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Kedvezőbb, gazdagabb hitelprogramok –
120-szal a Hungarikum Fesztiválon –
Gazdaságdiplomáciai napok a szabadkai vásáron

A mikrovállalkozóknak szánt hitelprogramok immáron a kamarán keresztül is elérhetők: beruházásra 7 millió, forgóeszközökre 3 millió forintig igényelhető mikrohitel. A Széchenyi Kártya intézménye két újabb konstrukcióval bővült: Széchenyi
Forgóeszközhitel 25 millió forintig, Széchenyi Beruházási Hitel 50 millió forintig vehető igénybe, és jövőre jön az önerőhitel.
– Harmadik alkalommal rendeztek Hungarikum Fesztivált Szegeden, melyen impozáns standdal jelent meg a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara is. A kamara munkatársai a 120 éves évfordulóhoz méltóan, korhű ruhákban, múlt század eleji
hangulatban mutatták be a kézműves tagság különleges mesterremekeit, művészi tárgyait. – Augusztus végén rendezték meg
a 4. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásárt Szabadkán, melyen magyar cégek mellett kamaránk is – az Enterprise Europe
Network irodával közösen – képviseltette magát. Az alkalomból gazdaságdiplomáciai megbeszélések és különféle szakmai
rendezvények gazdagították a programot. (Részletek a 3., az 5. és a 6. oldalon.)

Kamaratörténeti sorozat és játék a Futárban

120 éves a kamara

Kamaránk 2010. szeptember 7-én volt 120 éves. A jubileum
alkalmából kamaratörténeti sorozattal és hozzá kapcsolódó
játékkal jelentkeztünk a Futár hasábjain, hónapról hónapra.
A jubileumi évet most a Somogyi Könyvtár kamaratörténeti sorozatával folytatjuk. És a játék sem marad el, az
Enterprise Europe Networkkel közösen szervezett játékban
ugyan minden résztvevő nyer azzal, hogy bekerülhet a
nemzetközi vállalkozásfejlesztési hálózatba, de egy valaki,
a legszerencsésebb elviheti a 120 éves kamara 120 ezer
forintos pénzdíját is. (Bővebben a 11. oldalon)

Témáinkból
Becsöngettek (2. o.)
Építőipari beruházások Szerbiában (4–5. o.)
Az Aphrodite szalon híre Amerikáig ér (7. o.)
Innovációban erősíteni kell (9. o.)
Egyszerűsített foglalkoztatás (8. o.)
34 üzleti ajánlat (15. o.)
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Hasznos információk gyakorlati oktatást végző gazdálkodó
szervezetek számára a 2010/2011. évi tanév rendjéről

Becsöngettek

Az oktatási és kulturális miniszter a 2010/2011.
évi tanév rendjéről szóló 22/2010. (V. 13.) OKM
rendeletében a következő, a szakképzést is érintő
információkat tette közzé:
Az első és az utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi időszak, azaz a
tanítási év, amelynek első napja 2010. szeptember
1. (szerda), az utolsó tanítási nap pedig 2011.
június 15. (szerda). Így a tanítási napok száma
a nappali oktatás munkarendje szerint működő
középiskolákban és szakiskolákban száznyolcvankét nap. Az iskola befejező évfolyamán a
középiskolákban és a szakiskolákban az utolsó
tanítási nap 2011. április 29. A szakiskolákban,
szakközépiskolákban másfél, két és fél éves
képzésben tanulók részére 2011. január 14.
A szakképesítések megszerzésére való felkészítés
a szakképző iskola első szakképzési évfolyamán
február első hetében is megkezdhető.
A szorgalmi idő első féléve 2011. január 14ig tart.
Tanítási szünet a szorgalmi időben (tanítás
nélküli munkanapok)
Őszi szünet: 2010. november 2-től november
5-ig tart. (A szünet előtti utolsó tanítási nap
október 29., péntek; a szünet utáni első tanítási
nap november 8., hétfő).
- 4 munkanap Téli szünet: 2010. december 22-től 2011.
január 2-ig tart. (A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2010. december 21., kedd; a szünet utáni
első tanítási nap 2011. január 3., hétfő).
- 8 munkanap Tavaszi szünet: 2011. április 21-től április
26-ig tart. (A szünet előtti utolsó tanítási nap
április 20., szerda; a szünet utáni első tanítási
nap április 27., szerda).
- 3 munkanap Megjegyzés: az iskola más időpontokban is
adhat a tanulóknak szünetet, illetőleg a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a
heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez
a szükséges feltételeket megteremti.
A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév
helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra
a nappali oktatás munkarendje szerint működő
középiskolában és szakiskolában hat munkanapot
tanítás nélküli munkanapként használhat fel,

amelyből egy tanítás nélküli
munkanap programjáról a
nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai
diákönkormányzat jogosult
dönteni. (4.§)
Megjegyzés: A kamara
állásfoglalása alapján a gyakorlati képzőhelyeken
ezeken a napokon – amennyiben gyakorlati
oktatási napra esnek –, gyakorlati képzést kell
folytatni, hacsak a gazdálkodó szervezet ez alól
nem mentesíti a tanulót – oktatási szünetet biztosítva számára. Kérjük a gazdálkodó szervezeteket,
hogy ezekben a kérdésekben egyeztessenek a
szakképző iskolával.
Nyári szünet: 2011. június 16. és augusztus 31. között kell kiadni (30/35 nap). Mivel
a szorgalmi időszak alatti oktatási szünetek
beleszámítanak a nyári szünetbe, így csak a
30/35 napból fennmaradó részt kell – lehetőleg
egybefüggően – kiadni.
Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok
A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a
speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli,
szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, illetve írásbeli,
interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét
az alábbi időben kell megszervezni:
a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív
vizsgatevékenység:
2010. október 4–5–6–7–8. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli
és gyakorlati vizsgatevékenység: 2010. október   
b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív
vizsgatevékenység:
2011. február 1–2–3–4. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli
és gyakorlati vizsgatevékenység:
2011. február–március
c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív
vizsgatevékenységét:
2011. május 16–17–18–19–20. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész:
2011. június
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2011. május–június.
A tanév rendjére vonatkozó rendelet megtalálható a Magyar Közlöny 2010/78. számában
(17–22. oldalon).

A számítás alapja a kitöltött adatlap

Kamarai
tagdíjszámlázás

Kamaránk a napokban postázta tagjainak a 2010. évi kamarai tagdíjról kiállított
számlát és egy tájékoztatót a kamaránál
elérhető hitellehetőségekről.
Tájékoztatjuk, hogy tagdíjszabályzatunk
– a tagdíj kiszámításának módja és mértéke – 2010. évben sem változott, a tagdíj
alapja az értékesített termék, illetőleg végzett
szolgáltatás 2009. évi nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a
közvetített szolgáltatások értékével, valamint
az anyagköltséggel.
A minimális kamarai tagdíj mértéke évi
12 000 Ft, a 3 millió Ft, vagy az alatti éves
árbevételű tagvállalkozások esetében évi 6000
Ft. Az adott évben aktuális tagdíjak mértékét
a tagdíj alapját képező, pénzügyi adatokat is
tartalmazó „Adatlap” alapján határozza meg
a kamara – feltéve, ha a kitöltött űrlapot
vissza is kapja az érintettektől. (A kitöltendő
adatlapot idén is tavasszal küldték meg minden tagnak.) Azoknak a vállalkozásoknak,
amelyek az éves tagdíjszámla kiállításának
időpontjáig nem küldték meg a kamarához
az adatlapot – a tagdíjszabályzat II/3 pontja
alapján – éves tagdíjként nem a minimum
tagdíjat, hanem egyéni vállalkozások esetében
évi 20 000 Ft-ot, társas vállalkozások esetében
évi 50 000 Ft-ot számláz a kamara.
Tájékoztatjuk, hogy az adatlap pótlólagos
beküldésével az így kiszámlázott összeg a
tényleges pénzügyi adatoknak megfelelően
módosítható!
Tagdíjszabályzatunk teljes szövege és az
adatlap letölthető a www.csmkik.hu weboldalról.

Tisztelt vállalkozó, cégvezető!

Pedagógiai tanfolyam gyakorlati oktatóknak

Ebben az évben ismét lehetőség
nyílik a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Igazgatósága által szervezett pedagógiai
tanfolyam lebonyolítására azok
számára, akik gyakorlati oktatást
végeznek.
A mostani tematikát úgy állítottuk
össze, hogy főleg azok a gyakorlati
oktatók tudják hasznosítani a hallottakat, akik most kapcsolódnak be a
műhelymunkába. Tehát elsősorban
azok jelentkezését várjuk, akik az

elmúlt tanévben kezdték meg gyakorlati oktatói munkájukat.
Azok a tanfolyami hallgatók, akik
legalább három foglalkozáson részt
vesznek, tanúsítványt kapnak.
A foglalkozásokat csütörtöki napokon délután 13 és 17 óra között
tartjuk a kamara épületében (Szeged,
Párizsi krt. 8–12.)
Foglalkozási napok: 2010. szeptember 23., 30.; október 7., 14. és
21. (csütörtök).
Az utolsó foglalkozásra tiszte-

lettel várjuk a szakképző iskolák
gyakorlati oktatásvezetőit is, ahol
átfogó tájékoztatást kapnak az
oktatási igazgatóság szerepköréről és a szakképzési munkatársak
feladatairól.
A gyakorlati képzésbe újonnan
bekapcsolódó cégek elektronikusan
is megkapják a tanfolyami felhívásunkat, illetve mellékletként a
jelentkezési lapot is. Ezek letölthetők a kamarai honlapunkról: www.
csmkik.hu.

A jelentkezési lapot kitöltve
legkésőbb szeptember 17-ig szíveskedjenek visszaküldeni az oktatási igazgatóságra. A tanfolyammal
kapcsolatban tájékoztatást, illetve
jelentkezési lapot kérhetnek Czirok
Györgyi szakképzési munkatárstól.
Tel.: 62/554-265, e-mail: czirok.
gyorgyi@csmkik.hu.
A tanfolyamon való részvétel
díjmentes, csak előzetes regisztráció
szükséges.
CSMKIK Oktatási Igazgatóság

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, Gulyás 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 szeptember
Beruházáshoz 7, forgóeszközhöz 3 millió forintig

Mikrohitelprogram

A mikrohitelt olyan (akár
kezdő) mikrovállalkozások
igényelhetik, amelyek legfeljebb 9 főt foglalkoztatnak,
és éves árbevételük nem
haladja meg a 200 millió
forintot.
Beruházások finanszírozására:
Infrastruktúra-bővítésre, fejlesztésre, gépek, berendezések,
eszközök beszerzésére.
Hitelösszeg: 7 millió forintig,
akár 8 éves futamidőre.
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Forgóeszköz beszerzésére:
Hitelösszeg: 3 millió forintig
(a hitelösszeg 50%-áig), akár 3
év futamidőre.
Fix kamatozású, forint alapú; a kamat 6,5%.
Ingatlanfedezet és a hitelösszeg
20%-át kitevőönerő szükséges.
Együttműködő partnerünk:
a Progress Vállalkozásfejlesztő
Alapítvány.
B ővebb információ a
www.csmkik.hu honlapon, vagy
munkatársainknál az alábbi
elérhetőségeken:
Németh Tamás
Telefon:
62/554-264
e-mail:
szkartya@csmkik.hu
Tanács Edina
Telefon:
62/554-255
E-mail:
szkartya@csmkik.hu

Megújult a Széchenyi
Kártya Program

A KAVOSZ Zrt. a Széchenyi Kártya Program kiterjesztéséről szóló
1145/2010. (VII. 7.) kormányhatározatának megfelelően a Széchenyi
Kártya mellé két újabb konstrukciót alakított ki. A Széchenyi Kártya
Program az alábbi konstrukciókat tartalmazza:
1. Széchenyi Kártya
folyószámlahitel
• Hitelösszeg: jelenleg
maximum 25 millió forint
• Futamidő: 1+1 év
• Kamat: BUBOR +
maximum 4%
• Kamattámogatás: 1%

2. Széchenyi Forgó• Kamattámogatás: 2%
eszközhitel (2010. augusztus
1-jétől)
Széchenyi Önerőhitel
• Hitelösszeg: jelenleg maximum
(2011-től)
25 millió forint
Pályázati források nagyobb ará• Futamidő: 12–36 hónap
• Kamat: BUBOR + maximum nyú kihasználását és a sikeresen
megvalósuló projektek számának
5%
növelését célozza meg kis- és kö• Kamattámogatás: 2%
zépvállalati szegmens szereplői
3. Széchenyi Beruházási Hitel közt.
(2010. szeptember 1-jétől)
• Hitelösszeg: jelenleg maximum Bővebb információ a www.csmkik.
hu honlapon, vagy munkatársaink50 millió forint
nál a 62/554-264-es és 62-554-255• Futamidő: 12–120 hónap
• Kamat: BUBOR + maximum ös telefonszámon vagy a szkartya@
csmkik.hu email címen.
5%

Szakmai kérdése, problémája van? – Szakértőre lenne szüksége?

Startol a kamara tanácsadói hálózata

A most induló kamarai tanácsadói hálózat tagjai egy előre megbeszélt időpontban
szívesen segítenek önnek szakmai kérdések
megoldásában, személyre szabott tanácsadás
keretében.
 A kamarai közvetítés díjtalan, a szakértőnek
fizetendő tanácsadói díjról a tanácsadóval ön
fog megállapodni.
 Tanácsadóink a megjelölt témakörben
elismert szaktekintélyek, meghívásos alapon
kerültek kiválasztásra.
 A szolgáltatást kamarai tag és nem tag
vállalkozások is igénybe vehetik.
 Figyelem! Kamarai tagok részére az első
megbeszélés helyszíneként helyet biztosítunk
a kamarai székházban!
Mit kell tennie, ha igénybe kívánja
venni a szolgáltatást?
 A CSMKIK ügyfélszolgálati telefonszámát
hívni: 62/554-250/193, vagy e-mailben felvenni
a kapcsolatot munkatársunkkal: csonkane@
csmkik.hu
 Csonkáné Volford Edit ügyfélszolgálati
munkatársunkkal folytatott egyeztetést követően
kitölteni a tanácsadást igénylő adatlapot, és azt
kamaránkhoz visszajuttatni.
 Kolléganőnk ezt követően a témában
illetékes tanácsadóval egyezteti az első találkozó
időpontját, és erről tájékoztatja önt.
 Ezt követően önnek csak be kell jönnie
a kamarai székházba, elmondani kérdését,

problémáját, és megállapodni a tanácsadóval
a tanácsadás feltételeiben (díjazás, szükséges
dokumentumok, információk, további konzultációs időpontok, teendők stb.)
A kamarai tanácsadói hálózatban az
alábbi szakértők állnak jelenleg rendelkezésre a megadott témakörökben:
Boldog Zoltán, KÖZ-SZEM-PONT Kft.
Pénzügyi tanácsadás (pályázati, hitelpályázati
tanácsadás, beruházás menedzsment).
Börcsök Róbert, Zoll-Platz Vámügynökség
Kft.
Környezetvédelmi termékdíj ügyintézés,
vámszakmai ügyintézés.
Dr. Cseri András, Cseri Ügyvédi Iroda.
Adózás, cégalapítás, cégmegszüntetés.
Dr. Horváth Károly, Horváth Ügyvédi Iroda.
Cégalapítás, módosítás, működés során egyedi
vagy folyamatos jogi képviselet, cégmegszüntetési
eljárás, munkajog, versenyjog.
Dr. Horváth Péter Károly, Horváth Ügyvédi Iroda.
Cégalapítás, módosítás, működés során egyedi
vagy folyamatos jogi képviselet, cégmegszüntetési
eljárás, munkajog, versenyjog.
Dr. Horváth Lajos, HONEKO Kft.
Iparjogvédelem, innováció.
D. Tóth Júlia, Fingerprint Kft.
Marketing.
Ézsiás László, ,,STORNO“ Kft.

