az elektronikus benyújtáshoz 
elsősorban szükséges egy olyan sze-
mély, aki rendelkezik ügyfélkapu 
regisztrációval. Ez a személy lehet 
a cég tulajdonosa, könyvelője vagy 
akár egy ügyvéd is.

A beszámoló két módon készít-
hető el:

könyvelő program segít-o 
ségével

egyénileg használt Excel o 
táblában vagy Word dokumen-
tumban

A www.cegszolgalat.hu oldalról 
egy segédprogramot kell letölteni, 
melynek segítségével az elkészített 
iratokat átalakítjuk PDF formá-
tumba, amelyek már alkalmasak az 
ügyfélkapun keresztüli benyújtásra. 
Most már nincs szükség elektronikus 
aláírásra vagy időbélyegzőre. 

Az új beadási rendszer biztosítja, 
hogy a cégek ne mulasszák el a 
közzétételt és a letétbe helyezést. A 
közzétételi díj megfizetése továbbra 
is kötelező. A megfizetés előtt a 
www.srv.e-signo.hu/menu oldalon 
el kell készíteni az utalványminta 
kérelmet, melyet el kell küldeni az 
Államkincstárnak. Ezt követően 
a megadott e-mail címre külde-
nek egy 16 jegyű kódot, melyet 

a közzétételi díj átutalásakor 
a közlemény rovatba be kell 
írni, és ezzel együtt utalható a 
3000 forintos díj. Az új rendszer 
lényegesen szigorítja a befizetések 
ellenőrzését és a mulasztókkal 
szembeni fellépést.

Az elektronikusan benyújtott 
beszámolót nem kell a cégbíróság 
felé is megküldeni.

Az új rendszer segítségével a 
beszámolók teljes körű nyilvá-
nossága biztosítható. Az e célra 
létrehozott www.e-beszamolo.
irm.hu weboldalon cégnév, 
cégjegyzékszám vagy adószám 
megadásával bárki regisztráció 
nélkül, ingyenesen megnézheti 
a beszámolókat.

A rendezvény előadói voltak: a APEH Dél-
alföldi Regionális Igazgatóságtól dr. Nagy Péter 
igazgatói tanácsadó és Kelemenné Szalma Mária 
főtanácsos; az Allianz Hungária Biztosító Zrt. 
részéről Zahorán Tamás területi értékesítési 
igazgató és Dancsné Nagy Zsuzsanna pénz-
ügyi főosztályvezető; az ING Biztosító Zrt. 
Magánnyugdíj Pénztár részéről Koltainé Justin 
Julianna kiemelt értékesítési vezető és Zakar 
Jánosné pénzügyi főtanácsos. Az előadások sorát 
a nyugdíjpénztárak előadói kezdték. 

A tőke marad
A nyugdíjpénztárak vezető munkatársai külön-

külön ismertették a pénztárak belső felépítését, 
megalakulásukat, illetve működésüket integráló 
jogszabályokat, a belépést lehetőségeit és azokat az 
eseteket, amikor ez kötelező. Elmondták továbbá 
azt is, lehetőség van arra, hogy a magánszemély 
nyugdíjpénztárt változtasson, ha nem elégedett 
a saját pénztárával. Előfordulhat azonban az is, 
hogy a munkáltató nem akar több nyugdíjpénz-
tárral szerződésben lenni. Ilyen esetekben azt 
kéri, hogy a dolgozója a vele szerződésben lévő 
nyugdíjpénztárt válassza. Részletesen ismertették 
a nyugdíjpénztárváltás eljárásait. Arra a hallgatói 
kérdésre, hogy a jelen világgazdasági válság milyen 
hatással volt, illetve van a nyugdíjpénztárakra, a 
főosztályvezető asszony megnyugtató választ adott. 
A válság természetesen veszteséget produkált a 
pénztáraknál is, de ez csak a hozamot érintette, 
ezt is csak átmenetileg, a tőke változatlanul 
megmaradt, tehát nem csökkent.

