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Parragh László: Reformbarkácsolás helyett valódi reformokat!

Gazdasági évnyitó a kamarában

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hagyományteremtő szándékkal gazdasági évnyitóval kezdte idei munkáját. A rendez-
vényen dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a gazdasági válság okairól, illetve a lehetséges megoldásokról, 
a vállalkozói környezet torzulásairól tartott előadást. A kamara, mint egy gazdasági szeizmográf, évek óta jelzi a problémákat, s rendre 
javaslatokat is tesz a megoldásokra. Ezt teszi 2009-ben is. Magyarország számára elengedhetetlen a nagy elosztó rendszerek reformjainak 
szakszerű kidolgozása és következetes végigvitele, mert a gazdaság nem bírja elviselni, hogy államilag tovább tömjék az elosztó rendszerek  
feneketlen zsákjait.  Rémisztő adat: a rokkantnyugdíjasok száma Magyarországon 830 ezer, Szlovákiában 27 ezer, ami arányaiban is tizen-
ötszörös különbséget jelent. A magyar kis- és közepes vállalkozásoknak megkülönböztetett figyelmet és támogatást követel a kamara. Itt 
is egy megdöbbentő szám: míg a nagyvállalatok (250 fő fölöttiek) átlagosan 58 százalékát tudják leírni adójuknak valamilyen jogcímen, a 
kisvállalkozások alig több mint 3%-ot. (Részletek a 3–4. oldalon)
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Ahogy ősz folyamán lezajlottak 
a választások a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarában, 
ugyanígy tisztújítás történt a Magyar 
Tudományos Akadémia Szegedi 
Területi Bizottságánál (SZAB) is. 
Miután a két szervezet között hosszú 
évek óta rendszeres munkakapcsolat 
létezik, az új vezetők már egyeztettek 
is a további együttműködésről. 

Dékány Imre akadémikus, a SZAB 
új elnöke megerősítette, hogy elődje, 
Telegdy professzor nyomdokain 
haladva rendkívül fontosnak tartja 
a tudomány és gazdaság közötti 
kapcsolatok megújítását, elevenné 
tételét. Hasonló véleményt kép-
viselt Nemesi Pál is, aki a kamara 

delegációját vezette a találkozón. 
Megállapodtak abban, hogy közös 
munkabizottságot hoznak létre a 
fenntartható fejlődés tudományosan 
megalapozott gyakorlati megvaló-
sítására, a kis- és középvállalatok 
innovációs tevékenységének fejleszté-
sére, hasznosítva az egyetem kutatói 
potenciálját. Folytatják továbbá azt a 
hagyományt, hogy a kamara pályá-
zatot ír ki évente egyetemi hallgatók 
és doktoranduszok számára a határ 
menti régió gazdasági fejlődését 
szolgáló dolgozatok megírására.

A fenti gondolatokat magukénak 
valló szakemberek találkozásának 
első fóruma az akadémia január 9-i 
hagyományos újévi fogadása volt.

Petschnig Mária Zita lesz a kamara vendége
február 3-án

A magyar gazdaság  
helyzete, kilátásai

A magyar gazdaság helyzeté-
ről, a 2008-ban végbement és a 
2009-ben várható makrogazda-
sági folyamatokról kaphatnak 
tájékoztatást az érdeklődők a 
Csongrád Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara, az Enterprise 
Europe Network Szeged, valamint 
a Közgazdasági Társaság Csongrád 
Megyei Szervezete által A ma-
gyar gazdaság helyzete, kilátásai 
címmel szervezett  rendezvényen 
február 3-án 14 órai kezdettel 

Szegeden, a CSMKIK székházában 
(Párizsi krt. 8–12.) 

Előadó: Petschnig Mária Zita, 
a Pénzügykutató Rt. főmunka-
társa.

Az  előadáson  a  részvétel in-
gyenes! 

Amennyiben rendezvényünk fel-
keltette érdeklődését, kérjük, jelent-
kezését (levélben, faxon, e-mailben,  
vagy online, a kamara honlapján) 
2009. február 2-ig a kamarához 
eljuttatni szíveskedjen.

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a kamarában 
működő Enterprise Europe Network – Szeged, valamint a Stratégiai 
és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara támogatásával január 29–30-án immár tizedik 
alkalommal szervez Szegeden Nemzetközi Közlekedési Konferenciát 
„Hatékony érdekérvényesítés és érdekvédelem a közlekedési szolgál-
tatások területén Magyarországon és Európában” címmel.

Felkért fővédnök: dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke. Felkért védnökök: Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés 
elnöke. Dr. Botka László, Szeged Megyei Jogú Város polgármestere. Prof. 
dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora.

A jubileumi rendezvény keretében szeretnénk rávilágítani az érdek-

érvényesítés és az érdekvédelem legfontosabb kérdéseire, s bemutatni 
az európai uniós és hazai szabályozás közös és eltérő aspektusait a 
közlekedési szolgáltatások területén.

A rendezvényt megelőzően Szegeden tartja kihelyezett ülését az 
MKIK Közlekedési Kollégiumának taxis tagozata.

A rendezvény részvételi díja fogadással együtt:
- CSMKIK tagoknak 4000 Ft
- más kamara tagjainak és STRATOSZ tagoknak 6000 Ft
- nem STRATOSZ és nem  kamarai tagoknak 9500 Ft

Bővebb információ: Körmöczi Eszter, 62/486-987/194, kormoczi.
eszter@csmkik.hu

Január  29.
12.00–12.30 Regisztráció
12.30–12.45 CSMKIK elnöki 
meg nyitó Nemesi Pál elnök, Csong rád 
Megyei Kereskedelmi és Ipar kamara
12.45–13.00 Köszöntő Dr. Botka 
László polgármester, Szeged Me gyei 
Jogú Város
13.00–13.30 MKIK elnöki kö-
szöntő és nyitó előadás. A Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara kül-
detése az érdekérvényesítés terén 
Dr. Parragh László elnök, Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara
13.30–14.00 Fuvarozói érdek-
érvényesítési törekvések az EU-
ban a főigazgatóság szemszögéből 
Kazatsay Zoltán főigazgató-helyettes, 
EU Köz le kedési Főigazgatóság 

14.00–14.30 Magyar közlekedési 
ágazati párbeszéd  bizottság célja, 
feladata Csepi Lajos szakállamtitkár, 
Közlekedési, Hírközlési és Energetikai 
Minisztérium
A magyar fuvarozói érdekképvisele-
ti munka a munkaadók szempont-
jából
14.30–14.50 Wáberer György el-
nök, MKFE
14.50–15.10 Dittel Gábor főtitkár, 
NIT Hungary
15.10–15.30 Peredi Péter  főtitkár, 
FUVOSZ
15.30–15.50 Szarvas Péter elnök, 
KKVSZ
15.50–16.10 Tóth István országos 
elnök, STRATOSZ
Kávészünet. 

A Magyar fuva rozói érdekképvise-
leti munka a munkavállalók szem-
pontjából
16.30–16.50 Korcsulayné Kovács 
Krisztina elnök, KKSZ
16.50–17.10 Gaskó István elnök 
VDSZSZ és LIGA Szakszervezet
17.10–17.30 A konferencia első 
napjának összegzése. Dr. Szeri István, 
a STRATOSZ Dél-alföldi Regionális 
Szervezetének vezetője
19.00 Állófogadás

Január 30.
9.00–9.30 Regisztráció. A Magyar 
fuvarozói érdekképviseleti munka 
a munkavállalók szempontjából
9.30–9.50 Varga Tibor, Közlekedési 
Munkástanács Szövet sége

9.50–10.10 Borsik János elnök, 
Mozdonyvezetők Szakszervezete és 
Autonóm Szakszervezeti Szö vet ség
10.10–10.40 Eredményesség, ku-
darcok az érdekérvényesítés területén 
egy olasz közlekedési munkaadói szövet-
ség vezető tisztségviselője
10.40–11.10 Munkabéke és osz-
tályharc Egy olasz közlekedési szak-
szervezet vezető tisztségviselője 
11.10–11.30 Kávészünet 
11.30–12.00 Föderatív előnyök 
az érdekérvényesítésben Az Osztrák 
Kereskedelmi és Iparkamara vezető 
tisztségviselője
12.00–12.30 Kérdések, hozzászólá-
sok
12.30–13.00 A konferencia ajánlásai
13.00 Ebéd

Hatékony érdekérvényesítés és érdekvédelem a közlekedési szolgáltatások területén 
Magyarországon és Európában

X. Nemzetközi Közlekedési Konferencia

A közlekedési konferencia programja

Jegyben a tudománnyal
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A Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara hagyományteremtő 
szándékkal gazdasági évnyitóval 
kezdte idei munkáját – Nemesi Pál, 
a CSMKIK elnöke köszöntötte a 
rendkívüli küldöttgyűlés résztve-
vőit. A rendezvényen dr. Parragh 
László, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke a gazdasági 
válság okairól, illetve a lehetsé-
ges megoldásokról, a vállalkozói 
környezet torzulásairól fejtette ki 
véleményét. Csak két megdöbbentő 
adat a kamarai elnök számaiból: míg 
a nagyvállalatok (250 fő fölöttiek) 
átlagosan 58 százalékát tudják leírni 
adójuknak valamilyen jogcímen, 
a kisvállalkozások alig több mint 
3%-ot; a rokkantnyugdíjasok száma 
Magyarországon 830 ezer, Szlová-
kiában 27 ezer, ami arányaiban is 
tizenötszörös különbséget jelent.