Csődmenedzselés – reorganizáció.
Kelemen Péter, Lakker Kft.
Innováció, iparjogvédelem, műszaki kutatás
és fejlesztés.
Kirizs Tibor, ÉRTŐ Kft.
Minőségbiztosítási rendszerek, pályázatírás,
innováció, vállalkozásindítási tudnivalók, cégalapítás, cégmegszüntetés.
Révész Erika, PRAXIS-Szeged Kft.
Adózás, számvitel.
Stefán József, PRAXIS-Szeged Kft.
Adózás, számvitel.
Szügyi György, Euromenedzser Kft.
Vállalkozásmenedzsment, humán erőforrás
menedzsment és humánfejlesztés, marketing
és értékesítési technikák, szervezethatékonyság
növelése.
Tímárné Staberecz Teréz, Mérleg Adótanácsadó és Könyvelő Iroda.
Könyvvizsgálat, adó-, járulék-, illeték-tanácsadás belföldi és EU-s tagállamokban.
A szakértői hálózat működéséről és a szakértőkről, referenciákról, tanácsadási témakörökről
részletes tájékoztatót talál a kamarai honlapon:
www.csmkik.hu.
A tanácsadó hálózat kamarai felelőse:
Kozsuchné Somogyi Katalin vállalkozásfejlesztési és külgazdasági igazgató. A hálózattal
kapcsolatban bővebb információt ad: Tanács
Edina közgazdasági referens, tel.: 62/554-255,
e-mail: tanacs.edina@csmkik.hu
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III. Nemzetközi Építésügyi Konferencia a kamarában (2.)

Építőipari beruházások Szerbiában

Ahogy az előző számunkban beszámoltunk róla, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Csongrád Megyei Építéstudományi Egyesület, a Csongrád Megyei Építész Kamara, a Csongrád Megyei Mérnöki
Kamara, valamint Enterprise Europe Network-Szeged közös szervezésében, a nagyobb építőipari cégek
támogatásával harmadszor rendezett Nemzetközi Építésügyi Konferenciát Szegeden, a CSMKIK székházában. Előző számunkban az aktuális helyzetértékelésekkel, illetve az építőipart érintő várható változásokkal
foglalkozó beszédekből, tájékoztatókból kínáltunk ízelítőt, most Szerbia felé fordítjuk figyelmünket. A
szerbiai építőipar helyzetét, beruházási programokat, befektetési lehetőségeket Jójárt Miklós, a Magyar–
szerb Kereskedelmi és Iparkamara ügyvezető alelnöke mutatta be. Ezt foglaljuk össze az alábbiakban.

Szerbia építőipara

Építészeti munkálatok kivitelezésével több mint 3800 vállalat foglalkozik
Szerbiában, ezek 85 ezer dolgozót
alkalmaznak, a munkálatok értéke
2008-ban 1,2 milliárd USD-t tett ki.
A vállalatok számát, a foglalkoztatottak létszámát és a kivitelezett munka
volumenét illetően a magasépítészet
a legnépesebb ágazat Szerbiában. A
szóban forgó vállalatok kapacitásaiknak közel felét lakásépítésre fordították
2007–2008-ban. A mélyépítészet az
építészeti beruházások értékének
50%-át képviselik.
A szerbiai építőipar szerteágazó
tevékenységet fejt ki külföldön, amely
a kutatómunka, a tervek és a projektek
kidolgozásától kezdve az egyedi és a
tömbépületek megépítéséig szinte
minden tevékenységi formát magába
foglal. A legjelentősebb épületeket
Oroszországban, Irakban, Líbiában,
Tunéziában, Szudánban, Peruban és
Zimbabwéban építették fel. 2008-ban
a külföldön kivitelezett építészeti
munkálatok értéke kb. 110 millió
dollárt tett ki.

szágokba irányul (Magyarország,
Románia, Bulgária, Horvátország,
Bosznia és Hercegovina, Macedónia).
A termékek kb 15%-a Koszovón, kb.
8%-a pedig Montenegróban talált
gazdát.
Az ország ipara évente megközelítőleg 56 millió tonna ipari követ állít
elő, a termelési kapacitások azonban
ennek a háromszorosát képezik. Az
építészeti díszkő, valamint a további
feldolgozásra szolgáló kőtömb-kitermelés jelenleg minimális szinten
mozog (5000–7000 m3), mivel kevés
márvány- és gránitbánya üzemel. A
lehetőségek e téren is jóval nagyobbak. Új bányák és a külszíni fejtések
megnyitásához azonban jelentős
anyagi beruházásokra van szükség.
A hazai termelők közül csupán az
arangyelováci „Vencsac” működik
teljes kapacitással, a forgalmazók
többsége viszont külföldön szerzi be
a kőtömböket.
A szerbiai cégek évente megközelítőleg 20 000 m3 kőtömböt tudnak
feldolgozni. Az ország rendelkezik

Építőanyag – exportképes szabad kapacitásokkal

A szerbiai építőanyag-ipar,
a kivitelezés – mindenekelőtt
a lakásépítés – függvényében
alakul. Az építőanyag-ipar
termelési volumene attól
függ, hogy mennyi lakást
építenek, mekkorák a kivitelezők igényei. Szinte kizárólagosan a hazai építőanyag-ipar
gyártja a szerbiai építővállalatok által felhasznált teljes
nyersanyagpalettát.
A Szerbiában gyártott építőanyag
fő termékskálája a következő: cement
és az egyéb ásványi kötőanyag; mész
és gipsz; égetett építészeti termékek
(tégla és cserép); betonból készült
félkész termékek; hő- és vízszigetelő
anyagok; könnyű építészeti lemezek;
kő, homok, sóder.
A cementgyárak évi kapacitása
megközelítőleg 5,5 millió tonna, ami
fedezi a hazai szükségleteket. Kisebb
mennyiség kivitelre kerül.
A cement mellett a hazai építőipar
számára rendkívüli jelentőségűek az
égetett termékek is, amelyeket mindenekelőtt a magasépítészet hasznosít.
Az ismert téglagyárak közül többen
ma már külföldi tulajdonban vannak.
Ezek a cégek évente kb. 2,2 milliárd
terméket állítanak elő. Az iparág kivitele is jelentős, a külföldre szállított
áru értéke 30 millió dollár. Az export
legnagyobb része a szomszédos or-

olyan műszaki felszereléssel, amely
600 000 m2 kőlemez kivágását teszi lehetővé, a jelenlegi kitermelés
azonban csupán évi 350 000 m2. A
megmunkálás (fényezés) lehetőségei
is jóval nagyobbak a mostaninál, és
kb. 800 000 m2-t tesznek ki.
A sóder- és a homokkitermelési
kapacitások is meghaladják a hazai
szükségleteket. Jelenleg az évi kitermelés 2 500 000 m3 sóder és 400 000
m3 homok.

A közeljövő tervei

A Közműfejlesztési Minisztérium
által kidolgozott fő terv szerint az
elkövetkező tíz évben befejezik a
10-es közúti és vasúti korridort, az
Európai Unióval való megbeszélés
alapján pedig beruháznak a Duna
és a Száva folyók szabályzásába, valamint 13 kikötőt építenek, amelyek
a továbbiakban alkalmasak lesznek a
mostaninál sokkal nagyobb forgalom
lebonyolítására.

A projektek megvalósítása államközi
bilaterális egyezményen alapulva történne, amely megállapodás nevesítené
az együttműködés területeit, pénzügyi
szempontjait (forrás és finanszírozás módja), és az operatív-technikai
részleteket (szerződők, termékek és
szolgáltatások). A megállapodás vég-

Az elkövetkező évtizedben –
a közúti hálózat
f e j l e s z t é s e kor
– előnyt élvez a
Belgrád–Čačak
(Csacsak) autópálya megépítése, valamint más
g yorsforga lmi
utak létrehozása.
Közéjük sorolhatjuk a ruma–sabaci
(savaci), a pojat–

A legnagyobb magyar befektetők

Magyarország befektetése Szerbiában 2008-ban 31,5 M EUR
(eddigi összes magyarországi befektetés: 410 M EUR). Legnagyobb
magyar befektetések: MOL, OTP Bank, FORNETTI, Betonút Zrt.
stb. Magyarország Szerbia 8. kereskedelmi partnere. Több mint 400
vegyes vállalat (kkv-szektor!) van jelen Szerbiában.
kraljevói és a Paraćintól (Paratyin)
Zaječarig (Zajecsár) terejedő útszakaszt.
A légi forgalmat illetően, a
belgrádi repülőtérbe ugyancsak jelentős összegeket fektetnek be, de korszerűsítik és
bővítik a többi kis repülőteret
is. A tárca ütemterve szerint
évente legalább egymilliárd
eurós beruházás történik
majd az infrastrukturális
építkezésekbe.
A jelenleg futó legnagyobb
szerbiai beruházás a 10-es
közúti korridor: útvonalhossz: 835 km, 2018-ig közel
2 Md. eurós költséggel.
Ami pedig a vasúti infrastruktúra
fejlesztésének tervezetét illeti, a 10-es
korridoron Szerbia el szeretné érni,
hogy megfelelő intézkedésekkel és
ésszerű időtartam alatt az infrastruktúra színvonala olyan legyen,
hogy a vasúti eszközök megfelelő
modernizálásával együtt ez a korridor eleget tegyen a nemzeti és az
európai hálózat követelményeinek.
Azokon a helyeken, ahol a vasút
érintkezik a közúti, folyami és légi
forgalommal, az árukezelés helyeit
multimodális logisztikai központokká
alakítanák át.

Magyar lehetőségek

A 2009. december 10–11-én megrendezett Magyar–szerb Gazdasági
Együttműködési Kormányközi Vegyes
Bizottság negyedik ülésén a szerb fél
átadta azon szerbiai infrastruktúra-fejlesztési projekteknek a listáját,
amelyekben magyar cégek részvételét
várják.

rehajtása egy pilot-projekttel indulna,
amely a következő ajánlatok közül
kerülhet kiválasztásra:
• Az E Korridor–70-es út és a
romániai 4-es Korridorhoz való csatlakozásának felújítása.
• Az M–21 Újvidék–Ruma–Sabac
főútvonalon található Fruska Gora-i
„Iriski venac” alagút felújítása.
• Sabac, Krusevac és Prokuplje
városok 10-es Korridorhoz csatlakozó bekötőútjainak megépítése/
felújítása.
Az önkormányzatokkal PPP (a
közszféra és a magánszféra együttműködésén alapuló) finanszírozásban 

A szerb építészet víziója

A szerb építőipar 2015-ig
felkészül arra, hogy az EU-ban
érvényes elvek szerint működjön.
A szerb építőipar alkalmas
lesz arra, hogy eleget tegyen
a beruházók 80–100%-a igényeinek.
A külföldi teljesítés eléri a
hazai legalább 50%-át.
Szerbia a következő területeken tervez beruházásokat 2015ig: közlekedés (közúti, vasúti,
vízi, légi); energetika (vízi, hő,
megújítható, atomerőművek);
vízgazdálkodás (folyamrendezés,
irrigáció); kommunális szükségletek (ivó- és szennyvízkezelés,
hévizek); turizmus; egészségügy;
oktatás; sport; gazdaság; ügyviteli
és lakóépületek.
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 megvalósuló központokban és

ipari zónákban is várják a magyar
vállalatok üzletfejlesztéseit.
Az Európai Beruházási Bank (EIB)
50%-os finanszírozásával, regionális
hulladéklerakók létesítésére és meglévő
szeméttelepek felszámolására irányuló
projektek megvalósításáról is szó
van, ahol a finanszírozás fennmaradó
felét az EIB-programtól függetlenül
a Magyar Köztársaság projekthitele,
illetve a hulladékgazdálkodás területén know-how-t felmutató magyar
vállalatok beajánlásával, PPP konstrukcióban.
A Nemzeti Fejlesztési Ter v
Minisztérium a, mint az érdekelt
magyar vállalatok partnere, a közbeszerzések szerb portálján és az EU
hivatalos lapján keresztül tájékoztatja
az érdekelteket – EIB társfinanszírozású – NIP (Nemzeti Indikatív
Program) szerződő partnerei számára

A Vajdaság legnagyobb
folyamatban lévő
építőipari beruházásai

• Vajdasági és kamenicai
klinikai központok
• Gátépítés a Tisza bánsági
részén
• Tanítóképző Egyetem kollégiuma, Zombor
• Középiskolai tornacsarnok,
Szabadka
• Óvodai központ, Újvidék
• Nagybecskereki Sportcsarnok
• Adai Tisza-híd
• We l l n e s s - k ö z p ont é s
aquapark építése Apatin
• Művelő dési ott hon
Torontálvásárhelyen
• Egészségvédelmi Központ,
Pancsevó.
kiírt nyílt felhívásokról. Várja továbbá
a magyar cégek bekapcsolódását a PPP
vagy joint venture megállapodások
révén a kommunális infrastruktúra
fejlesztés területén is.
További információk beszerezhetőek: A Magyar–szerb Kereskedelmi és
Iparkamara honlapján: www.mszkik.
hu, továbbá a MSZKI központi irodájában (6722 Szeged, Párizsi krt. 8–12.),
valamint szabadkai képviseletén (24000
Szabadka, Korvin M. u. 9. E-mail:
info@mszkik.hu).
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Egy gyékényen árulunk

Augusztus 26–29. között került
megrendezésre a 4. Nemzetközi és
Regionális Gazdasági Vásár Szabadkán. A kiállítók között magyar
cégek is szép számban megjelentek,
a szerb, horvát, bosnyák kiállítók
mellett. A kiállítást hazai részről
Bojan Pajtic, a Vajdasági Tartomány
kormányfője, magyar részről dr.
Becsey Zsolt, a Nemzetgazdasági
Minisztérium külgazdaságért felelős
államtitkára nyitotta meg.
Kamaránk és az Enterprise Europe
Network Szeged a Szabadkai Körzeti
Gazdasági Kamara vásári standján
információs anyagokkal jelent meg
és adott tájékoztatást az érdeklődő
vásárlátogatóknak arról, hogyan
tudja segíteni a kétoldalú üzleti
kapcsolatok kialakítását.
Dr. Becsey Zsolt államtitkár a
megnyitó napján kerekasztal-beszélgetésre invitálta a vásáron jelen
lévő kamarák képviselőit: a Szabadkai Körzeti Gazdasági Kamarát,
a Magyar–szerb Kereskedelmi és
Iparkamarát, valamint a CSMKIK-t.
Kamaránk képviseletében dr. Horváth Lajos alelnök és Szügyi György
elnökségi tag vett részt a megbeszélésen, melyen többek között szó
esett a kamarák gazdasági és határon
átnyúló üzletfejlesztési tevékenysé-

Kamaránk a szabadkai kamara standján.
géről, a kamarák magasabb arányú működésről és a felvetett kérdések
részesedését a határ menti pályázati megvizsgálásáról biztosította a kaforrásokból, a vajdasági kormány ál- marai képviselőket. Egyben kérte,
tal indított „Vajdaság az Ön stratégiai hogy továbbra is kezeljék kiemelt
partnere” című projektet bemutató prioritásként a magyar–szerb gazmagyarországi road-show jövőbeni dasági kapcsolatok fejlesztését.
tervezett rendezvényeiről, szakképzés
A megnyitó napján szerb–magyar–
terén mutatkozó együttműködési német háromoldalú együttműködési
lehetőségekről. A szabadkai kamara lehetőségekről is szó esett a szabadkai,
a környezetvédelem és megúju- passaui és Csongrád megyei kamara
ló energia témakörök fontosságát vezetőinek megbeszélésén. A passaui
hangsúlyozta a közös határ menti kamarával kamaránk sok évre visszafejlesztésekkel, projektekkel össze- nyúló jó kapcsolatot ápol, a szabadkafüggésben.
iak pedig nemrég kezdeményezték a
Az államtitkár szoros együtt- kapcsolatfelvételt, javasolva egy hármas
együttműködést. A megbeszélésen
egy jövő évi közös rendezvény megszervezése körvonalazódott.
A kiállítás második napján, augusztus 27-én a Magyar–szerb Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében
szakmai rendezvényre került sor,
közel 80 érdeklődő részvételével.
A kamara és a vajdasági, valamint
magyar megyei partner kamarák közös
célja, hogy a vajdasági kormány által
indított „Vajdaság az Ön stratégiai
partnere” című projekt road-show-ja
keretében mintegy 1000 vállalkozásKamarai megbeszélés Becsey Zsolttal. Képen balról jobbra: Edelényi hoz – elsősorban kis- és középvállalIstván, a szabadkai kamara titkára, dr. Becsey Zsolt NGM államtitkár, kozásokhoz – eljuttassák a vajdasági
Szügyi György CSMKIK elnökségi tag, dr. Horváth Lajos CSMKIK befektetési és üzleti lehetőségeket.
A road-show első állomása várhaalelnök, dr. Kaszás Károly, a szabadkai kamara alelnöke, Jójárt Miklós
tóan Szeged lesz az ősz folyamán.
MSZKIK ügyvezető alelnök.