Amit a nyugdíjpénztárakról és a 2008. évi társasági adóbevallásról tudni kell

Terítéken a nyugdíjpénztárak
A kamarán belül működő számviteli klub és az Enterprise Europe Network Szeged ren-

dezvényt szervezett április 8-án a társasági adóval és nyugdíjpénztárral kapcsolatos aktuális 
kérdésekről. Az előadás megszervezésének előzménye az a 2007. év december elején nagy 
érdeklődéssel kísért előadás volt, amelyen a könyvelők és az érdeklődő vállalkozók megismer-
kedhettek a nyugdíjpénztárak várható egyeztetési feladataival. Az előadások témái ezúttal: 
a nyugdíjpénztárak jogállására és alapítására vonatkozó rendelkezések, a tagsági viszonnyal 
kapcsolatos szabályok, a társasági adóbevallásra való felkészülés, az adóalanyok köre, adó 
mértéke, minimis rendelet és a társasági adó összefüggések, a jövedelem /nyereség/ minimum 
a társaságoknál 2008. évben. 

Koltainé Justin Julianna az ING Biztosító Zrt. 
felépítésének, működésének, eredményeinek 
paramétereit ismertette, és az évenkénti növeke-
dési ütemeket grafikonon mutatta be. Elmondta, 
hogy a magánnyugdíjpénztárak megalakulását, 
működtetését egységes törvények, jogszabályok 
szabályozzák.

Egyeztet az APEH
2009. évben az APEH 2007–2008. évekre 

vonatkozóan egyeztetéseket indított el a nyug-
díjpénztárak folyószámláin felgyülemlett és 
az egyedi folyószámlákra azonosítási adatok 
hiányában nem lekönyvelhető tételek miatt. Az 
első negyedév ezeket az egyeztetési feladatok 
megoldását figyelemmel kisérve kedvezően és 
eredményesen zárult. Könyvelőktől panasz nem 
érkezett, ami azt jelenti, hogy a nyugdíjpénztárak 
és az APEH  eredményes munkát végeztek.

Mint ismeretes, 2006 végéig munkáltatók, vál-
lalkozók bevallási kötelezettséggel rendelkeztek a 
nyugdíjpénztárak felé. Amennyiben az eddig terjedő 
időszakokban bevallási kötelezettség elmaradás történt, 
jelenleg még van lehetőség az elmaradt bevallások, 
pótbevallások pénztárhoz való benyújtására. 2007 
január elseje után bevallásokat a pénztár nem fogad. 
Amennyiben előfordul, hogy a befizetés, átutalás 
tévedésből nem annak a magánnyugdíjpénztárnak 
a folyószámlájára történik, amelynek tagja a befi-
zető, vagy átutaló, a pénztárak közti folyószámla 
rendezésére nincs lehetőség. Ennek megoldása 
kizárólag az APEH hatáskörébe tartozik. A 0917-
es nyomtatványon vissza kell kérni a túlfizetésként 

jelentkező összeget, és ezt be kell fizetni, illetve át 
kell utalni a tényleges magánbiztosító APEH-nál 
nyilvántartott adózói folyószámlára.

2006. 12. 30-i állapotnak megfelelően minden 
magánnyugdíjpénztár megküldte tagjainak az 
elszámolást, mely a tőke és hozam alakulásáról 
értesítette a nyugdíjpénztári tagokat.

2009. évről 2010. 2. 28-ig minden magán nyugdíj-
pénztár köteles egyenlegértesítőt küldeni.

Zakar Jánosné tájékoztatta a megjelenteket, 
hogy az ING Biztosító minden évben több al-
kalommal egynapos tájékoztató előadást szervez 
az önkéntes és magánnyugdíjpénztárakról, ahol 
az érdeklődők tájékoztatást kapnak a pénztár 
felépítéséről, vagyonkezelési szabályzatáról, 
vagyonkezeléséről, adminisztrációs és nyilván-
tartási bevallási kötelezettségéről.

