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Nagy Attila kapta a Csongrád Megye Gazdaságáért Díjat

Vállalkozók estje a kamarában

Ismét jó hangulatú ünnep volt az iparosok, kereskedők, szolgáltatók és kézművesek hagyományos nemzetközi üzleti találkozója, kamarai estje, melyet február 20-án tartottak Szegeden, a kamara székházában. A kamara által 10 éve alapított, Csongrád Megye Gazdaságáért Díjat idén Nagy Attila, az IKESZ Kft. ügyvezető igazgatója kapta (fenti kis fotónkon), a Süle József
Emlékérmet Tombáczné Szemerédi Zsuzsanna fodrász vehette át. Csongrád megye vállalkozóit dr. Parragh László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke személyesen is köszöntötte (képünkön). Összeállításunk a 2–3. oldalon.

Kamaratörténeti sorozat és játék a Futárban

120 éves a kamara

Kamaránk szeptember 7-én ünnepli megalapításának
120. évfordulóját. Ez alkalomból kamaratörténeti
sorozatot indítottunk a Kamarai Futár hasábjain.
Minden alkalommal a visszaemlékezés végén egy
kamaratörténeti játékot találhatnak olvasóink. Aki
figyelemmel kíséri a visszaemlékezést, és megküldi a
játék megfejtését, nyereménysorsoláson vehet részt.
(Bővebben a 4. oldalon.)

Témáinkból
Horváth Lajos a 120 éves kamaráról (5–6. o.)
Fókuszban a fogyasztóvédelem (7. o.)
Pattanjunk fel a hullám elejére! (8. )
Célkeresztben az autójavítók (10. o.)
34 üzleti ajánlat (15. o.)
Pályázat kamarai támogatásra (16. o.)
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Krónika

Átadták a Csongrád Megye Gazdaságáért Díjat és a Süle József Emlékérmet

Vállalkozók estje a kamarában

Ismét jó hangulatú ünnep
volt az iparosok, kereskedők,
szolgáltatók és kézművesek
hagyományos nemzetközi üzleti találkozója, kamarai bálja,
melyet február 20-án tartottak
Szegeden, a kamara székházában. Ahogy a korábbi években,
most is ezen a kiváló társasági
eseményen adták át a kamara
által alapított Csongrád Megye
Gazdaságáért Díjat és a Süle
József Emlékérmet. Az üzleti
estet közéleti szereplők, diplomaták, partnerszervezetek
képviselői is megtisztelték jelenlétükkel.

A sorrendben tizedik kamarai
üzleti báli est az előző évekhez
hasonlóan most is joggal íródott
be a szegedi társasági élet krónikájába, ahol az önzetlen vállalkozók
maguk is hozzájárultak ahhoz,
hogy kellemesebbé, ízesebbé,
változatosabbá tegyék az estét.
Már a fogadtatás is rendkívülire, pontosabban fogalmazva
hagyományosan kedvesre sikeredett, hiszen az első emeleten Orcsik Sándor alelnök
az idén is fönséges diópálinkával fogadta az érkezőket.
A második emeleten pedig a
Bacardi–Martini Hungary kü-

Nemesi Pál méltatja a Csongrád Megye Gazdaságáért Díjra érdemesnek tartott Nagy Attila érdemeit

A rendezvény támogatói

• „Építsen biztos alapokra!” –
FERROÉP Zrt.
• „IKESZ Autó, a megbízható
megoldás!”
• „Minőség otthonában” – Ecorgan
Kft., Csongrád
• Hungerit Zrt., Szentes
• „Minden egy helyen, ami a zsaluzáshoz kell” – Délzsalu Kft.
• „Déli-Farm Kft. – Gazdálkodj
okosan! Smart Farming”
• „BSC Hungary… az útmutató!”
• Eurostar-2000 Szállítmányozási
Kft.

Süle Emese, Szügyi György társaságában adta át az édesapjáról
elnevezett emlékérmet Tombáczné Szemerédi Zsuzsannának.

lönleges koktéljait kóstolhatták
meg a vendégek.
Az üzleti est vendégeit elsőként dr. Parragh László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
köszöntötte, aki elfogadva a meghívást, idén is személyes jelenlétével
tisztelte meg a Csongrád megyei
vállalkozókat. Köszöntőjében szellemesen megjegyezte: míg tavaly
ilyenkor azt mondta, nehéz évünk
lesz, mert nem tudjuk, mi lesz,
most azt mondja, nehéz évünk
lesz, mert tudjuk, hogy mi lesz.
A kamarai találkozót, üzleti bált
Nemesi Pál, a CSMKIK elnöke
nyitotta meg, néhány emlékezetes
pillanatot felvillantva a 120 éves
jubileumát ünneplő kamara történetéből. Az esttel kapcsolatban
megjegyezte, gazdasági nehézségek
közepette is kell, hogy legyen olyan

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

2010 március

3

Krónika
Ajándékokat ajánlottak
fel a tombolasorsoláshoz:

A program szervezőinek gyakran sikerült megragadni a vendégek figyelmét.
társasági eseménye a kamarának,
amikor a vállalkozók kötetlen
formában is találkozhatnak egymással, meglévő vagy potenciális
üzleti partnereikkel.
A korábbi évektől eltérően az
idei ünnepi esten két elismerés
átadására került sor:
A kamara által 10 éve alapított
Csongrád Megye Gazdaságáért
Díjat idén Nagy Attila, az IKESZ
Kft. ügyvezető igazgatója kapta

a gazdasági életben nyújtott kimagasló teljesítményéért. A díjat
átadó Nemesi Pál méltatásában
nemcsak a cég eredményeit, hanem a kitüntetett üzleti és emberi
tisztességét is hangsúlyozta.
A Süle József-emlékérmet –
melyet a Baustudium egykori
legendás igazgatójának lánya,
Süle Emese alapított 5 évvel
ezelőtt édesapja emlékére – az
idén Tombáczné Szemerédi

„Munkában” a Pavane tánccsoport

Zsuzsanna vehette át a szakképzésben vállalt, nemzetközi
mércével is kimagasló munkájáért –, tanítványai nemcsak a
fodrászszakma mesterfogásait
sajtátíthatják el tőle, a legjobbakat világversenyeken „meríti”
meg. A díjat Süle Emese, a díj
alapítója, valamint Szügyi György,
a kamara oktatási, szakképzési
és mestervizsga-bizottságának
elnöke adta át.

Szegedi Sport és Fürdők Kft.
Maros Tours Kft.
Sylko Hygiene Kft.
Kati Cukrászda
Tisza Volán Taxi Kft.
Szabóné Tóth Hilda
Zepter Magyarország Kft.
Pálma Reklámstúdió
Déli Farm Kft.
Kontaktia Kft.
Exicom Kft.
Csongrád Megyei Agrárkamara
Tornádó International Kft.
Paam Ker. és Szolg. Kft.
Decor Action Kft.
Négy Évszak Manufaktúra Kft.
Fehér Tulipán Szépségműhely
Csongrád Megyei Mérnöki Kamara

Műsor

A velencei karneváli hangulatot
idéző esten a nyitótáncot a Pavane
Történelmi Tánccsoport mutatta
be, korhű zenével, koreográfiával,
és korhű jelmezekben.
Az est ideje alatt a talpalávalót Coco-Bongo együttes
szolgáltatta.
A vacsorát a Sport& Life Parti
Service szervirozta.
Az esti programot színesítette
Szegedi Erika jósnő és Tóth Antal
(Tónió) grafikus, karikaturista.

Koccintottak a díjazott egészségére

Mecsek II. Hétvégiház
Már 325 750 Ft-tól

Erdélyi fenyő, kezeletlen 300x200 cm, 300x250cm és 300x300 cm alapozási méretben

www.ecorgan.hu
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120 éves a kamara
Kedves Olvasónk!

Kamaránk 2010. szeptember 7-én ünnepli megalapításának 120. évfordulóját. Ez alkalomból kamaratörténeti sorozatot indítottunk a Futár hasábjain. Minden alkalommal a
visszaemlékezés végén egy kamaratörténeti játékot találhatnak olvasóink. Aki figyelemmel
kíséri a visszaemlékezést, és megküldi a játék megfejtését, nyereménysorsoláson vehet részt.
(Bővebben a cikk végén.)

2.
A Szegedi Kereskedelmi és
Iparkamara megalakulásának körülményei

A hazai kamarai intézmények kialakulásának kezdetén Szegednek még
ötvenezer lakosa sem volt, és ennek is közel fele a hatalmas kiterjedésű
tanyavilágban élt. A város gazdasági jelentőségét ebben az időszakban
a vasút, a vízi utak és a gabonakereskedelem adta. Már a középkortól
Szeged volt az erdélyi só legfontosabb tárolóállomása, emellett azonban
kiemelkedő jelentőséggel bírt a város kézműipara és vásárai is.
Szegeden az első jelentősebb gyár- és Bács-Bodrog vármegyékre, valamint
üzem, a Jordán és Fiai gőzmalom Szeged, Hódmezővásárhely, Baja,
1858-ban jött létre, s ezt követően Szabadka, Újvidék és Zombor szabad
sorra alakultak a nagyobb gyári lé- királyi városokra terjedt ki. Leiratában
tesítmények. A gazdasági élet nö- Baross Gábor Kállay Albert főispánt
vekedésével 1867-ben létrehozták miniszteri biztossá nevezte ki, és őt
a város második pénzintézetét, a bízta meg a kamara megalakításával,
Szegedi Kereskedelmi és Iparbankot, valamint a tagválasztás lebonyolítás ugyanebben az évben alapították sával is. Kállay 1890. április 29-én
a rövid életű Szegedi Gőzhajózási tette közzé az alkerületek beosztására
Társulatot, valamint a szegedi Lloyd- vonatkozó hirdetményét, majd néhány
társulatot, melynek fő törekvése volt nappal később a szavazási utasítást, a
„kölcsönös érintkezés és eszmecsere választást pedig július 13-ára tűzte ki
Kulinyi Zsigmond
útján a kereskedelem, gazdászat s az egész kamarai kerületben.
ipar terén tevékenységi s vállalkozási
A Szegedi Kereskedelmi és tanúbizonyságot, hogy a kamara
szellemet ébreszteni.”
Iparkamara alakuló díszközgyűlés- megalakulásához nagy reményeket
Egyes személyek és körök tehát már ét 1890. szeptember 7-én tartották fűzött a társadalom. Szegedet az egész
az 1870-es évektől érlelték a szegedi meg Kállay Albert főispán, miniszteri Délvidék ipari és kereskedelmi közkamara létrehívásának gondolatát. biztos elnöklete alatt. A díszközgyűlés pontjává szerették volna tenni. Az
1880-ban Kemény Gábor miniszter is napján a szegedi újságok arról tesznek elvárások között szerepelt, hogy a kafoglalkozott a kérdéssel, s ettől fogva
a kamara ügye Szegeden nem került
Kamaratörténeti kvíz (2.)
le a napirendről, ennek ellenére az
I. Mikor jött létre az első jelentősebb B.) Weiner Miksa
szegedi gyárüzem?
C.) Rainer Ferenc
alakuló közgyűlés 10 évet váratott
A.) 1858
magára.
B.) 1867
V. Ki volt a szegedi kamara első titkára?
Baross Gábor 1889. november 5-ére
C.) 1889
A.) Lillin Károly
általános kamarai értekezletet hívott
B.) Kulinyi Zsigmond
II. Ki bonyolította le a Szegedi Kereskedelmi C.) Bakay Nándor
össze a minisztériumba. Ezen értekezés
Iparkamara
megalakítását?
A megfejtéseket 2010. március 31-ig
leten jelentették be, hogy a már megA.) Baross Gábor
várjuk a futar@csmkik.hu címre. Kérjük,
lévő és működő kamarák mellett öt új
B.) Kállay Albert
írják az e-mail tárgyába „Kamaratörténeti
kamarát kívánnak felállítani Szeged,
C.) Kemény Gábor
kvíz”, a szövegrészbe pedig a megfejtésnél
Győr, Besztercebánya, Nagyvárad
a kérdés sorszámát és az Ön által helyesnek
III. Mikor tartották meg a Szegedi talált válasz betűjelét (pl.: I.A).
és Marosvásárhely székhelyekkel.
A beküldési határidő után a helyes megKereskedelmi és Iparkamara alakuló díszAz értekezletet követően a szegedi
fejtők között ajándékcsomagot sorsolunk
közgyűlését?
kamara létesítése gyors léptekkel
ki. A játék nyertesének nevét az áprilisi
A.) 1889. november 5.
haladt előre. Hivatalosan 1890. február
Kamarai Futárban közöljük.
B.) 1890. február 10.
A februári kamaratörténeti kvíz helyes
C.) 1890. szeptember 7.
10-ei keltezéssel érkezett Szegedre a
megfejtői közül Sutús Andrea nyerte meg
miniszter leirata, amelyben elrendelte
IV. Ki volt a szegedi kamara első elnöke? kamaránk 6000 Ft értékű ajándékcsomagját.
a szegedi kamara létesítését. A kamara
Gratulálunk!
A.) Lillin Károly
hatásköre ebben az időben Csongrád

mara ne csak közgazdasági intézmény
legyen, hanem a magyar állameszme
képviselője is a déli végek felé, és
kérték, hogy a megalakuló kamara
a millennium alkalmával tekintse
feladatának egy szegedi rendezésű
országos kiállítás megszervezését.
A díszközgyűlés egyetlen tárgya a
kamara elnökségének megválasztása
volt. Közfelkiáltással a kamara első
elnökévé Lillin Károly kékfestő mestert
választották meg, alelnökké pedig
Weiner Miksa gabonakereskedőt
és Rainer Ferenc asztalosmestert
választották.
A kamara első székhelye 1897
szeptemberéig a Szegedi Kereskedelmi
Iparbank Klauzál téri házrészébe
került.
Első érdemi közgyűlését a kamara
1890. november 10-én tartotta a városháza dísztermében. Ekkor határozták
meg a következő év programját és
állították össze a kamara 1891. évi
költségvetését. Ezt követően december
28-án, egy újabb közgyűlés alkalmával került sor a szegedi kamara első
titkárának megválasztására. A vezető
titkári állás elnyeréséért ketten pályáztak, Kulinyi Zsigmond lapszerkesztő
és Bakay Nándor kötélgyáros. A közgyűlés titkárrá Kulinyi Zsigmondot,
másodtitkárrá Bakay Nándort választotta, a kamara jegyzője pedig Vékes
Bertalan lett.
A Szegedi Kereskedelmi és
Iparkamara ezzel a kicsiny hivatali
apparátussal, meglehetősen szűkös
anyagi keretek között kezdte meg
munkáját 1891. január 1-jén. Az új
kamara hatóköre közel 13 ezer km2-re
terjedt ki, melyben az illetékfizetésre
kötelezett kereskedők száma 8517 fő,
az iparosok száma pedig 26 771 fő
volt a kamara működésének kezdete
idején… (Folytatjuk)

Monarchia alapítású kamarák kongresszusa, Pécs
Szeptember 9–12. között Pécs, 2010.
Európa kulturális fővárosa ad otthont a monarchia alapítású kamarák
kongresszusának és közép-európai
üzletember-találkozónak.
A volt Osztrák–Magyar Monarchia
idejében alapították 1850-től kezdve
azokat a kereskedelmi és iparkamarákat, amelyek több átszervezéssel
ugyan, de a mai napig a közép-európai
térség legerősebb gazdasági önszer-

veződései. Státusukban a globalizáció
folyamata, és a sajátos közép-európai
politikai viszonyok miatt országonként
különbözően változások történtek,
ennek ellenére a helyi gazdaság, vállalkozás és üzletfejlesztés leghatékonyabb szervezeti rendszerét képezik
a mai napig.
Célországok: Ausztria, BoszniaHercegovina, Horvátország, Cseh
ország, Lengyelország, Magyarország,

Montenegro, Románia, Szerbia,
Szlovénia, Szlovákia, Törökország,
Ukrajna.
Célszegmensek:
• Környezet ipar
• Egészségipar
• Kreatív ipar
• Élelmiszeripar
Bővebb információ a rendezvénysorozatról kamaránk honlapján található
(www.csmkik.hu)
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Dr. Horváth Lajos: Csak munkát kérek!