Parragh László hamis illúziónak 
nevezte azokat a politikusi megnyi-
latkozásokat, amelyek szerint ,,Ma-
gyarország már túl volt a nehezén, 
amikor szerencsétlen pillanatban 
elérte a pénzügyi válság...” A kamara 
elnöke szerint ugyanis mai gazdasági 
nehézségeinknek a pénzügyi válság 
mellett az is oka, hogy Magyarország 
„elszabotálta” a  rendszerváltás jó 
részét, a gazdaságon kívüli nagy 
ellátó rendszerek átalakítását. Mi-
közben rendkívüli áldozatok árán 
átalakítottuk a piaci struktúráinkat 
– a nem versenyképes cégek tönkre-
mentek, a kilencvenes évek közepén 
850 ezren voltak munka nélkül –, az 

Parragh László: Reformbarkácsolás helyett valódi reformokat!

Gazdasági évnyitó a kamarában 

államigazgatás, az oktatási rendszer, 
az egészségügy, a nyugdíjrendszer, a 
kutatás-fejlesztés, az egészségügy, a 
nyugdíj-, illetve a szociális ellátórend-
szer csaknem változatlan struktúrában 
megy tovább. 

A kamara figyelmeztetett
Parragh László emlékeztetett arra, 

hogy a kamara, mint egy gazdasági 
szeizmográf évek óta folyamatosan 

és időben jelez: hogy csak 2006-tól 
említsünk néhány példát: a kama-
ra rögtön a választások másnapján 
strukturális reformokat követelt, 
de időben jelezte azt is, hogy a re-
formok szakmai előkészítettsége 
gyenge, társadalmi elfogadottsága 
alacsony, „reformbarkácsolás” zajlik; 
egyfolytában mondják, az európai 
uniós források lényegesen nagyobb 
részét kellene gazdaságfejlesztésre 
fordítani (presztízsberuházások he-
lyett); az adócsökkentés mértéke nem 
éri el a gazdaság megmozdításához 
szükséges szintet; alacsonyabb lesz 
a növekedés a tervezettnél, a pénz-
ügyi válságot Magyarország sem 
tudja elkerülni, gazdasági visszaesés 
lehet a következménye. Így is lett. A 
kamarai prognózisok nemcsak azért 
magas színvonalúak, mert nagyon jó 
kutatói bázis áll a köztestület mögött 

– mondta az elnök –, hanem mert 
adataikat a reálgazdaságból nyerik. 
Egy komolyabb felmérés náluk azt 
jelenti, hogy 15 ezer vállalkozást 
kérdeznek meg egyszerre.  

Az MKIK elnöke az anomáliákra 
jellemző példaként említette, hogy 
hiába sikerült az elmúlt évben 360 
milliárddal növelni az adóbevételeket, 
jó részét megint szétfolyattuk a kiadási 
oldalon (a veszteséges állami vállalatok 

finanszírozására 64, a nyugdíjkiadá-
sokra 62, s egyéb intézmények kiadási 
többletére 70 milliárddal költöttek 
többet mint egy évvel korábban). 

Arccal a kisvállalkozások felé!
Adatok sora mutatja, hogy Magyar-

országon egészségtelen a gazdaság 
szerkezete. Az első száz cég – melyek 
54 százaléka külföldi tulajdonban 
van –, adja a nemzeti jövedelem 
felét, miközben a munkavállalóknak 
csak mintegy negyedét foglalkoztatja. 
Ugyanakkor a kis- és közepes vállal-
kozások a 42 százalékát. Jelenleg ott 
tartunk, hogy  100 forintnyi számí-
tott adóból a különféle jogcímeken 
elszámolható kedvezmények levonása 
után a nagyvállalatok (250 főnél 
többet foglalkoztatók) 100 forint-
ból mindössze 42 forintot, míg a 
kisvállalkozások 96 forint 70 fillért 

fizetnek be ténylegesen. Hatalmas 
termelékenységi és hatékonysági 
előnye van a nagyvállalatoknak a 
magyar kis- és közepes vállalkozá-
sokkal szemben. A foglalkoztatási 
problémák megoldását is itt kellene 
keresni, a kisvállalkozások megerő-
sítésével, beszállítói láncokba való 
bekötésével. Példaként említett az 
MKIK elnöke egy híradástechnikai 
és egy autógyárat, ahol a vállalat 

magyarországi beszállítói aránya 10, 
illetve 14 százalék. Mert a magyar 
beszállítói kör nem képes arra, hogy 
előállítsa ezeket az alkatrészeket. A 
tőkevonzásnál is elsődleges feltételek 
között kellene hogy szerepeljen az 
erős hazai beszállítói kör kiépítése.

Feneketlen zsákok 
Óriási problémának nevezte a ka-

mara elnöke, hogy Magyarországon 
többen élnek államtól kapott pénzből, 
mint munkából vagy vállalkozói jö-
vedelemből. És a politika rendre ezt a 
réteget célozza meg szavazatvásárlásai 
során. Egy megdöbbentő adat a sok 
közül: 830 ezer rokkantnyugdíjas 
van Magyarországon, miközben a 
szomszédos Szlovákiában 27 ezer – 
ami a lakosság számarányához viszo-
nyítva is (Szlovákiában fele annyian 
élnek, mint Magyarországon) több 
mint tizenötszörös a különbség! A 
II. világháború után nem volt eny-
nyi rokkant – tette hozzá nem kis 
malíciával. Amikor a határőrséget 
beolvasztották a rendőrségbe, 35-40 
éves életerős embereket engedtek 
nyugdíjba, akik persze másnap már 
vállalkoztak, dolgoznak, de kapják a 
nyugdíjat is. Komoly cégek átmeneti 
létszámproblémájukat úgy oldják meg, 
hogy elküldik előnyugdíjba dolgozó-
ikat. És ha konjunktúra lesz? – Ők 
már soha nem jönnek vissza aktív 
állományba. A franciáknál például 
most inkább elküldik a dolgozókat fél 
év szabadságra, csak hogy megtart-
hassák a munkahelyeket. Nagyszámú 
társadalmi csoportok élnek úgy, hogy 
nem tudják mi az, reggel felkelni és 
munkába menni. A foglalkoztatási 
problémák megoldásának Magyar-
országon még mindig az a legegy-
szerűbb módja, hogy belenyomják az 
embereket a nagy elosztórendszerekbe. 
Csakhogy ezeket az anomáliákat nem 
bírja el az ország gazdasága!

Mint ahogy azt sem, hogy Ma-
gyarországnak 72 egyeteme legyen 
(annyi mint Németországnak), meg 
3200 önkormányzata. Az elnök sze-
rint az egészségügyben is el kellene 

A gazdasági évnyitó elnöki asztalánál dr. Horváth Lajos, dr. Kőkuti Attila, Bacsa Pál, 
dr. Parragh László, Nemesi Pál, dr. Tráser Ferenc és Orcsik Sándor.

Az évnyitó résztvevői figyelmesen hallgatják a gazdaság helyzetéről szóló előadást.

(Folytatás a 4. oldalon)
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Dr. Martonosi István kereskedelmi alelnök 
közös gondolkodásra, problémafelvetésre és 
javaslatok, jövőbeni tennivalók megfogalmazá-
sára hívta össze december 16-án a kereskedelmi 
tagozat két kereskedelmi, valamint vendéglátó 
osztályának osztályelnökségi tagjait. 

Az érintett osztályelnökök, elnökségi tagok 
(Bánáti Antal, Roczkov György, Jójárt Miklós) és 
a résztvevő vállalkozásvezetők elmondták, hogy 
a pénzügyi-gazdasági válság jelei egyértelműen 
tapasztalhatók: az idegenforgalomban a szilveszteri 
utazások visszaestek, általánosságban csökken a 
belföldi, valamint a német, osztrák vendégek száma, 
új relációkra kell a jövőben koncentrálniuk.