Ezeken az előadásokon szívesen látná a köny-
velőket is, hisz fontosnak tartja a szoros mun-
kakapcsolat kialakítását, melyben partnerek 
szeretnének lenni.

Együttműködés a pénztárakkal
Dr. Nagy Péter, az APEH igazgatói tanácsadója 

részletesen ismertette, milyen változások történtek 
a külföldiek adókötelezettségét illetően, valamint 
tájékoztatást adott: a 2007-től alkalmazandó 
jövedelem-(nyereség) minimum megállapítására 
vonatkozó rendelkezések változásairól, az adóalap 
korrekciós tételeiről, valamint a csekély összegű 
(de minimis) támogatásokról.

Az előadások végén, az érdeklődésre való 
tekintettel, a számviteli szekció elhatározta, azzal 
a kéréssel fordul a kamara vezetőihez, hogy a 
magánnyugdíjpénztárakkal a CSMKIK kössön 
együttműködési megállapodást, annak érdekében, 
hogy a könyvelők és a magánnyugdíjpénztárak 
között szorosabb legyen a kapcsolat, hiszen ez a 
feltétele egy igazán eredményes partnerkapcsolat 
kialakulásának.

Dobó Attiláné
a számviteli szekció vezetője
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Az alábbi ajánlatokhoz tartozó 
cégadatokkal kapcsolatban az Ön 
vállalkozásadatainak megadásával 
(cégnév, cím, kapcsolattartó neve, 
telefon, faxszám, e-mail cím, esetleg 
weboldal elérhetősége) bővebb infor-
máció kérhető az eenszeged@csmkik.
hu e-mail címen vagy a 62/426-149-es 
faxszámon.

Enterprise Europe 
Network

0905-01 Szerszámok és felsze-
relések (nyomásmosó, generátor, 
vízszivattyú, anyagkezelő berende-
zések, permetezők, rönkfaaprítók) 
angol disztribútora és gyártója 
(mezőgazdasági, mérnöki, autó-
ipari és építőipari felhasználás) 
szeretné felvenni a kapcsolatot ke-
reskedelmi közvetítőkkel, franchise 
és joint-venture iránt érdeklődő 
cégekkel.

0905-02 Török cég, mely újra-
hasznosítással és szintetikus szálak, 
PET pehely és forgács, hulladékból 
készített polipropilén granulátum 
gyártásával foglalkozik, importő-
rökkel, kereskedelmi partnerekkel 
és R&D partnerekkel szeretné 
felvenni a kapcsolatot.

0905-03 Szerves növényvédő 
szer gyártásával foglalkozó angol 
cég kifejlesztett egy új terméket, 
melynek forgalmazását 2010-től 
engedélyezik. A cég a termék forgal-
mazására keres disztribútorokat.

0905-04 Kiskereskedelemben 
használatos speciális tárolódobozok 
gyártásával és disztribúciójával 
foglalkozó német cég karton-
ból készült tárolók (paperboard 
container) beszállítóival szeretné 
felvenni a kapcsolatot. Keresnek: 
hullámkartont, keménykartont és 
kraftpapírt.

0905-05 Angol vállalkozás vállal-
ná műszerek és laboratóriumi esz-
közök képviseletét, disztribúcióját. 
A cég irodákat szeretne létrehozni 
külföldön, melyek a cég mérnöki 
szolgáltatásainak széles skáláját 
ajánlanák (kalibrálás, karbantartás, 
installáció, projektmenedzsment, 
műszaki megoldások, design és 
on-site support).

0905-06 Élelmiszer-, csomagoló-
ipari és reklámcégek által használt 

Szeretne az otthona kényelméből 
válogatni a legújabb partnerke-
resések között? 
Látogasson el honlapunkra!