A kamara megkerülhetetlen szereplője
a térség gazdasági közéletének

Dr. Horváth Lajos a rendszerváltás ,,előestéjén”, 1989-ben érkezett a kamarához – persze, még nem a
CSMKIK-hoz, hanem annak elődjéhez, a nevében többször is változó magánjogi gazdasági kamarához.
Egy kis faházba Szegeden, a Mars téri vásárterületen. Amilyen sikeresen szervezte, mai szóval élve menedzselte egykor az NDK-ban kint dolgozó magyar fiatalok munkáját, életét, ugyanolyan jó érzékkel kezdte
el 1994-ben felépíteni a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jól felkészült, ütőképes ügyintéző
szervezetét. Százával szervezték a szakmai rendezvényeket, széles körűvé vált az üzleti partnerközvetítés,
bővültek a szolgáltatások, példásan vették át és látták el a közjogi és közigazgatási feladatokat, használhatóvá tették a kamarát a vállalkozók számára. Dr. Horváth Lajos az egykori „csapatkapitány”, a kamara
titkáraként 2008 végén vonult nyugállományba. A 120 éves kamarai centenárium alkalmából mint a
gazdasági önigazgatás felé megtett út koronatanúját faggattuk az elmúlt 20 esztendő történéseiről.
– Horváth úr, 1989-ben mi foglalkoztatta azt a pár embert, akik
a kamara akkori „székházában”,
a Mars téri kis faházban elkezdtek
kamarát csinálni?
– Ugyanaz, mint a gazdaság szereplőit. Nemcsak a piacgazdaságra
való áttérés gyakorlatát, működését kellett megértenünk, de még
az alapfogalmakat is ekkor kellett
megtanulnunk, mi az, hogy privatizáció, mi az, hogy kft., bt., rt., MRP,
e-hitel stb. A megértéshez még a 19.
század végi törvényeket is elővettük,
hogy megértsük, a magántulajdonra,
vállalkozói szabadságra épülő világ
logikáját. Gyerekcipőben járt még
ekkor a vállalkozási ismeretek oktatása
is, így az első marketingtanfolyamokat
is mi indítottuk el – számos ismert
és ma is sikeres cégvezető ekkor
szerezte első ilyen irányú ismereteit.
Utólag nézve persze volt bennünk
egy adag naivitás is, például amikor
„meg akartuk menteni” a ruhagyárat,
konzervgyárat, meg a többi nagy
céget.
A törvény nevében
– Leírni egyszerű, hogy 1994. november 4-én megalakult a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
de a valóság, gondolom, árnyaltabb
volt ennél...
– A törvény a gazdasági érdekképviseleteket hatalmazta fel arra,
hogy megalakítsák a köztestületeket.
Ahol azonban korábban működtek
magánjogi kamarák, mint Csongrád
megyében is, meghatározó szerepet
vállaltak a szervezésben. (A Délmagyarországi Kereskedelmi és
Iparkamara, ha jogilag nem is,
de valamiféle eszmei értelemben az új köztestületek jogelődjének
tekinthette magát.)
Így a ,,jogelőd” által
kerültem jómagam
is képbe, olyan�nyira, hogy a tizenegy tagú ideiglenes
szervező bizottság
mindjárt elnökévé
is választott. Először
is regisztrálnunk
kellett a tagságot – az
egyéni vállalkozók adatainak megszerzésében az önkormányzatok
segítettek a legtöbbet, míg a társas

Dr. Horváth Lajos 20 éven át irányította a kamara munkaszervezetét.
vállalkozásokról a legkülönbözőbb szolgáltatásainkat, s egyáltalán, nem
adatbázisokból kellett összevadász- győztük eleget magyarázni, hogy mi
nunk az információkat. A következő fán is terem a kamara. Közel húszezer
lépésben osztályba soroltuk őket, tagnak kellett bebizonyítanunk – kötevékenységük szerint. Aztán jöhettek telező kamarai tagság és tagdíj mellett
a választások – előbb az osz- –, hogy a köztestület megjelenésével
tályokban, majd a megyei olyan minőségi változás következett
be a gazdasági intézményrendszerben,
küldöttgyűlésen.
– Önt pedig megvá- mely garanciája lehet egy modern
lasztották a CSMKIK piacgazdaság kiépülésének. Feltéve
t i t k á r á n a k , a z persze, hogy valamennyi, a törvény
ügyintéző szerve- által garantált közjogi feladatot, közzet vezetőjének. testületi funkciót megkapja a kamara.
Megkezdődött a Mert azokat az istennek sem akarta
köztestületi munka elereszteni az államigazgatás.
– Két malomkő között őrlődve,
– mivel kezdtek, s
mégis mivel igyekeztek a tagság
mire jutottak?
– Ki kellett építeni kedvébe járni, hasznára válni?
– Százával szerveztük az olyan
a szervezetet, meg kellett teremteni a működtetés rendezvényeket, amelyek tényleg
személyi és tárgyi feltételeit, ponto- az üzleti élet fejlesztését, biztonsásítottuk a nyilvántartásokat, megal- gát, a gazdaság általános érdekeinek
kottuk a tagdíjszabályzatot, kitaláltuk érvényesítését szolgálták. A megye

legnagyobb előadótermeit sikerült
megtölteni az aktuális adó-, illetve
társadalombiztosítási, számviteli
fórumokkal. Minden téma volt, ami a
vállalkozókat érinthette, érdekelhette,
se szeri, se száma a minőségbiztosítási,
kereskedelmi, külgazdasági, vámügyi,
munkaügyi, közlekedési, informatikai,
szakképzési, marketing- és még ki
tudja milyen szakmai napoknak, előadásoknak. Tudatos szervezési elvünk
volt, hogy mindig az adott terület
legjobbjait, megyei, illetve országos
szaktekintélyeit kérjük fel előadónak.
Hogy az EU ne érje meglepetésként a
Csongrád megyei, vállalkozókat (sokakat mégis úgy érte!), rendszeresen
szerveztünk uniós felkészítő programokat. Megteremtettük a CSMKIK
gazdaságfejlesztési, innovációs és
kereskedelemfejlesztési alapjait, amivel már az első két induló évben
több mint száz vállalkozást sikerült
több mint 74 millió forint, többnyire
visszatérítendő kamatmentes támogatásban részesíteni. És akkor tettük
meg az első lépéseket a munkaerőpiac
igényeire épülő minőségi szakképzési
rendszer irányába is. Mindeközben
az ügyfélszolgálat forgalma folyamatosan nőtt, egyre többen jöttek
gyors információkért, tanácsokért.
Felkészültünk az egyéni vállalkozói
igazolványok kiadásával kapcsolatos
feladatok átvételére, és amint lehetett,
kialakítottuk a vállalkozók szakszerű,
gyors és udvarias kiszolgálásának
infrastruktúráját, az úgynevezett egyablakos rendszert. Ebben az időben
igen sok értékes szakember fáradozott azon, hogy német mintára erős
gazdasági önigazgatást teremtsenek
Magyarországon.
Szökőév
– Talán ez volt a baj, hiszen 1999ben politikai döntéssel eltörölték
a kötelező tagságot, lehetett mindent elölről kezdeni. Megjegyzem,
Csongrád megyében viszonylag jól
sikerült a tagtoborzás.
– Valóban, gyakorlatilag újra kellett
szervezni a kamarát, önkéntes alapon.
Talán a korábbi erőfeszítéseinket,
munkánk színvonalát igazolta, hogy
a vidéki kamarák közül arányaiban
itt sikerült a legtöbb tagot (közel
háromezret, a tagság 15 százalékát)
megtartani. Miután a közigazgatási feladatokat elvették, illetve más
szervezetekhez telepítették, ötvenszázalékos létszámleépítést kellett
végrehajtanunk a munkaszervezetben; s olyan szolgáltatásokra kellett
felkészülnünk, amelyeket közvetlenül
a tagok igényelnek. Így mielőtt a
szolgáltató jellegű kamara felépítésébe
fogtunk volna, kérdőívvel kerestük
fel a tagokat, mondják meg ők, mit
szeretnének.
(Folytatás a 6. oldalon) 
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 (Folytatás az 5. oldalról)
– Mennyi időt vett igénybe az
átállás?
– Néhány hónapon belül helyreállt
a rend, munkatársaimmal kidolgoztuk
a szolgáltatások pontos jegyzékét, a
hozzá tartozó tarifákkal, kedvezményekkel együtt. A kamara működtetéséhez ugyanis a tagdíjak mellett
további bevételeket kellett produkálnia
a szervezetnek, amit a szolgáltatási
díjak, illetve rendezvénybevételek
mellett jelentős pályázati forrásokkal
egészítettünk ki. S ha már itt tartunk,
tényleg nagy eredménynek tartom,
hogy költségvetése kétharmadát
saját bevételekből, szolgáltatási tevékenységből és pályázati forrásokból
teremti elő a kamara. Kifejezett piaci
értéknek tartom, hogy a kamara
által szervezett szakmai programok
a vállalkozások széles rétegei által
ismertek és látogatottak. Ez annak is
köszönhető, hogy a programok mindig aktuálisak, magas színvonalúak,
rendre a vállalkozók által határidőre
elvégzendő feladatokhoz, aktuális
jogszabályi változásokhoz, hatósági
intézkedésekhez, szakkérdésekhez,
forrásszerzéshez, üzleti lehetőségekhez kötődnek, illetve ezekhez adnak
szakszerű információkat.
– A korlátozott lehetőségek mellett is
voltak kiemelkedő eredményei a kamarának, gondoljunk csak a szakképzésre,
rendre hivatkozásként, követendő
mintaként emlegetik a Csongrád megyei példát. Minek köszönhetők ezek
a kimagasló teljesítmények?
– A kamara szerepe valóban meghatározóvá vált a szakképzés területén,
a piac igényeinek közvetítésében, a
képzési igények felmérésében, a gyakorlati képzőhelyek felügyeletében,
a tanulószerződések kötésében, a
mestervizsgákkal kapcsolatos feladatok ellátásában. Ez a helyzet az
önkéntes tagságra való áttéréssel sem
változott, a törvény meghagyta, sőt
bővítette a szakképzéssel kapcsolatos
köztestületi feladatainkat. Felkészült
kollégáimnak köszönhetően tényleg
gyakran figyelt Csongrád megyére
az ország. Hogy mást ne mondjak,
a ma már általánosan használt tanulószerződés modellkísérleteivel
is bennünket bízott meg az akkori
Oktatási Minisztérium.
Székházfoglaló
– Önnek adatott meg az is, hogy
2005-ben beköltöztesse a kamarát az
új székházba, a Párizsi körúton. A
kamara „honfoglalása” óta eltelt idő
igazolta-e azokat a várakozásokat,
amelyek nemcsak irodaházként,
hanem egyfajta konferencia-központként, a vállalkozókat szolgáló
rendezvényházként, üzleti találkahelyként képzelték el a kamarai
székházat?
– Azt gondolom, igen. A Párizsi
körúti kamarai székház az elmúlt évek
során teljesen beépült a köztudatba.
Nemcsak a tagság ismeri, jegyzi és
használja a kamarát, mások is. A
gazdasági és közéleti szereplőktől
kezdve, a különféle közigazgatási
szervezetek, állami hatóságok, szolgálatok szakemberein át a felsőoktatási
és tudományos műhelyeket képviselő

120 éves a kamara – Krónika
szakértőkig sokan és gyakran fordulnak meg a székházban. Persze mindig
okkal, hiszen a nyitott, széles körű
partnerségben folyó kamarai munka
eredményeként magas a száma az
olyan szakmai tanácskozásoknak,
találkozóknak, amelyeken a résztvevők mindig a térség fejlődésén,
a vállalkozók, s egyáltalán az itt élő
emberek boldogulásán törik a fejüket.
(Akkor is, ha a közlekedésről, az
építőiparról vagy a román, szerb,
bosnyák befektetési lehetőségekről

is, mit ér a nyelvtudás. Ami kezdődött a szegedi egyetem nyelvszakán,
folytatódott az NDK-ban, aztán már a
kamaránál közös projektekkel, képzési
programokkal, kamarai delegációkkal,
tanulmányutakkal, üzletember-találkozókkal (egyszer például Kölnben
Antall József mondta a köszöntőt,
én pedig bemutathattam Csongrád
megyét), szakmai előadásokkal (a
hesseni magyar napokon például
A tervgazdaságtól a piacgazdaságig
címmel a magyar gazdaság átala-