A kereskedelemben, vendéglátásban szintén 
a forgalom csökkenésével kell szembenézniük. 
Nehezíti ezen ágazatok vállalkozóinak működését 
a számtalan jogszabály által előírt adminisztrációs 
teher (pl. vendéglátásban a standolás, környezet-
védelmi termékdíj), a multinacionális üzletláncok 
által diktált beszállítói feltételek, az üzletek bér-
leti díjának emelkedése, a bevásárló központok 
további terjeszkedése. A feketegazdaság elleni 

kormányzati, hatósági fellépések, ellenőrzések 
pedig elsősorban a legálisan működő vállalkozások 
felé irányulnak, és nem az illegális tevékenységet 
végzők felszámolását eredményezik. 

A javaslatok, tennivalók megfogalmazásánál 
valamennyi résztvevő hangsúlyozta, hogy a kamará-
nak erősítenie kell érdekérvényesítő tevékenységét, 
mind helyi, mind országos szinten. 

Ezen belül kiemelték az adminisztrációs terhek 
csökkentését, a kamara közbenjárását a vonat-
kozó jogszabályok minél előbbi módosításában 
(környezetvédelmi termékdíjnál átalányadózás 
bevezetését; az alkalmi munkavállalói könyv 
további alkalmazhatóságát a vendéglátásban, 
kereskedelemben; a standolás eltörlését a ven-
déglátásban).

Javasolták továbbá: 
- szoros szakmai kapcsolat kialakítását a szak-

hatóságokkal; 
- a szakhatósági ellenőrzés szempontjainak 

megismerését tájékoztatók formájában;
- szakmai előadások, vállalkozói képzések, hazai 

és külföldi tapasztalatszerzés megszervezését a 

kis- és középvállalkozások versenyképességének 
javítása érdekében;

- napra kész tájékoztatást finanszírozási konst-
rukciókról, pályázati lehetőségekről.

A megbeszélésen részt vett Orcsik Sándor 
kézműipari alelnök is, aki az idegenforgal-
mi vállalkozások és a kézművesek szorosabb 
együttműködésére tett javaslatot. Szorgal-
mazta, hogy a kereskedők minőségi kézműves 
termékeket árusítsanak, valamint azt, hogy a 
turisztikai programok közé kerüljön be megyei 
kézműves bemutatóhelyek meglátogatása is. 
Ennek elősegítésére vállalta, hogy felmérik a 
minőségi, működő bemutató helyeket Csongrád 
megyében.

A konkrét célok és feladatok meghatározása 
érdekében kérjük a kereskedő, vendéglátó, idegen-
forgalmi és szálláshely-szolgáltató vállalkozásokat, 
hogy javaslataikat, észrevételeiket küldjék meg 
a kamarához a kozsuchne@csmkik.hu e-mail 
címre vagy a 6701 Szeged, Pf. 524. postacímre, 
Kozsuchné Somogyi Katalin tagozati titkár részére 
2009. január 31-ig.

Hatályba lépett a Széchenyi 
Kártya állami kamattámoga-
tásának egy százalékról két 
százalékpontra való növelését 
biztosító kormányrendelet.

A kamattámogatás 10 millió 
forintig és a 2009. december 31-
ig átadott kártyákra vonatkozik. 
Az összeghatár a felhasznált 
hitelösszegre vonatkozik, tehát 
az a vállalkozás is megkapja a 
támogatást a felhasznált legfel-
jebb 10 millió forintra, akinek 
magasabb, akár 25 milliós hi-
telkerete van.

Emellett módosult a Szé-

chenyi Kártya kamatszámításá-
nak alapja is. A kamat alapja az 
ügyfelek számára kedvező módon 
az eddig 3 havi BUBOR-ról 1 
havi BUBOR-ra módosult. Az 
új kamatszámítási módszerre a 
bankok különböző időpontokban 
állnak át. A kamatfelár (4%) és 
a kezelési költség (0,8%) válto-
zatlan maradt.

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

támogatással,

ingatlanfedezet nélkül,•	
minimális adminisztrációval •	

igényelhető és
a piac bizonyítottan egyik •	

legjobb hitelkonstrukciója
minden vállalkozásnak 20 •	

km-en belül elérhető.

Kevesebb adminisztrációs terhet, több hatósági tájékoztatót!

Kereskedők, vendéglátósok fogalmazzák meg érdekeiket

Ügyfélszolgálat:
Kamaránk székháza – Szeged, Párizsi krt. 8–12. Németh 

Tamás Telefon: 62/486-987/126 Bakosné Nagy Éva Telefon: 
62/486-987/152

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

Szentes, Tóth József u. 13. Sülyös Edit Telefon: 63/316454

Széchenyi Kártya már 2%-os állami támogatással

A nem túl biztató gazdasági mutatók ellenére is voltak a fórumnak 
derűs pillanatai.

Parragh László a Duna Tv-nek nyilat-
kozik. A gazdasági évnyitót komoly  

média érdeklődés kísérte.

magyaráznia már valakinek, hogy 
lehet, klassz dolog, ha egy kisvá-
rosnak is van kórháza, de akkor 
lesznek nagyobbak az életesélyei, ha 
mondjuk egy rák esetén el kell menni 
50 kilométerre lévő jól felszerelt, és 

a legnagyobb praxissal rendelkező 
gyógyintézetbe. Meg kellett volna 
teremteni a szövetségi viszonyokat a 
reformokhoz. Ha azt mondták volna 
a magyar munkaadói társadalomnak 
és munkavállalóknak, hogy húsz 
százalékkal csökkentem a járuléko-
dat, ami ott maradhat nálad, de ha 
beteg leszel, a kezelési költség húsz 
százalékát ki kell fizetned, nagyon 
erős társadalmi csoportok álltak volna 
a reformok mögé – hangsúlyozta az 
MKIK elnöke.  De ha a reform csak 
arról szól, hogy tovább szigorítják a 
költségeket, reformellenessé válik a 
hangulat – tette hozzá.

Mit kellene tenni és miből?
A kamara nem győzi eléggé 

hangsúlyozni: Magyarország szá-
mára elengedhetetlen a nagy elosztó 
rendszerek reformjainak szakszerű 
kidolgozása és végigvitele (oktatás, 
egészségügy, nyugdíj- és rokkantnyug-
díj-rendszer, munkanélküli-ellátás, 

kutatás-fejlesztés, államigazgatás, 
önkormányzatok); a köztehervise-
lési reform; a gazdasági szereplők 
terheinek csökkentése; valamint 
érdemi párbeszéd és együttműködés 
a társadalomban és a politikai pár-
tok között is. A kitörés erőforrásait 
Parragh László az uniós forrásokban, 

a feketegazdaság kifehérítéséből kelet-
kező többletjövedelmekben, az érdemi 
kiadáscsökkentésben, a korrupció 
visszaszorításában, a szociális jutta-
tások igénybevételének feltételekhez 
kötésében és a gazdaságpolitika hi-
telességének helyreállításában látja.

Ő. F.

(Folytatás a 3. oldalról)
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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kezde-
ményezésére Romániában és Horvátországban lét-
rehozott vegyes kamarákhoz hasonlóan Szerbiában 
is szeretnék létrehozni a magyar–szerb gazdasági 
kapcsolatok fejlesztését célzó kamarai szerveze-
tet. Célja, hogy a Szerbiában működő magyar 
tulajdonú cégek, illetve a Magyarország iránt 
érdeklődő, vagy magyar cégekkel kapcsolatban 
lévő helyi cégek számára szervezett formában 
biztosítson érdekvédelmet, komoly lobbyerőt 
generáljon, illetve szolgáltatásaival szakmai tá-
mogatást nyújtson a magyar nemzeti kamarai 
rendszerre támaszkodva.

A kamara a magyar kis- és középvállalkozások 
számára is értékes információkkal szolgálhat az 
adott ország gazdaságával, üzleti szokásaival 
kapcsolatban, és szeretne aktívan hozzájárulni 
a partnerkapcsolatok fejlesztéséhez. 

 Tervezett szolgáltatások:
 Üzleti kapcsolatok közvetítése, ápolása és 

továbbfejlesztése a két ország vállalatai között. 

Egyéni igényeknek megfelelő cégek felkutatása, 
címlisták biztosítása, ezzel kapcsolatos internetes 
szolgáltatás bevezetése; 

A gazdasági kapcsolatokban részt vevők •	
érdekeinek képviselete a helyi és a magyar kor-
mányzati szervek, hatóságok és egyéb intézmé-
nyek előtt; 

Beruházási és értékesítési tanácsadás. A •	
magyar vállalkozások adott piacon történő megje-
lenésének támogatása, tanácsadás a piaci stratégia 
felépítéséhez, az optimális értékesítési lehetőségek 
kialakításához.. 