Ha szeretne még több üzleti 
ajánlat közül válogatni, vagy sze-
mélyre szabott értesítéseket kapni 
a legújabb profilokról, kattintson 
a www.csmkik.hu honlapon az 
Enterprise Europe Network logóra, 
ahol az „Aktuális partnerkeresések” 
menüpontban további partner-
kereséseket találhat, innovációs 
rovatunkban pedig regisztrálhat az 
Ön által megadott témakörökben 
megjelenő, legújabb partnerke-
resésekért. (Bővebb információ: 
eenszeged@csmkik.hu)

Szeretne külföldi kereskedelmi, logisztikai part-
nereket találni? Részt venne termelői vagy franchise 
együttműködésben? Van olyan ötlete, vagy technoló-
giai megoldása, melyet továbbfejleszteni, értékesíteni 
szeretne? Esetleg Önnek van szüksége valamilyen 
egyszerűbb, olcsóbb technológiára, módszerre, mellyel 
könnyebben, gyorsabban és hatékonyabban működ-
tethetné 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 középvál-
lalkozások nemzetközi partnerkereséseinek meghirdetésére. Adatbázisainkban 
jelenleg közel 10 000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.

PET fólió, színezett PET sheet és 
lenticular sheet és transzparensek 
török gyártója importőröket és 
kereskedelmi partnereket keres.

0905-07 Ír cég szoftver diszt-
ribútorokkal szeretné felvenni a 
kapcsolatot, akik népszerűsítenék 
és értékesítenék szoftverét: a ter-
mék egy desktop alkalmazás, mely 
alkalmas arra, hogy a nyomdakész 
publikációkat digitális magazinok/
újságok/brosúrák vagy könyvekben 
való megjelenésre alkalmas for-
mába konvertálja kevesebb mint 
1 perc alatt.

0905-08 Lovászati termékek 
disztribúciójával foglalkozó ír cég 
új beszállítókkal szeretné felvenni 
a kapcsolatot (lóugrató kerítések és 
nyergek, egyéb termékek pónilovak 
számára).

0905-09 Gyógyszerkészítmé-
nyeket, higiéniai, antiszeptikus és 
kozmetikai termékeket gyártó szír 
cég partnereket keres, akik vállalják 
termékei disztribúcióját.

0905-10 Használt teherautók és 
nehézgépjárművek kereskedelmével 
foglalkozó szír cég képviselőket, 
disztribútorokat keres Európá-
ban.

0905-11 Angol cég kifejlesz-
tett egy eszközt – „Door Finger 
Protector®, mely megakadályozza az 
ujjak ajtóval történő odacsukását. 
Alternatív forrásokat keresnek 
licenc alatt történő gyártáshoz. 
Olyan új gyártókat és alvállal-
kozókat keres, melyek képesek a 
termék kivitelezésére és legyártá-
sára. Keresi továbbá kis műanyag 
részek gyártására alkalmas lágy és 
kemény PVC és PVCu anyagok 
gyártóit.

0905-12 Cukormentes, vita-
minokat tartalmazó diétás és 
egészséges élelmiszereket gyártó 
orosz cég kifejlesztett egy pre- 
és probiotikumokat tartalmazó 
müzliszeletet, melynek közös gyár-
tására keres olyan partnert, amely 
jelenleg is foglalkozik müzliszeletek 
gyártásával.

0905-13 IT szolgáltatásokkal 
foglalkozó angol cég régi és új 
könyvek, használt és új kompute-
rek, audio- és videóberendezések 

és digitális kamerák on-line érté-
kesítését szeretné megvalósítani. 
Ehhez keresi az említett termékek 
beszállítóit. 1. A könyvek témái: 
vallás, oktatási anyagok, egyetemi 
jegyzetek, számítógépes tudomá-
nyok, építőipar és építészet, álta-
lános orvostudomány, beleértve 
az ápolási és biomedical ismere-
teket, jog, IT, üzleti tanulmányok 
stb. – egyetlen kritérium, hogy az 
anyagoknak ANGOL nyelvűeknek 
kell lenniük; 2. komputerek: kézi 
számítógépek, PDA-k, laptopok, 
szoftver, hardver és egyéb periféri-
ák; 3. audio- és videoberendezések: 
játékkonzolok, mp3 és mp4 leját-
szók, házimozik, videojáték CDk 
és DVDk; 4. digitális kamerák 
és kellékeik: memóriakártyák, 
lencsék, táskák, akkumulátorok, 
vakuk stb. A termékek szárma-
zására vonatkozóan nincs előírás, 
de előnyben részesülnek azok a 
termékek, melyek angol nyelvű 
használati útmutatóval vannak 
ellátva.