Rendszeres a telt ház a kamarában.
rendeznek konferenciát, akkor is, kulását mutathattam be). Meg kell
ha a fejlesztési pólusprogramokról vallanom, tényleg megkedveltem a
szerveznek klubesteket, de akkor is, németeket, tisztelem őket rendszeamikor az APEH, az ÁNTSZ, VPOP, retetükért, pontosságukért, üzleti
vagy a munkaügyi felügyelőség tart fegyelmükért, baráti hűségükért,
tájékoztatót a jogszabályi változások- s Magyarország iránti elkötelezett
ról, ellenőrzéseik tapasztalatairól, segítőkészségükért. A számok is
vagy bemutatják a TOP 100-at.) A magukért beszélnek, hiszen több
kamara növekvő presztízsét azon is mint 6000 német érdekeltségű vállehet mérni, hogy a Csongrád megyé- lalkozás található Magyarországon;
be, illetve Szegedre érkező külföldi Csongrád megyében is 70 fölötti a
delegációk mennyire kíváncsiak a számuk, s az innen irányuló export
kamarára. Nagyon is. Érkezzenek meghatározó hányada, több mint
Kínából vagy Oroszországból, 40% Németországba irányul.
Izraelből vagy Németországból,
Tisztelendők
Bosznia-Hercegovinából vagy
– Az előző kamarai választáLengyelországból, a gazdasággal
kapcsolatos kérdéseikre, befektetési si ciklus végén nyugállományba
ajánlataikra itt igyekeznek választ vonult, de csak a hivatásszerűen
kapni. A nagykövetek pedig rendsze- végzett titkári munkát hagyta abba,
res látogatóknak számítanak a szék- a kamarai munkát nem, hiszen váházban. A kamara megkerülhetetlen lasztott tisztségviselőként, társadalmi
szereplőjévé vált Szeged, a megye, a munkában, a szolgáltató tagozat
kistérségek, a szűkebb és tágabb régió elnökeként dolgozik tovább. Mi tartja
itt a kamarában továbbra is?
gazdasági közéletének.
– Mert jól érzem magam a kamarai
Sprechen sie deutsch?
közösségben, és talán még hasznos
– A német kamarai modellt már munkát tudok végezni. Nem bölcsesemlítette, erről jut eszembe, ön amel- ségeket kell osztani, nem is okoskodva
lett, hogy elkötelezett híve a határ segíteni, hanem dolgozni. Mert tényleg
menti kapcsolatok erősítésének, hiszek abban, hogy a kamara egyszer
munkássága alatt kiemelt figyelmet úgyis betölti azt a szerepét, amire 120
szentelt a német kapcsolatoknak évvel ezelőtt létrehozták: szervezis. Darmstadt városa a ,,Barátság ze, igazgassa úgy a gazdaság életét,
békében és szabadságban” című ki- hogy az tényleg stabil alapja lehessen
tüntetésben részesítette. Gondolom, a társadalmi jólétnek. A kamarai
nemcsak azért, mert jól beszél né- tagság jelentsen rangot, presztízst,
modern szóval brandet, a vállalkozó
metül!
– A német gazdaság mellett nem szó pedig megszabadulva minden
hiszem, hogy védőbeszédet kellene áthallástól, előítélettől, jelentse azt az
mondanom. Örültem, amikor 1994- értékteremtő igyekezetet, magatartást,
ben az erős, hatékony német kamarai leleményességet, teljesítményt amelyért
rendszer mintájára kezdhettük felépí- a többségnek ma is jár a tisztelet, a
teni a mi gazdasági önigazgatásunkat. társadalmi megbecsülés.
Őrfi Ferenc
Kétségkívül megtapasztalhattam azt

Kamarai Futár

Tervezett
rendezvényeink

Alkalmi foglalkoztatás és az
egyéni vállalkozói tevékenység
változásai
Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos jogszabályok
módosításai 2010. január 1-jével
váltak hatályossá, az alkalmi
foglalkoztatás szabályozása
pedig 2010. április 1-jével lép
életbe. E két témában március
végére tervezünk tájékoztató
előadást.
Ezúton szeretnénk kérni segítségét. Amennyiben valamely
témában kérdése van, kérjük,
küldje el a tanacs.edina@csmkik.
hu e-mail címre, hogy ezzel
is tartalmasabb és hasznosabb
legyen rendezvényünk.
2009. évi társasági adóbevallás
A Csongrád Megyei Keres
kedelmi és Iparkamara és az
Enterprise Europe Network
Szeged tájékoztató előadást tervez 2010 áprilisában a 2009. évi
társasági adóbevallással kapcsolatosan fellépő problémákról és
változásokról.
A rendezvények részleteiről
a www.csmkik.hu honlapon és
a kamara elektronikus hírlevelében az Euro Info Futárban
olvashat.

Köszöntjük új
tagjainkat!
Cserháti Rita (Szeged)
QUAESTOR Pénzügyi
Tanácsadó Zrt. (Szeged)
Keleti Cédrus Kft.
(Szeged)
Dr. Katona András
(Szeged)
Euro Home Bau Kft.
(Domaszék)
HPQ Plus Kft. (Szeged)
VM Architekt Kft.
(Szeged)
PONDERA Könyvelő és
Tanácsadó Kft. (Szeged)
Szigetvári Mihály (Makó)
Bereczné Lázár Nóra
(Hódmezővásárhely)
Bonter Bt.
(Hódmezővásárhely)
Normoon Kft.(Szeged)
Sebők Péter (Szeged)
New Inner-Com Kft.
(Szeged)
Gogol 24 Kft. (Szeged)
Vill-Lak 98 Bt. (Szeged)
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Dr. Kecskés László: a Polgári Törvénykönyv ügye nem lehet sem pártpolitikai, sem presztízskérdés

A szakemberek még dolgoznának az új Ptk-n

Mint decemberi számunkban megírtuk, a kamara hódmezővásárhelyi szervezete a város
önkormányzatával közösen A magyar gazdaság üzemzavarai címmel konferenciát rendezett a
polgármesteri hivatal dísztermében. Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke, valamint
dr. Róna Péter közgazdász, jogász, egyetemi tanár előadásával részletesen foglalkoztunk már
lapunkban, s ahogy ígértük, dr. Kecskés László tanszékvezető egyetemi tanár, az MKIK mellett
működő Választott Bíróság elnökének értekezésére most térünk vissza.
Kecskés László, akinek kötetei jelentek meg a témában,
nagyon érdekes jogtörténeti előadást tartott a vásárhelyi konferencia résztvevőinek, Szent István királytól
napjainkig. Mint fogalmazott, büszkék lehetünk a
kezdetekre, jogalkotásunk nagyon jól adminisztrált,
a joggyakorlat nyilvántartása kevésbé.
Az Új Polgári Törvénykönyv kritikai elemzése,
értelmezése külön konferencia tárgya lehet majd,
az előadónak ezúttal csak a törvény születése körüli
ellentmondásos helyzet felvillantására maradt ideje.
Mint Kecskés professzor emlékeztetett, 1998-ban
létrehoztak egy kodifikációs főbizottságot nemzetközi
hírű jogászprofesszorok részvételével. Ugyanekkor
az EU keretein belül is folyt egy hasonló polgárjogi
kodifikációs munka, nem egy átfogó európai törvénykönyv, hanem elsősorban keretrendszer, fogalomrendszer meghatározására. Hatékonyan működött
mind a kettő kodifikációs előkészület.
2007. augusztus 30-án azonban drámai dolog történt
– fogalmazott Kecskés professzor –, az Igazságügyi
Minisztérium, minden előjel nélkül, kivette a tervezetet a
tudományosan megalapozott munkát végző kodifikációs
főbizottság kezéből, az államigazgatási egyeztetések
felgyorsításra hivatkozva. Minek ez a sietség? Az
akkori igazságügy-miniszter elszólta magát: „a nagy
igazságminiszter arról ismerszik meg, hogy a működése
alatt elfogadnak egy új polgári törvénykönyvet…” Az
igazságügyi tárca így átvette a kodifikáció irányítását.
2009 szeptemberében pedig az Országgyűlés elfogadta
az új Polgári Törvénykönyvet.
Sólyom László köztársasági elnök azonban megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek az új

tekintse át újra, és olyan eljárásban döntsön a polgári
törvénykönyv elfogadásáról, mely garantálja egy a gyakorlatban is jól alkalmazható jogszabály megalkotását.
A köztársasági elnök álláspontja szerint a Ptk. hatályba
lépésének időpontját csak ezt követően és egységesen,
legkorábban 2011. január 1. napjában lenne indokolt
megállapítani. Sólyom László nem írta alá a Polgári
Törvényköny hatálybalépéséről és
polgárjogi kódexet, 14 oldalas levél
a végrehajtásával kapcsolatos törvékíséretében. Az államfő szerint a
nyeket sem, ezeket is megfontolásra
polgári törvénykönyv kiemelkedő
visszaküldte az Országgyűlésnek.
jelentőségű, a mindennapi élet(Mint ismeretes, az Országgyűlés
ben leggyakrabban alkalmazott
november 9-én fogadta el ismét
jogszabály, mely egyebek mellett
az új Ptk.-t úgy, hogy több kifoolyan fontos kérdéseket szabágásolt szabályt megváltoztattak.
lyoz, mint a cselekvőképesség, a
Változatlan formában fogadta el
személyiségvédelem, a házasság,
viszont a parlament a polgári töra tulajdon mibenléte és megszervénykönyv hatálybalépéséről és
zése, a különféle szerződések és az
végrehajtásáról szóló törvényeket.
öröklés, ezért minden részletében
A Ptk. több lépcsőben lép hatályba.
átgondolt, időtálló törvénynek
A személyek jogairól, cselekvőkékell lennie. A kihirdetésre megpességéről, a személyiségi jogok
küldött Ptk. azonban ezeknek a
védelméről és a jogi személyekről
követelményeknek nem felel meg.
Dr. Kecskés László
szóló részei már 2010. május 1-jétől
A köztársasági elnök a házelnöknek írt levelében több példát sorolt fel a törvény érvényesek lesznek, míg a további részek csak 2011.
szerkesztési hibáira és tartalmi ellentmondásaira január 1-jén lépnek hatályba – a szerk.)
A törvény a 2007-es változathoz képest számtalan
is. A kísérőlevélben a köztársasági elnök 12-13
változáson ment keresztül, jelezte Kecskés professzor,
problémát konkrétan is megnevezett.
Sólyom László arra is felhívta a figyelmet, hogy a végső verziót a kodifikációs bizottság vezetője, Vékás
röviddel a törvény elfogadása előtt több mint két- Lajos akadémikus is vállalhatatlannak nevezte, mert
százharminc, jelentős részben érdemi módosítást hiányzik mögüle a széles körű szakmai konszenzus.
Kecskés professzor véleménye szerint a Polgári
tartalmazó javaslatot nyújtottak be, melyet az
Országgyűlés a zárószavazás előtt alig egyórás Törvénykönyv ügye nem lehet sem pártpolitikai,
vitát követően elfogadott. Az államfő szerint az sem presztízskérdés. A kódexet vissza kellene adni
ilyen törvényhozási eljárás eleve nem alkalmas a kodifikációs főbizottságnak, dolgozzanak rajta
arra, hogy hibáktól és ellentmondásoktól mentes annyit, amennyit csak szükségesnek tartanak. S
olyan vállalható Polgári Törvénykönyv szülessen,
polgári törvénykönyv születhessen.
Mindezek alapján Sólyom László arra kérte az amely korszerű, időtálló, s összhangban áll a híres
Országgyűlést, hogy a törvényt minden részletében magyar polgárjogi iskola hagyományaival.

Tapasztalatok és tervek – A leggyakoribb hibák, hiányosságok

Mit és hogyan ellenőriz a fogyasztóvédelem?

A kamara kereskedelmi tagozatának
február 24-i beszámoló gyűléséhez kapcsolódva dr. Horváth Zsuzsanna, a NFH
Dél-alföldi Regionális Felügyelőségének
igazgatója tartott tájékoztatót munkájukról, különös tekintettel az ellenőrzésekre.
Előadásának lényegét foglaljuk össze az
alábbiakban, vázlatosan.
2009. évi ellenőrzések tapasztalatai
A korábbi évekkel ellentétben a
szolgáltatások terén volt a legtöbb kifogás.
Az ellenőrzéseknél tapasztalt szabálytalanságok nagy részénél kötelezést
elrendelő határozatot hozott a felügyelőség, bírságok kiszabására leginkább csak
az alábbi esetekben került sor:
– fogyasztó megkárosítása,
– fogyasztó életének, egészségének
veszélyeztetése,
– fiatalkorúak szeszes itallal történő
kiszolgálása.
Fentieket támasztja alá, hogy 2009ben a bírság összege 81 millió forint
volt, a korábbi évek 250-300 milliós
nagyságrendjével szemben.
2010. évi kiemelt ellenőrzési területek:

– gazdasági reklámtevékenység átfogó ellenőrzése,
– gázszámlák jogszabályi megfelelőségének és érthetőségének vizsgálata,
különös tekintettel az e tárgyban érkezett
lakossági fogyasztói panaszokra,
– újszerű kereskedelmi gyakorlat
ellenőrzése (pl. árubemutatóval egybekötött értékesítés, internetes értékesítés,
csomagküldő szolgálat),
– fogyasztói forgalomban kapható
termékek árfeltüntetésének ellenőrzése,
– szavatossággal, jótállással kapcsolatos fogyasztói kifogások és a vásárlók
könyvébe tett bejegyzések intézésének
ellenőrzése,
– nyári idegenforgalmi ellenőrzések.
A leggyakrabban előforduló hibák,
hiányosságok.
Fiatalkorúak szeszes itallal, dohánytermékekkel való kiszolgálása
Fontos: objektív felelősség van, vagyis
nem vizsgálják, hogy szándékosság
felmerült-e. A Dél-Alföldön áprilistól
várható fokozott ellenőrzés ebben a
témában.

Szavatosság, jótállással kapcsolatos
szabályok
– Gyakori hiba: minőségi kifogásról
nem vesznek fel jegyzőkönyvet (a www.
nfh.hu honlapon minta megtalálható);
– Ellenőrzik továbbá a jótállási jegyek tartalmát, ill. azt, hogy az átadás
megtörtént-e.
A tartalmi kifogás esetén a forgalmazóval szemben járnak el, majd ő
háríthat tovább a gyártóra.
Vásárlók könyve – alapszabályok
– Jól látható helyen kell elhelyezni,
ahol a fogyasztó el tudja érni (nem kell
kérnie); jegyző által hitelesített legyen,
– az oldalak folyamatos számozásúak
legyenek;
– bejegyzésekre 30 napon belül írásos
választ kell adni, melynek tartalmaznia
kell, hogy amennyiben a válasszal nem
elégedett a fogyasztó, panaszával hova
fordulhat (pl. békéltető testület);
– ha szóban rendezésre kerül a panasz,
ezt rögzíteni kell a vásárlók könyvében és
mind a fogyasztónak, mind a kereskedőnek
alá kell írnia.
Árfeltüntetés
Típushibák:

– akciós árak helytelen feltüntetése.
Helyes eljárás: régi árat áthúzni, új árat
vagy a kedvezmény százalékát feltüntetni
az árcédulán;
– az üzletben, kirakatban kiírják,
hogy „x” százalékos akció, de azt nem,
hogy mely árukra vonatkozik (fogyasztó
megtévesztése);
– illatszer, vegyi áru: egységárat fel
kell tüntetni.
A 2010. évi ellenőrzések és vizsgálatok
részletes listája megtekinthető a www.
nfh.hu honlapon, valamint sok hasznos
tudnivaló, jogszabály is elérhető.
Kérdésre válaszolva az igazgató as�szony elmondta, hogy a webáruházakkal
kapcsolatos fogyasztóvédelmi típusú
szabályozás témakörben (tájékoztatási
kötelezettség, panaszintézés stb.) a regionális igazgatóságon akár személyes
konzultációt is lehet kérni.
A Dél-alföldi Regionális Felügyelőség
elérhetősége:
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 17.
6701 Szeged, Pf. 12.
Telefonszám: +36 62 541 737.
Telefax: +36 62 541 739.
E-mail: fogyved_daf_szeged@nfh.hu
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Iránytű

Kamarai Futár

Humánklub: magyar kapitalizmus, válságjelenségek, „társasjátékok”, válaszok

Pattanjunk fel a hullám elejére!