Aktuális gazdasági információk nyújtása. •	
Információk gyűjtése és továbbítása a helyi és 
a magyarországi gazdasági-, kereskedelmi-, po-
litikai helyzetről (nyomtatott, ill. elektronikus 
formában).

Rendezvények, szakmai szemináriumok •	
szervezése, közreműködés az adott országba 
irányuló gazdasági delegáció programjának 
szervezésében; 

Az adott ország vonatkozásában meglévő •	
értékesítési, beszerzési és beruházási lehetőségek 
nyilvántartása, az érdekeltek felé történő továb-
bítása, adatbázis kialakítása; 

Multilaterális, bilaterális, illetve regionális •	
szinten együttműködési és kooperációs projek-
tek kezdeményezése, illetve támogatása európai 
uniós forrásokra támaszkodva, mely hozzájárul 
adott országok vállalkozói gazdasági és műszaki 
kapcsolatainak fejlesztéséhez. 

 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamará-
ban működő MKIK magyar–szerb tagozatával 
együttműködve megkezdte a vegyes kamara 
megalapítását. 

 Amennyiben Ön is szívesen belépne a Magyar–
szerb Vegyes Kamarába, vagy további információt 
szeretne a kamara működésével és a belépés feltét-
eleivel kapcsolatban, kérjük, jelentkezzen a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Nemzetközi Igazgatóságán 
(e-mail: intdept@mkik.hu, tel: 474-5140).

Alakul a Magyar–szerb Vegyes Kamara

Szabadka várja a befektetőket
Szabadka Város Önkormányzata a kamaránk gesztorságával működő 

magyar–szerb tagozat közreműködését kérte egy szabadkai üzleti találkozó 
megszervezéséhez, amelynek keretében az ottani befektetési lehetőségeket 
szeretnék megismertetni a Csongrád megyei vállalkozókkal. A rendezvény 
tervezett időpontja: 2009 január vége vagy február eleje.

A találkozóra elsősorban, de nem kizárólag olyan cégek, vállalkozá-
sok képviselőit szeretnénk meghívni, amelyek rendelkeznek szabadkai 
vagy vajdasági kötődéssel, de természetesen minden, befektetések iránt 
érdeklődő vállalkozást szívesen látnak.

Kérjük, amennyiben érdekelt a határ túloldalán való befektetésben, 
cégalapításban, tőkekihelyezésben, előzetes részvételi szándékát szíves-
kedjen jelezni Durovic Éva kamarai munkatársnál a d.eva@csmkik.hu 
e-mail címen vagy a 62/486-987/142-es telefonszámon.

Jelentkezési határidő: január 22.
Az érdeklődőket folyamatosan tájékoztatjuk a fejleményekről és a 

végleges programról.

A CSMKIK, illetve a kamará-
ban működő Enterprise Europe 
Network,  a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara, valamint az ITD-H 
december 2-án magyar–szerb gaz-
dasági fórumot szervezett Szegeden 
a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 
Minisztérium támogatásával a dél-
alföldi és vajdasági vállalkozások 
számára.

A határ menti gazdasági rendez-
vényt a házigazda, Nemesi Pál, a 
CSMKIK elnöke nyitotta meg, felhíva 
a figyelmet azokra a európai uniós 
pályázati lehetőségekre, melyek jelen-
tős mértékben segíthetik az amúgy 
tiszteletre méltó hagyományokkal 
rendelkező Csongrád megyei és a 
vajdasági gazdasági kapcsolatok kitel-
jesedését. Ez a fórum is jó alkalomnak 
bizonyult arra, hogy a gazdaságszer-
vezéssel foglalkozó szakemberek és 
üzletemberek össze tudják fésülni 
azokat a közös stratégiai elképze-
léseket, amelyeket Brüsszelben is 
támogatásra érdemesnek találnak. 
Szeged város nevében Solymos László 
alpolgármester kívánt hasznos munkát 
a rendezvény résztvevőinek, s maga is 
ajánlotta az önkormányzat tapasztala-
tait akár a csatlakozás előkészítésével 
kapcsolatban, akár az uniós források 
minél eredményesebb kiaknázása 
tekintetében. Az alpolgármester külön 
megbeszélést is folytatott Igor Pavličić 
újvidéki polgármesterrel, aki egyéb-
ként egy nagyszabású városfejlesztési, 
gazdaságfejlesztési programot mutatott 
be a fórum résztvevőinek. 

Susányi Tamás, a Szeged Pólus Kht. 
ügyvezető igazgatója Szeged és  Újvidék 
együttműködési lehetőségeivel foglal-
kozott, beavatva a vajdasági vendégeket 
a Nemzeti Fejlesztési Terv pólusprog-
ramjába, melynek projektjei Biopolis 
márkanéven ismertek a Csongrád 
megyei megyeszékhelyen. 

Magyar–szerb gazdasági fórum

Minden és mindenki az együttműködés mellett szól

Gérnyi Gábor, a Nemzeti Fejlesztési 
és Gazdasági Minisztérium (NFGM) 
üzleti környezet főosztályának he-
lyettes vezetője egy nagyobb, kárpát-
medencei kitekintést adott a vállalati, 
üzleti együttműködési lehetőségeket 

illetően. Ő is örömmel adott hírt 
arról, hogy a Romániához és a Hor-
vátországhoz hasonlóan, hamarosan 
Szerbiában is vegyes kamara  alakulhat 
a gazdasági kapcsolatok szorosabbá 
és élőbbé tétele érdekében.  

Dunai Péter, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara főtitkára is részletesen 
foglalkozott  a vegyes kamarák műkö-
désével, melyről a az MKIK és a NFGM 
múlt év szeptemberében állapodott meg. 
Mint hallottuk, a külföldi magyar vegyes 
kamarák német mintára szerveződnek, 
s a fogadó ország jogrendszere alapján 
bejegyzett egyesületként működnek, a 
finanszírozás: tagdíj + MKIK támogatás 
+ NFGM támogatás. A vegyes kamara 
fő tevékenysége kereskedelemfejlesztés 
+ a piacon jelen lévő magyar tőke 
lobbyszervezete, partnerei a helyi kor-
mányzati szervek, kamarák, kereske-
delemfejlesztési szervezetek. (A vegyes 
kamarai elképzelésekről bővebben a lap 
alján lévő keretes írásunkban.)

A gazdasági fórum további részében 
dr. Dékány Imre, a Szegedi Tudomány-
egyetem rektorhelyettese és  dr. Kis 
Tibor,  az Újvidéki Egyetem szabadkai 
közgazdasági karának dékánhelyettese 
a két felsőfokú intézmény stratégiai 
együttműködését mutatta be. A két 
város közötti intézményes vállalkozói 
kapcsolatrendszerről Mile Sredanovič, 
a vajdasági autonóm kormány gaz-
dasági tanácsadója, a dél-alföldi és a 
vajdasági befektetés-ösztönzésről Pitó 
Enikő, az ITD-H regionális irodájának 
vezetője és Damir Patarčić, a Vojvodina 
Investment Promotion Fund igazgatói 
tanácsadója tájékoztatta a résztvevőket. 
Az MKIK magyar–szerb tagozatának 
munkájáról a tagozat elnöke, Jójárt 
Miklós számolt be, a DKMT Eurorégió 
gazdaságfejlesztési projektjeit Csókási 
Eszter, a DKMT Kht. ügyvezető igaz-
gatója ismertette. A vállalkozói kultúra 
fejlesztéséről a szakképzett munkaerő 
felkészítéséről – mely mindkét oldalon 
ugyanolyan versenyképességi tényező 
– Szügyi György, a CSMKIK oktatási 
és szakképzési bizottságának elnöke 
tartott prezentációt. 
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A változásokat a 2008. LXXXI. Tv  az ún. saláta 
törvény és a Magyar Köztársaság költségvetéséről 
szóló 2008. évi LXXXII. Tv.-ek tartalmazzák. 
A törvények pontos végrehajtását a később, 
de jelenleg nem ismert időpontban megjelenő 
végrehajtási törvények fogják rendezni. 

Az APEH regionális igazgatónője elmondta, 
hogy az adóhatósággal szemben hármas elvárás 
van. Ezek:

Az adózóknak nyújtott szolgáltatással 	
segítsék az önkéntes adózói jogkövetést

Lépjenek fel a törvénysértőkkel szem-	
ben

Magasan képzett munkatársakkal dol-	
gozzanak.  