ITD üzleti hírek
0905-14 Görög vállalat ma-

gyarországi csincsillatenyésztő 
farmokkal szeretne kapcsolatba 
lépni, csincsillaszőrmét szeretne 
vásárolni.

09-07/E/GR-1
0905-15 A Dániához tartozó, 

Faröer szigeti bútorkereskedő cég 
olcsó bútort keres iskolák, óvodák 
részére, továbbá vásárolna iroda-
bútort is.

09-07/E/FO-1
0905-16 Francia cég a következő 

termékek gyártóit keresi Magyar-
országon: furnérlemez, préselt/
rétegelt falemez, ajtók, parketta, 
laminált falemez (MDF típusú). 
A cég importálni szeretné a ter-
mékeket Franciaországba.

09-07/E/FR-1
0905-17 Egy horvát cég hulladék 

papír feldolgozó/felvásárló cégekkel 
szeretne kapcsolatba lépni.

09-07/E/HR-1
0905-18 Kaunasi cég vízi jár-

műveket, elsősorban jó minőségű 
és dizájnos vízibicikliket keres 
Magyarországról.

09-07/E/LT-1
Technology offers and 

requests
Az alábbi technológiai ajánlatokhoz 

tartozó cégadatokkal kapcsolatban az 
Ön vállalkozásadatainak megadá-
sával (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.)

0905-37 Title:A pack-opening 
multi-tool

Abstract:A uK professional 

inventor has developed a multi-
tool for opening packages. It is 
compact, and safer compared to 
other tools for the purpose. License 
and commercial agreements are 
sought with manufacturers of 
household items and tools. The 
product successfully retails in the 
uK with a good margin.

(TECHNOLOGY OFFER, ref.:09 
GB 41n8 3DEC)

Detailed information:
h t t p : / / 1 6 0 . 4 4 . 2 5 1 . 1 0 /

matching/completerec.cfm?BBS_
ID=157332&COMPANY=633801

0905-38 Title:A production line 
for door frames and leafs made 
from PVC

Abstract:A Polish SME that has 
been producing PVC windows and 
door for several years is seeking 
production line for window frames 
and door leafs made from PVC. The 
company is the largest producer 
of PVC and aluminum windows 
at eastern Poland market. The 
company is interested in initiation 
of technical cooperation, license 
agreements, as well as in innovation 
financing.

(TECHNOLOGY REQUEST, 
ref.:09 PL 61AJ 3CZI)

Detailed information:
h t t p : / / 1 6 0 . 4 4 . 2 5 1 . 1 0 /

matching/completerec.cfm?BBS_
ID=156798&COMPANY=633801

0905-39 Title:Rational use of 
thermal energy for insulated bu-
ilding

Abstract:An Italian SME, 
o p e r a t i n g  i n  t h e  f i e l d  o f 
construction, is looking for partners 
with large experience in the same 
sector in order to develop new 
technologies to realise buildings 
with dry methods without using 
cementation slurry.

(TECHNOLOGY REQUEST, 
ref.:09 IT 53U6 3D9U)

Detailed information:
h t t p : / / 1 6 0 . 4 4 . 2 5 1 . 1 0 /

matching/completerec.cfm?BBS_
ID=157170&COMPANY=633801
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Rókusi Könyvelő Iroda
könyvelés, bérszámfejtés,  
cégalapítás, e-bevallások,  

jogszabályfigyelés, 
tanácsadás, szabályzatok regisztrált szakemberekkel. 

A mostani gazdasági helyzetben minden cégvezető törekszik 
kiadásai csökkentésére, ugyanakkor új piacokra, termékekre és 
szolgáltatásokra is szert kell tennie.