Ahogy az ember munkahelyén, vállalkozásában, egyéni életében is keresi a válaszokat a
különféle válságjelenségekre, magára a HR szakmára, a humánmenedzsmentre is rendkívüli
feladatok hárulnak ebben a robbanásszerűen megváltozott gazdasági környezetben. Nem véletlen, hogy a kamara humánklubja is ezt a témakört tűzte „műsorra” legutóbbi foglalkozásán,
avatott szakértő segítségével. Szügyi György, az Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ
vezérigazgatója, a kamara oktatási, szakképzési és mestervizsga bizottságának elnöke minden
előadói „trükköt” bevetve igyekezett rádöbbenteni hallgatóságát a drámaian megváltozott
helyzetre, amiben radikális gondolkodásbeli, szemléleti és magatartásbeli lépésváltások nélkül
nem lehet boldogulni – se cégnek, se egyénnek.
Erős felütéssel kezdte Szügyi György előadását,
azt kérdezte, miről lehet legkönnyebben felismerni
azt a vállalati embert, akinek fogalma sincs arról
mit kell tennie a válságkezelésben? Elárulta: onnan, hogy állandóan valaki mást hibáztat. Vagy
kifogásokat keres. Az ilyen embert egy szóval
lehet jellemezni: tehetetlen.

HR-rel vagy anélkül

Az összefüggések megértéséhez az előadó arra
kérte hallgatóságát, próbálják meg tisztázni, mik a
magyarországi kapitalizmus HR-sajátosságai. Első
megközelítésben talán az, hogy a mikro-, kis- és
közepes vállalkozásnál nincs is HR-munka. Vagy
foglalkozik vele az első számú vezető, vagy nem.

Ha igen, többnyire akkor is csupán ötletszerűen,
ad hoc jelleggel. Más a helyzet a nagyvállalatoknál,
multinacionális cégeknél, ott működik erőforrásmenedzsment, csak az előadó szerint nem jól. Azon
egyszerű oknál fogva, hogy a nemzetközi gyakorlatot, globális rutint nem adaptálták a mai magyar
valósághoz, munkaerőpiaci körülményekhez. Nem
csoda, hogy gyakran széttárják a kezüket: nagyon
nehéz a magyar munkavállalókkal.

Tanácsadók válsága

Nagy kérdés ebben piaci versenyben, hogy
kik lesznek a győztesek és a vesztesek, és miért
pont ők.
A mai bizonytalan helyzet jellemzéseként Szügyi
György három olyan esetet említett a közelmúltból,
amikor kulcsfontosságú szakmai körök képviselői
állítottak ki magukról lesújtó bizonyítványt: a minőségüggyel foglalkozó tanácsadók megállapították,
hogy válságban a minőségügy Magyarországon,
paradigmaváltásra van szükség; a ma élő legnagyobb
marketinges guru Budapesten járva bevallotta, úgy
néz ki, a marketingszakemberek le vannak maradva a
piac kezelésében és a marketing imidzsének további
formálásában; a HR szakemberek konferenciájukon
megállapították, nem sikerült azt a szakmai és
emberi tekintélyt kivívniuk a vállalati vezetésben,
amit a humán menedzsmentnek el kellene érnie.
Hát mi ez, ha nem a tanácsadók válsága? – jegyezte
meg az előadó, nem kis malíciával.

Ez egy új társasjáték

Ezek után nem csoda, hogy a tanácsadók és
szakértők nem nagyon tudnak választ adni arra
kérdésre sem, hogy mik a magyarországi kapitalizmus sajtosságai.
Szügyi György egy játékos gondolatsorral
érzékeltette az alapproblémát. Képzeljünk el
azt a társasjátékot, amikor játék közben valaki
észrevétlenül kicseréli a játékmezőt egy másik
társasjátékára, a dobókockán a számok helyére
színek kerülnek – csak a bábuk maradnak. Meg
a játékosok, akik nem véve tudomást a változásokról, ugyanazt a játékot játsszák tovább, mint
korábban: a játékmezőt elkezdik átértelmezni a
régi szabályok szerint, a dobókocka színeit újra
számokkal ruházzák fel.
Vagyis a régi, korábban sikeres rutinnal, stratégiával,
a bevált szisztéma szerint
játsszák tovább a teljesen
új játékot. Valami ilyesmit fedezett fel az előadó
a magyar gazdaságban is,
amikor 1989–1990-ben
váratlanul ránk tört a kapitalizmus. És még ma
is gyakran ez a helyzet,
újra és újra bekapcsolnak
a régi reflexeink, tovább
élnek a régi játékrutinjaink. Mint annál a gazdánál,
aki ugyanúgy elégedetten
dől hátra, ha a jó volt a
termés, mint régen. Ám ha megkérdezik tőle,
hol fogja eladni, kiderül, fogalma sincs. Van
valamije, de semmi híre annak piacképességéről. De hasonló a helyzet a felsőoktatásban is,
amikor futószalagon termelik a diplomásokat,
de fogalmuk sincs arról, mire lenne szüksége
a munkaerőpiacnak.

Korrekt értékcsere

A magyarországi kapitalizmus sarkalatos hibájának tartja az előadó, hogy nem tisztáztuk az
elején az együttélési új szabályait, értékeit. Hogy
mit szeretnénk és mit nem szeretnénk továbbvinni, kialakítani avagy elkerülni. Hogy miből
és hogyan lehet megélni, és mi az, amit nem
tűr el egy demokratikus társadalmi berendezkedésű piacgazdaság, A csalást, a korrupciót, az
információkkal való visszaélést, a tisztességtelen
spekulációt, a hozzáadott érték nélkül szerzett
hatalmas jövedelmeket biztosan nem.
Marad a korrekt értékcsere. Még akkor is, ha
húsz éve csupa harcedzett, a piaci harcmodorban
állig felfegyverkezett kapitalista érkezett az országba, és velük kellett és kell ma is állni a versenyt.
Nincs értelme haragudni rájuk, meg kell tanulni
az új játékszabályokat. HR-es fejjel gondolkodva,
az ember addig csiszolja, fejleszti önmagát, amíg
értékes emberré válik, tudásával, szakértelmével
készen az értékcserére.

Hogyan lehetünk értékesek?

Az első számú probléma, hogy az a vállalkozási
kultúra, amit eddig tanítottunk, illetve még ma is
tanítanak, a nemzeti kultúrán alapul, amely alkalmatlan arra, hogy sikerorientált, célra tartó, pozitív
jövőképre hangolja az
embert. Miközben,
ahogy Virág elvtársat idézte az előadó
a Tanú című filmből, „a nemzetközi
helyzet fokozódik”.
Gondoljunk csak az
erősödő nemzetközi
versenyre, a rendkívüli fordulatszámon
születő műszaki-technológiai fejlesztésekre, a fogyasztásra való
ösztönzés mellett/
helyett az életmiSzügyi György
nőségre odafigyelő
gondolkodásmódra, no meg persze a válsággal
megérkező összes világjelenségre.

Válságtípusok és sikeres válaszok

A globális válságban a piacok legerősebb szereplői, a nagy világmárkák is meginogtak – szögezte
le az előadó. Elapadt pénzforrások, bedőlő hitelek,
beszűkülő piacok, kríziságazatok megjelenése,
elbizonytalanodott jövőkép jelzik a válság útját. Mi
a teendő? Semmiképpen nem a kapkodás, akinek
esze van, válaszreakciót akkor ad, ha már felfogta,
felmérte, mi a helyzet. Nagy hiba, ha valaki azt
hiszi, azzal a paranccsal, hogy ettől kezdve keményebben kell dolgozni, bármit is megold. Semmit
nem old meg. Nem keményebben, más módon kell
csinálni! – figyelmeztetett Szügyi György.
A válságoknak több fajtája van. A lezáró lehetőségeket tartalmazó (amikor egy iparág, technológia kihal), ciklikus (túl sok pénz áramlik a
piacra, majd visszaesés), és turbulens, amikor nem
lehet tudni, milyen irányban, mértékben, ideig
változik valami. De bármelyikről legyen is szó,
legfontosabb a válságveszély időbeni észlelése, a
kicsi jelek érzékelése és a helyes reagálás.

A biztos pont

Amikor minden változik körülöttünk, a biztos
pont mi magunk vagyunk – hangsúlyozta az előadó.
Előtérbe kerül az önismeret, a kudarcokat és visszautasításokat is jól kezelő technikák ismerete, vagyis
megint csak a tanulás, az önfejlesztés. Enélkül nem
lesz senki jó válaszadó sem a munkahelyén, sem a
vállalkozásában, sem a saját életében. A HR feladata,
hogy olyan megoldásokat álmodjon, amivel a munkatársak megértik, elfogadják és aszerint dolgoznak,
hogy csak az állandó értékteremtési „mánia” az, ami
őket versenyhelyzetben tartja. „Amikor a szakmámban
vagyok, én legyek a legjobb, mindig arra hajtsak, hogy
én legyek a világbajnok – na jó, legfeljebb harmadik.
De még mindig nagyon elöl leszek” – fogalmazta
meg az értékteremtés maximalizálásának lényegét
Szügyi György. Ehhez persze rendkívüli változási
készségre, rugalmas alkalmazkodási képességre is
szükségünk van, céges és személyes értelemben
egyaránt. „És ha jön a nagy hullám, pattanjunk fel
az elejére és hasítsunk a kedvező irányba” – tette
hozzá az előadó.
És még egy megszívlelendő tanács: tudjuk
élvezni a változást, az új módszerek, technológiák
újszerűségét, különlegességét, eredményességét!
Ő. F.

2010 március

9

EU-rópa

Immanuel Wallerstein Magyarországon

Szolgáltatási irányelv

„Az EU egy félig felépített épület”

A nemzetközi kapcsolatok ikonikus gondolkodója, az idén nyolcvanéves, de szellemileg még mindig tökéletesen friss Immanuel Wallerstein
úgy véli, hogy bár az Európai Unió „nagyon fontos (hatalmi) rendszer”,
mégsem lehet teljes értékű építménynek tekinteni. A szociológus,
történész professzor szerint a nagyhatalmi befolyásnak két feltétele
van Európa esetében.
Feladta a leckét az Európai Uniónak
Immanuel Maurice Wallerstein. A
Yale Egyetem professzora szerint az
Európai Unió ugyanis még csak egy
félkész épületnek tekinthető, amely
ilyen formában nem állja meg a helyét
a nemzetközi rendszerben. A nemzetközi kapcsolatok elméletének alapvető
gondolkodójaként ismert profes�szor a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem meghívására tartózkodott
Budapesten. Díszdoktorrá avatása
mellett Wallerstein hajlott kora ellenére
két hosszú előadást is tartott, és a sajtó
rendelkezésére is állt.
Wallerstein, az Európai Unió
geopolitikai helyzetét firtató kérdésre adott válasza keserű pirula
lehet az unió vezetőinek. A professzor szerint ugyanis az Európai

Uniónak két feladatot kell teljesítenie ahhoz, hogy „sikeres projekt
válhasson belőle”. Zöldágra kell
vergődnie Oroszországgal, és
Törökországgal.
Az amerikai professzor közel
megoldhatatlannak ítéli Moszkva
és Brüsszel kapcsolatának normalizálását. „Tagja lehet Oroszország
az Európai Uniónak? Nem. Egy sor
olyan tagállam van, aki elszörnyedne
a gondolatra, hogy Oroszország tag
legyen. Lehetne félig tagja? Ennek
semmi értelme nem lenne” – fejtegette
a lehetőségeket a professzor.
Wallerstein nem utalt közvetlenül
arra, hogy Törökország uniós tagsága illúzió lenne, de azt leszögezte,
hogy ennek legnagyobb akadálya,
hogy „Nyugat-Európában egyre

Magyarország sorsa Európához kötött

A professzor újságírói kérdésre beszélt Magyarország geopolitikai
helyzetéről is. A globálissá váló kapitalista világot leíró centrumperiféria
elmélet atyja szerint Budapestnek világosan kell látnia, hogy sorsa
Európához, azon belül is inkább Franciaországhoz és Németországhoz
kötött, nem pedig az Egyesült Államokhoz.
„Magyarország – mint minden ország – a földrajzi elhelyezkedésének rabja. (…) Leegyszerűsítve Magyarország egyik oldalán
Nyugat-Európa, másik oldalán Oroszország fekszik, és ez geopolitikai
nyomást jelent.”
A professzor szerint Magyarország az elmúlt 10 évben stagnált.
„Helyzete sem nem romlott, sem nem javult” – mondta újságírói kérdésre
válaszolva. „Sokaknak kell elmagyaráznom, hogy ez önmagában is
teljesítmény. Ne értékeljék alul a stabilitást!” – tette hozzá.
(Forrás: EurActiv, http://www.euractiv.hu, 2010. február 23.
A teljes cikket megtalálhatják a www.csmkik.hu honlapon)

A XXI. századi vállalkozás játékszabályai
Eg y nemrég napvilágot látott adat szerint 5 éven belül
Magyarországon is a munkahelyek 90%-ában alapkövetelmény
lesz a digitális írástudás. A digitális készségek fontosságának
felismertetése mind döntéshozói,
mind pedig munkavállalói körben
létkérdés. Az informatika, a digitális megoldások használata már
ma is kiterjed az élet és a gazdaság
minden területére, a folyamat pedig
az elkövetkezendő néhány évben
radikálisan felgyorsul.
A Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, az Enterprise
Europe Network, az Informatikai
Vállalkozások Szövetsége, és a
MEFIT Alapítvány „A XXI. századi vállalkozás játékszabályai” című
konferenciája keretében átadtuk a

digitális kor üzenetét, és felhívtuk
a figyelmet a digitális készségek
(e-skills) vállalkozások versenyképességére és növekedési képességére
gyakorolt hatására. Az „Európai
e-készségek hét” rendezvénysorozathoz kapcsolódva, egy helyen,
összefoglalva, teljes és átlátható
képet kaptak az érdeklődők arról,
hogy milyen előnyöket adnak a digitális kor lehetőségei a mindennapi
üzletmenet és adminisztráció, az
ügyfél- és partnerkapcsolatok, az
üzletvitel, az üzleti döntések, illetve
a marketing területén.