Élelmiszeripar, megújuló energiaszektor határ menti
klaszteresedési lehetőségei

Indul a szerb projekt
megvalósítása

Milan Stojanov nemzetközi kapcsolatok igazgató, Vajdasági
Gazdasági Kamara, Tanja Ninkovic jogász, Vajdasági Gazdasági Kamara, Gyula Ribár projektmenedzsment munkatárs,
Vojvodina CESS, Danijela Vukov munkatárs, Vojvodina CESS,
Németh Zoltán CSMKIK titkár és Ézsiásné Baricz Teréz, CSMKIK
gazdasági igazgató.

A Vajdasági Gazdasági Kamara –
kamaránk partnerségével – sikeres
pályázatot nyújtott be a Magyar–szerb
IPA pályázat keretében.
Az élelmiszeripar, valamint a megújuló energiaszektor határ menti
klaszteresedési lehetőségeinek feltérképezését célzó projekt megvalósítása
projektindító megbeszéléssel indult

Szegeden, melyen sor került a projekttevékenységek ütemezésére, a feladatok
megosztására. A Vajdaságból szintén
projektpartnerként részt vesz a Vojvodina
CESS szervezet is (Vajdasági Stratégiai
Gazdasági Kutatások Központja).
A projekt eredményeiről, rendezvényeiről folyamatosan tájékoztatást
adunk a Futárban.
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Múltidézés, hagyományőrzés és jövőbe tekintés

Kamaránk a Hungarikum Fesztiválon

Harmadik alkalommal rendeztek
Hungarikum Fesztivált Szegeden,
a Széchenyi téren. A háromnapos
kiállításon 80 kiállító várta portékáival a látogatókat. Impozáns
standdal jelent meg a fesztiválon
a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara is. A kamara munkatársai a 120 éves évfordulóhoz
méltóan, stílszerűen, korhű ruhákban, múlt század eleji hangulatban
mutatták be a kézműves tagság
különleges mesterremekeit, művészi tárgyait.
Kamaránk iparművészei és népi
iparművészei ismét nagy sikert arattak alkotásaikkal. Török Gizella,
Szabóné Tóth Hilda, valamint Gálné
Nagy Ildikó bemutatóin keresztül
Nagy a sürgés-forgás a kamarai stand előtt.
bepillantást nyerhettek az alkotás
munkafázisaiba is.
Aki lemaradt az eseményről, az
érdekes találmányokkal és feltalá- Vencli Gyula hatékony szüretelő
Az alapításának 120. évfordulóját lóikkal is megismerkedhettek az ollója, Huszár András növényápoló is megtekintheti a kamara standját
ünneplő kamara standján ezúttal érdeklődők. Nagy sikernek örvendett eszközei, a Vitalcare Faludoktor honlapunkon, a www.csmkik.hu
Program keretében végzett egész- címen, ugyanis a Panomédia Kft.
ségügyi szűrővizsgálatok, valamint a különleges technikával gömbfotót
Kiállítók a kamara standján
Panomédia Kft. panorámaportálja. készített a helyszínen.
Az idei Hungarikum Fesztiválon az alábbi kiállítók munkáit
A CSMKIK színvonalas megjelenétekinthették meg a látogatók a kamara standján:
A kamara megjelenését segítették:
sét nagyban segítette az Aphrodite
Ambrus Sándor népi iparművész, Tarjányi József népi iparművész,
Sport&Life Party Service, Masni Dekor,
Ruhaszalon,
melynek
jóvoltából
a
Tisza Sándor népi iparművész, Török Gizella iparművész, E. Somogyi
Erboris Hungária Kft. a PELLINI kávé
kamara háziasszonyai, házigazdái
Andrea iparművész, Oláh Róbert iparművész, Gálné Nagy Ildikó népi
magyarországi forgalmazója, Kati
korhű
ruhákban
képviselhették
a
120
iparművész, Szabóné Tóth Hilda iparművész, Sallay Tibor cipészmester,
Cukrászda, Aphrodite Menyasszonyi
éve
alapított
Szegedi
Kereskedelmi
Héjja Zsoltné – Aphrodite Menyasszonyi és Alkalmi Ruhaszalon.
és Alkalmi Ruhaszalon.
és Iparkamarát.

Ki tudott volna ellentmondani a kamarai lányok invitálásának?

Nemesi Pál és Tóth Károly Sallay Tibor rekord méretű
szegedi papucsával ismerkedik.

Július 1-jétől hatályos az új uniós címkézési szabályozás és az EU új ökológiai logója

Eurolevél a bioélelmiszereken

2010. július 1-jén léptek hatályba a
bioélelmiszerek címkézésére vonatkozó új
uniós szabályok, így például az EU új ökológiai
logójának feltüntetésére vonatkozó követelmény.
Az „eurolevélnek” is nevezett logót ezentúl
kötelező megjeleníteni minden olyan előre
csomagolt bioélelmiszeren, amelyet az EU valamely tagállamában állítottak elő, és megfelel a
szükséges előírásoknak. Az uniós címke mellett
változatlanul szerepelhetnek egyéb magán-,
regionális vagy nemzeti logók.
Az uniós logó használata továbbra sem

kötelező a nem csomagolt, valamint az importált biotermékek esetében. Az új címkézési
szabályozás értelmében az ökocímkén kívül
kötelező feltüntetni a termék összetevőinek
származási helyét, és az ellenőrzésért felelős
szerv kódszámát is. A gazdasági szereplőknek
kétéves átmeneti időszak áll rendelkezésükre
ahhoz, hogy maradéktalanul eleget tegyenek az
új címkézési szabályoknak. További változás,
hogy az uniós szabályozás első alkalommal
foglalja magában az ökológiai akvakultúra
területét is.

– Reméljük, hog y az új EU-logó a
bioélelmiszerek előállításának széles körben
is elismert szimbólumává válik uniószerte, és
garanciát fog jelenteni a fogyasztók számára
arra, hogy az adott termék előállítása teljes
mértékben a szigorú uniós előírásoknak megfelelően történt – nyilatkozta Dacian Cioloş, az
Európai Unió mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős biztosa. – Reményeim szerint a
mostani változások nemcsak a biogazdálkodási
ágazatnak, de a fogyasztóvédelemnek is további
lendületet adnak – tette hozzá.
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Cégér

A Héjja házaspár szegedi sikertörténete

Amerikából is az Aphrodite szalon ruháit keresik

Egy 18 négyzetméteres
lakótelepi garázsból indultak, mára a tengerentúlon is
ismerik Héjja Éva és Héjja
Zsolt különleges kollekcióit.
Anna-kúti Aphrodite nevét
viselő szalonjukban nemcsak
menyasszonyi ruhákat kölcsönözhetünk. Ottjártunkkor a
házaspár által tervezett magyaros viseleteket és a Szász Endre
motívumaival díszített alkalmi
ruháikat is megcsodálhattuk.
A 120 éves kamara bemutatkozásához is az Aphrodite
szalon biztosította a korhű
ruhákat munkatársainknak a
Hungarikum Fesztiválon.
- Korábban mindketten pedagógusként dolgoztunk, az esküvőnk adott ötletet ahhoz, hogy
menyasszonyiruha-kölcsönzőt
nyissunk. Egy 18 négyzetméteres
garázsban kezdtük 1990-ben,
néhány évre rá megvettük a
szomszéd garázst, és egybenyitottuk
a kettőt. Idővel ezt is kinőttük, ’96ban költöztünk át az Anna-kútra –
emlékezett vissza Héjja Éva, a szalon
tulajdonosa. Édesanyja ötlete volt,
hogy Aphrodite, a szerelem és szépség
istennője után nevezzék el az üzletet,
amelynek minden apró részlete Éva
és Zsolt ízlése szerint lett berendezve – védőszentjük márványszobrát
is kiállították.   
A házaspár idővel bővítette vállalkozása profilját: a menyasszonyiru-

ha-kölcsönzés mellett készítéssel és
kereskedelemmel is foglalkoznak,
de koszorúslány-, estélyi, alkalmi és
szalagavatós ruhát is kölcsönözhetünk
náluk. Elegáns férfiöltönyeikből az
urak is kedvükre válogathatnak.
Nyugat-Európától a Távol-Keletig
importálnak különleges esküvői méterárukat, szatént, organzát, gyöngyöt,
csillogó kristályokat, amelyekkel
igazán egyedivé varázsolhatják a
menyasszonyi ruhákat.
Speciális hímzőgépük segítségé-

Új szabályok az ökológiai
akvakultúra területén
Az új szabályozás lefedi a halak, a kagylófélék
és a tengeri moszatok ökológiai akvakultúrás
termelését is. A szabályozás az egész EU-ra érvényes feltételeket határoz meg az akvakultúrás
termelési környezettel, a bio- és nem bioegységek
elválasztásával, valamint az állatjólléti követelményekkel kapcsolatban, ideértve a maximális
állománysűrűséget is, mint az állatjóllét mérhető
mutatóját. A szabályok azt is előírják, hogy a
biodiverzitást tiszteletben kell tartani, és megtiltják, hogy az ívást mesterséges hormonokkal
idézzék elő. Az állatokat ökológiai takarmánnyal
kell táplálni, amely kiegészül a fenntarthatóság


vel álomszép csipkéket készítenek,
amelyek a ruhák alapanyagául és
díszítésükül is szolgálhatnak. (A
géppel egyébként többek között baseballsapkára, törölközőre, pólóra is
hímeznek, de ballagótarisznyák díszítését is vállalják.) A házaspár ügyesen
összedolgozik: Zsolt motívumait
Éva helyezi el a ruhákra. Az egyedi
csipkék még Náray Tamás figyelmét
is felkeltették, a Héjja házaspár állandó beszállítója Magyarország egyik
leghíresebb divattervezőjének.

elvét figyelembe vevő halászatokból származó
haltakarmánnyal.
2008-ban a világ 225 hivatalosan is elismert ökológiai akvakultúrájából
123 működött Európában. Ez a világszintű
termelés csaknem felét
jelentette (50 000 tonna). A termelésben élen
járó öt tagállam az Egyesült Királyság, Írország,
Magyarország, Görögország és Franciaország.
A legelterjedtebb halfajta a lazac.
Az új szabályozással kapcsolatos további
információk, valamint az uniós ökológiai
logó letölthetők az EU biogazdálkodással

Az Aphrodite Menyasszonyiruha-szalon egyedülálló kollekcióval büszkélkedhet – Szász Endre
motívumai köszönnek vissza az
alkalmi ruhákról. – Budapesten,
a Magyarok Világbálján ismerkedtünk meg Lula asszonnyal,
Szász Endre utolsó előtti feleségével. Később segítettünk
az életrajzi könyve bemutató
rendezvényében. Itt vonultattuk
fel a művészre oly jellemző motívumokkal díszített kollekciót.
A ruháknál a fekete, a fehér és az
arany színek dominálnak – magyarázta Éva, akitől megtudtuk:
tradicionális magyar viseleteket
is gyártanak és kölcsönöznek. A
kivitelezést hosszas könyvtári
kutatómunka előzte meg, így
az eredeti motívumvilág köszön vissza a ruhákon modern
megfogalmazásban. A férfiak
Bocskait, a hölgyek zsinóros
kosztümöket, menyecskeruhákat
választhatnak náluk. Éváék magyaros
kollekcióját a tengerentúlon is ismerik:
tizenkét alkalommal mutatták be
ezeket Amerikában és Kanadában, az
ott élő magyar közösségek különböző
rendezvényein. Vásárlóik között szép
számmal akadnak ottaniak is.
A fennállásának 20. évfordulóját ünneplő cég mára elmondhatja magáról,
hogy hozzájuk hasonló, komplex vállalkozás nemcsak országhatáron belül,
de azon kívül is kevés található.
Bobkó Anna

foglalkozó honlapjáról: www.organic-farming.
europa.eu
A közös agrárpolitika jövőjéről szóló konferenciáról lásd: http://ec.europa.eu/agriculture/
cap-post-2013/conference/index_en.htm
Levelet formáló EU-csillagok
Az „eurolevél”, amelyen a zöld háttér előtt levelet
formáló EU-csillagok láthatók, két egyértelmű üzenetet is közvetít a fogyasztók felé: a környezetvédelem
és Európa eszméjét. A logót a bizottság bejegyezte
közösségi védjegyként. A Dušan Milenković német
diák által tervezett logó az online szavazás egyértelmű győzteseként került ki az EU művészet szakos
hallgatóinak kiírt versenyből.
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Aktuális

Ismét új jogszabályváltozások, új értelmezések, változó bevallási kötelezettségek

Egyszerűsített foglalkoztatás

Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatban felmerült
kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatók, megbeszélések, konzultációk
szerepeltek a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
számviteli klubjának legutóbbi
programján.
2010. augusztus 1-jével és 15-ével
új jogszabályváltozások léptek életbe
az egyszerűsített foglalkoztatás, azaz
a 2010. évi LXXV. törvény (továbbiakban Efo. tv.) rendelkezései szerint
létesíthető munkaviszonyok esetében.
Mivel ezek a változások egyaránt
érintik a számviteli klub tagjait, és a
változások értelmezésével, illetve a bevallási kötelezettségekkel kapcsolatban
több kérdés merült fel, mindannyian
úgy éreztük, szükségünk van egy
összejövetelre, melyen a felmerült
kérdésekre az APEH Dél-alföldi
Regionális Igazgatósága munkatársait
felkérve választ kapunk.
Augusztus 24-én tartottuk meg
második félévi első összejövetelünket. Meghívott előadóink az APEH
Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának munkatársai: Pestuka Gabriella
címzetes főtanácsos és Tariné Deák
Edit főtanácsos.