Szeretnénk segíteni Önöknek abban, hogy minél szélesebb 
körben tudják bemutatni tevékenységüket, szolgáltatásaikat, 
piaci üzeneteiket, és mindezt minden korábbinál kedvezőbb 

feltételekkel. Ennek érdekében áttekintettük a  
hirdetési tarifáit, és ezúton értesítünk mindenkit, hogy augusztus 

31-ig egységesen 20%-kal mérsékeljük (a táblázatban szereplő) 
hirdetési árainkat. 

Örülnénk, ha minél többen élnének ezzel a rendkívüli lehe-
tőséggel, hogy célzottan, a gazdasági szférában működő közel 
2300 vállalkozáshoz, cégvezetőhöz juttathassák el kereskedelmi, 
szolgáltatási ajánlataikat. 

Ne feledje: Kis befektetés, nagy lehetőség!
Kérjen részletes információt a futar@csmkik.hu címen vagy 

telefonon kamaránk ügyfélszolgálatán!

Árainkat a „helyzethez” igazítottuk
20%-kal csökkentjük hirdetési tarifáinkat!

Oldal Hirdetési formátumok
és méretek

Egyszeri megjelenés esetén Többszöri megjelenés esetén
Teljes ár Kedvezményes 

ár CSMKIK 
tagoknak*

Teljes ár Kedvezményes 
ár CSMKIK 
tagoknak *

1 oldal

183x260 mm

145 000 Ft

helyett

116 000 Ft+áfa

100 000 Ft

helyett

80 000  Ft+áfa

122 000 Ft

helyett

97 600  Ft+áfa

83 000 Ft

helyett

66 400  Ft+áfa

1/2 oldal

90x260 mm 183x128 
mm

79 000 Ft

helyett

63 200  Ft+áfa

54 500 Ft

helyett

43 600  Ft+áfa

65 000 Ft

helyett

52 000  Ft+áfa

46 000 Ft

helyett

36 800 Ft+áfa

1/4 oldal

183x61 mm 43x260 mm 90x128 mm

44 000 Ft

helyett

35 200 Ft-+áfa

29 500 Ft

helyett

23 600  Ft+áfa

36 000 Ft

helyett

28 800  Ft+áfa

24 500 Ft

helyett

19 600 Ft+áfa

1/8 oldal

90x61 mm 43x128 mm

24 000 Ft

helyett

19 200 Ft+áfa

16 000 Ft

helyett

12 800  Ft+áfa

20 000 Ft

helyett

16 000  Ft+áfa

13 500 Ft

helyett

10 800 Ft+áfa

1/16 oldal

43x61 mm 90x30 mm

13 500 Ft

helyett

10 800  Ft+áfa

9.000,-Ft

helyett

7.200,- Ft+áfa

11.500,-Ft

helyett

9.200,- Ft+áfa

8.000,-Ft

helyett

6.400,- Ft+áfa

2009. évi kedvezményes hirdetési árak és méretek. Érvényes: 2009. augusztus 31-ig

* A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagjait a hirdetési tarifákból 30%-os kedvezmény illeti meg.  + 20% áfa
A lap első négy oldalán, illetve a hátsó oldalon hirdetés nem helyezhető el. Félévre lekötött hirdetés esetén a 7. megjelenés ingyenes.

Színes oldali felár: 20%, Behúzás 20 g-ig 16 Ft/példány+áfa, 100 g-ig 22 Ft/példány+áfa. Tasakolás egyedi megállapodás alapján.
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A jelenlegi gazdasági helyzetben 
még mindig a Széchenyi Kártya 
az egyik vezető forrásteremtő 
hitelkonstrukció. A vállalkozások 
körében nagy népszerűségnek 
örvendő, 2%-os állami kamat-
támogatással működő forgóesz-
közhitel az Ön vállalkozását is 
forráshoz segítheti.