A módosítások 18 törvényhelyen és eltérő 
határidőkkel történnek, tehát nagyon oda kell 
figyelniük a könyvelőknek és a végrehajtásban 
részt vevőknek. Különös gonddal kell tanulmá-
nyozni az átmeneti szabályokat a változások 
eltérő hatálya miatt. 

Az ún. „salátatörvény” érinti az szja, a tár-
sasági adó, az áfa, a gépjárműadóról, az adózás 
rendjéről, a luxusadóról, a társadalombiztosítási, 
az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárakról, a 
magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról, 
a számvitelről, a könyvvizsgáló kamaráról, a 
szerencsejátékszervezésről, a fiatalok életkezdési 
támogatásáról, a szakképzési hozzájárulásról, 
a kulturális örökség védelméről, a családok 
támogatásáról, a nemzeti civil alapprogramról, 
a kutatási és technológiai innovációs alapról, 
a felsőoktatásról, a nyugdíjak korrekciós célú 
emeléséről, a köztisztviselők jogállásáról, a 
munkatörvénykönyvről, valamint  a földgáz-
ellátásról szóló törvényeket. 

Ezek részletes ismertetésére terjedelmi okokból 
nem kerülhet sor, ezért csak néhány fontosabb 
módosításról számolunk be. 

Fontos, hogy a változásokat, ill. az azzal 
kapcsolatos döntéseket a társaságok belső 
szabályzatokban is átvezessék. Ilyen például 
a házipénztár kerettel kapcsolatos kötele-
zettség. 

Az szja-törvényt érintő fontosabb változások 
érintik az adókedvezményeket, adómentes jut-
tatásokat és természetbeni juttatásokat. 

Az adómentes juttatások korlátai az alábbiak 
szerint alakulnak: 

2006. 1. 1. előtt már megkezdett esetében 	
nincs felső korlát

2005. dec. 31. után és 2009. február 1. előtt 	
esetében  400 000  Ft 

2009. 1. 1. után a minimálbér kétszerese 	
*

Az adókedvezményeket sorba állította a 
törvény az átmeneti rendelkezésekben és ez már 
2008. évben is alkalmazható. A magánszemély 
dönthet a kedvezmények igénybevételének sor-
rendjéről, de ha erről nem nyilatkozik, akkor a 
törvény szerinti sorrend a mérvadó.

Az összevont adókedvezmények: 
Megállapodás alapján fizetett nyugdíj-	

pénztári tagdíjak
Tandíjkedvezmény	
Élet- és nyugdíjbiztosítási kedvezmény	

Számviteli fórum a kamarában  – Változások az adó- és járuléktörvényben

18 törvényt érintenek a módosítások

Ezek egységesen az igazolt befizetések 
30%-os mértékéig, de max. 100 ezer Ft-ig 
vehetők igénybe. Ide számít az őstermelők 
kedvezménye is. A kedvezményeket 3 400 000 
Ft  jövedelemig lehet érvényesíteni. 

*
Új, hogy a tandíjkedvezménynél a tandíjat 

befizető magánszemélyt lehet megjelölni az 
igazoláson, függetlenül  a rokonsági foktól.  

Az elkülönülten adózó jövedelmek közül 
a fejlesztési tartalékot nem kell bankszám-
lán tartani, elég arról az olyan  nyilvántartás, 
amelyből követhető a felhasználás. Ide tartozik 
a 10%-os adókulcs alkalmazásának lehetősége 
is, mely továbbra is a korábbi feltételek mellett 
vehető igénybe:

*
Változik a cégautó adó 2009. február 1-jétől, 

mely kiterjed az eva-alanyokra is. Az eva-
törvényből törlik azt a részt, amely arra utal, 
hogy az eva fedezetet nyújt a cégautó adóra is. 
Minden, a társaság tulajdonában levő gépkocsi 
után fizetni kell a cégautó adót, amennyiben 
arra költséget számoltak el. Ez kiterjed az eva-s 
vállalkozásokra, függetlenül attól, hogy nem 
számol el költségeket, de van a társaságban 
gépkocsi. A cégautó adó 1600 cm³ hengerűr-
tartalomig 7000 Ft/hó, felette 15 000 Ft/hó 
összeg gépkocsinként. A megfizetett cégautó 
adóból levonható a befizetett súlyadó. Ez az új 
gépjármű  adónak tekinthető cégautó adó  nem 
szektorsemleges, mivel az egyéni vállalkozók 
kiküldetési rendelvény vezetése mellett nem 
kötelesek fizetni a gépjárműadót. Nem kell 
megfizetni a cégautó adót, ha magánszemély 
tulajdonában álló személygépkocsira költség-
térítést fizetnek, és nem kerül elszámolásra 
értékcsökkenési leírás (amortizáció). 

*

egy számla állítható ki. Ilyen esetben nem 
köteles a kifizetőnek levonni az szja-előleget. 
E rendelkezés érvényesítéséhez nyilatkozatot 
kell kérni a tulajdonostársaktól, hogy közös 
költségként adja bérbe. Ez nem vonatkozik  a 
társasházakra. 

Megszűnik az osztalék 35%-os szja-
kötelezettsége, és csak 25%-os osztalékadót 
kell fizetni. Ez már a 2008. évi után fizetett 
osztalékok esetében is alkalmazható. 

*A járulékalapok új szabályait a 2009. január 
1-jét követően megszerzett jövedelmekre kell 
értelmezni, tehát már a 2008. december hónap 
után kifizetésre kerülő jövedelmekre is. 

A 	 szakképzési hozzájárulást minden 
vállalkozásnak kell fizetni, kivéve az egyéni 
vállalkozókat. 

Új, hogy a természetbeni juttatások szja-	
val növelt összege után is meg kell fizetni a 
szakképzési hozzájárulást. 

A megbízási díjak költséggel csökkentett 	
összege a szakképzési hozzájárulás alapja.

Ha a jogviszonyos tag nem vesz ki jöve-	
delmet, akkor a minimálbér után is meg  kell 
fizetni a szakképzési hozzájárulást. 

Többes jogviszony esetén minden jogvi-	
szonyban megszerzett jövedelem után is meg  
kell fizetni a szakképzési hozzájárulást. 

Nem képez alapot a START kártyás  jö-	
vedelem.

*
Kiegészült a bejelentési kötelezettség azzal, 

hogy ha a foglalkoztató  személyében, vagy a 
társaságban jogutódlás következik be, akkor 
valamennyi dolgozót ismételten be kell jelen-
teni, függetlenül attól, hogy a munkahelyük és 
idejük, beosztásuk nem változott és esetleg új 
szerződést sem kötnek. 

*

Az ún. „amnesztiaszabály” alapján az elen-
gedett tagi kölcsön esetében, mely 2008-ban 
egyszeri lehetőség, 10%-os szja-t kell fizetni, ha 
az elengedett összeggel megnő az adózott ered-
mény. Ez minden tagra vonatkozóan működik 
a vagyoni betétek arányában megállapítva. 

A moratórium az adóparadicsomokból 
hazahozott pénzek esetében biztosítja a 10%-
os szja-kötelezettséget, de csak akkor, ha azt 
magyar kötvényekbe fektetik. Erre még külön 
rendelkezés kerül kiadásra. 

Közös tulajdon bérbe adása esetén csak 

Közcélú adományok kedvezménye. 	
Háztartási szolgáltatással kapcsolatos 	

kedvezmény (ide tartozik: lakásfelújítással, 
korszerűsítéssel a gyermekfelügyelet, gyer-
mekgondozás, háztartásvezetés, házi ápolás, 
háztartási gépek karbantartása, javítása, lakóház 
tüzelőberendezéseinek tartása

A számviteli szekció keretében rendezett számviteli szakmai fórumon Tamásné 
Czinege Csilla, az APEH regionális igazgatója és munkatársai, dr. Szűcs Edit, Pestuka 
Gabriella és Plenter Jánosné ismertették a december 9-én kihirdetett 2009. évi adó- és 
járuléktörvény változásait.  



Tamásné Czinege Csilla és munkatársai rendszeres vendégei a kamarának.
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A munkaadói járulék alapja a kifi-
zetett természetbeni juttatás szja-val növelt 
összege. 

*
A bevallásokkal kapcsolatban új, hogy 

a nem munkavégzésre irányuló egyéb jog-
viszonyt is be kell jelenteni a 08T10/41-es 
nyomtatványon.

A bevallások és bejelentések még a bevallás 
napján átkerülnek az OE rendszerébe, azonban, 
ha hibás, akkor nem fog megjelenni az OEP 
rendszerében. 