2006. december 12-én az Európai
Parlament és Tanács együtt döntési
eljárással hozta létre a belső piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
irányelvet. A tagállamokban 2009.
december 28-ig kellett hatályba
léptetni mindazokat a törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek az
irányelvnek való megfeleléshez.
Az irányelv célja: a szolgáltatások
egységes belső piacának megteremtése.
Alkalmazandó: bármely tagállamban letelepedett és szolgáltatási
tevékenységet folytató vállalkozásra, valamint szolgáltatásának
igénybe vevőire.
Bővebben az irányelvről a kaImmanuel Wallerstein
marai honlapon olvashatnak (közgyakrabban felbukkanó jelenség az vetlen link: http://tinyurl.com/
szolgaltatas).
iszlámtól való félelem”.
Ankara 1999 óta hivatalos tagjelöltje az Európai Uniónak, ám a
társulási megállapodást már 1963ban aláírták. A csatlakozási tárgyalások 2005-ben kezdődtek meg, de
egyelőre csupán egyetlen fejezetet
sikerült lezárni a 35-ből.
Wallerstein elmondta, nem tudja,
hogy Európa képes lesz-e megoldani
a problémáit, de azt mindenképpen
szükségesnek tartja, hogy a kontinens
erős maradjon. „Úgy vélem, hogy
fontos, hogy Európa erős legyen, mivel
ez elengedhetetlen a világhatalmi
egyensúly megtartásához” – mondta.
„Ebben az értelemben mindig is
Európa-párti voltam” – tette hozzá
némi humorral a professzor.
„Egy európai hadsereg erős lenne, de
nem elég erős ahhoz, hogy megtámadja
például Iránt. Egyelőre azonban nem
létezik ilyen hadsereg, csak a tagállamok
saját seregei, ami igencsak behatárolja
a geopolitikai cselekvéseik hatókörét”
– mondta a professzor.

Fémipari céglátogatás
és üzletember-találkozó
Ausztriában

Az Enterprise Europe Network
– ITDH, és a Pécs–baranyai
Kereskedelmi és Iparkamara
együttműködésben a grazi
Enterprise Europe Network
irodával térítésmentes információs napot, céglátogatást
és üzletember-találkozót szervez a vas- és fémmegmunkálás,
fémfeldolgozás és gépgyártás
területén.
Időpont: március 25.
Helyszín: Graz, Ausztria.
Jelentkezési határidő:
március 12.
Bővebb információ a kamarai
honlapon található (közvetlen
link: http://tinyurl.com/grazfem).

Konkrét üzleti, új piaci lehetőségek

Üzleti Randi Találkozó

A 12. Üzleti Randi Találkozót
március 30-án rendezik meg
Szolnokon. A szervezők most elsősorban a következő iparágakból keresnek korlátozott számban
olyan vállalkozásokat, amelyek új
együttműködéseket, partnereket,
piaci lehetőségeket keresnek: élelmiszeripar, illetve mezőgazdaság;
pályázati szakember, pályázatírás,
webfejlesztés, programozás, kör-

nyezetvédelem, fém-, és gépipar,
munkavédelem, fa- és bútoripar, hr,
munkaerő-közvetítés, internet marketing, csomagolóipar, informatika,
szoftverfejlesztés, vállalatirányítás,
építőipar, épületgépészet, könnyűipar, textilipar.
Ha Önnek van szabad kapacitása,
ne gondolkodjon sokáig!
Bővebb információ: http://www.
uzletirandi.hu/talalkozo

Rókusi Könyvelő Iroda

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

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

10

Érdekvédelem

Tiltakozás a környezetvédelmi mérést
végző vállalkozások tönkretétele miatt
A járművek környezetkárosító hatásának
ellenőrző mérése, a rendszer szabályozása az
elmúlt években egy kisszámú csoport érdekszférájává, felső körök csatározásának színterévé
vált, eredeti célja – a környezetvédelem – egyre
inkább háttérbe szorult. Az indokolatlan eszköz- és adminisztrációs előírások, egyaránt
sújtották a szolgáltatást végzőket és igénybe
vevőket. Most pedig egy nagyon barátságtalan,
előkészítetlen, durva lépéssel vállalkozások
ezreit hozták lehetetlen helyzetbe.

A módosítás kronológiája:

2009. dec. 1. Körlevél a zöldkártya-leltározással
kapcsolatban.
2009. dec. 10. Senki sem tudja, hogy milyen
változások lesznek, így a drasztikus változás –
gondoltuk – kizárható.
2009. dec. 16. Körlevél – „December 15-én
megjelent a jogszabályváltozás!” Áttanulmányozva
valószínűsíthető, hogy az előírások ellehetetlenítik
a külön környezetvédelmi mérést.
2009. dec. 17. Körlevél, melyben először a
zöldkártya évvégi elszámolását kérték, majd
végelszámolásra változtatták értelmezhetetlen
körlevelekkel.
2009. dec. 19. Körlevél a január 1-jétől hatályba
lépő változásokról.
Végrehajtási rendelet nem készült!

A környezetvédelmi mérések szabályozását
az elmúlt években két dolog jellemezte: túlzó,
indokolhatatlan tárgyi feltételek, és ugyancsak
túlzó és indokolhatatlan adminisztrációs kötelezettségek előírása.
Kezdjük az elsővel! Az erősen vitatható előírásoknak ugyan megfelelő, de értelmetlenül drága műTiltakozunk, visszautasítjuk!
szerpark beszerzési kötelezettségével, az üzemeltetés,
Aki beruházott ebbe a tevékenységbe, hogyan
programfrissítések, a hihetetlen költségű oktatások kalkulálhatott? A környezetvédelmi mérésekhez
soha meg nem térülő beruházások sorával.
szükséges adatbázis 2010-es frissítését pl. a
Boschnál 2009. szeptember 31-ig meg kellett
Főbb költségeink:
rendelni. A gépek karbantartását, hitelesítését
– A környezetvédelemmel nem indokolható szintén előre biztosítani kellett.
előírásoknak megfelelő műszer. (Ilyet még a Bosch
A megvásárolt, a magyar előírásoknak megfesem gyártott. A korszerű német diagnosztikai lelően átalakított mérőberendezések, számítógépegységhez külön számítógépet, nyomtatót kellett hálózatok, programok 15 nap alatt értéktelenné
venni és átalakítani; összesen kb. 3,5 milliós meg váltak, több millió forintot dobattak ki az ablakon
nem térülő költség.)
vállalkozásonként. Több ezer vállalkozásnak,
– Rendszeres hitelesítés és pontosság-ellenőr- családnak a megélhetését sodorva veszélybe
zés (minden második alkalommal mindkettőt egy átgondolatlan, nem megfelelően ütemeegyszerre el kellett végezni, bár ez ugyanazon zett, elhibázott, egyeztetés nélkül meghozott
vizsgálatot jelentett).
döntéssorozat miatt. Tiltakozunk, az eljárást
– Készülék-karbantartások, szűrők cseréje.
visszautasítjuk!
– Programok, adatbázisok frissítése.
Nem a komplex vizsga bevezetésével van a
– Tanúsítványadók képzése: 90 eFt/fő/3 éven- gondunk. Sokkal inkább az érintettek szakként.
mai-gazdasági érdekeinek semmibe vételé– Külön elszámolási program vásárlása – mivel vel, a rögtönzött és kapkodó intézkedéssel,
ez nem működik együtt a mérést végző géppel az információk visszatartásából keletkező
–, ahhoz viszont külön számítógép-vásárlás, károkkal.
mivel a kitüntetett program csak meghatároMi, vállalkozók elvárjuk, hogy ilyen horderejű
zott operációs rendszeren működik. Éveken át kérdésekben velünk is konzultáljanak, hallgasáltattak bennünket, hogy lesz „állami” ingyenes sák meg véleményünket, vegyék figyelembe az
elszámolóprogram, ehelyett egy vállalkozó zsebét álláspontunkat. Elvárjuk, hogy úgy alakítsák a
tömték degeszre.
vizsgaszabályzatot, amely minden társadalmi
– Előre fizetés a zöldkártyák igénylésekor, ami szereplő számára a lehető legelfogadhatóbb
szintén sok tízezres, olykor százezres teher.
megoldást eredményezi.

Nézzük az adminisztrációt!

Az adminisztrációs kötelezettségek mértékére
jellemző, hogy négyszer annyi időt vett igénybe,
mint maga a mérés. Gépkocsinként közel 100
adat rögzítése (munkalapra, mérést végző gépbe,
elszámolást végző gépbe, igazolólapra, számlára).
Semmi köze a környezetvédelemhez, ahhoz elég
lenne a rendszám és a mért értékek. Találóbb
elnevezés lett volna tehát inkább bürokráciakártyának hívni a zöldkártyát.

Vállaltuk…

Mindezt vállalták a szolgáltatók, annak érdekében, hogy teljes körű szolgáltatást tudjanak
nyújtani ügyfeleik számára. Egészen a múlt év
december közepéig szóba sem került, hogy ezt
a munkavégzést teljesen és minden átmenet
nélkül január elsejétől lehetetlenné teszik. Bár
az új komplex vizsgarendszer tartalmaz bizonyos
ésszerű elemeket, de a változtatást igazi magyaros
fejetlenséggel hajtották végre.

Az autósok jobban járnak?

Amikor az autósnak műszaki vizsgán kell
megjelennie, de a jármű környezetvédelmi
értékei nem felelnek meg az előírásoknak (ezt
az autós ritkán tudja érzékelni), eredménytelen
lesz a vizsga, és a jármű forgalmi engedélyét
azonnal érvénytelenítik. Ugyanez a helyzet és
eljárás a közúti ellenőrzés alkalmával is. Ettől
fogva az autó közúti közlekedésben nem vehet
részt, az autós nem folytathatja az útját. Mivel a
vizsgabázison legtöbbnyire nem tudják javítani
a hibát, el kell vitetnie, javíttatni, majd újbóli
vizsgadíj befizetése, újbóli vizsga következik.
Ha ezt a tortúrát el szeretné kerülni az autós,
akkor célszerű előzetesen, de évente legalább
egyszer környezetvédelmi megfelelőségmérést
végeztetni szakműhelyben.
Ezzel vissza is térünk a régi módszerre, de
közben a költségek jelentősen növekednek, a
procedúra bonyolódik.
Orcsik Sándor

Kamarai Futár
Autójavító vállalkozások
figyelmébe!

Autófényezőknél
razziázott
a versenyhivatal

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a
közelmúltben előzetes értesítés nélküli
helyszíni szemlét tartott több, az autófényezési üzletben érintett vállalkozásnál. A
gyanú szerint a társaságok rendszeresen
egyeztettek a fényezőanyagok áráról és az
autófényezési szervizdíjakról.
A GVH 2010. február 16-án előzetes
értesítés nélküli helyszíni szemlét tartott
a 3M Kft., az Alami Kft., az Auto Finish
Kft., az Autocolor Kft., a Duplakk Kft., az
Ergolakk Kft., a Kaméleon Mix Kft., a Servind
Kft., az Allianz Hungária Biztosító Zrt.,
a Generali-Providencia Biztosító Zrt., az
Aegon Magyarország Általános Biztosító
Zrt., valamint az Eurotax Glass’s Kft. és
az Európai Autószervizek Magyarországi
Egyesülete telephelyein.
A versenyhatóság gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett
megsértése miatt indított eljárása az említett
vállalkozásokon kívül kiterjed az Akzo-Nobel
CR Autófesték Kereskedelmi Kft.-re, Audatex
Magyarország Gépjármű-Számítástechnikai
Kft.-re, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségére és a Lakk Kereskedők
Országos Szövetségére is.
A GVH rendelkezésére álló adatai alapján
valószínűsíthető, hogy a magyarországi
fényezőanyag-importőrök egyeztetnek a
gépjármű fényező- és segédanyagok áremeléseiről, valamint az autószervizek biztosításra
történő javítás során elszámolható díjainak
nagyságáról. A versenykorlátozó megállapodás a GVH gyanúja szerint legalább 2003
óta működik.
A felek évente egyszer-kétszer a Fényezési
Tanács üléseit használva működtetik a versenykorlátozó megállapodást. A vállalkozások
a biztosítókkal és a szakmai érdekképviseletekkel közös megállapodások alapján fényezési
árindexet határoznak meg, és tevékenységük
során ehhez igazodnak. A rendelkezésre álló
adatok alapján a fényezőanyag-importőrök,
biztosítók és a szakmai képviseletek által
működtetett Fényezési Tanács működtetése
alkalmas lehet arra is, hogy csökkentse az új
piacra lépők versenyképességét és esetleges
piacra lépését.
Az előzetes bejelentés nélküli helyszíni
szemle lehetőségét a GVH számára a versenytörvény biztosítja. A versenytörvény rendelkezései értelmében a helyszíni szemléhez
előzetes bírósági jóváhagyás szükséges.
A versenyfelügyeleti eljárás megindítása
nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették.
Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének
bizonyítására irányul. A törvény szerint ezen
eljárásokra biztosított időtartam 6 hónap,
amely azonban – az ügy bonyolultságától
függően – két alkalommal ugyanekkora
időtartammal meghosszabbítható.
Szénási Róbert

2010 március

Emlékkönyv született a jubileumra

125 éves a szegedi állami szakképzés

Az elmúlt esztendőben ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját a Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános
Iskola szeged-móravárosi tagintézménye. A jubileum tiszteletére színvonalas gálaműsort rendeztek. Gratulálunk az iskola
minden tanulójának, pedagógusának, valamennyi dolgozójának
az intézmény eseményekben bővelkedő történetéhez, a szép
emlékműsorhoz.
A jeles évfordulóra megjelent
az intézmény múltját bemutató évkönyvük „Emlékkönyv
Szeged Szabad Királyi Város
Iparostanonc Iskolája és a belőle
létrejött Szeged-móravárosi
Szakközép-és Szakiskola 125
éves jubileumára” címmel. A
Szeged szakképzése szempontjából meghatározó alkotást
Gergelyné Bodó Mária szerkesztette. Az alkotók korabeli források felhasználásával láttatják a
kíváncsi olvasóval az 1884-től,
az indulástól, illetve az államosítástól napjainkig terjedő
időszakot. Ezekből megtudható,
hogy a tízéves és idősebb fiú
tanoncok először még egész
nap a mesterüktől tanulták
a szakmát, majd 1884-től, a
szegedi állami finanszírozású
szakképzés elindulásától heti
két délutánt az iparostanonc
iskolában töltöttek, hogy közismeretet tanuljanak, vasárnap
délelőtt pedig szakrajzot.
A lány tanoncok állami finanszírozású elméleti képzése 1926tól indult. Eleinte elemi iskolák
tantermeit biztosította számukra
az állam és Szeged városa, csak
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Szakképzés – Céginfó

1930-ban épült fel az első önálló
iskolaépületük.
Az emlékkönyv tanúsága szerint a Szegedi Kereskedelmi és
Iparkamara folyamatosan támogatta az iskola szegény sorsú
tanulóit, pl. 1921-ben a kamara
harmincéves fönnállása alkalmából 1000 korona ösztöndíjjal.
Megtudjuk, hogy a ma is ismert
szakmákon kívül napjainkban
már nem gyakorolt szakmákat
tanuló tanoncokat is oktattak az
iskolában: pl. kefekötőt, kaptafakészítőt, kályhakészítőt, kötélverőt, mézesbábost, fésűst.
1948-tól, az államosítást követően az iskola alapvetően a kialakuló gyáripar számára képezte
a szakmunkástanulókat. Később
elkezdődött a szakmunkásképző
iskolák szakosodása is. Ennek
jegyében a tanonciskolából vált
ki a Textilipari Szakmunkásképző
1951-ben, 1956-ban a Fodor
József Élelmiszer-ipari Szakközép- és Szakiskola, majd 1963ban a helyi ipart oktató, későbbi
nevén Tápai Antal Szakközép- és
Szakiskola.
2007-ben újra egyesült a Tápai
Antal Szakközép- és Szakiskola

az anyaiskolával, a főleg vasés fémipari szakmákat oktató
Móra Ferenc Szakközép- és
Szakmunkásképző Iskolával.
Az emlékkönyv tehát egyben
az ipari szakképzés folyamatos
átalakulásának története is,
amelyet fotók tesznek még érdekesebbé, a DVD-melléket 900
fotója pedig még színesebbé.
Az emlékkönyv az iskolában
megvásárolható.
A továbbiakban is sok szép
eredményt, tartalmas szakmai
felkészítést, egyéni sikereket
kívánunk a jövő szakembereit
felkészítő intézmény minden
szereplőjének, partnerének.
CSMKIK Oktatási
Igazgatóság