Tehát Széchenyi Kártya 2: 

2 héten belül,•	
2 éves futamidővel,•	
akár 25M Ft hitelösszegig,•	
állami kamat-, és garanciadíj •	

támogatással,
ingatlanfedezet nélkül,•	

Ha vállalkozásának forrásra van szüksége,  
akkor SZÉCHENYI  KÁRTYA

minimális adminisztrációval •	
igényelhető és

a piac bizonyítottan az egyik •	
legjobb hitelkonstrukciója

minden vállalkozásnak 20 km-•	
en belül elérhető.

Ügyfélszolgálat:

Kamaránk székháza – Szeged, 
Párizsi krt. 8–12.

 Németh Tamás Telefon: 62/554-
250/127 e-mail: nemeth.tamas@
csmkik.hu

Tanács Edina Telefon: 62/554-
250/131 e-mail: tanacs.edina@
csmkik.hu

Hódmezővásárhely, 
Táncsics M. u. 15.
Kiss Ivetta Telefon: 62/244-064

Szentes, Tóth József u. 13.
Sülyös Edit 
Telefon: 63/316-454.

Bővebb információ kamaránk 
honlapján, a www.csmkik.hu cí-
men elérhető.

A Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara mellett szervezett Állandó 
Választottbíróság elnöke dr. Kecskés 
László  a CSMKIK meghívására május 
12-én Szegedre látogat. 

Előzetes tájékozódásunk szerint 
a gazdálkodó szervezetek körében 
nem ismeretesek azok a lehetőségek, 
amelyeket a gazdálkodó szervezetek 
számára a választottbíróság nyújtani 
tud a vitás ügyeik rendezése során. 
Amennyiben a gazdálkodó szerve-
zetek a szerződéseikben kikötik a  
választottbíróság kizárólagos hatás-
körét, úgy vita esetén a saját eljárási 
szabályzata szerint – gyors ítélkezési 
gyakorlatával – jogerős végrehajtható 
döntést hoz.

Azok a gazdálkodó szervezetek, 
amelyek jelenleg egy jogerős dön-

tésre akár éveket meghaladó ideig is 
kénytelenek várni, ha a szerződésben 
a választottbíróság kizárólagos illeté-
kességét kötik ki, nagyságrendekkel 
rövidebb idő alatt juthatnak végre-
hajtható határozathoz. 

A választottbíróság eljárási szabály-
zata már alkalmazkodott a gazdálkodó 
szervezetek helyzetéhez és igényeihez 
abban is, hogy kiköthető a gyorsított 
eljárás is, amely a vitás ügyekben a 
kereset beérkezésétől számított 100 
napon belül jogerős végrehajtható 
ítéletet hoz.

Amennyiben felkeltette érdeklődésü-
ket a választottbíróság eljárási rendje, 
illetve a gyorsított eljárás feltételei, és 
kérdésük, észrevételük van ezzel kap-
csolatosan, akkor forduljanak hozzánk 
bizalommal.

A kamara vendége az Állandó Választottbíróság elnöke, dr. Kecskés László
Hogyan rendezheti gyorsan a vitás ügyeit?Rendezvény-visszajelző

Részvételi szándékomat előzetesen jelzem, illetve a konkrét dátummal megje-
lent rendezvények esetében egyben jelentkezem. Kérem az alábbi, általam X-szel 
megjelölt rendezvény(ek)ről további tájékoztatásukat megküldeni.
		Innovációs workshop – május 11. (Bővebben a 9. oldalon)
		Állandó választott bíróság – május 12. (Bővebben ugyanezen az oldalon)
		Tanuljon vállalkozni (pályázatírás, pályázati menedzsment) – május 12. 