*
2009. január 1-jétől a nem biztosított magán-

személyek és a kiegészítő tevékenységet folytató 
(nyugdíjas) vállalkozók havonta 4500 Ft (eddig 
4350 Ft volt) egészségügyi szolgáltatási járulékot 
köteles fizetni (napi összege 150 Ft). 

Az egyidejűleg kiegészítő tevékenységet is 
folytató társas vállalkozó nem köteles mindkét 
helyen fizetni az egészségbiztosítási járulékot. 

Ha az őstermelőknek, akik 2007-től biztosí-
tottak s nem jelenik meg a taj-számuk akkor a 
1041-es nyomtatványt kell használni.

A szerb nyugdíjasok esetében, akik a háború 
idején települtek Magyarországra, az OEP-nél  
kell szerződést kötni, de nem kell díjazást 
fizetni, ez fontos azért, hogy ő is szerepeljen a 
nyilvántartásban. 

*
Nem biztosított belföldi, lakcímkártyával 

rendelkező magánszemélyek a 08/T1011-es 
nyomtatványon jelentkezhetnek be a járadékra. 
Ha később hazamegy, akkor is fennmarad  Ma-
gyarországon a biztosítási kötelezettsége. Mivel 
az UNI-s szabályok szerint csak egy országban 
lehetnek biztosítottak, ezért a hazatávozónak 
ezt be kell jelentenie az OEP-nek. Erre 2009. 
április 1-jéig van moratórium. 

*
Nem egészen új, de felváltja az ADAM-ot 

az egyszerűsített adóbevallás intézménye. 
Ezt csak magánszemélyek kérhetik, melyről a 
nyilatkozatokat legkésőbb 2009. február 16-ig 
küldhetik be a 0853/E jelű nyomtatványon. A 
munkáltatónak tehát ez ideig el kell döntenie, 
hogy felvállalja-e a munkavállaló adóbevallá-
sának elkészítését.

A magánszemély nyilatkozatára az adóhatóság 
április 20-ig küldi meg a nála rendelkezésre 
álló adatok alapján a bevallási javaslatát. A 
magánszemélynek ezt követően május 20-ig kell 
nyilatkoznia, hogy elfogadja-e. A nyilatkozatát 
követően legkésőbb június 20-ig küldi vissza az 
adóhatóság a végleges adóbevallást. Ezt követően 
30 napon belül áll be a fizetési kötelezettsége, 
vagy nyílik meg a visszaigénylési lehetősége a 
magánszemélynek. 

Ha a magánszemély nem küldi meg május 
20-ig a válaszát, akkor az adóhatóság törli az 

összes kérelmét, és a magánszemélynek beáll 
május 20-i határidővel az önadózási kötele-
zettsége. 

A fentiekből látható, hogy akinek vissza-
igénylési lehetősége van, nem érdemes az 
egyszerűsített adóbevallás módját választani. 
A fizetési kötelezettség esetén viszont előnyős 
lehet a fél éves haladék. Valójában azért is ér-
demes választani az egyszerűsített adóbevallást, 
mert legalább megtudhatja a magánszemély, 
hogy róla mit tart nyilván az adóhatóság. Új, 
de 2008. évre is érvényes szabály, hogy 100 E 
Ft szja-kötelezettség alatt lehet 4 havi kamat-
mentes részletfizetési lehetőséget kérni, melyet 
havi egyenlő részletekben kell megfizetni. Ez 
automatikusan kérhető a bevallással egy időben. 
Csak áfa-fizetésre nem kötelezett magánszemély 
élhet vele. Vállalkozás nem.

*
Új lehetőség, hogy február 10-én megnyílik 

a köztartozásmentes adózói adatbázis, melyre 
be lehet jelentkezni azoknak, akiknek nincs 
köztartozása. Még januárra nem kötelező a 
közbeszerzéseknél az adóigazolás, de ezt kö-
vetően sem lesz mód az azonnali adóigazolás 
kiadására. Ezért érdeme erre az adatbázisra 
bejelentkezni, mert onnan azonnal letölthető és 
hiteles igazolásként elfogadható, ha megadják az 
adatbázis elérhetőségét (a saját kódjukat.) 

*
Új előírás, hogy a 250 000 Ft feletti fizetési 

kötelezettség csak bankszámlán keresztül 
teljesíthető. Ezért azoknak is kötelező bank-
számlát nyitni, akik egyébként nem kötelezettek 
bankszámlanyitásra. 

*
Új elem, hogy amennyiben az adózó adó-

folyószámláján valamely adónemben hátralék 
van, más adónemekben pedig túlfizetés, akkor 
azt a túlfizetést az adóhatóság az esedékesség 
sorrendjében saját hatáskörben átvezeti, és 

arról az adózót értesíti. Tehát nem kerül sor 
azonnali végrehajtásra. A hátralék a túlfizetés 
átvezetésének napján minősül teljesítettnek, tehát 
a késedelmi  pótlék addig az időig merül fel. 

Tovább bővült a mulasztási bírság kiszabásá-
nak lehetősége.  2009. január  1-jétől  mulasztási 
bírságot lehet kiszabni akkor is, ha az adózónak 
nincs iratszekrénye. 

*
Belépett a többes bírságolás intézménye, mely 

szerint az adózó mellett 500 E Ft-os bírsággal 
sújtható annak vezetője is, ha elmulasztja a 
kötelező bejelentési kötelezettségét. 

Nyugta nem adás esetén a mulasztó alkal-
mazott, a társaság vezetője  és a társaság is 
sújtható mulasztási bírsággal. 

Növekedett az adóhiány miatt kiszabható 
bírság, a korábbi 50% helyett az adóhiány 75%-a 
állapítható meg bírságként. 

*
Kibővül az elektronikusan intézhető ügyek 

köre. Így elektronikusan intézhető az adó-
igazolások kiállítása és az adókedvezmény 
érvényesítés. 

Tovább fejlesztik az APEH Kontakt Cen-
terét is. A 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet 
módosítása alapján lehet telefonon is érdemi 
ügyintést végezni, ha korábban igényeltek 
ehhez PIN kódot. 

*
Az előadáson dr. Szűcs Edit  Plaenter Jánosné 

és Pestuka Gáborné adott  részletekbe menő 
ismertetést a várható változásokról és az egyes 
adó és járulékokat illető bevallási és eljárási 
gyakorlatról. 

Érdekes és tanulságos volt bepillantani az 
adóhatósági feldolgozások menetébe, és ész-
revenni,  hogy nemcsak az adózóknak, hanem 
az adóhatóságnak sem könnyíti meg a dolgát 
a számos jogszabályi változás és az eltérő ha-
táridőkkel életbe léptett törvények. 

A fórum az alábbi javaslatokkal fordul a jogalkotók felé, melyek képviseletére a kamara 
vezetését kérik fel: 

Hasson oda, hogy legalább egy évig ne lehessen az adózással kapcsolatos jogszabályokat 	
változtatni. A jelenlegi módosítás során ugyanis 18 törvényhelyen  többféle időpontban 
életbe lépő módosítás történt. 

Hasson oda, hogy a jövőben egy-egy törvénymódosítás a nyugati mintákhoz hasonlóan 	
a jóváhagyást követően csak egy év múlva legyen életbe léptethető.

Hasson oda, hogy ne lehessen az egyes törvényeket ún. salátatörvényekben (tehát 	
bárhol, bármilyen jogforrásban) módosítani. 

Forduljon alkotmánybírósághoz az adózók gazdálkodási szabadságát sértő készpénz-	
fizetési kötelezettség alkotmányellenességének megállapítása érdekében.

Forduljon alkotmánybírósághoz a cégautó adó és gépjárműadó szektor semlegességét és 	
gazdálkodását sértő jogszabályhelyek alkotmányellenességének megállapítása érdekében.

Forduljon alkotmánybírósághoz az egy szabálysértés háromszori büntetési tétel ki-	
szabhatóságának alkotmányellenessége megállapítása miatt. 

A kamara javaslatai



Figyelő szemüket a „salátatörvényre” vetik.
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A magánnyugdíjpénztárakkal 
kapcsolatos egyeztetésekre a nyug-
díjpénztárak folyószámlán felgyü-
lemlett és az egyedi folyószámlákra 
azonosítási adatok hiányában nem 
könyvelhető tételek miatt lesz 
szükség. Az APEH 2007–2008. 
évekre vonatkozóan fogja az egyez-
tetéseket elvégezni. 

Tariné Deák Edit APEH főta-
nácsadó felhívta a figyelmet a hibás 
bevallásokról szóló értesítések 
fontosságára, mert ha nem végzik 
el a javításokat, akkor a bevallás 
nem kerül feldolgozásra és hiába 
történt meg a befizetés, a bevallási 
oldal nem jelenik meg.