Céginfó

Pályázati felhívás

Szakértői
tanulmányutak

Az Európai Bizottság az egész
életen át tartó tanulás program és a
szakértői tanulmányutak pályázat keretében támogatást nyújt szakképzési
szakértők, s általában az oktatás és
képzés területén vezetéssel, értékeléssel, továbbképzéssel, tanácsadással
foglalkozó szakemberek számára
nemzetközi szakmai tapasztalatszerzésre. A sikeres pályázók 3–5
napos tanulmányúton vehetnek részt,
amelyre az elnyerhető támogatás
összege országonként változó, 800 és
1850 euró között mozog. A pályázat
benyújtásának egyik feltétele a tanulmányút munkanyelvének tárgyalási
szintű ismerete. A támogatásért a
Tempus Közalapítványhoz kell a
pályázatot benyújtani.
A szervezők ügyelnek arra, hogy a
tíz-tizenöt fős csoportok összetétele
valóban nemzetközi legyen, egyedülálló lehetőséget kínálva arra, hogy
a különböző országokból érkező
szakértők közösen gondolkodjanak
az európai és a nemzeti oktatás és
képzés legfontosabb kérdéseinek
jelenéről és jövőjéről.
A 2010–2011-es pályázati évben két
beadási határidővel lehet pályázni a
tanulmányutakon való részvételre:
• 2010. március 31. (postabélyegző
dátuma), a 2010 szeptember eleje–2011
január vége közötti tanulmányutakra
– előbírálati határidő: 2010. március
17. (beérkezés dátuma).
• 2010. október 15. (postabélyegző dátuma), a 2011 február
eleje–2011. június vége közötti
tanulmányutakra – előbírálati határidő 2010. október 1. (beérkezés
dátuma).
A megpályázható tanulmányutakat
témák szerinti csoportosításban
megtalálhatja a Szakértői tanulmányutak kurzuskatalógusban, mely
a felhívás és az on-line pályázati űrlapok mellett már elérhető a Tempus
közalapítvány honlapján.
http://www.tpf.hu/pages/content/
index.php?page_id=689

Bemutatkozik a szegedi QUAESTOR Pont
A QUAESTOR 1993 óta van jelen Szegeden. A szegedi QUAESTOR
Pont a Tisza Lajos krt. 40. sz. alatt található, ahol hétfőtől péntekig
8.30–17 óra között várják kedves ügyfeleiket. A fiók teljeskörűen képviseli
a cégcsoport termékpalettáját: a modern megtakarítási formák (MMF),
tőzsdei szolgáltatások és banki tevékenység ugyanúgy megtalálható
náluk, mint az utazási szolgáltatások értékesítése.
Megtakarítási területen új termék a 2010 januárja óta elérhető tartós
befektetési számla, melynek célja, hogy a kedvezményes adókulcs,
illetve az adómentesség bevezetésével a hosszú távú (3+2 éves) lekötési
időszakkal rendelkező befektetésekre ösztönözze az ügyfeleket. A modern megtakarítási formák keretén belül éven belüli, illetve éven túli

befektetési lehetőségeket kínálnak, akár évi 10,50%-os (EHM: 10,50%)
hozam mellett. A kezdetek óta arra törekednek, hogy ügyfeleiknek ne
csak pénzügyi szolgáltatásokat kínáljanak, hanem közelebb hozzák
őket a pénzügyi világhoz.
Az ingyenes QUAESTOR Befektetői Akadémia, illetve a negyedévenként megrendezésre kerülő befektetői esték rendezvénysorozatuk
ma már mindenki segítségére lehet abban, hogy saját pénzügyeikről
átgondoltabban és magabiztosan dönthessenek.
A QUAESTOR utaztatási területe 1995 óta abban a szellemben
kínálja útjait, hogy az utazás, a pihenés egy életre szóló élmény maradjon, legyen szó aktív vagy passzív kikapcsolódásról.
Széles termékpaletta, minőségi szolgáltatás, szakértő munkatársak és
20 év töretlen fejlődés – mindez együtt azt eredményezte, hogy 2010
elejére már több, mint 200 000 ügyfélnek tudott megfelelő megoldást
kínálni a QUAESTOR Csoport!
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Kamarai Futár

Jogszabályfigyelő

Cégiratok minősített elektronikus aláírás nélkül

A 2009. évi CXXI. törvény módosította a társasági törvényt és a cégtörvényt,
és ebben a jogszabályban bújik meg a polgári perrendtartás apró módosítása
is, ami az alacsonyabb jövedelmű munkavállalóknak költségkedvezményt
biztosít a munkaügyi perekben.
A társasági törvény módosításai jórészt uniós jogharmonizációt szolgálnak,
és elsősorban a részvénytársaságokra vonatkoznak. A változások erősítik a
részvényesi jogokat a tőzsdén jegyzett társaságokban. A részvénytársaságoknak
legkésőbb 2010. május 31-ig összhangba kell hozniuk alapszabályukat a módosított rendelkezésekkel. A cégtörvény módosítása értelmében a cégjegyzék
fennálló és törölt adatai is teljeskörűen nyilvánosak. Teljeskörűen nyilvánosak
továbbá a benyújtott, de még el nem bírált bejegyzési kérelem és mellékletei is
azzal, hogy a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elbírálásának folyamatban
létére a cégnyilvántartásnak utalnia kell. A törvénymódosítás a Magyar Közlöny
2009. évi 169. számában jelent meg.

Új bérköltség-támogatás a foglalkoztatási törvényben

rendelkezéseket a 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet tartalmazza, amely 2010.
január 1-jén lépett hatályba. A rendelet részletesen felsorolja, hogy hogyan
kell igazolni az elismert harmadik államban letelepedett adóalany és a nem
adóalany jogi személy adófizetésre kötelezetti státusát, mit kell tartalmaznia
a közösség más tagállamában letelepedett adóalany, valamint az elismert
harmadik államban letelepedett adóalany adó-visszatéríttetési kérelmének. A
jogszabály rendelkezik a belföldön letelepedett adóalany adó-visszatéríttetési
kérelméről és kiigazítási nyilatkozatáról is. A rendelet melléklete sorolja fel
a termékek, szolgáltatások megnevezésére, illetőleg a felhasználásuk, egyéb
módon történő hasznosításuk jellegére utaló kódszámokat. A jogszabály a
Magyar Közlöny 2009. évi 188. számában tekinthető meg.

Az egyszerűsített foglalkoztatás telefonos bejelentése

December közepén fogadta el a Parlament az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvényt, amely április 1-jétől jelentősen átalakítja
az alkalmi és az időszakos foglalkoztatás rendszerét. A törvény lehetővé
teszi a foglalkoztatás telefonos bejelentését is, ennek részletszabályait külön
kormányrendelet fogja szabályozni. A rendelet tervezete már olvasható a
munkaügyi tárca honlapján.

Az APEH ellenőrzési irányelve

2010. február 17-én jelent meg az adóhivatal honlapján (www.apeh.hu)
a 7002./2010. APEH irányelv a 2010-es ellenőrzési feladatokról. Idén is az
adóelkerülés és a költségvetésnek történő károkozás különböző formáival
szembeni fellépés a legfontosabb feladat. A fiktív cégek és számlák kiszűrésére, az adóelkerülés felismerésére új informatikai megoldásokkal bővítették
ki a központi kockázatelemzési rendszert. 2010-ben az ellenőrizendő főbb
tevékenységi körök:
– a papír- és a nyomdaipar, valamint a hozzájuk kapcsolódó kereskedelem;
– az őrző-védő szolgáltatások területén működő alvállalkozói láncolatok;
– a termékbemutatókon keresztül bonyolódó kereskedelem;
– a hitelközvetítés és az üzletviteli tanácsadás.
Az ellenőrzések során kiemelten kell vizsgálni:
– a vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelemmel,
– a zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelemmel és
– a vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelemmel
foglalkozó vállalkozások bevétel- és költségelszámolásainak valóságtartalmát, nyilvántartásainak teljeskörűségét, alvállalkozói és egyéb szerződéses
kapcsolatainak dokumentáltságát, foglalkoztatottainak jogviszonyát, adó- és
járulékfizetési kötelezettségét, valamint e kötelezettségek teljesítését.

Elfogadta a Parlament a foglalkoztatási törvény módosítását, így januártól
bérköltség-támogatást kaphatnak azok a vállalkozások, amelyek rendelkezésre
állási támogatásra jogosultakat foglalkoztatnak.
Az „Út a munkához” program céljai között a közfoglalkoztatás biztosítása
mellett az is fontos hangsúlyt kapott, hogy minél több támogatásban részesülő visszakerüljön a munkaerőpiacra, a versenyszférában helyezkedjen el. A
célcsoportra vonatkozóan a bővítés lehetőségét bérköltség-támogatás nyújtása
segíti. Ezért a foglalkoztatási törvény (1991. évi IV. tv.) januártól bevezeti a
rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának támogatását. A törvénybe beiktatott 16/B. § szerint a gazdasági társaságokról szóló
törvény, valamint az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálya alá tartozó
munkaadó részére a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy teljes
munkaidőben, munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához legfeljebb
a támogatás megállapításakor hatályos rendelkezésre állási támogatás összegének megfelelő mértékű támogatás nyújtható (ez jelenleg 28 500 Ft), ha a
munkaadó a foglalkoztatást legalább a támogatás folyósításának időtartama
APEH-üzemanyagárak
alatt vállalja, és a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző tizenkét
Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély
hónapban meglévő munkavállalója munkaviszonyát a működési körében az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el,
felmerülő okból rendes felmondással nem szüntette meg, és kötelezettséget nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni. 2010. március 1-je és
vállal arra, hogy a munkaviszony megszüntetésére a támogatás folyósításának március 31-e között alkalmazható üzemanyagárak:
időtartama alatt sem kerül sor. A támogatás legfeljebb egy évig folyósítható.
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin
317 Ft/l
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.
Gázolaj
298 Ft/l
évi IV. törvény módosításáról szóló 2009. évi CXXXIV. törvény a Magyar
Keverék
344 Ft/l
Közlöny 2009. évi 181. számában jelent meg.
LPG autógáz
179 Ft/l
Az APEH közlemény a Hivatalos Értesítő 2010. évi 13. számában jelent
Belföldön nem letelepedett adóalanyok áfa-visszatérítése
meg.
Januártól megváltoztak a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar
Köztársaságban megillető általános forgalmiadó-visszatéríttetési jog, valamint
Jegybanki alapkamat
a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában
A Magyar Közlöny 2010. évi 23. számában jelent meg a Magyar Nemzeti
megillető hozzáadott érték adó-visszatéríttetési jog érvényesítésével kapcso- Bank elnökének 4/2010. (II. 22.) számú rendelete, melynek értelmében a jegylatos egyes szabályok. Az adó-visszatérítési jog érvényesítésével kapcsolatos banki alapkamat mértéke 2010. február 23. napjától 5,75%-ra csökkent.
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A GOP egyes
pályázatainak felfüggesztése
Kö zlemén y
„A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Gazdaságfejlesztési Programok Irányító
Hatósága (NFÜ GFP IH):
• a GOP-2009-1.1.2. „Kutatás-fejlesztési
központok fejlesztése, megerősítése”,
• a GOP-2009-1.2.1. „Akkreditált innovációs klaszterek támogatása”,
• a GOP-2009-1.2.2. „Innovációs és
technológiai parkok támogatása”,
• a GOP-2009-1.3.2. „Vállalati kutatásifejlesztési kapacitás erősítése”,
• a GOP-2009-2.1.3. „Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása”,
• a GOP-2009-2.2.3. „Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex
támogatása”,
• a GOP-2009-3.2.1. „Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése”

című pályázatok esetében – a döntési moratórium elrendeléséről szóló 1003/2010.(I. 19.)
kormányhatározat 7. pontjára tekintettel – a pályázatok benyújtási lehetőségét 2010. február
20-tól 2010. május 30-ig felfüggeszti.
A 2010. február 19-én 24 óráig postára
adott pályázatokat az NFÜ még érkezteti.
A pályázatok beadására a felfüggesztést
követő első munkanaptól, 2010. május 31től – változatlan feltételekkel – ismételten
lehetőség lesz.
(Forrás: www.nfu.hu)
Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása
GOP-2009-1.1.1
A pályázat célja a vállalkozások K+F
tevékenységének fokozása és a vállalati
K+F ráfordítás növelése, az egyetemek,
kutatóintézetek és a vállalkozások közötti
K+F együttműködés, valamint a technológiatranszfer erősítése.

Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak a cégbíróságon bejegyzett:
• gazdasági társaságok
• szövetkezetek,
feltéve, hogy
• kettős könyvvitelt vezetnek
• nem tartoznak az eva hatálya alá.
Benyújtható: 2010. március 29-ig.
Támogatás mértéke: maximum 50%,
elnyerhető támogatási összeg: 25–300
millió forint.
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.
Az üzleti infrastruktúra és a befektetési
környezet fejlesztése, ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása
DAOP-2009-1.1.1 / A és C
Jelen pályázati felhívás célja, hogy a regionális operatív programok gazdaságfejlesztési
eszközrendszerével a dél-alföldi, dél-dunántúli, észak-magyarországi, közép-dunántúli,
közép-magyarországi, nyugat-dunántúli
régiók versenyképességének megőrzése szem-

pontjából kiemelt fontossággal bíró vonzó
befektetési környezet kialakítását segítse
elő, melynek fontos elemei a befektetési
környezet infrastrukturális fejlesztése, valamint az innovációt és magas hozzáadott
értékű gazdasági tevékenységet elősegítő
szolgáltatások elindítása.
A pályázati kiírás keretében az alábbi
részcélokra benyújtott projektek támogathatóak:
• ,,Ipari park” címmel rendelkező területek infrastrukturális fejlesztése részcél.
• Ipari területek és barnamezős területek
fejlesztése részcél.
• Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése
részcél.
Támogatás mértéke: 50%.
Támogatási összeg: minimum 10 millió
forint, maximum 400 millió forint.
A 2010. február 1-jén megjelent módosításoknak megfelelően a pályázat új beadási
határideje 2010. április 15.