Idény- és alkalmi munkák

felek között a határozott időre szóló
munkaviszony időtartama nem
haladja meg egy naptári éven belül
a százhúsz napot.
Szolgáltatási tevékenységnek
számít: idegenvezetői tevékenység,

vény, mely – többek között – rendelkezik a háztartási alkalmazottak
foglalkoztatásának új szabályairól.
Fontos kiemelni, hogy a háztartási
munkára létesített jogviszony kizárólag természetes személyek között

Végül ismertette a bevallási kötelezettséget. A bejelentési kötelezettség
a munkába állás napja előtti napon
keletkezik a 10T1042E adatlapon,
elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül.

Segítség az egyszerűsített foglalkoztatással
kapcsolatban felmerült kérdésekhez
Átmeneti ügyfélszolgálat működik az egyszerűsített
foglalkoztatással kapcsolatban augusztus 1-jén hatályba lépett szabályok alkalmazása során felmerült
jogértelmezési problémák megoldására.
Augusztus 1-jén hatályba léptek az egyszerűsített
foglalkoztatás – mezőgazdasági és idegenforgalmi
idénymunka, alkalmi munka – adminisztrációját
lényegesen megkönnyítő szabályváltozások.
Az új szabályok alkalmazásánál merülhetnek fel
lovas szolgáltató tevékenység, szálláshely-szolgáltatási tevékenység,
utazásszervezői, utazásközvetítői,
tartós szálláshasználati szolgáltatási
tevékenység.
Alkalmi munka: a munkáltató és
a munkavállaló között – összesen
legfeljebb öt egymást követő naptári
napig – egy naptári hónapon belül
összesen legfeljebb tizenöt naptári
napig – egy naptári éven belül ös�szesen legfeljebb kilencven naptári
napig létesített határozott időre szóló
munkaviszony.
Pestuka Gabriella részletesen
ismertette a törvényben meghatározott munkáltató által alkalmi
munkavállalóként foglalkoztatható
személyek számát, mikor és milyen
munkaszerződés megkötése a kötelező a munkaadó és munkavállaló
részéről, és milyen esetben nem
létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony.
Kitért az egyszerűsített foglalkoztatást korlátozó tényezőkre, valamint
a harmadik országbeli állampolgár
foglalkoztatásának feltételeire, és
az egyszerűsített foglalkoztatáshoz
kapcsolódó közteher mértékeire.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a
2010-ben az Efo. tv. hatályba lépéséig
az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásban és az
egyszerű foglalkoztatásban (2010.
július 31-ig) eltöltött napok számát
az időtartamok számításánál nem
kell figyelembe venni.

Pestuka Gabriella ismertette az
Efo. tv. 2010. augusztus 1-jével történő egyszerűsített módon létesíthető
munkaviszonnyal kapcsolatos új
változásokat. Megszűnt a növénytermesztési idénymunka kategória, és
a továbbiakban csak mezőgazdasági,
turisztikai idénymunkára, valamint
alkalmi munkára létesíthető egyszerűsített módon munkaviszony.
Mezőgazdasági idénymunka:
a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati
ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy
a nyújtott szolgáltatás természete
miatt – munkaszervezés körülményeitől függetlenül – évszakhoz,
az év valamely időszakához vagy
időpontjához kötődik, illetve a megtermelt mezőgazdasági termékeknek a munkáltató saját gazdasága
területén történő anyagmozgatása,
csomagolása, feltéve, hogy azonos
felek között a meghatározott időre
szóló munkaviszony időtartama
nem haladja meg egy naptári éven
belül a százhúsz napot.
Turisztikai idénymunka: a kereskedelemről szóló törvényben
meghatározott (2005. évi CLXIV.
Háztartási alkalmazottak
törvény) kereskedelmi jellegű tuTariné Deák Edit előadását a házrisztikai szolgáltatási tevékenysé- tartási alkalmazott foglalkoztatásának
get folytató munkáltatónál végzett új szabályainak ismertetésével kezdte.
idénymunka, feltéve, hogy azonos Augusztus 15-től hatályos az a tör-

jogértelmezési kérdések, ezért a Nemzetgazdasági
Minisztérium Foglalkoztatáspolitikai Államtitkársága
átmenetileg ügyfélszolgálatot működtet, hogy az
érintett munkáltatókat és munkavállalókat segítse.
Kérdését az érdeklődő alkalmimunka@ngm.gov.hu
e-mail címen vagy a helyi tarifával hívható – elsősorban az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony
bejelentésére szolgáló – 185-ös telefonszámon keresztül teheti fel.

jöhet létre, mely a fenti időponttól
kezdődően adórendszeren kívüli
keresettel járó foglalkoztatásnak
minősül. Ismertette a tv.-ben nem
háztartási munkának tekintendő
foglalkoztatásokat, valamint azt
a tényt, miszerint a háztartási alkalmazott foglalkoztatását a munkavégzés megkezdése előtt köteles
bejelenteni a foglalkoztató, mely a
tárgyhónap utolsó napjáig terjedő
időre vonatkozik. Ha a foglalkoztatás
a következő hónapra is átnyúlik,
a bejelentést ismét teljesíteni kell.
Ha a foglalkoztató a bejelentési
kötelezettségének eleget tesz, akkor
a háztartási alkalmazottnak kifizetett
bevétel után adó- és járulékfizetési kötelezettsége nem keletkezik,
csupán háztartási alkalmazottként
1000 forint összegű regisztrációs
díjat kell megfizetnie a bejelentést
követő hó 12-ig.

Bejelentés, bevallás

Előadása további részében részletesen ismertette az egyszerűsített
foglalkoztatás bejelentési és bevallási
szabályait.
Az egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató köteles az
illetékes első fokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése
előtt bejelenteni a törvény szerinti
adatokat. Ez történhet elektronikus
úton, telefonos ügyfélszolgálaton
keresztül, ill. 2010. december 1-jétől
sms útján. A munkáltató akkor
élhet a felsorolt lehetőségekkel, ha
előzetesen regisztráltatta magát az
ügyfélkapun. A bejelentés módosítására, visszavonására a munkába
állás napján délelőtt 8 óráig van
lehetőség.

Telefonon történő bejelentéskor
ezt a nyomtatványt kitölteni nem
kell. Telefonon jelenteni kell: (185-ös
telefonszám)
• munkáltató adószámát
• munkavállaló adóazonosító
jelét és taj-számát
• egyszerűsített foglalkoztatás
jellegét (mezőgazdasági, turisztikai
idénymunka vagy alkalmi munka).
Fő szabályként a munkáltató az
egyszerűsített foglalkoztatással ös�szefüggő bevallási kötelezettségét
az ART. 31. §-ának (2) bekezdése
szerint elektronikus úton havonta
a 1008-as számú nyomtatványon a
tárgyhót követő 12. napjáig köteles
teljesíteni.
Azok az adózók, akik nem kötelezettek az ART. 31. §. (2) bekezdése
szerinti elektronikus bevallásra, papír
alapú bevallást is benyújthatnak.
Erre a célra az adóhatóság a 1008
E számú nyomtatványt rendszeresítette, s szintén a tárgyhót követő
12. napjáig kell benyújtani. A klub
tagjainak kérésére Tariné Deák
Edit főtanácsos asszony a 1008-as
nyomtatvány teljes kitöltését példán keresztül bemutatta, és ezen
keresztül magyarázatot kaptunk a
javítás és helyesbítés kérdésének
tisztázására is.
A második félév első foglalkozása
sikerrel ért véget. Minden feltett kérdésünkre konkrét válaszokat kaptunk.
Köszönjük az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága munkatársainak,
hogy problémáink megoldásában és
a jogszabály változásainak értelmezésében segítséget nyújtottak.
Dobó Attiláné
a számviteli klub megbízott
vezetője
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Az Európai Kisvállalkozói Intézkedéscsomag – Magyarországi helyzetjelentés

Innovációban vagyunk a leggyengébbek

Az Európai Kisvállalkozói Intézkedéscsomag (SBA) tíz elv mentén segíti a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó koncepció megvalósulását az Európai Unióban, illetve a tagállamokban. Annak érdekében, hogy az Európai
Bizottság nyomon tudja követni a kis- és középvállalkozások európai fejlődését, minden évben elkészíti a kkv-k
helyzetét vizsgáló éves jelentését (SME Performance Review), illetve ténylapokon értékeli, hogy az egyes tagállamok
hogyan teljesítenek az SBA intézkedéscsomag megvalósításában.
Az Európai Unió Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatósága 2010 júniusában tette közzé legújabb, 2009-re
vonatkozó jelentését és a hozzá tartozó tagállami ténylapokat. Az alábbiakban a magyar teljesítményt értékelő
ténylapot szeretnénk röviden összefoglalni, hogy lássuk, hogy áll Magyarország az SBA-politika nemzeti szintű
megvalósításában. Kaptunk jó és gyenge érdemjegyeket is.

Vizsgálati szempontok

A kis- és középvállalkozások
szerkezetét illetően a ténylap három fontos szempontot vizsgál, és
hasonlít össze az EU 27 tagállamának
átlagával:
• kkv-k számát (összesen hány
kkv található Magyarországon, és
ez a szám mekkora hányadát teszi
ki az összes vállalkozásnak)
• kkv-k foglalkoztatáshoz való
hozzájárulását (az összes vállalkozáshoz viszonyítva a kkv-k mekkora
arányú foglalkoztatást biztosítanak)
• kkv-k gazdasági hozzájárulását
(kkv-k gazdasági hozzájárulása a
teljes hozzáadott érték százalékában
kifejezve).

Alacsony hozzáadott érték

Magyarországon összesen 532
418 kis- és középvállalkozás található, amely az összes vállalkozás
99,8%-át teszi ki. Ez megegyezik az
EU 27 tagállamának átlagával. Az
alapvető strukturális különbség az
EU-átlaghoz képest az, hogy Magyarországon a kkv-kban foglalkoztatottak száma az EU-átlagénál jóval
magasabb (Magyarországon 71,1%,
az EU átlaga 67,4%), ugyanakkor
az általuk létrehozott gazdasági
hozzáadott érték pedig sokkal alacsonyabb (Magyarországon 51,9%,
az EU átlaga 57,9%). Ennek alapvető
oka a mikrovállalkozások magasabb
hányada a magyarországi kkv-kon
belül, illetve azt is figyelembe kell
venni, hogy Magyarországon sok
részidős vállalkozás van.

Hatékony közigazgatás,
egységes piac

Magyarország SBA végrehajtásának
fejleményei. Az SBA ténylapok statisztikákból és különböző felmérésekből
(Flash Eurobarometer 192, Világbank
Doing Business jelentés, európai

kkv-figyelő, ECVA, vállalati pénzügyi
index, EUROSTAT stb.) gyűjtött
77 mutató alapján az EU-átlaghoz
viszonyítva értékelik a vállalkozói
gondolkodást és aktivitást az SBA tíz
elve mentén. A ténylap minősítése
szerint Magyarország
kizárólag a „hatékony
közigazgatás” és „az
egységes piac” követelményeit illetően mutat egyértelműen jobb
teljesítményt, mint az
EU 27 tagállamának
átlaga. A hatékony
közigazgatás sikeres
teljesítményének fő
okai többek között az új vállalkozás
indításához vagy ingatlanbejegyzéshez szükséges viszonylag rövid idő,
illetve az elektronikus eljárások és
az egyablakos ügyintézés fejlődése.
Számos intézkedés egyszerűsítette a vállalkozások tevékenységeit,
mint például az egyszerűsödött
engedélyek telephelyek számára,
illetve a működési engedélyekhez
kötött tevékenységek számának
jelentős csökkentése (165-ről 66-ra).
Az egységes piac területén a pozitív
értékelés leginkább annak köszönhető, hogy Magyarország viszonylag
kevés késedelemmel ülteti át jogrendszerébe az EU-s irányelveket.
Míg Magyarországon a késedelem
ideje maximum 7 hónap, az EU-átlag
több mint 9 hónap. A „vállalkozói
szellem”, a „szaktudás és innováció”,
valamint a „nemzetköziesedés” területén Magyarország elmarad az
EU 27 tagállamának átlagától. A
vállalkozói szellem tekintetében alacsony az olyan lakosok aránya, akik
valaha vállalkozást indítottak, vagy
lépéseket tesznek a vállalkozás indítása felé és a magyaroknak csupán
34%-a ért egyet azzal, hogy iskolai
oktatásuk segítette őket a vállalkozói
gondolkodásmód kialakításában (az

EU-ban 53%). A női vállalkozók
aránya Magyarországon viszont
az EU-átlag fölött van. Az elmúlt
években három, a Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzat (KKC) által
finanszírozott pályázati konstrukció
is nyújtott vissza nem
térítendő támogatást a
kkv-knak a képzési és
vállalkozói ismeretek
megszerzésére, illetve a kezdő vállalkozói
tevékenységek ösztönzésére (KKC 2007 és
2008, KKC 2007-K és
KKC 2008 pályázati
konstrukciók). Ezenkívül a Junior Achievement Magyarország számos, a diákok készégének
fejlesztésére irányuló programot
kezel („Diákvállalkozás”, „Business
Ma Mindenkinek”/BUMM).

Gyenge szaktudás, kevés
innováció

A szaktudás és innováció területén
a gyenge teljesítmény oka a felmérés szerint, hogy Magyarországon
alacsony azon kkv-k száma, akik
teljesen új termékek előállításába kezdenek (Magyarországon ez
az arány a kkv-k 44%-a, míg az
EU-ban átlagosan 64%) és a házon
belül újító kkv-k aránya is jóval
alacsonyabb (13% Magyarországon
a 30%-os EU-átlaggal szemben).
Szintén alacsony az e-learning alkalmazásokat használók, illetve
on-line vásárlást vagy megrendelést
alkalmazó vállalkozások aránya. Néhány program ugyanakkor létrejött
a kkv-k készségeinek előmozdítására és innovációjuk fejlesztésére,
pl.: Apponyi Albert Mecenatúra
Program, Baross Gábor Program,
Innocsekk, VIVACE stb.
A nemzetköziesedés területén a
rossz teljesítmény oka a felmérés
szerint az exportáláshoz és impor-

táláshoz szükséges napok magas
száma, illetve a kkv-k rendkívül
alacsony exportrészesedése a teljes
forgalomból. A nemzetköziesedés
ösztönzésére Magyarországon 2008ban elindult az exportfejlesztési
pályázati rendszer, illetve az ITDHungary is bővítette szolgáltatásait
a külföldön üzleti tevékenységet
folytató kkv-k támogatására.