Ismertetésre került az egyeztetés 
menete. Fontos, hogy az egyeztetést 
követően az adóhatóság által kért 
önellenőrzést időben végezze el az 
adózó. Új fogalom a kézbesítési 
vélelem. Az adóhatóság értesítése 
az értesítési tárhelyre fog érkezni 
nyolc napos határidő tűzésével. 
Ha ez idő alatt az érintett nem 
olvassa el az értesítést, akkor is-
mét kiküldik újabb nyolc napos 
határidő tűzésével. Ezt követően 
az értesítést átvettnek minősül, és 
ha az adózó a kért önellenőrzést 
nem végzi el, akkor öt munkanap 
elteltével átadható ellenőrzésre, 
mert  a határidő túllépése után 
megindul az adóigazgatási eljárás, 
és annak keretében az adóhatóság 
hoz határozatot. 

Az önellenőrzés ill. az adóható-
sági határozat jogerőre emelkedése 
után lehet, ill. kell az átvezetéseket a 
17-es nyomtatványon elvégezni. 

Az egyeztetést követően az 
egyén folyószámlájára került té-
telek után is figyelembe veszik a 
hozamokat. 

A 2007. évi hozamról a 2008. 
évet lezáró számlaértesítőn fognak 
megjelenni az adatok. A fórum so-
rán több résztvevő kért megoldási 
lehetőséget az olyan problémákra, 
mint pl. a dolgozó nem is tudja, 
hogy pénztártag, főleg pályakez-
dőkénél fordul elő, hogy túl fia-
talon, még az első nyári munkán 
beléptették és elfelejtette. Vagy nem 

Kamarai javaslatok a számviteli rendezvényen

A magánnyugdíjpénztárak  
egyeztetési feladatai

Még december elején két, nagy érdeklődéssel kísért előadás 
keretében ismerkedhettek meg a könyvelők és az érdeklődő vállal-
kozók a magánnyugdíjpénztárak várható egyezetési feladataival. 
A rendezvényt a CSMKIK, az Enterprise Europe Network és a 
kamara számviteli szekciója szervezte.  

tudja a szerződés számát és egyes 
pénztáraktól nehezen szerezhetők 
be. A vállalkozások nem kapnak 
visszajelzést, az adóhatóság az 
egyeztetéseket csak arra az időszak-
ra vonatkozóan végzi el, amióta az 
adóhatósághoz kell a bevallásokat 
és befizetéseket beküldeni. Jó lenne 

megismerni, hogy mi lesz az ezt 
megelőző és folyószámlákra nem 
könyvelt befizetésekkel. Ezek ren-
dezése egyébként is igen nehézkes, 
különösen, hogy gyakran nehéz 
kikényszeríteni a pénztárakból az 
értesítőket. 

Az előadás további részében 
Tariné Deák Edit ismertette a 
bevallásokkal kapcsolatos  2009. 
évi várható változásokat. 

- A 0908-ason kisebb változtatá-
sok lesznek. Így megszűnik annak 
lehetősége, hogy az első oldalon 
egy kódkockában „x” jellel lehet 
rendezni, ha nincs kötelezettsé-
ge az adózónak arra a hónapra. 
Helyette megjelenik a 09/NY-es 
nyomtatvány. Ezen kell minden 
nyilatkozatot benyújtani, így a 08-
as 58-as és 01-es tekintetében is, 
ideértve a szakképzési hozzájárulást 
is, ha nincs kötelezettsége.

Külön felhívta a figyelmet arra, 
hogy nem indul újra az év abban 
a tekintetben, hogy csak akkortól 
kell benyújtani nullás bevallást, ha 

egyszer keletkezett kötelezettsége. 
Aki tehát 2008-ban már vallott 
kötelezettséget, és azóta nullás 
bevallásokat nyújtott be, már ja-
nuártól kell bevallást adni, vagy 
nemleges esetben a 09/NY –es 
nyomtatványt kell benyújtani. 

08-as nyomtatványnál meg-- 
szűnik a „helyesbítés, önellenőrzés, 
ismételt önellenőrzés” kódkoc-
kában az „x” jelölés lehetősége, 
helyette egy lenyíló kódkocka 
lesz, amelyből az alábbiak vá-
laszthatók: 

H = helyesbítés 
Ö = önellenőrzés 
I = ismételt önellenőrzés 
- Folytatódik a központi bevallási 

folyamat és kiterjesztésre kerül a 
0911-es és 65-ös bevallásokra is.  
Ezek a nyomtatványok is felveszik 
azt a megjelenést, mint a 08-as 
nyomtatvány 

- Csak 0965-ös nyomtatvány 
fog létezni. Nem lesz külön havi, 
negyedévi, valamint  éves és nem 
lesz pótló 310-es, és önellenőrzésre 
320-as. 

- Át kell térni a JAVA alapú  
kitöltőre és 2009. 1. 1-jétől csak 
a JAVA alapú kitöltővel lehet be-
vallást beküldeni. 

- A bevallási határidők is módosul-
nak. Így az eddigi február 15. helyett 
február 25-ig kell benyújtani a 01-es, 
03-as, 05-ös, 43-as, 53-as, 65-ös (éves 
bevallóknak) bevallásokat. 

Továbbra sem lesz kötelező a 
munkáltatói bevallás az M 29-esen, 
és 2009-ben is még be kell adni 
NYENYI adatszolgáltatást.

A kamara kezdeményezi
Az előadás végén a jelenlevők az alábbi kérést fogalmazták meg 

a kamara számára, kérve az ügy rendezése érdekében a kapcso-
latfelvételt az illetékes szervezetekkel:  

Legyen egyszerűbb az értesítési tárhelyek kezelése, különös - 
tekintettel a bevezetésre kerülő kézbesítési vélelemre. Jelenleg 
minden értesítés elolvasása hat lépésben történik meg és minden 
alkalommal újra be kell lépni az értesítési tárhelyre. 

Kezdeményezzék, hogy a nyugdíjpénztárak is lekérdezhe-- 
tők legyenek, például olyan mértékig, hogy az adott társaság 
munkavállalója pénztártag-e. Esetleg olyan megoldással, hogy 
a magánszemély kapjon lekérdezési lehetőséget, mint pl. a TAJ 
számára van ilyen lehetősége. 

Szervezzen a kamara egy magánnyugdíjpénztár fórumot, ahol - 
az adóhatóság mellett a megyében fontosabb nyugdíjpénztárak 
vezetői is jelen lennének. Ez alkalmat adhatna a társaságok számos 
felmerült problémájának megkonzultálására.

Tudja-e?
Elsősegélyről falitáblán
A munkáltatónak a vonatko-

zó jogszabályok és az OMMF 
útmutatói szerint kötelező az 
elsősegélynyújtás módjaira és 
eszközeire vonatkozó előírásokat 
falitáblán kifüggesztenie! Hogy 
a jogszabály által előírt kötele-
zettségeinek gyorsan és egysze-
rűen eleget tehessen, praktikus, 
kifüggeszthető könyv jelent meg 
a piacon a Magyar Vöröskereszt 
elsősegélynyújtás-oktató mun-
katársa lektorálásával.

Jogszabályváltozások 
átültetése a gyakorlatba 

A Menedzser Praxis Kft. és a 
CSMKIK közös rendezvényt szervez 
a módosult adó- és járuléktörények 
gyakorlati alkalmazásáról január 
27-én (kedd) 10–16 óráig Szegeden, 
a kamara székházában (Párizsi krt. 
8–12.).  A rendezvény meghívott 
szakértői részletesen ismertetik a 
személyi jövedelemadó, adózás 
rendje, általános forgalmi adó, 
egyszerűsített vállalkozói adó, tár-
sasági adó jogszabályokban bekö-
vetkezett változások gyakorlatban 
való alkalmazásának tudnivalóit, 
illetve a munkaerő-foglalkozta-
tás és járulékjogszabályok év eleji 
módosulásait.  

Előadók:
Dr. Orbán Ildikó	  főosztály-

vezető, APEH  Közép-magyaror-
szági Regionális Igazgatóság

Lakiné Szkiba Judit	  TB szak-
értő, a TB Levelek szerkesztője

Gróf Gabriella	  könyvvizs-
gáló

A Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara Oktatási Bizottsága a 
rendezvényt a könyvvizsgálók kö-
telező szakmai továbbképzési fo-
lyamatába illesztette, így számukra 
a rendezvényen való részvétellel 
3 kreditpont szerezhető.

Részvételi díj: a kamaránk-
nál hátralékkal nem rendelkező 
tagok részére (2 fő/cég) térítés-
mentes, egyéb esetben: 19 900 
Ft+áfa/fő.