2010 március
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Szakképzés – Pályázatok

Mottó: „Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja,
milyen kikötőbe tart.” (Seneca)

Kézműves önértékelés

A kamara munkatársai az
Eurocrafts 21 („A kompetenciafejlesztés a fenntarthatósági
menedzsment érdekében az
európai kézműiparban”) című
Leonardo szakképzési projekt
keretében februárban két kisvállalkozásnál tesztelték a képzési és tanácsadási koncepció
kézműves önértékelését.
A Traumdental Kft. (Szeged)
vezetője Traum József hasznosnak ítélte a felmérést, ajánlja más kisvállalkozásoknak
is. Belányi Gyula, a Belányi
Autószer viz és Alkatrészkereskedés (Kistelek) tulajdonosa elmondta, hogy az
önértékelés jó lehetőséget

biztosított arra, hogy a cég
fejlesztésére vonatkozó elképzeléseiket megerősítse.
A ,,Kézműves önértékelés
– a kézműves vállalkozások
fenntarthatósággal kapcsolatos
önfelmérése” egy eszköz az
iparosoknak és a kézműves
vállalkozásoknak a jövőtudatos
tevékenységi mód megtalálásához. Ezen önértékelés segítségével a kézművesek áttekinthetik
jelenlegi üzleti helyzetüket, és
meghatározhatják az erősségei
ket és a lehetőségeiket. Ezzel
egyidejűleg kidolgozhatják a
továbbfejlődésre vonatkozó
intézkedéseiket. Az értékelés tíz
üzleti területre terjed ki, minden egyes téma 5-7 állítással.

Belányi Gyula fiaival, Gyulával és Csabával, valamint Gál
Zsuzsanna oktatási igazgató – háttérben az önfelmérés eredménye.

Traum József és felesége a felmérést végző kamarai kollegákkal.
Módszertana jórészt az EFQM
Kiválósági Modelljének Radar
technológiáján alapul.
Az önértékelési kérdőívek és a
kézikönyv a projektben részt vevő

kamarai munkatársaktól: Gál
Zsuzsanna oktatási igazgatótól
és dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna
projektmenedzsertől beszerezhetők a kamarában.

Marketing kisvállalkozásoknak
– ingyenes képzés
A német tananyag adaptációja révén az Eurocrafts 21 program
keretében újabb ingyenes, tréningmódszerrel feldolgozott képzések
lesznek márciusban az ügyfelek elvárásai és marketingkoncepció
témakörökben.
Időpont: március 17., 13 óra, kamarai székház, Tonelli terem.
A ,,marketingkoncepció” modul leginkább arra keresi a választ,
hogy miként juthatunk el a jelenlegi helyzetből egy meghatározott
célig, másként fogalmazva, hogyan határozhatjuk meg a marketingcélokat. Azzal foglalkozik, hogy mely eszközök állnak rendelkezésre
a marketing-mix keretében, különös tekintettel a kommunikációs
politikai eszköztárra, továbbá, hogy milyen kondíciók között kerüljenek ezek bevezetésre. Végül az is fontos kérdés, hogy a hatékonyságot
miként mérjük, és hogyan lépjünk tovább.
Időpont: március 31., 13 óra, kamarai székház, Tonelli terem.
Az „Ügyfelek elvárásai” modul a vevők szükségleteinek, elvárásainak
elemzési módszereivel, a vevői elégedettséggel és annak mérésével,
valamint a reklamációk kezelésével foglalkozik.
A képzésekkel kapcsolatos bővebb információ dr. Tráserné Oláh
Zsuzsannától kérhető a kamarában a 62/554-259-es telefonszámon.
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Kiíró: NFÜ.
Hulladékhasznosítási célú technológia
fejlesztés
GOP-2009-2.1.4./H
A konstrukció célja:
a hulladék anyagában történő és energetikai hasznosításának elősegítése, a hulladékból származó másodnyersanyagoknak
és termékeknek egyre nagyobb mértékű
piaci megjelenítése, valamint nyers- és
alapanyagként történő felhasználása, továbbá a hulladékégetéskor felszabaduló energia költséghatékony kinyerése és
hasznosítása.
A cél elérésének módja:
• a vállalkozások hulladékhasznosításra
irányuló meglévő és új tevékenységeinek
támogatása,
• a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001.
(VII. 18.) KöM rendelet 01 és 03-20 főcsoportjaiba tartozó és elkülönítetten gyűjtött
hulladékfajták anyagában történő hasznosí-

tásának elősegítése, beleértve a hulladékból
készült piacképes termékek előállításának,
piacra jutásának támogatását is,
• valamint a hulladék energiatartalmának kinyerésére és hasznosítására irányuló
fejlesztések megvalósítása.
Támogatás mértéke: maximum 50%.
Támogatás összege: minimum 25 millió
forint, maximum 1 milliárd forint.
A pályázatok beadása 2010. március
1-je és április 30-a között lehetséges.
Kiíró: NFÜ.
Környezetközpontú technológiafejlesztés
GOP-2009-2.1.4/K
A támogatási konstrukció célja,
hogy
• a vállalkozások technológiai fejlesztéseik
által közvetlenül csökkentsék a környezeti
terhelést, azaz kimutathatóan növeljék az
energia-, víz- és egyéb nyersanyaghasználat
hatékonyságát,

• csökkentsék a hulladéktermelés és
egyéb káros kibocsátások mennyiségét és
veszélyességét,
• a környezetvédelmi szemléletmód, a
fenntarthatóság figyelembe vétele rendszerezetten és tudatosan bekerüljön a vállalkozások működési, termelési döntéseibe.
Jelen pályázati konstrukció keretében
lehetőség van arra, hogy a vállalkozások
jelenleg is működő tevékenységük/technoló
giájuk fejlesztése (akár kapacitásbővítése)
eredményeként a környezetbarát technológiák, termelési eljárások lehetőségeinek
minél nagyobb kihasználása mellett növeljék versenyképességüket és gazdasági
hatékonyságukat.
Támogatás mértéke: maximum 50%.
Támogatási összeg: minimum 5 millió
forint, maximum 125 millió forint.
A pályázatok benyújthatóak 2010.
március 1-jétől augusztus 31-ig.
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

Munkahelymegőrző támogatás,
munkaidő-csökkentéssel és képzéssel
kombinálva
TÁMOP 2.3.3.A-09/1
Közlemény
A 2009. május 15-én meghirdetett
TÁMOP 2.3.3.A-09/1 jelű, „Munkahely
megőrző támogatás, képzéssel kombinálva
a konvergencia régiókban” címet viselő
pályázati felhívásra 2009. december 31ig beérkezett támogatási igények nem
érték el a rendelkezésre álló források
összegét, ezért a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség a pályázatok beadásának
lehetőségét 2010. február 10-től ismételten
lehetővé teszi.
(Forrás: www.nfu.hu)
Pályázat részletei: http://www.nfu.hu/
doc/1637
További vállalkozásokat segítő pályázati kiírásokat találhat a www.csmkik.hu
honlapon.
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Klubélet – Hirdetés

Számviteli klub 2009

Megígértük, megpróbáltuk, megcsináltuk!

A Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara 2009 februárjában megbízott a számviteli szekció vezetésével,
valamint a szekción belül működő
számviteli klub újraindításának megszervezésével.
A feladatot egy, minden területet
ismerő, nagy szakmai tapasztalatokkal, ismeretekkel (s nem utolsósorban
szakmai kapcsolatokkal) rendelkező
profitól vettem át.
Tudomásul véve a megbízás nehézségét,
elfogadtam a kihívást, s megpróbáltam
a tőlem elvárt feladatoknak megfelelni.
Megnehezítette a feladatomat az a tény
is, hogy nagyon új kamarai tag lévén
nem ismertem a munkatársakat sem,
noha tudtam, az ő segítségük nélkül
nem fogom tudni a vállalt feladatot
teljesíteni. Felesleges volt aggódnom,
készséggel segítettek és segítik ma is
munkámat. Köszönet Füzesi Edinának,
Tanács Edinának, Ézsiásné Terikének,
Bakosné Évának és Kozsuchné Somogyi
Katinak. És itt szeretnék köszönetet mondani mentoromnak, elődömnek, Filep
Irénnek is, aki talán a legtöbbet tett azzal,
hogy amikor csüggedtem, vagy a kezdeti
sikertelenségek miatti bírálatok megtörtek,

mindig mellettem állt, lelkesített, s erőt
adott ahhoz, hogy folytassam.
Az ő segítségükkel felhívást küldtem
ki a kamara számviteli szakembereinek,
melyben leírtam a klub működésével
kapcsolatos elképzeléseimet. Ezek a
következők voltak:
– a klub működtetésének elsődleges
célja a szakmai továbbképzés, a szakmai tudás szinten tartása, valamint az
állandóan változó adó- és tb-törvények
naprakész ismerése, a jogszabályok közös
és helyes értelmezése, a másokat is érintő
ügyek megbeszélése, megoldása, egymás
segítése, ha kell a napi munkában is,
telefonon és interneten keresztül;
– fontos feladatként tűztük ki az APEH
Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának
munkatársaival való egészséges munkaviszony kialakítását, hisz ahhoz, hogy megfelelően, minimális hibaszázalékkal tudjunk
dolgozni, szükség van a jogszabályok
együttes értelmezésére, és az ellenőrzési
szervek elvárásainak ismeretére.
2009. augusztus 27-én 12 fővel megtartottuk a számviteli klub alakuló ülését, melyre meghívtuk Plenter Jánosné
Gizikét, az APEH munkatársát, aki ismertette velünk a 2009. július 1-jétől

Következik az alkalmi munkavállalás

Mivel tudjuk, hogy az alkalmi munkavállalással foglalkozó törvény 2010.
április 1-jével megváltozik, felvesszük a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal,
kérünk előadónak egy ezzel a témával foglalkozó munkatársat, aki a tényleges, addigra talán már letisztult, alkalmi munkavállalók foglalkoztatásával
kapcsolatos változásokról tájékoztat bennünket.

életbe lépett tb- és járulékváltozásokat.
Megbeszéltük azt is, hogy a klubtagok
egyelőre havonta egyszer találkoznak,
de az interneten tartják egymással a
kapcsolatot. A klubösszejövetel előtt két
héttel egyeztetünk azokról a témákról,
amelyekkel foglalkozni szeretnénk, így
amennyiben szükséges, szakelőadókat
hívunk. Az APEH munkatársai mindig
szívesen álltak a rendelkezésünkre, s
egy-egy témával eddig minden klubfoglalkozásunkon részt vettek az általunk
felkért előadók. Ebben nagy segítségünkre
volt Tamásné Czinege Csilla, az APEH
Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának
igazgatója.
Létszámunk minden összejövetelen
egyre nő, már 30-an vagyunk, de szinte
minden héten van új jelentkezőnk.
Az év utolsó összejövetelén megállapítottuk, hogy sikerült elképzeléseinket
valóra váltani, szakmailag továbbfejlődnünk. Ha van problémánk, napközben is
megtaláljuk egymást, és természetesen
segítünk egymásnak. S ami a legnagyszerűbb, hogy a szakmai fejlődésünk mellett
egyre szorosabb emberi barátságok is
kialakulnak. A barátsággal pedig – a
keleti bölcsek szerint – minden szakmai
és emberi nehézség legyőzhető.
Reméljük, hogy a számviteli klubot
közös erővel 2010-ben is sikeresen,
valamennyiünk szakmai és emberi gyarapodására tudjuk működtetni.
Dobó Attiláné,
a számviteli klub
megbízott vezetője

Kamarai Futár

Emlékezetes
rendezvények
2009. szeptember 24-én már
25-en voltunk a klubösszejövetelünkön. Témánk az áfa-törvények
változásai, és értelmezése volt.
Előadónk az APEH áfa-osztályvezetője, Vargáné Veszelovszki
Zsuzsanna volt.
2009. október 27-én a 2010.
január 1-jével hatályba lépő
adóváltozások megbeszélése
egymás közt.
2009. november 24-én az evás
adózók, őstermelők adóztatása,
vagyonadóval kapcsolatos kérdések megbeszélése volt a cél.
Meghívott előadónk Pestuka
Gabriella, az APEH ügyfélszolgálatának munkatársa.
Végül 2009. december 15én Börcsök Mária klubtársunk
remek elgondolása megvalósításaként meghívtuk az APEH Délalföldi Regionális Igazgatóság
tájékoztatási osztályának vezetőjét Kecskemétről, egy Adó
2010 – Kérdezz, felelek! című
előadásra (a kérdéseket előre
összegyűjtöttük), mely hatalmas
sikert aratott. Mindenki választ
kapott a feltett kérdésére.

Eurostar-2000 KFT. Spedició,
6728 Szeged, Budapesti út 34. Tel: +36 62 464-436,
Mobil:+ 36 20 366-3766, +36 30 915-8581
e-mail: eurostar@invitel.hu, eurostar2000@gmail.com
Szolgáltatásaink:
• vámügyintézés,
• raktározás (adó-, közvám- és
belföldi raktár),
• szállítmányozás és külkereskedelemi ügyletek intézése.