Átlagos finanszírozás

A „finanszírozás” területén Magyarország az EU 2 tagállamának
átlagával azonos értéket kapott.
Az átlagos fizetési késedelem tekintetében Magyarország jobban
teljesít az EU-átlagnál (10 nap
Magyarországon, szemben az EU
16 napos átlagával), ugyanakkor a
kockázati tőke rendelkezésre állása
átlag alatti teljesítményt mutat. A
finanszírozás javítására Magyarországon továbbfejlesztették a Széchenyi Kártya programot, és számos
program segíti a kkv-k forráshoz
jutását (Országos Mikrohitel Alap
mikrohitelei, Kkv beruházási hitelprogram, Forgóeszköz hitelprogram,
Kockázati tőke program stb.)A
fennmaradó négy területen („második esély”, „gondolkozz először
kicsiben”, „közbeszerzés és állami
támogatás”, „környezetvédelem”)
még nem tudtak megbízható uniós
átlagot számítani, ezért ezekre nem
kaptak minősítést.
(Források: Európai Bizottság éves
jelentése (SME Performance Review
2009: http://ec.europa.eu/enterprise/
policies/sme/facts-figures-analysis/
performance-review/pdf/dgentr_
annual_report2010_100511.pdf
SBA Magyarország ténylap: http://
ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/
facts-figures-analysis/performancereview/pdf/final-vo/sba_fact_sheet_
hu_hungarian_100528.pdf)

EU Gateway Program – Irány Korea és Japán
Az EU Gateway Program keretein belül
európai kis- és középvállalkozások számára lehetőség nyílik japán és koreai cégek
látogatására, s ezáltal üzleti kapcsolataik
nemzetközi szinten történő fejlesztésére.
2011-re 6 csúcstechnológiai és design
iparágat céloznak meg az üzleti missziók,
mivel a japán és koreai piacok ezen szektorai kínálnak jó befektetési lehetőségeket.

Japánban minden héten 40, Koreában heti
30 európai uniós vállalkozás látogatására
van lehetőség.
A pénzügyi és logisztikai támogatás, a
stratégiai felkészültség, és a testre szabott
üzleti kapcsolatok biztosítottak.
Az üzleti missziók tartalmaznak:
- piaci tanulmányokat, tájékoztatókat, tanácsadást;

- előre megszervezett üzleti találkozókat;
- kiállítást a japán és koreai üzleti közösség számára;
- helyi média és PR kampányt,
fogadást az Európai Unió szervezésében;
- helyszíni segítséget és logisztikai
támogatást.
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200 millió forintból újult meg a víz- és csatornahálózat – Uniós forrás segítette a fejlesztést

Ötven üzem kiszolgálása vált
színvonalasabbá a Délép Ipari Parkban

Július végén lezárult az az alapinfrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztési
beruházás, amelynek köszönhetően
a Délép Ipari Park színvonalas
szolgáltatást nyújthat a területén
működő több mint 50 betelepült
üzemnek és vállalkozásnak.
Az elmúlt években nyilvánvalóvá vált, hogy a Délép építőipari vállalattól megörökölt, elavult
alap-infrastruktúra – helyenként
több mint 50 éves vezetékeivel és
csöveivel – már nem, vagy alig képes
kiszolgálni a területen működő ipari
cégek igényeit – jelentette be Mura
Mészáros József, a parkot működtető
kft. ügyvezetője.
Évente több mint 10 ezer köbméter víz szivárgott el, ami milliós
veszteségeket okozott. A korszerűsítés elodázhatatlanná vált, megvalósítására azonban nem volt elég
saját forrás. Uniós támogatást pedig
sokáig csak az újonnan létesülő
ipari parkok kaphattak. A múlt
évben végre – részben az ipari park
vezetésének és cégeinek kitartó,
közös lobbizásának hatására – a
régebbi, úgynevezett barnamezős
ipari parkokra is kiterjesztették a
pályázás lehetőségét.
Ennek köszönhető, hogy 2009ben a Délép Ipari Park a tervezett
200 milliós alapinfrastruktúra- és
szolgáltatásfejlesztési beruházásához
végre pályázhatott európai uniós
forrásokra. A Regionális Fejlesztési

Operatív Programból 93,8 millió
forint vissza nem térítendő támogatást kaptak, ami lehetővé tette, hogy
a beruházás megvalósuljon. – A
kivitelezés 2009 szeptemberében
kezdődött, majd a zord téli és az
özönvízszerű esőzésekkel tarkított
rendkívüli tavaszi időjárás ellenére
végig a tervezett ütemben haladt –
mondta az ügyvezető. – A munka
2010. június 30-ra sikeresen befejeződött.
A fejlesztés eredményeképpen
több mint 3500 méter vízvezeték
és 1560 méter szennyvízcsatorna
épült ki, valamint csaknem 3500
méter hírközlési hálózat védőcsövezésére került sor. Hogy mit jelent
ez a gyakorlatban? Javult a víz minősége, megszűntek az elszivárgás
miatti hatalmas többletköltségek,

CEP® Clean Energy & Passive House EXPO – 2010. október 27–28.
Nemzetközi Kiállítás és Konferencia az energiahatékony
és intelligens épületekről
A második CEP® Clean Energy
& Pa s s i v e Hou s e E x p ón a z
energiahatékony épületek és felújítás területéről, valamint a legújabb termékekről, technológiákról,
szolgáltatásokról és innovációkról
kaphatnak áttekintő képet a kiállítók
és látogatók.
A kiállítás fő témái:
• épületek energiahatékony építése, felújítása,
• passzívház technológia, felújítás passzívház elemekkel,
intelligens épületek, épületautomati
záció,
• energiatanácsadás, finanszírozás és az új támogatási rendszerek.
Két kiemelt konferencia:
1. 2010. október 27. Passzívházak

– minőség, minősítés, minőségbiztosítás nemzetközi konferencia.
2. 2010. október 28. Energiahaté
kony épületfelújítás.
Az első napi szakmai konferencián
való részvételért a Magyar Építész
Kamara 3 akkreditációs pontot,
míg a Magyar Mérnöki Kamara 2
pontot ad.
Kiállítói és konferenciainformációk:
06-1-225-2143, www.cep-expo.hu
A CEP® Expo idén is a széles
körben támogatott Z É N – Zöld
Építészeti Napok – része.
A rendezvényt a REECO Hungary
Kft. szervezi.
További részletek a kamara honlapján: www.csmkik.hu

a korszerű tűzcsaphálózat pedig a
tűzvédelmi kockázatot csökkenti.
Megszűnnek a szennyvízhálózat
korábban rendszeres dugulásai, és
az ebből eredő tetemes tisztítási
költségek. Mindez javítja a működtetés gazdaságosságát. Nincs több
talajvízszennyezés sem: az ipari
park területén keletkező szennyvíz
szabályozottan, fenntartható módon juthat el a városi csatornába.
A bérlők jobb kiszolgálását pedig

számítógépekkel, notebookkal és
lézernyomtatóval felszerelt Infopont
szolgálja.
Mindezek azonban csak az első
lépések annak érdekében, hogy
korszerű és vonzó, valóban európai
színvonalú gazdasági környezetet
teremtsenek az itt működő és a
betelepülni szándékozó vállalkozások
számára. Szükség van a telephely további korszerűsítésére – hangsúlyozta
Mura Mészáros József. – Terveink
szerint a most lefektetett hírközlési
védőcsövekbe optikai gerinchálózat
kerül, amely lehetővé teszi majd,
hogy bérlőink korszerű távközlési lehetőségeket, nagysebességű
internet- és adatkommunikációs
szolgáltatásokat vehessenek igénybe – mondta a vezető. – Emellett
elektromos közmű-rekonstrukcióra,
a belső villamos hálózat átépítésére,
valamit út-, térburkolat- és járdaépítésre is szükség van.
A tervek megvalósítása érdekében
folyamatosan figyelik a város és a
régió pályázati lehetőségeit, illetve
keresik az együttműködést a szomszédos vállalkozásokkal.

2010 szeptember
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120 éves a kamara

Kedves Olvasó!

Kamaránk 2010. szeptember 7-én volt 120
éves. A jubileum alkalmából kamaratörténeti
sorozattal és hozzá kapcsolódó játékkal jelentkeztünk a Futár hasábjain, hónapról hónapra.
A jubileumi évet most a Somogyi Könyvtár kamaratörténeti sorozatával folytatjuk. És a játék

sem marad el, az Enterprise Europe Networkkel
közösen szervezett játékban ugyan minden résztvevő nyer azzal, hogy bekerülhet a nemzetközi
vállalkozásfejlesztési hálózatba, de egy valaki,
a legszerencsésebb elviheti a 120 éves kamara
120 ezer forintos pénzdíját is.

A Somogyi Könyvtár polcairól (1.)

Emlékirat az iparkamaráról, 1888-ból

Újonnan induló rovatunkban a
szegedi Somogyi Könyvtár helyi
vonatkozású, ipar- és kereskedelemtörténeti dokumentumaiból
mutatunk be néhányat. Elsőként
az 1888-ban kiadott „Emlékirat a
Szegeden felállítandó kereskedelmi és ipar-kamara tárgyában…”
című anyagból közlünk szemelvényeket.
„Nagyságos Szabados János helyettes polgármester úrnak, helyben”
– ajánlották fekete tintával írt, lendületes betűkkel a szegedi iparkamara létrehozásának szükségességéről
szóló emlékiratot 1888-ban. A borító
tanúsága szerint a dokumentum
Engel Adolf Könyv- és Kőnyomdai
Műintézetéből került ki Szegeden.
Kiadta: a Szegedi Ipartestület.
A mű pontos és teljes címe így
szól: „Emlékirat a Szegeden felállítandó kereskedelmi és iparkamara tárgyában, Szeged Szab.
Kir. Város Köztörvényhatósági
Bizottságához”.
A bevezető sorokból kiviláglik,
hogy „városunk nagyszámu érdekelt
iparos és kereskedői” már 1877-ben
foglalkoztak a kamara kérdésével,
ám az 1879-es árvízi katasztrófa
miatt az ügy a „nagyméltóságu
földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. miniszteriumban
akadt meg 1880-ban.”
„Ezen idő óta városunk és az iparszervezet nagy átalakuláson ment
keresztül; azóta városunk egy nagy,
modern várossá varázsoltatott át, ipa-

„Tekintve, hogy Szeged város
nagyszámu iparosai és kereskedőinek érdekei képviseltetése s
előmozditása tekintetéből egy szegedi ipar- és kereskedelmi kamara
fölállitásának szükségét egyhangulag
kimondották, és ahhoz a szükséges
anyagi segélyt részben már előbb,
részben ujabban is fölajánlották
…”
„…tekintve, hogy Szeged város
fejlődő ipari, kereskedelmi és forgalmi érdekei egy szegedi ipar- és
kereskedelmi kamara fölállítását
megkövetelik…”
Az ér vek fölsorakoztatása
után, „támaszkodva a tekintetes
köztörvényhatósági bizottságnak
ismert és eddig minden, városunk
és polgárainak érdekében tanusitott
tapintatos, méltányos eljárására és
áldozatkészségére, azon remény
hatja át tisztelettel alólirt testületet, hogy jelen fontos kérdésben
is előbbeni álláspontjához hiven,
jelen kérelmet pártolólag fogja
fogadni…” – zárják soraikat az
aláírók, „hazafiui üdvözlettel: Babós
Elek test. jegyző és Rainer Ferenc
ipart. elnök.”
Az emlékirat második részében
az ipar- és kereskedelmi kamarai
bizottság részletes, költségelszámorosai pedig az 1884. évi uj ipartörvény
A kamara szükségességét is ha- lást, a kamarai területek leírását is
alapján egy nagy testületben együvé sonlóan veretes, a korstílust tükröző tartalmazó jelentése olvasható.
tömörültek…” – szól a folytatás.
mondatokkal indokolják:
Nyilas Péter

Már regisztrálhat kamaratörténeti játékunkra!

Velünk csak nyerhet! – 120 ezer forint a 120 éves kamarától

Válaszoljon 5 kamaratörténeti kérdésre,és
mutassa be vállalkozását egy űrlap kitöltésével.
Ön máris nyert, mert a kitöltött adatlap bekerül
az Enterprise Europe Network adatbázisába,így
új üzleti lehetőségeket és nemzetközi partnereket szerezhet.
És ha Fortuna is Önnel van,nyerhet 120
ezer forintota 120 éves Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarától.
A játékkal kapcsolatos bővebb információ és
regisztráció a www.csmkik.hu honlapon.
•

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarán belül működő Enterprise Europe
Network egy 600 központot felölelő, az Európai
Bizottság Vállalkozási Főigazgatósága által több
mint 46 országban működtetett nemzetközi
vállalkozásfejlesztési hálózat tagja.
A hálózat egyik népszerű és hasznos tevékenysége az üzleti partnerközvetítés.
Az Enterprise Europe Network belső üzletépítő rendszerén (Business Cooperation Database
– BCD) keresztül, díjmentesen lehetőséget biztosítunk valamennyi érdeklődő vállalkozó részére,

hogy nemzetközi partnerkeresési szándékát
üzleti ajánlat vagy üzleti ajánlatkérés formájában
Európa-szerte közzétegye (az Európai Unióban
és még további 19 országban világszerte).
A BCD adatbázisban jelenleg összesen 9171
ajánlat van.
Az ajánlatokat és ajánlatkéréseket az Enterprise
Europe Network tagjai különböző csatornákon
keresztül juttatják el saját ügyfeleikhez.
További információt talál a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara honlapján (www.
csmkik.hu).
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Fókusz – Pályázatok

40 éves
a pécsi
közgáz
A Pécsi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Kara az
idén ünnepli alapításának 40. évfordulóját. Ebből az alkalomból
szeptember 23–25. között egy
nagyszabású, szakmai és szórakoztató programokkal tarkított
rendezvénysorozatot szervez,
amelynek csúcspontja a Nagy
Alumnitalálkozó. Mindemellett
elindította új internetes honlapját
is, ahol a kar egykori hallgatóit
kovácsolja újra közösséggé.
Utóbbira a kar meghívja minden egykori végzett hallgatóját,
hogy találkozzanak egykori tanáraikkal, évfolyamtársaikkal,
közösen ünnepeljék az egyetemalapítás évfordulóját.
A rendezvény részleteiről
bővebb információ a http://
alumni.ktk.pte.hu honlapon
olvasható.

Kevesebb
szabálytalanság

Az APEH Dél-alföldi Regionális
Igazgatóságának adóellenőrei az idei
nyáron is kiemelt figyelmet fordítottak a nagyobb, szezonális jellegű
rendezvények és az idegenforgalmilag
jelentős területek ellenőrzésére.
Az adóhatóság – a gyakran társhatóságokkal együttműködve végzett
ellenőrzései során – nemcsak azt
tapasztalta, hogy az adózók kevesebb
hibát vétettek, hanem azt is, hogy a
hiányosságok összetétele is változott.
A legsúlyosabb szabálytalanságok
(mint például a nyugtaadási kötelezettség teljesítésének elmulasztása,
illetve a fekete foglalkoztatás) aránya
jelentősen csökkent.