(Bővebben a 9. oldalon)
		Telepengedélyezés – május 14. (Bővebben a 9. oldalon)
		Humánklub (a coacing) – május 19. (Bővebben a 6. oldalon)
		Logisztikai szakmai délután (informatikai klub) –  június 2. (Bővebben 

ugyanezen az oldalon) 
		Kézműves nap Algyőn – június 20. (Bővebben ugyanezen az oldalon)
A vállalkozás neve:  ..........................................................................................
Címe:  .............................................................................................................. .
Kontaktszemély:  .............................................................................................
Tel.: ................................................  Fax:  ........................................................
E-mail: ................................................ .............................................................
Kamarai regisztrációs szám: .........................    ..............................................  
                                                                               Aláírás

A kamara DMG Oktatási Nonprofit Kft.-je folyama-
tosan indítja a könyvviteli szolgáltatást végzők 2009. évi 
kötelező továbbképzését az alábbi időpontokban:

Szeged
4x4 óra 2009. június 03–04., 10–11., 13.00–

16.30
4x4 óra 2009. június 22–23. 13.00–16.30, számvi-

teli modulok (folytatás az adómodulokkal ősszel)
Hódmezővásárhely
4x4 óra 2009. június 09–10. 13.00–16.30, adómo-

dulok (folytatás a számviteli modulokkal ősszel)
Makó
2x8 óra 2009. június 15–16. 9–16.30 

Kistelek
4x4 óra 2009. június 04–05. 13.00–16.30, számvi-

teli modulok (folytatás az adómodulokkal ősszel)
Szentes
4x4 óra 2009. június 08–09. 13.00–16.30, adómo-

dulok (folytatás a számviteli modulokkal ősszel)

A 16 órás tanfolyamot az idei évben is a megszo-
kott magas színvonalon kínáljuk, de csökkentettük 
árainkat. 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  C S M K I K  t a g j a i n a k  ( a k i k  h á t r a -
l ék k a l  ne m  re nd e l ke z nek )  1 7  0 0 0  Ft / fő  
– nem CSMKIK tagoknak 19 000 Ft/fő. 

A tananyag vállalkozási szakon a Novoschool A 
számvitel és az adózás aktuális kérdései 2009. című 
tankönyve. Egész napos képzés esetén ebéd igényelhető, 
melynek költségét a részvételi díjon felül, közvetített 
szolgáltatásként számlázzuk.

Bővebb információ, jelentkezés: a továbbképzésről 
részletes információ és további felvilágosítás a 62/554-
250/193-as telefonszámon a kamara ügyfélszolgálatán 
kérhető, illetve jelentkezési lap a www.csmkik.hu 
címről letölthető.

Könyvelők kötelező továbbképzése

Logisztikai szakmai  
délután

A kamara informatikai, távközlési 
és logisztikai klubja (ITL klub) 
június 2-án (kedden), 14–16 órá-
ig tartja következő összejövetelét 
Szegeden, a kamara székházában 
(Párizsi krt. 8–12). A szervezők ez-
úttal logisztikai szakmai délutánnak 
szentelik a foglalkozást.

A program : 
Logisztika a XX. század végén •	

– Európai és hazai helyzetértékelés
City logisztika szervezési alap-•	

jai – XXI. századi város logisztikája 
Előadó: Prohászka Ottó régióigaz-
gató, Magyar Logisztikai Egyesület 
dél-magyarországi régió ( http://
mle.hu) 

LogInfo•	  – online weboldal 
bemutatók

Meglepetés… •	 a regisztrált 
résztvevők számára!

Konzultáció •	 és kötetlen be-
szélgetés

On-line regisztráció: http://
kamara.dravanet.hu/csmkik/in-
dex.php?id=2171 vagy elektro-
nikus levélben: itl.klub@csmkik.
hu címen.

Kézműves nap Algyőn
 A Csongrád Megyei Kereske-

delmi és Iparkamara kézműves 
tagozata június 20-án Algyőn 
rendezi az első megyei  kézmű-
ves napot.

A kamara kézművesei látvá-
nyos kiállítással, bemutatókkal, 
citerazenekarral, bográcsos fő-
zéssel játékokkal és különféle 
meglepetésekkel várják  a lá-
togatókat. 

A részvételi szándékot jelezze 
a kamarában, Dovál Anikónál. 
Tel.: 62/554-250.