2010 március

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

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

Lengyelország
1003-1 Faipari gépek gyártásával
foglalkozó lengyel vállalkozás kereskedelmi közvetítő partnert, ill.
forgalmazót keres.
1003-2 Mezőgazdasági gépekhez
hidraulikus alegységeket (szelepek,
szivattyúk, hengerek) gyártó lengyel
vállalkozás kereskedelmi közvetítő
partnert, ill. forgalmazót keres.
1003-3 Biomassza (napraforgóhéj,
búzakorpa) alapú pellet kereskedelmével foglalkozó lengyel vállalkozás
beszállító partnereket keres.
1003-4 Kárpitozott bútorok gyártásával foglalkozó lengyel vállalkozás
belsőépítészeket keres.
1003-5 Műtrágya, fűkeverék, rovar- és patkányirtószerek gyártásával foglalkozó lengyel vállalkozás
kereskedelmi közvetítő partnereket
keres.
1003-6 Lengyel vállalkozás kukorica
glutén beszállító kereskedelmi partnereket keres.
1003-7 Lengyel édesipari termékek
(édességek, sütemények) nagykereskedelmével foglalkozó vállalkozás
kereskedelmi közvetítő partnereket
keres.
1003-8 Élelmiszer-ipari termékek
forgalmazásában érdekelt lengyel
vállalkozás gabonakávét gyártó kereskedelmi partnert keres.
1003-9 Dekoratív radiátorok és fürdőszobai fűtőtestek, elektromos melegítők gyártásával, valamint elektromos, víz- és gázvezetékek ásás nélküli
lerakásánál alkalmazott pneumatikus
berendezések gyártásával foglalkozó
lengyel vállalkozás a fűtési szektor és
az építőipar területéről kereskedelmi
közvetítő partnert vagy forgalmazót
keres.
1003-10 Kőmegmunkáló gépek gyártásával foglalkozó lengyel vállalkozás
kereskedelmi közvetítő partnert, ill.
forgalmazót keres.
1003-11 Hűtő-, fűtő- és légkondi
cionáló berendezések automatikájának
tervezésével és gyártásával foglalkozó lengyel vállalkozás kereskedelmi
közvetítő partnert keres a hűtő-fűtő
szektorból.
Ukrajna
1003-12 Voliny meg yei élelmiszer-nagykereskedelmi vállalkozás
szarvasmarhahús (származási ország:
Magyarország) vásárlásában érdekelt.
Igényelt mennyiség: min. 100 tonna/
hó. A vállalat saját előállítású készít-

mények (száraztészta, őrlemények,
előfőzött kásák stb.) nyugat-ukrajnai
áruházláncokba történő beszállításával, valamint hús, sertés- és baromfihúsból készült késztermékek
Lengyelországból való importálásával,
nagykereskedelmi forgalmazásával
foglalkozik.
1003-13 Kijevi cég mélyfagyasztott
brojlercsirke és darabolt csirke (comb,
szárny, filé, váz) beszerzése céljából
felvenné a kapcsolatot azon magyar
baromfiipari vállalkozásokkal, melyek
érdekeltek az ukrán piacban.
1003-14 Dnyepropetrovszk megyei
cég saját felhasználásra másodlagos
feldolgozási termékeket vásárolna az
alábbiak szerint: húsliszt (proteintartalom: 45%);toll-liszt (proteintartalom:
80%); száraz vérliszt (proteintartalom:
80%); vérsejtek (proteintartalom:
90%), igényelt mennyiség termékenként: 20 tonna/hó, a továbbiakban
200 tonna/hó volumenig történő
növelésével.
1003-15 Ukrán vállalkozás sütőipari
felhasználásra étkezési mákot vásárolna havi 80-100 tonna mennyiségben.
1003-16 Melitopoli (Zaporozsje megye) cég mezőgazdasági PE fóliát
gyártó magyar vállalatokkal való
együttműködésben érdekelt.
1003-17 Krivoj Rog-i cég az alábbi
korhadásmentesített faanyagokat kínál
az alábbiak szerint: vasúti talpfa (típus:
1, 2, 3); hídtartó gerenda; tartó- és
távirati oszlopok; darusín alátétek;
szélezett és nem szélezett deszka;
EUR-raklapok.
1003-18 Német FiBL Földművelésügyi
Intézet által regisztrált, agráripari rendeltetésű környezet-tiszta „Biocin-F”
növekedés-serkentő és növényvédő
szer ukrajnai képviselete üzleti partnert keres a termék magyarországi
hivatalos bevizsgálásához, bevezetéséhez és terítéséhez (Magyarországon
való forgalmazás kizárólagos jogával). A terméket Finnországban
és Litvániában már bevizsgálták.
Felhasználási területe: zöldség- és
gyümölcstermesztés, szőlészet, szemestermény-termesztés (búza, rizs,
napraforgó stb.) virágkertészet.
Enterprise Europe
Network
1003-19 Textilt, kötőfonalat, lakástextilt,
ruházatot, farmeranyagot és bársonyt
gyártó török vállalkozás kereskedelmi
közvetítő partnert keres, alvállalko-

zói tevékenységet vállalna, beszállítói
együttműködést keres, közös vállalkozást hozna létre, ill. közös gyártásban
érdekelt (BCD ref. 20091221032).
1003-20 Acél főzőedények és kukta
gyártásával foglalkozó török vállalkozás kereskedelmi közvetítő partnereket
keres (BCD ref. 20100125012).
1003-21 Narancslé koncentrátumot
gyártó török vállalkozás kereskedelmi
közvetítő partnert keres (BCD ref.
20091009021).
1003-22 Műanyagot, PVC ablakot
és ajtót, üvegbalkont, burkolatot,
elektromos zsalukat és szúnyogháló
kat gyártó török vállalkozás keres
és ajánl fel kereskedelmi közvetítői
tevékenységet és közös gyártást (BCD
ref. 20100210007).
1003-23 LED fénytechnikával foglalkozó lengyel vállalkozás alvállalkozói
tevékenységet vállalna, ill. kereskedelmi közvetítő partnert keres (BCD. ref.
20100209001).
1003-24 Francia, organikus termékek
kereskedelmével foglalkozó vállalkozás
kereskedelmi közvetítői tevékenységet
vállalna (BCD ref. 20091105012).
1003-25 Szerb, öntőformákat gyártó
vállalkozás közös vállalkozást szeretne
létrehozni, ill. kölcsönös gyártásban
érdekelt (BCD ref. 20100207003).
1003-26 Alsóneműket gyártó szerb
vállalkozás, széles termékskálával
rendelkezik, kölcsönös gyártásban
érdekelt, ill. kereskedelmi közvetítő partnereket keres (BCD ref.
20100207004).
1003-27 Projektmenedzsment, minőségmenedzsment tréningekkel
foglalkozó német vállalkozás menedzsmenttréning szoftvert hozott
létre. A vállalkozás kereskedelmi
közvetítő partnereket keres szoftveréhez (BCD ref. 20100114036).
1003-28 C s e h v á l l a l ko z á s , a k i
Etiópiából importál több kávéfajtából,
kereskedelmi közvetítő partnereket
keres, ill. alvállalkozói tevékenységben
érdekelt (BCD ref. 20091030011).
1003-29 Női- és férfi bőrruházatot és
kiegészítőket gyártó olasz vállalkozás
franchise lehetőségeket, közös vállalat
létrehozásához partnert vagy befektetőt keres (BCD ref. 20100128017).
1003-30 Dróthálót, szöget és fémhuzalokat (láncokat) gyártó román
vállalkozás kereskedelmi közvetítő
partnert, ill. kölcsönös gyártásra
való lehetőséget keres (BCD ref.
20100218028).
1003-31 Mezőgazdasági gépekhez
elemeket, generátorokhoz hangszigetelt ponyvákat, járművekhez
rámpákat gyártó olasz vállalkozás
kereskedelmi közvetítő partnereket
keres, alvállalkozói tevékenységet
vállalna és érdekelt közös vállalkozás
létrehozásában is érdekelt (BCD ref.
20100223006).
Technology offers and
requests
Az alábbi technológiai ajánlatokhoz
tartozó cégadatokkal kapcsolatban
az Ön vállalkozásadatainak megadásával (cégnév, cím, kapcsolattartó
neve, telefon, faxszám, e-mail cím,
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esetleg weboldal elérhetősége) az
eenszeged@csmkik.hu e-mail címen
érdeklődhet. (A várható ügyintézési
idő 3-8 nap.)
1003-32 Különválogató/szeparáló
technológiák.
Egy élelmiszer-összetevőkre és élelmiszer-ipari megoldásokra specializálódott dán cég szeparáló/különválogató technológiára specializálódott
vállalatokat keres partnernek.
A technológiai kérelem lényege folyadékból történő nagyon apró növényi
részek különválasztása. A növényi
részek mennyisége körülbelül 1% w/w.
Minél szárazabb a különválogatott
szilárd anyag, annál megfelelőbb a
technológia. A keresett technológia
lehet fejlesztés alatt levő, vagy tesztelésre készen álló.
(TECHNOLOGY REQUEST, ref.:
09 DK 20B2 3EE3)
Detailed information: http://tinyurl.
com/szeparalotechnologiak
1003-33 Modern technológia autók
és teherautók festéséhez
A Délkelet-Lengyelországban működő
vállalat autószerelő és autófestő cégekkel
működik együtt. Szolgáltatáskörének
bővítése és azok minőségének javítása
érdekében a cég korszerű autófestés
technológiát keres. A műszaki megoldás
minden személyautó és kisteherautó
festését lehetővé kell tegye. Szükséges,
hogy könnyen fejleszthető és a termelési
folyamatban könnyen megvalósítható
legyen.
(TECHNOLOGY REQUEST, ref.:09
PL 64BH 3CNZ)
Detailed information: http://tinyurl.
com/autokteherautokfestese
1003-34 Technológia kis mennyiségben történő csokoládégyártáshoz.
Egy kisméretű svéd cég (kevesebb,
mint 10 alkalmazottal) olyan technológiát keres, amely növelni tudja
a kézzel gyártott csokoládétermékek termelésének hatékonyságát.
A legnagyobb szükség egy pedállal
működtethető, praliné töltéséhez
használható pumpára van. Ezenkívül
bármilyen kisméretű automata, vagy
félautomata műszaki megoldás érdekli
a céget.
(TECHNOLOGY REQUEST, ref.: 09
SE 67CL 3DC8)
Detailed information: http://tinyurl.
com/csokigyartaskicsiben
Szeretne az otthona kényelméből
válogatni a legújabb partnerkeresések között?
Látogasson el honlapunkra!
Ha szeretne még több üzleti ajánlat
közül válogatni, vagy személyre szabott értesítéseket kapni a
legújabb profilokról, kattintson
a www.csmkik.hu honlapon az
Enterprise Europe Network logóra,
ahol az „Aktuális partnerkeresések” menüpontban további partnerkereséseket találhat, innovációs
rovatunkban pedig regisztrálhat az
Ön által megadott témakörökben
megjelenő, legújabb partnerkeresésekért. (Bővebb információ:
eenszeged@csmkik.hu)
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Kamarai Futár

Apropó

Mesterek figyelmébe!

Mesterajánló
készül
a kamarában

A mesteri cím megbecsülésére, a szaktudás, a megbízhatóság, a minőségi munka
elismerésére, és nem mellesleg a
kuncsaftok, ügyfelek, megrendelők, fogyasztók tájékoztatására a
kamara Mesterajánló kiadványt
szeretne összeállítani.
Ezúton kérjük a kamara mester
címmel rendelkező tagjait, jelezzék
érdeklődésüket Dovál Anikónál
(tel.: 62/554-257, e-mail: doval.
aniko@csmkik.hu).

KIADÓ

370 m -es földszinti üzlettér a kamara székházában,
amely amerikai típusú irodaként, vagy bemutatóteremként is használható.
Az üzlettérhez egy 122 m2-es raktár, valamint
10 db parkolóhely is igénybe vehető.
Az épületben havonta több mint 3000 ügyfél fordul meg.
Bővebb információ: Gombos Zsolt, +36/62-554-250/132 m., +36-30/755-5802
2

Segíts, hogy segíthessünk!

Adjuk meg a kamarának e-mail címeinket!

Tisztelt Vállalkozó,
Kedves Kolléga!
A mai rohanó világunkban minden olyan gyorsan változik, hogy
mire megtanulunk valamit, vagy
hozzászoknánk valamihez, kiderül,
hogy az már nem aktuális, ismét új
ismeretekre kell szert tennünk.
Ezért arra kérünk: segíts, hogy
segíthessünk!
Segíts nekünk abban, hogy elmondod gondjaidat, problémáidat,
feltárod előttünk esetleges szakmai
hiányosságodat (valamennyiünknek
van ilyen), hogy tudjunk segíteni.
Vállalkozóként egy sajátos életformát választottunk, melyhez
hozzátartozik a folyamatos fejlődés,
az élethosszig tartó tanulás is.
„Tanulni soha nem késő és
sohasem szégyen.”

Szakemberré válni nem kön�nyű feladat, jó szakemberré
válni még nehezebb. Igazán jó
szakember az lehet, aki mind
elméletben mind gyakorlatban
megfelelő tudás birtokába jut.
Ennek érdekében sokat kell tenni. Mindannyiunknak.
Ehhez szeretnénk segítséget
nyújtani, ha megtisztelsz bennünket: bizalmaddal.
Minden kedves vállalkozó kollégánkat arra kérünk, hogy e-mail
címét juttassa el kamaránkba, a
gyorsabb és könnyebb kommunikáció érdekében.
Tisztelettel:
Szénási Róbert,
a kamara oktatási,
szakképzési és mestervizsga
munkabizottságának alelnöke

Rendezvény-visszajelző

Részvételi szándékomat előzetesen jelzem, illetve a konkrét dátummal
megjelent rendezvények esetében egyben jelentkezem. Kérem az alábbi,
általam X-szel megjelölt rendezvény(ek)ről további tájékoztatásukat
megküldeni.
 
Marketing kisvállalkozásoknak (marketingkoncepció) – március
17. (Bővebben a 13. oldalon)
 
Alkalmi foglalkoztatás – március vége. (Bővebben a 6. oldalon)
 
Marketing kisvállalkozásoknak (ügyfelek elvárása) – március 31.
(Bővebben a 13. oldalon)
 
Társasági adóbevallás – április. (Bővebben a 6. oldalon)
A vállalkozás neve: ...............................................................................
Címe: ................................................................................................... .
Kontaktszemély: ...................................................................................
Tel.: ................................................ Fax: . ............................................
E-mail: ..................................................................................................
Kamarai regisztrációs szám: ......................... ...................................
Aláírás

Április 14-ig igényelhető még visszatérítendő,
kamatmentes támogatás a kamarától
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a kamara gazdaság- és kereskedelemfejlesztési, valamint
innovációs alapjából pályázati
úton elnyerhető támogatások
igénylésére
A Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara az
előző évek gyakorlatához hasonlóan pályázati felhívást tesz közzé
az alábbi témákban. A pályázat
benyújtásához szükséges pályázati csomag, mely tartalmazza
a részletes pályázati felhívást, az
adatlapot és az ahhoz kapcsolódó
útmutatót, 2010. február 11-étől
szerezhető be a kamara ügyfélszolgálatán.
A pályázat célja, hogy egyszeri
pénzügyi támogatással segítséget
nyújtson a kamarai tagok gazdaság- és kereskedelemfejlesztéséhez, bel- és külföldi piacra
jutásához, üzleti kapcsolataik
fejlesztéséhez, innovációs elképzelésük megvalósításához.
I. A pályázat benyújtására
jogosult:

Pályázat benyújtására jogosult
minden olyan kamarai tag (egyéni,
ill. társas vállalkozás), aki/amely
1) a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban folyamatosan a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara regisztrált tagja volt,
2) a pályázat benyújtásakor nem
áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
3) a pályázat beadásakor lejárt
köztartozása nincs,
4) a pályázat beadásakor tagdíj- és szolgáltatási díj hátraléka
nincs,
5) az etikai bizottság nem
hozott elmarasztaló határozatot
ellene.
6) Nem pályázhat 5 évig az
a kamarai tag, aki/amely a már
folyósított támogatásból eredő
visszafizetési kötelezettségének
nem tett eleget, a támogatási célt
nem valósította meg, vagy megtévesztően nyilatkozott.
7) Kapcsolt vállalkozások közül csak egy pályázó részesülhet
támogatásban.

Pályázatot benyújtani kizárólag a kamaránál hivatalosan beszerzett
és regisztrált CD-lemezen tárolt pályázati útmutató csomag alapján
lehet. Pályázati útmutató ára: 2000 Ft.
A pályázati útmutató beszerezhető: Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara 6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12. szám alatti székhelyén
és a hódmezővásárhelyi és szentesi kamarai szolgáltató irodákban.
A pályázat beérkezésének határideje: 2010. április 14., 12 óra
A pályázat leadásának helye/postai címe: Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara 6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12., pf.:
524.
A pályázati kiírás részletes feltételei megtalálhatók a Kamarai Futár
februári számában, illetve a www.csmkik.hu weboldalon. Részletes
információ kérhető a 63/554-250/152-es melléken.