Kamarai Futár

Szénási Róbert: Ne várjunk addig, míg a hógolyóból lavina kerekedik

Továbbra is szemtől szemben
biztosítók és autójavítók

Mint két legutóbbi számunkban is foglalkoztunk a témával, egyre
mérgesedik a viszony a javítással foglalkozó vállalkozások és a biztosítók között. Az előbbiek rendre az tapasztalják, hogy az utóbbiak,
erőfölényükkel visszaélve, egyre nehezebb helyzetbe hozzák őket. Az
autójavítók szakmai szervezetei jó ideje kérik a biztosítók szövetségét,
üljenek le és vitassák meg a kialakult helyzetet. A javítószakma érdekeinek egyik legelszántabb képviselője Szénási Róbert, a Karosszériajavítók és Fényezők Egyesületének elnöke. Ahogy ígérte, rendszeresen
beszámol a Kamarai Futár olvasóinak a „meccs” állásáról. Íme:
– A MABISZ-szal (Magyar
Biztosítók Szövetsége), illetve
biztosítós munkatársakkal történt
beszélgetéseim alapján újabb
rossz érzések keletkeztek bennem.
Arról „panaszkodtak” nekem,
hogy a független kárszakértők
szerintük túlságosan jóindulatúan
végzik tevékenységüket. Érdekes
megközelítése ez a témának. Meg
kellene kérdezni több tízezer kárt
szenvedett autótulajdonost, illetve
sok ezer autójavítót, ők ugyanígy
vélekednek-e. Úgy gondolom, egészen
más vélemények hangzanának el.
Egyébként néha egészen különleges
kárfelvétellel, egészen egyedi gondolkodású „kárszakértővel” hoz össze a
sors bennünket, autótulajdonosokat
és autójavítókat. Ezek a „kárszakértők” sajnos nem szakértők, csak
kárfelmérők, nekik még nagyon sok
tudásra és tapasztalatra kell szert
tenniük. Amíg ez meg nem történik, addig folyamatosan keserítik
az életünket. Természetesen most is,
mint mindig, nagy tisztelettel elnézést
kérek azoktól az igazi kárszakértőktől,
akikre az előző állításom nem vonatkozik (erről bővebbet a lajosmizsei
igazságügyi szakmai konferencián
tartott előadásom írásos anyagában
lehet olvasni).
– Egyébként álságosnak tűnik
számomra néhány (szerencsére csak
néhány) biztosítós vezető minden
szociális érzést, hozzáállást nélkülöző, néha kifejezetten ellenséges, sértő
magatartása. Ők minden hónapban
időben megkapják a fizetésüket, nem
úgy, mint a vállalkozók, akik sokszor

(nagyon sokszor) szívszorongva várnak hosszú hónapokat, hogy hozzájussanak elvégzett munkájukért járó
jogos jussukhoz. Talán változna az ő
gondolkodásuk is, ha napi likviditási
gondokkal küszködnének.
– Több vállalkozó is jelezte felém,
hogy audatexes kalkulációjukból levonást eszközöltek a biztosítók. Arra
a kérdésre, hogy ezt miért tették, a
válasz egyszerű „csak” volt. A további
kérdésekre pedig a következő volt
a válasz: döntsd el, hogy akarsz-e
továbbra is szerződött partnerünk
maradni. Azzal ijesztgették őket, ha
nem szerződött partnerként dolgoznak, nem fogadják el óradíjukat, és
csak a biztosító által megállapított
alacsony óradíjszorzóval fogják kifizetni a számlájukat. Ez a magatartás
teljes mértékben törvénytelen.
– Törvénytelen, mert erőfölénnyel
való visszaélést jelent, de törvénytelen
azért is, mert a biztosítónak nincs joga
a vállalkozás által alkalmazott óradíjat
önkényesen csökkenteni. Úgy látszik,
minden alkalommal hangsúlyozni

kell, hogy a vállalási óradíjat egyedül a
vállalkozás vezetője jogosult kiszámolni, megállapítani. Ha a biztosítónak
kétségei vannak ezzel kapcsolatban,
akkor bejelentéssel élhet az APEH-nél,
vagy a GVH-nál, vizsgálatot kérve
a vállalkozót illetően. Történt már
ilyen egyébként. Az APEH a biztosító
által benyújtott panaszt kivizsgálta,
megállapította, hogy a vállalkozó
adófizetési kötelezettségének a
számlában szereplő adatoknak
megfelelően eleget tett, részükről
mindent rendben találtak. Nem
szeretnénk leragadni ennél a témánál, részünkről befejezettnek
tekintjük az óradíjjal kapcsolatos
problémákat.
– A biztosítótársaságoktól
egyébként még mindig válaszokat várunk a nekik címzett
kérdésekre, és bizalommal tekintünk a MABISZ érdekvédelmi
egyesületek vezetőinek szakmai
találkozója megtartása felé.
A MABISZ kijelölte szakértői delegációját: dr. Varga Béla (ALLIANZ),
Zsombori Levente (GENERALI), dr.
Takács László (UNIQA), Kocsis István (KÖBE) kárrendezési igazgatók
személyében.
A javítók szakmai delegációjának
összetétele: Erdélyi Péter, Magyar
Gépjárműimportőrök Egyesületének elnöke, Knezsik István, Autós
Nagykoalicíó elnöke, dr. Melegh
Gábor, Magyar Igazságügyi Kamara elnöke, dr. Nagyszokolyai Iván,
Autójavítók Országos Egyesületének ügyvezetője, Szénási Róbert,
Karosszériajavítók és Fényezők
Egyesületének (KAFE) elnöke, delegációvezető.
A fejleményekről a későbbiekben
is tájékoztatjuk az olvasókat.
Várjuk autójavítással foglalkozó
vállalkozó kollégák hozzászólásait!
Szénási Róbert
KAFE elnök

...pályázatok...pályázatok...pályázatok...pályázatok...pályázatok...
A kortárs magyar képzőművészet
nemzetközi vásárokon való jelenlétének segítésére
A Képzőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2010. január
1.–december 31. közötti időszakra. A
pályázat célja, hogy a 2008–2009. évi
támogatási pályázatok folytatásaként
elősegítse a magyar kortárs képzőművészet nemzetközi jelenlétét, ösztönözze
a kortárs művészeti magánvállalkozások nemzetközi szerepvállalásának
erősítését.
Pályázati támogatás kérhető: a kortárs magyar képzőművészet nemzetközi
jelenlétének elősegítésére érdekében
jelentős nemzetközi vásárokon való
részvételre.
A támogatás formája: vissza nem
térítendő támogatás.

Pályázni 2010-ben megrendezett
művészeti vásárokon való részvétellel lehet (a listát megtalálja a kamara
honlapján).
Támogatás kérhető:
Elsősorban:
• részvételi díjra (standbérletre) –
maximum a számlával igazolt költség
70%-áig.
Másodsorban, kiegészítő támogatásként – maximum a számlával igazolt
költség 50%-áig:
• szállításra,
• biztosításra,
• utazásra (max.: 2 fő),
• szállásköltségre (max.: 2 fő).
A pályázatok 1 példányban 2010.
november 2-ig beérkezően nyújthatók
be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.

Részletek: http://kamara.dravanet.
hu/csmkik/index.php?id=2928
Mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése
GOP-2010-2.1.1/A
Ismét megnyílik a lehetőség, hogy
jelentős támogatást kapjanak az Európai
Unió forrásaiból a mikro- és kisvállalkozások technológiai fejlesztéshez,
korszerűsítéshez.
A pályázati konstrukcióra a magyarországi mikro- és kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok,
szövetkezetek, egyéni vállalkozók pályázhatnak.
A pályázatok beadhatóak 2010.
március 29-től december 31-ig. Támogatás mértéke: 30–50% (a támogatás
mértékénél a hátrányos és nem hátrányos
kistérségi besorolás az irányadó).

Támogatás összege: minimum 1 millió forint, maximum 20 millió forint.
Részletek: http://kamara.dravanet.
hu/csmkik/index.php?id=2725
Ipartelepítés 2010.
DAOP- 2010 - 1.1.1/D
A pályázat célja a régióban működő,
illetve letelepülni kívánó, elsősorban gyártó,
valamint szolgáltató gazdasági társaságok
jelentős foglalkoztatási hatással járó fejlesztései infrastrukturális elemeinek támogatása.
Ezáltal közvetve javítva a régiók foglalkoztatási helyzetét, az üzleti környezetet és a
régió versenyképességét.
Pályázók köre:
• helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások
• gazdasági társaságok
• szövetkezetek
• egyéb vállalatok.
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az ajánlatkérők pénzügyi és műszaki alkalmasságának feltételei, egyszerűsödnek az adminisztrációs elvárások, és könnyebbé válik a nemrég alakult
vállalkozások részvétele.
A változtatások további célja volt, hogy segítse a kis- és középvállalkozások
érvényesülését a közbeszerzési eljárásokban, illetve, hogy egyszerűsítse az
ajánlattételi szabályokat.
Részletes információkat olvashat a változásokról honlapunkon a http://
kamara.dravanet.hu/csmkik/index.php?id=3000 linken Érdemi változások
a közbeszerzésben c. cikkünkben.
Szeptembertől elnézőbbek a hatóságok a kisvállalkozásokkal
A 2010. évi LXXXIV. törvény szeptember 1-jei hatállyal módosította a
Új törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szabá- kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. törvényt, így a kisebb
lyai szerint egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony mezőgazdasági, jogsértést elkövető vállalkozásokat első esetben csak figyelmeztethetik a
továbbá turisztikai idénymunkára, valamint alkalmi munkára. E törvény a hatóságok, bírságolni csak ismételt szabályszegésnél lehet. Ez a rendelkezés
Magyar Közlöny 2010. évi 118. számában jelent meg.
azonban az adó- és vámhatósági eljárásokra nem vonatkozik. Nincs lehetőség
A törvény tartalmáról bővebben az Ismét új jogszabályváltozások, új a bírságtól való eltekintésre, amennyiben a bírság kiszabásának alapjául szolértelmezések, változó bevallási kötelezettségek c. cikkünkben olvashatnak gáló tényállás megvalósulásával emberi élet, testi épség vagy egészség került
a 8. oldalon.
közvetlen veszélybe, illetve környezetkárosodás következett be.
A 218/2010. (VII. 23.) kormányrendelet az egyszerűsített foglalkoztatásról
További változás, hogy a hatóság által kiszabott bírság közvetlenül a hatóság
szóló 2009. évi CLII. törvény növénytermesztési idénymunkára vonatkozó egyes működési költségeire nem használható fel.
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 88/2010. (III. 26.) kormányrendeletet
módosítja. A rendelet értelmében 2010. június 30-a után az a munkáltató
Megjelent a gazdasági törvénycsomag
nem büntethető, aki jelenléti ív vezetési kötelezettségét az egyszerűsített
A Magyar Közlöny 132. számában hirdették ki az egyes gazdasági és
foglalkoztatásról szóló törvény 2. mellékletében foglaltak szerinti tartalmú, pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról a 2010.
szigorú számadású nyomtatványnak nem minősülő okiraton teljesíti.
évi XC. törvényt. A gazdasági törvénycsomag tartalmazza többek között
E rendelet a Magyar Közlöny 2010. évi 123. számában jelent meg.
az adómentes háztartási munkára, a jövedékiadó-mentes pálinkafőzésre,
A 223/2010. (VII. 30.) kormányrendelet – mely az egyszerűsített foglalkoz- a végkielégítés különadójára, a bankadóra, a társasági adó csökkentésére,
tatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról szól – előírja, hogy az továbbá az egyenes ági öröklésre és ajándékozásra, illetékmentességre voegyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentése natkozó új szabályokat.
a 185-ös, országon belül helyi tarifával hívható hívószámon intézhető.
A társasági adó csökkentésére vonatkozó rendelkezések 2010. augusztus
E rendelet a Magyar Közlöny 2010. évi 125. számában jelent meg.
16-án hatályba léptek, az adóalapot arányosítani kell 2010 első és második
Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem és közteher bejelenté- féléve között. A korábbi szabályozás szerint 50 millió forintig a társasági
sére, befizetésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 3/2010. (VII. 30.) NGM adó mértéke 10%, az összeghatár felett 19%. A módosítások szerint az érrendelet előírja, hogy ha a munkáltató bejelentési kötelezettségét elektronikus tékhatár 50 millió forintról 500 millióra nőtt. Ez a rendelkezés már az idei
úton, központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül teljesíti, ahhoz
évtől alkalmazható lesz.
az állami adóhatóság által e célra rendszeresített elektronikus űrlapot köteles
További könnyítés, hogy megszűnik a vállalkozók kommunális adója és
alkalmazni. A közterheket a magán-nyugdíjpénztári tag foglalkoztatottak
az üdülőépület utáni idegenforgalmi adó.
után a 10032000-06057770 számú, az „APEH egyszerűsített foglalkoztatásból
eredő magán-nyugdíjpénztári tag munkavállalót érintő közteher befizetések
Az iparűzési adót június 29-től az önkormányzatnak
beszedési számla”, a nem magán-nyugdíjpénztári tag foglalkoztatottak után a
kell fizetni
10032000-06057763 számú, az „APEH egyszerűsített foglalkoztatásból eredő
Az iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010.
magán-nyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkező munkavállalót érintő közteher
évi LVII. törvény szerint a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok 2010.
befizetések beszedési számla” javára kell teljesíteni.
Augusztus elsejétől a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkal- június 29-ével az önkormányzati adóhatósághoz kerültek. Az APEH 2010. június
masság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM 28-ig fogadta a befizetéseket, ezt követően a befizetéseket visszautalja.
E törvény a Magyar Közlöny 2010. évi 108. számában jelent meg.
rendelet az alábbiak szerint módosul: az egyszerűsített foglalkoztatás körébe
tartozó idénymunka vagy alkalmi munka esetén a munkavállaló foglalkozÚj élelmiszer-rendelet
tathatósági vizsgálatára a munkáltató vagy az egyszerűsített foglalkoztatás
Az élelmiszer-elõállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról
körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka keretében elhelyezkedni
kívánó természetes személy kezdeményezésére kerül sor. A foglalkoztatha- és nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet határozza meg
a Magyarországon forgalomba hozott élelmiszerek nyomonkövethetőségére,
tósági szakvélemény nem kötelező feltétele a foglalkoztatásnak.
valamint az élelmiszer-elõállítással és -forgalmazással kapcsolatos élelmiszerE rendelet a Magyar Közlöny 2010. évi 125. számában jelent meg.
biztonsági kockázatbecsléshez szükséges, harmadik országból és tagállamok
közötti kereskedelemből származó élelmiszerekkel kapcsolatos adatszolgálA közbeszerzési törvény módosításai
A Magyar Közlöny 2010. évi 131. számában jelent meg a 2010. évi tatásra vonatkozó előírásokat.
A rendelet az első magyarországi tárolási helyeket (nagy- és kiskereskedelmi
LXXXVIII. törvény, mely a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
módosításait tartalmazza. A törvény fő célja a korrupció csökkentése és egységek, elosztó központok, hűtőházak, előállító létesítmények) érinti.
a körbetartozások visszaszorítása. A módosítások hatására csökkennek
E rendelet a Magyar Közlöny 2010. évi 113. számában jelent meg.

...pályázatok...pályázatok...pályázatok...pályázatok...pályázatok...
Jelen kiírás keretében konzorciumban történő pályázat benyújtására is
van lehetőség.
Támogatás igényelhető a következő
tevékenységekre:
• A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, a
szükséges épületgépészeti beruházások
végrehajtása.
• A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek
átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
Támogatás mértéke: maximum 50%.
Támogatás összege: minimum 100
millió, maximum 1000 millió forint.
A pályázatok benyújtása 2010. május
31-től december 31-ig lehetséges.
Részletek: http://kamara.dravanet.
hu/csmkik/index.php?id=2847

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás-hasznosítással
kombinálva
KEOP - 2009 - 5.3.0./B
A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság, az energiatakarékosság,
valamint megújuló energiafelhasználás
fokozása az energetika teljes vertikumában,
azaz az energia termelése, elosztása, szállítása
és – a vertikum legkritikusabbnak ítélhető
szegmense – a végfelhasználás területén.
Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében
kerülnek kiválasztásra.
A pályázati kiírás keretében az
alábbi szervezetek pályázhatnak:
1. Vállalkozás: jogi személyiségű
vállalkozás (kivéve lakásszövetkezetek
és mezőgazdasági szövetkezetek), jogi
személyiség nélküli vállalkozás.

2. Költségvetési szervezet.
3. Nonprofit szervezet.
Támogatás mértéke: maximum 70%.
Támogatás összege: minimum 1
millió, maximum 500 millió forint.
A pályázatok benyújtása 2009.
szeptember 1-jétől lehetséges.
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.
Komplex vállalati technológiafejlesztés
GOP-2010-2.1.1/C
A komplex technológiai fejlesztésen,
korszerűsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a vállalkozások
jövedelemtermelő képességének növelésén keresztül:
1. innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez;
2. vállalkozások által előállított hozzáadott érték növeléséhez;

3. környezetvédelmi, energia- és
anyagtakarékossági célokhoz;
4. piacra jutáshoz
kapcsolódó technológiai fejlesztés
megvalósítása.
A pályázati konstrukcióra pályázhatnak:
• kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok (kivéve nonprofit gazdasági
társaságok),
• szövetkezetek, szja hatálya alá
tartozó egyéni vállalkozók.
Támogatás mértéke: mikro-, kis- és
középvállalkozásoknak maximum 40%,
nagyvállalkozásoknak maximum 30%.
Tá m o g a t á s ö s s z e g e : m i n i mum 150 000 000 Ft, de maximum
400 000 000 Ft.
A pályázatok benyújtása 2010. szeptember 17-től október 29-ig lehetséges.
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Soós Edit – Fejes Zsuzsanna:

Dél-Alföld –
Régió a hármas határ mentén
A Kárpát-medence régiói 10. A Szegedi Tudományegye- hatókörében élő emberek életmi-

tem Állam- és Jogtudományi nőségének és életszínvonalának
Karának Politológiai Tanszé- javításával.
A Duna–Körös–Maros–Tisza
ke az ország egyik kiemelkedő
politikatudományi műhelye- Regionális Együttműködés terüként aktív kutatásokat folytat a letén az elmúlt években intézméregionalizmus és a határ menti nyesült településközi együttműegyüttműködés témakörében. A ködések azt bizonyítják, hogy a
„Régió a hármas határ mentén” térségi kapcsolatok túlléptek az
című tanulmánykötet szerkesztői, önkormányzati szereplők hatásdr. Soós Edit egyetemi docens körén, többszereplőssé váltak. Ma
és dr. Fejes Zsuzsanna egyetemi már a kapcsolatrendszer számos
adjunktus munkája segítséget új területtel bővül, és a hagyományújt a Dél-Alföld és a magyar– nyos testvértelepülési kapcsolatok
román–szerb hármashatár-térség mellett lehetőség nyílik az EGTC
gazdasági-társadalmi és politikai keretében történő kooperációra
folyamatainak megértéséhez, és is. A tanulmánykötet több aspekhozzásegíti az olvasót a térség tusból vizsgálja a határon átnyúló
gyakorlati problémáinak meg- együttműködések lehetőségeit,
kiemelt figyelmet fordít arra,
ismeréséhez.
A tanulmánykötet – amely egy hogy az európai és a nemzeti
tanulmánysorozat első munkája jogalkotási folyamatok miként
–, szakmai fórumot biztosít a járultak hozzá a hármas határ
felsőoktatási intézmények, kuta- fejlődéséhez, külön tanulmánytóműhelyek elméleti szakemberei, ban elemzi Erdély és a Vajdaság
valamint a gazdasági élet és a szerepét, valamint a határon
civil szféra közötti koordináció átívelő integráció gazdasági, jogimegteremtéséhez, a hármashatár- intézményi, továbbá történelmi
térség kapcsolatainak összefo- vonatkozásait.
A kötet hasznos informácigásához.
A határmentiség témája nap- ókkal szolgál a térség regionális
jainkban különösen időszerű, politika iránt érdeklődő valamivel az Európai Unióban az mennyi politikai, gazdasági
intézményesült határon átnyúló és civil szereplője számára,
együttműködések hatékonyabb akik a tanulmányokból jobmegszervezése egy új jogi esz- ban megismerhetik a régió
köz létrehozását eredményezte, határai mentén intézményesült
európai területi együttműködési együttműködések nehézségecsoportosulás (EGTC) elneve- it, lehetőségeit és az európai
zéssel. A Dél-alföldi Regionális trendeket.
(SZTE ÁJK Politológiai TanFejlesztési Tanács intézményrendszere kialakításának több mint szék, Norma Nyomda Kft., Hódegy évtizedes folyamata során mezővásárhely, 158 oldal, ISBN
(1997–2010) kiépült egy önálló, 978-963-306-024)
A kötet megrendelhető a Szegedi
állandó operatív munkaszervezet,
amely tovább erősíti a térség Tudományegyetem Állam- és
gazdasági és szociális kohézióját, Jogtudományi Karának PolitolóPosztgraduális képzés a Pécsi Tudományegyetem és ösztönzi a szellemi potenciál giai Tanszékén (postacím: 6722
Pollack Mihály Műszaki Karán
kihasználását. A DARFT tevé- Szeged, Rákóczi tér 1. VI. emelet;
kenysége nem áll meg a határok- e-mail: vaniko@polit.u-szeged.
nál, az együttműködési szándék hu), valamint a Pólay Elemér
a határmentiségből fakadó pe- Alapítványnál (postacím: 6720
A 2,5 éves képzésre elsősorban megszerezhetik a francia CNAM riférikus helyzet felszámolását Szeged, Tisza Lajos krt. 54; e-mail:
műszaki, vagy természettudomá- bizonyítványát is.
teszi lehetővé a határon átnyúló jik@juris.u-szeged.hu; telefon:
nyos egyetemi/főiskolai oklevéllel
Az érdeklődőknek bővebb kapcsolatok elősegítésével, a 62/544-188).
rendelkezők jelentkezését várják, információval a (72) 211-032akik minőségirányítási rendszer- es telefonon, vagy a Mérnöki
Rókusi Könyvelő Iroda
menedzser megnevezésű okleve- Menedzsment Tanszék titkárkönyvelés, bérszámfejtés,
let szerezhetnek. Természetesen ságán (Pécs, Boszorkány u. 2.
cégalapítás,
e-bevallások,
beiratkozhatnak nem műszaki B113. Postacím: 7601 Pécs,
jogszabályfigyelés,
diplomával rendelkezők is. Az Pf. 28) szolgálunk. E-mail:
első évet sikeresen teljesítők egy szvitacs@pmmf.hu Internet:
tanácsadás, szabályzatok regisztrált szakemberekkel.
speciális szakvizsga letételével http://www.pmmf.hu/oktatas
www.rki.konyvelo.hu • 62/465-111 • 20/544-44-02
A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások
Központja és a Dialóg Campus
Kiadó A Kárpát-medence régiói
sorozatának 10. darabjaként
jelent meg a Dél-Alföldről szóló
tanulmánykötet. A kötet a
Miniszterelnöki Hivatal Társadalompolitikai Szakállamtitkárságának anyagi támogatásával
jelent meg.
A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja által 2003-ban indított
sorozat a Kárpát-medence régióinak 21. század eleji gazdaságitársadalmi viszonyait, az egyes
régiók térbeli folyamatait elemzi,
különös tekintettel a régióközi
újjászerveződő kapcsolatokra.
A Kárpát-medence gazdasági
tereinek fejlődésében az 1990-es
évtizedben lezajlott politikai változások és gazdasági átalakulások
ellentmondásos folyamatokat
indítottak el. Az európai uniós tagság távlatos eredménye
ugyanakkor a Kárpát-medence
évszázadok során formálódott,
majd a 20. század elejétől-közepétől megszakadt integrációs
kapcsolatainak modern formában
történő újjászerveződése lehet.
Ez a folyamat azonban történelmi-politikai okok és a gazdasági
nehézségek miatt is csak lassan
lépésről lépésre valósulhat meg.
E könyvsorozat is e folyamatot
szeretné előmozdítani.
A sorozat tizedik kötete a
Dél-alföldi régió gazdaságitársadalmi viszonyait tárja fel, a
környezeti, társadalmi, gazdasági
és térfolyamatok elemzésével.
A Dél-Alföld Magyarország
legnagyobb területű régiója,

az 1950. évi megyerendezés
során kialakított Bács-Kiskun,
Csongrád és Békés megyéket
fogja össze. A régióközpontként
számon tartott Szeged népességszáma szerint az ország negyedik
városa, oktatási intézményei,
pezsgő kulturális élete alapján
ugyanakkor még ennél is kedvezőbb helyet vívott ki magának.
A régió kistérségeinek többsége
azonban a rendszerváltás korszakának vesztesévé vált, így e
térségek felzárkózásához is szeretne hozzájárulni a könyv.
A kötet megírásában főként az
RKK Alföldi Intézetének békéscsabai és kecskeméti munkatársai
működtek közre, de megtalálhatók a szerzők között az intézet
korábbi kutatói és a régió szakemberei is. A sorozat szerkesztője
Horváth Gyula, az MTA doktora,
egyetemi tanár, az MTA Regionális Kutatások Központjának
Széchenyi-díjas főigazgatója,
az Academia Europaea tagja.
Jelen kötetet pedig Nagy Gábor,
a földrajztudományok kandidátusa, a Regionális Kutatások
Központja Alföldi Intézetének
vezetője szerkesztette.
(MTA RKK – Dialóg Campus,
Pécs–Budapest, 2009)
Hol kapható a könyv?
A kötet megrendelhető a Dia
lóg Campus Kiadótól: Dialóg
Campus Kiadó bemutatóterem:
1088 Budapest, Rákóczi út 9. I.
em. 1. Dialóg Eötvös Könyvesbolt: 1053 Budapest, Károlyi
Mihály u. 17. Dialóg Könyvesbolt: 7626 Pécs, Rákóczi u. 73/A.
Vagy a www.dialog-campus.hu
weboldalon. Bolti ár: 5980 Ft;
internetes ár: 4365 Ft.
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Üzleti ajánlatok
Szeretne külföldi kereskedelmi, logisztikai partnereket találni? Részt venne termelői vagy franchise
együttműködésben? Van olyan ötlete, vagy technológiai
megoldása, melyet továbbfejleszteni, értékesíteni
szeretne? Esetleg Önnek van szüksége valamilyen
egyszerűbb, olcsóbb technológiára, módszerre,
mellyel könnyebben, gyorsabban és hatékonyabban
működtethetné vállalkozását? De nem tudja, hol és
hogyan találjon megbízható partnereket?

Az Európai Bizottság vállalkozásfejlesztési hálózata, az Enterprise Europe Network
kiemelt figyelmet fordít a nemzetközi együttműködések elősegítésére. A hálózat a
világ 40 országában biztosít díjmentes lehetőséget a kis- és középvállalkozások
nemzetközi partnerkereséseinek meghirdetésére. Adatbázisainkban jelenleg közel
10 000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.
Az alábbi ajánlatokhoz tartozó cégadatokkal kapcsolatban az Ön vállalkozásadatainak megadásával (cégnév, cím,
kapcsolattartó neve, telefon, faxszám,
e-mail cím, esetleg weboldal elérhetősége) bővebb információ kérhető az
eenszeged@csmkik.hu e-mail címen vagy
a 62/426-149-es faxszámon.
Franciaország
1009-1 Hatvanban nemrég készült
el a Dechatlon új logisztikai központja,
ahol egy francia cég helyezett üzembe
egy Siemens gyártmányú szállítószalagot.
Mivel a cég franciaországi székhelyű,
olyan magyar céget keresnek, amely
tudná biztosítani a szállítószalag műszaki,
elektronikai karbantartását, és probléma
esetén ki tudna menni a helyszínre.
1009-2 Francia cég téli útszóráshoz
használt sót szeretne vásárolni ömlesztve.
Olyan cégeket keres Magyarországon,
amelyek útszóró só értékesítésével foglakoznak és ömlesztve tudnának szállítani
Franciaországba. A keresett mennyiség
kb. 400 t.
Magyarország
1009-3 Hosszmérő kalibráló laboratórium eszközei (hosszmérő gép,
mérőhasáb komparátor, hasáb-, gyűrűkészletek, egyéb eszközök, kiegészítők),
továbbá nyomatékkulcs kalibrálás, zaj- és
akusztikai mérések, talajtömörség-mérés,
termográfiai mérések eszközei bérbeadók
vagy eladók.
Enterprise Europe Network
1009-4 Egy török textilcég, amely
nem gyűrődő, adiatermikus, UV-szűrő
és porálló autóbútor-szövet gyártó közös
vállalkozáshoz keres partnert, aki magas
szintű kutatás-fejlesztési képességgel
rendelkezik (BCD ref. 20100706026).
1009-5 Homokbányából, építészeti
szektorban alkalmazott, minőségi homok
bányászására szakosodott török cég közös
vállalkozáshoz keres partnert (BCD ref.
20100805008).
1009-6 Könyvkiadásra szakosodott
ír céget könyvforgalmazó, könyvügynök és nyomdai szolgáltatások érdekelnék (alvállalkozót keres) (BCD ref.
20100602036).
1009-7 Brit cég, amely felxográfiai
nyomtató berendezések és konvertáló
gépek gyártására szakosodott, pontosan
tervezett alkatrész-beszállítót keres,
hogy fejlessze tevékenységét (BCD ref.
20100721028).
1009-8 2007-ben alakult szerb cég
új technológia alapú mikrokontrollerek fejlesztésével foglalkozik. Eddig a
hangsúly a zöld technológián, energiatakarékos és környezetszennyezést
csökkentő berendezések fejlesztésén
volt. Közös vállalkozás indításában és
alvállalkozói tevékenységben érdekelt
(BCD ref. 20100708075).

1009-9 Egy svéd tervező cég fejleszt
és értékesít is olyan termékeket, mint
gyermekhordozó, gyermekhátizsák,
biztonsági öv és babakocsi-heveder. A cég
magas színvonalú európai táskagyártókat
keres. A cég folyamatosan fejleszt ki új
termékeket, hogy növelje a kollekciót
(BCD ref. 20100122031).
1009-10 Reklámanyagok és ruhák
nyomtatási technológiájára szakosodott
kis lengyel cég partnert keres új termékének gyártásához és kereskedelmi
közvetítő szolgáltatását, valamint termelő
kapacitását ajánlja. (BCD ref. 520).
1009-11 Egy olasz hímzésgyártó cég
textilszektorban keres partnereket. A
céget termelési megállapodások, valamint rendelkezésre álló gépek, tartozékok és tervek érdeklik (BCD ref.
20100301033).
1009-12 Málna és bogyók termelésére szakosodott szerb cég keres partnert közös vállalkozáshoz. Kiszervező
szolgáltatásukat is ajánlják (BCD ref.
20100218056).
1009-13 Cipősarkak és tartozékaik,
gumi rátét, gumilap gyártására szakosodott török cég kereskedelmi közvetítő
szolgáltatást keres és ajánl. A céget érdekli
közös vállalkozás és kölcsönös gyártás
(BCD ref. 20100811028).
1009-14 Építészeti befejező munkálatokra, elsősorban padlóburkolásra szakosodott szerb cég közös vállalkozáshoz
keres partnereket, és a cégüket ajánlják
felvásárlásra (BCD ref.: 20100706021).
1009-15 Jó minőségű borok és egyéb
alkoholtartalmú italok importálására és
forgalmazására szakosodott lengyel cég
olyan gyártókat, nagykereskedőket és
forgalmazókat keres, amelyek értékesítési
hálózatuk lengyel piacra terjesztésében
érdekeltek, akár kiszervezéses alapon is. A
cég közös vállalkozáshoz és franchise-hoz
keres partnereket, lehetőleg olyanokat,
akik részvényeket szeretnének cserélni
vagy venni (BCD ref.: 20090217009).
1009-16 Egy lengyel forgalmazó az
ajtó- és ablakszektorban alvállalkozóként
ajánlja magát ajtók és ablakok összeszerelésének területén. A cég különböző
típusú cégek ügynökeként vagy forgalmazójaként is működne. Rendelkeznek
saját értékesítési hellyel, és emellett
fuvarozási szolgáltatást is ajánlanak
cégeknek Európa bármely részéről (BCD
ref.: 20091208003).
1009-17 Élelmiszerszektorban tevékenykedő francia ügynök kereskedelmi
közvetítő szolgáltatását ajánlja európai
élelmiszer-, bor- és alkoholgyártóknak,
amelyek belépnének a francia piacra.
Emellett a cég kereskedelmi közvetítőket
keres más országokban, hogy a francia
borok és pezsgők teljes skáláját forgalmazzák (BCD ref.: 20090304024).
1009-18 Közép-Keletre kereskedelmi
közvetítő szolgáltatást ajánló ciprusi cipő
és ruházat kiskereskedő cég ruha- és ci-

pőbeszállítót és gyártót keres (elsősorban
Spanyolországban és Bulgáriában) (BCD
ref.: 20100118002).
1009-19 Engedélyezett jellel ellátott
gyerek- és csecsemőruhákat ajánló lengyel
online bolt keresi gyártóját és nagykereskedőjét a fent említett cikkeknek,
valamint focimezeknek gyerekek és
felnőttek számára egyaránt (BCD ref.:
20100421012).
1009-20 Ruhakereskedelemmel foglalkozó román cég bőr- és textilruhák
importálásában és forgalmazásában
érdekelt (BCD ref.: 20090630188).
1009-21 Friss gyümölcs- és zöldségexportőr macedón cég ajánl és keres
kereskedelmi közvetítő szolgáltatást
(BCD ref.: 20090210020).
1009-22 Gyümölcs dzsemek és lekvárok gyártására szakosodott cseh cég
keres cukor gyártót vagy forgalmazót,
azért hogy új alvállalkozót találjon (BCD
ref.: 20091218010).
1009-23 Ruhák forgalmazására szakosodott lengyel cég ruha gyártókat keres
és kereskedelmi közvetítő szolgáltatását
ajánlja (BCD ref.: 20100816004).
1009-24 Szellőztető és légkondícionáló
rendszerek tervezésére és összeszerelésére
szakosodott orosz cég közös vállalkozáshoz/kölcsönös gyártáshoz keres partnert
és kereskedelmi közvetítő szolgáltatását
ajánlja (BCD ref.: 20100706044).
1009-25 Teljes körű autó karbantartásra valamint gépjármű alkatrészek és tartozékaik kiskereskedelmére szakosodott
orosz cég közös vállalkozási lehetőségeket
keres (BCD ref.: 20100610018).
1009-26 Forrásvíz gyűjtésére, vizsgálatára és forgalmazására szakosodott
spanyol cég szénsavmentes ásványvízhez
biológiailag lebontható és ökológia PET
(polietilén tereftalát) palack forgalmazót
keres (BCD ref.: 20100623023).
1009-27 Ipari, kereskedelmi és lakossági épületek építésére szakosodott
román cég hasonló profilú partnert keres
közös vállalkozás kialakításához (BCD
ref.: 20090505031).
1009-28 Alumínium- és pvc-ablak és
ajtó, termopanüveg-gyártó és kereskedő
szerb cég európai országokban keres üzleti
partnereket (BCD ref.: 20100211009).
1009-29 Helyi és nemzetközi teherszállítással és széles választékú termékek
forgalmazásával és értékesítésével foglalkozó román cég különböző termékekre vonatkozó fuvarozási szolgáltatását
ajánlja, valamint széles választékú termékek forgalmazójává is válna (BCD
ref.: 20091204010).
Technology offers and requests
Az alábbi technológiai ajánlatokhoz
tartozó cégadatokkal kapcsolatban az
Ön vállalkozásadatainak megadásával
(cégnév, cím, kapcsolattartó neve, telefon,
faxszám, e-mail cím, esetleg weboldal
elérhetősége) az eenszeged@csmkik.hu
e-mail címen érdeklődhet. (A várható
ügyintézési idő 3–8 nap.)
1009-30 Cím: Nanoméretű védőanyagok a kozmetikai és egyéb iparágak
számára
Összefoglalás: Török mérnöki cég
kifejlesztett egy megoldást a nanoméretű
mérgező és káros hatású részecskék
ellen, amelyeket napvédők, hidratáló
krémek és babapúderek előállításához
alkalmaznak. Az ilyen fajta termékekben,
cinkoxidot és titánoxidot használnak a
jó UV- (ultraibolya) sugárzást elnyelő és
nem irritáló szerkezete miatt, azonban a
bőrön keresztül a vérbe szívódva káros
hatásai lehetnek az ember egészségére.
A céget technikai együttműködés vagy
kereskedelmi megállapodás érdekli.
(Technology offer: 10 TR 98OF
3HVY)

15
1009-31 Cím: Fekete doboz járművek
számára (1, 2 csatornás jármű haladását
rögzítő eszköz)
Összefoglalás: Koreai vállalkozás
kifejlesztette a fekete dobozt, a jármű
haladását rögzítő eszközt, egy kis beépített
kamerával, mikrofonnal és G-szenzorral,
járművek számára, hogy rögzíteni tudják
az autóbalesetek helyszínét. Minden rögzített adatot a fekete doboz SD memóriakártyán tárol, így a vezető számítógépen
keresztül könnyen elérheti és kezelheti
az adatokat. Az eszköz lehetővé teszi a
vezető számára, hogy a jármű helyzetét
is felismerje GPS-en keresztül. A céget
technikai együttműködés érdekli technikai támogatással és marketinggel.
(Technology offer: 10 KR 9A9D
3I1S)
1009-32 Cím: Vízben oldódó, biológiailag lebontható, nem mérgező műanyag
fólia csomagolásra
Összefoglalás: Spanyol vállalkozás, a
vízben oldódó és biológiailag lebontható műanyagok fő gyártója, egy vízben
oldódó, biológiailag lebontható, nem
mérgező műanyag fóliát ajánl csomagolásra kiváló jellemzőkkel, mint gázzáró
és jól nyomtatható tulajdonság. A cég
technikai együttműködési megállapodások alakításában érdekelt azért, hogy
az élelmiszer-csomagolás területén új
alkalmazásokat fejlesszenek ki.
(Technology offer: 07 ES SERT
0HYM)
1009-33 Cím: Alacsony dörzsölési
szintű borotvapenge bevonat
Összefoglalás: Brüsszeli székhelyű
multinacionális cég olyan bevonatot
keres, amely csökkenti a kidörzsölődést,
egyenlő vagy nagyobb teljesítményt nyújt,
mint a politetrafluoretilén és megfelel a
kézi borotva berendezések fém alkatrészeivel való alkalmazáshoz. A cég nyitott
különféle típusú társulásokra, tekintettel
a javasolt megoldás fejlettségi szintjére
és szellemi tulajdon helyzetére.
(Technology request: 10 BE 0213
3I6K)
1009-34 Cím: Elektromos indukciós
fűtésen alapuló kovácsoló, keményítő és
olvasztó berendezések
Összefoglalás: Román vállalkozás
kifejlesztett berendezéseket elektromos
indukciós fűtésen alapuló kovácsolásra, keményítésre és olvasztásra. Az
ajánlat innovatív vonatkozásai és fő
előnyei: fokozott hatékonyság, szemben
az égetőn alapuló egyszerű klasszikus
berendezésekkel. Keresett partnertípusok: kutatóintézet, kohászati gyártó
technikai együttműködésre vagy kereskedelmi megállapodásra technikai
támogatással.
(Technology offer: 10 RO 662B
3I6A)
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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Apropó

Az ingatlanpiacot befolyásoló gazdasági és jogi feltételek

Ingatlanszakmai konferencia
Szegeden

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hódmezővásárhelyi képviseleti irodája
és ingatlanszakmai, gazdasági és
pénzügyi szolgáltatások osztálya
konferenciát szervez „Az ingatlanpiacot befolyásoló gazdasági
és jogi feltételek 2008 és 2010
között” címmel szeptember 23án, 10 órai kezdettel Szegeden,
a kamara székházában (Párizsi
krt. 8–12.).
Ízelítő a programból:
• szigorodó hitelfeltételek az
ingatlanszerzés finanszírozásában;
• szemelvények az aktuális befektetési kockázatokról a magyar
ingatlanpiacon;

• a mezőgazdasági földek értékelésének módszertana;
• az ún. maradványérték meghatározásának célja és módja a
felülépítménnyel rendelkező ingatlanok értékmeghatározása esetén;
• az ingatlan maradványérték
meghatározásának problémája,
mint számviteli kérdés.
A részletes program kamaránk
honlapján tekinthető meg a www.
csmkik.hu címen. Jelentkezni
online jelentkezési lap kitöltésével lehetséges 2010. szeptember
20-ig.
A részvétel kamaránk hátralékkal
nem rendelkező tagjai részére 4000
Ft +áfa, nem kamarai tagoknak
8000 Ft+áfa.

Vásárhely, október 7.

Kiútkeresés a válságból

Könyvelők kötelező
továbbképzése
A kamara DMG Oktatási
Nonprofit Kft.-je folyamatosan
indítja a könyvviteli szolgáltatást végzők 2010. évi kötelező
továbbképzését az alábbi időpontokban:
Szeged
2x8 óra október 4–5. 9.00–
16.30.
4x4 óra november 25–26.,
december 2–3. 13.00–16.30.
Hódmezővásárhely
2x8 óra október 14–15.
9.00–16.30.
A kötelezően előírt 16 órás
színvonalas képzés teljes
részvételi díja, amely magában foglalja a továbbképzés, a
konzultáció, a tankönyv, az ásványvíz, kávé díját és közterheit

– a CSMKIK tagjainak (akik
hátralékkal nem rendelkeznek)
17 000 Ft/fő, nem CSMKIK
tagoknak 19 000 Ft/fő.
A tananyag vállalkozási szakon a Novoschool „A számvitel
és az adózás aktuális kérdései
2010” című tankönyve. Egész
napos képzés esetén ebéd igényelhető, melynek költségét a
részvételi díjon felül, közvetített
szolgáltatásként számlázzuk.
Bővebb információ, jelentkezés: a továbbképzésről
részletes információ és további
felvilágosítás a 62/554-259-as
telefonszámon és a kamara ügyfélszolgálatán kérhető, illetve
jelentkezési lap a www.csmkik.
hu címről letölthető.

Hasznos jogszabályok szolgáltatóknak és külföldieket alkalmazó
munkáltatóknak
A Csongrád Megyei Kereske- veszélyének kezelésére (mi a legna-

delmi és Iparkamara Hódmezővásárhelyi Városi Szervezete és az
Euromenedzser Tanácsadó és Képzési
Központ A világválság anatómiája
és a további kilátások vállalkozók,
vállalatvezetők számára a DélAlföldön címmel előadást rendez
október 7-én 15 órai kezdettel.
Előadó: Szügyi György elnökvezérigazgató (Euromenedzser
Tanácsadó és Képzési Központ).
Helyszín: Delfin Computer Informatikai Zrt. (Hódmezővásárhely,
Szántó Kovács János u. 64.)
Az előadás tematikája:
15.00–16.30 A válság lélektana,
és ami mögötte van (a bizalmi válság
miért lesz pénzügyi, a gazdasági válság tényleges okai, mely értékpapírok
mögött nincsen érték?).
A vállalkozás lehetőségei a válság

gyobb nehézség, a környezet elemzésének titkos területei, a piaci manőverek
technikái, azon együttműködési formák,
melyek épp most segítenek.)
16.30–17.00
Konzultáció.
A rendezvényen való részvétel díja
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara tagdíj- és szolgáltatási
díj hátralékkal nem rendelkező
tagjai számára 4000 Ft/fő+áfa,
hátralékkal rendelkező tagok, valamint nem kamarai tagvállalkozások
számára 8000 Ft/fő+áfa.
Amennyiben rendezvényünk
felkeltette érdeklődését, kérjük,
jelentkezését Kiss Ivettának jelezze a 62/244-064-es telefon/telefax
számon, vagy a hmvhely@csmkik.
hu e-mail címen vagy on-line a
kamara honlapján (www.csmkik.
hu) 2010. október 6-ig.

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.
 Ingatlanszakmai konferencia – szeptember 23. (Bővebben ugyanezen
az oldalon)
 Kiútkeresés a válságból – október 7., Vásárhely. (Bővebben ugyanezen az oldalon)
A vállalkozás neve: ...............................................................................
Címe: ................................................................................................... .
Kontaktszemély: ...................................................................................
Tel.: ................................................ Fax: . ............................................
E-mail: ..................................................................................................
Kamarai regisztrációs szám: ......................... ...................................
Aláírás

Határon átnyúló szolgáltatások,
munkavállalás Magyarországon

Az alábbi hasznos jogszabályokról készített összefoglalókat
kamaránk honlapján (www.csmkik.hu) olvashatják az érdeklődők
az Enterprise Europe Network dokumentumtárában:
A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás általános szabályai
(A vonatkozó törvény teljes szövege is megtalálható a honlapon:
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól).
Munkavállalás Magyarországon
Az összefoglalókat készítette: dr. Horváth Károly ügyvéd,
kamarai jogász.

A nyertes pályázatok titkai
Harmadik alkalommal rendezik meg Szegeden a Fiatal
Vállalkozók Klubját a FIVOSZ
(Fiatal Vállalkozók Országos
Szövetsége) szervezésében. Ennek
keretein belül szeptember 28-án

18 órai kezdettel dr. Kapás Ferenc,
a NOS Szeged Kft. ügyvezetője
tart előadást ,,A nyertes pályázatok titkai“   címmel. A klubest
helyszíne a Sárkány Pub (Victor
Hugo u. 6.) kisterme.

Köszöntjük új tagjainkat!
MB-FISZ Kft. – Szeged
Purgel Zoltán – Szegvár
BROCADO Bt. – Szeged
EUROPANEL Kft. – Szeged
Globál 2010 Kft. – Szeged
ALU-FERROBÉK Kft. –
Domaszék
Urbán János – Mindszent

SZABÓKERT PLUSZ Kft.
– Makó
HEGYKÖZI AUTÓ Kft. –
Szeged
Güttler Mezőgazdasági
Kft. – Hódmezővásárhely
Kovács Autóalkatrész Kft.
– Szeged