A rendezvényről részletes tájé-
koztató olvasható a honlapunkon, 
illetve a Menedzser Praxis Kft. 
weboldalán: www.menedzser-
praxis.hu/konferenciak. 

A rendezvényre jelentkezni 
2009. január 22-ig lehet, az info@
menedzserpraxis.hu e-mail cí-
men, vagy a 06-1-880-7699-es 
faxszámon.
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A Bürokrácia Visszaszorítását 
Szolgáló Legjobb Ötletért díj célja, 
hogy olyan innovatív javaslatok meg-
fogalmazására ösztönözzön, amelyek 
az európai uniós jogszabályokból 
fakadó bürokratikus terhek köny-
nyítését segítik elő. A bürokrácia 
csökkentése nyomán a vállalkozá-
soknak több idejük marad arra, hogy 
fő tevékenységükre koncentráljanak, 
és erőforrásokat szabadíthatnak fel a 
kutatás és az innováció céljára, illetve 
a növekedés érdekében. A verseny 

során beérkező legjobb ötleteket az 
Európai Bizottság be kívánja építeni 
az adminisztratív terhek mérséklését 
célzó cselekvési programba.

Mivel lehet pályázni?
A Bürokrácia Visszaszorítását Szol-

gáló Legjobb Ötletért díjra olyan ötle-
tekkel és javaslatokkal lehet pályázni, 
amelyek gyakorlati megvalósítására 
eddig még nem került sor. 

A részvétel módja
A versenyben bárki részt vehet; 

egyaránt várják magánszemélyek, 

vállalkozások, szakmai szövetsé-
gek, hatóságok és civil szervezetek 
ötleteit. A részvételhez mindössze 
az adminisztratív terhek csökken-
téséről szóló weboldalon található 
on-line konzultációs űrlapot kell 
kitölteni, s ennek során a versennyel 
kapcsolatos mezőt megjelölni. 

A jelentkezési határidő: 2009. 
január 31.

Bővebb információ, formanyom-
tatványok megtekinthetőek a www.
best-idea-award.eu honlapon.

Bulletin Board 
System

A Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamarán belül mű-
ködő Enterprise Europe Network 
– Szeged egy 600 központot 
felölelő, az Európai Bizottság 
Vállalkozási Főigazgatósága által 
több mint 40 országban működ-
tetett nemzetközi vállalkozásfej-
lesztési hálózat tagja. 

Az  Enter pris e  Europ e 
N e t w o r k  ( h t t p : / / w w w.
enterpriseeurope.hu/) olyan 
üzletfejlesztési szolgáltatásokat 
nyújt kis- és középvállalkozások 
részére, amelyek segítségével 
lehetőség nyílik a bennük rejlő 
potenciál és innovációs kapacitás 
lehető legteljesebb mértékben 
történő kiaknázására. 

A technológia és innováció 
fejlesztését célzó szolgáltatá-
sokkal a technológiatranszfer 
lehetőségek és az innovációs 
kapacitás fejlesztésén keresztül a 
vállalkozások versenyképességé-
nek növelését tűztük ki célul. 

A partnerek számára lehető-
séget biztosítunk technológiai 
és innovációs profilok publi-
kálására (hazai és nemzetközi 
szinten). Nemzetközi együttmű-
ködési lehetőségek felkutatásával 
nemzetközi partnerkapcsolatok 
kiépülését, megállapodások létre-
jöttét, technológiai platformok-
hoz és nemzetközi hálózatokhoz 
való csatlakozást segítjük elő. 

Bulletin Board System - Tech-
nológiai keresleti, ill. kínálati 
adatbázis

A nemzetközi partnerkap-
csolatok kialakításához fontos 
a technológiai profilokat tartal-
mazó és kapcsolódásokat lehe-
tővé tevő adatbázis, technológia 
közvetítő szolgáltatás működte-
tése. Minden Enterprise Europe 
Network irodánál lehetőség van 
az európai szintű adatbázisból 
személyre/vállalkozásra szabot-
tan profilok leválogatására, ill. 
elhelyezésére a rendszerben.

Az adatbázisból leválogatott 
aktuális ajánlatainkat az Üzleti 
ajánlatok rovat végén találhatják 
(Technology offers & requests).

B ővebb  i n for má c i ó  a z 
eenszeged@csmkik.hu e-mail 
címen kérhető.

Az európai gazdasági fellen-
dülés terve két fő pillérre és egy 
alapelvre épül:
• A terv első pillére, hogy a kereslet 

fellendítése és a bizalom erősítése 
érdekében jelentősen meg kell növelni 
a vásárlóerőt. A bizottság javasolja, 
hogy a kereslet fellendítése céljából 
a tagállamok és az EU – a stabilitási 
és növekedési paktum teljes mértékű 
tiszteletben tartásával – sürgősséggel 
állapodjanak meg egy 200 milliárd 
eurós (a GDP 1,5%-át kitevő) azonnali 
költségvetési ösztönzőről.
• A második pillér célja, hogy 

a rövid távú fellépéseket az euró-
pai versenyképesség hosszú távú 
megerősítésére összpontosítsák. 
A tervben átfogó program került 
kidolgozásra az úgynevezett intel-
ligens beruházásokra. 

A fellendülés érdekében terve-
zett tíz fellépés segítséget nyújt a 
tagállamoknak, hogy a jelenlegi 
kihívásokra válaszul a megfelelő 
szociális és gazdasági eszközöket 
léptessék életbe a következők megva-
lósítása érdekében: a kkv-k számára 
új finanszírozási forrásokat kell 
megnyitni, csökkenteni kell az admi-
nisztratív terheket, és lökést kell adni 
az infrastruktúra modernizálására 
irányuló beruházásoknak. 

A pénzügyi világválság súlyos 
következményekkel járt az EU-ra 
nézve. A hitelek korlátozása, az 
ingatlanárak esése és a tőzsdepiaci 
ingadozások együttes hatása erősíti 
a fogyasztói bizalom csökkenését, 
valamint a fogyasztás és a beruhá-
zások visszafogását. A háztartások 
rendkívüli nyomás alatt állnak, a 
vállalkozások megrendelései vissza-
estek. A fogyasztói hitelektől függő 
ágazatok – például a magánlakások 
építése és az autóipar – piaca több 
tagállamban jelentősen hanyatlott. 

A legutóbbi gazdasági előrejelzé-
sek – korrektív intézkedések hiányát 
feltételezve – zord képet festettek: 

Az európai gazdasági 
fellendülés terve

Az EU egyértelműen nehéz időszaknak néz elébe a következő hónapokban, mivel az európai és vi-
lággazdasági lassulás súlyos hatással van a munkahelyekre és a keresletre. Azonban a tagállamok és az 
európai intézmények – együttműködve – lépéseket tehetnek a fogyasztók és a vállalkozások bizalmának 
helyreállítása, a hitelnyújtás újraindítása, a gazdasági beruházások ösztönzése érdekében, munkahelyeket 
teremtve és segítséget nyújtva a munkanélkülieknek abban, hogy új állást találjanak. 

Ötletdíj a bürokrácia ellen

nullához közeli gazdasági növekedés, 
az EU gazdaságának elképzelhető 
szűkülése 2009-ben, illetve a mun-
kanélküliek számának 2,7 millióval 
való növekedése a következő két 
évben. Az előrejelzések óta eltelt 
hetekben a gazdasági körülmények 
tovább romlottak:

– A pénzügyi piaci körülmények 

továbbra is törékenyek, és való-
színűleg a vártnál hosszabb ideig 
maradnak kedvezőtlenek.

– A háztartások és cégek biza-
lomvesztése a vártnál jóval nagyobb 
mértékű.

– A lassulás kiterjedt a feltörekvő 
gazdaságokra is, ami kedvezőtlen 
hatással van az európai exportra. 

Az eurózóna és több tagállam gaz-
dasága már recesszióba fordult. Fennáll 
a kockázata, hogy a helyzet tovább 
romlik: az elhalasztott beruházások és 
fogyasztói vásárlások eredményeként 
csökkenő keresletből, szigorú üzleti 
tervekből, visszaeső innovációból 
és munkahelyek megszűnéséből 
álló ördögi kör jön létre. Mindez 
mély és hosszan tartó recesszióba 
taszíthatja az EU-t, amelynek során 
a gazdaság jövőre tovább csökken, és 
a munkanélküliek száma milliókkal 
növekedhet. 

A zuhanás megállításához gyors 

és határozott fellépésre van szükség. 
Európának fel kell használnia az 
összes rendelkezésére álló eszközt, 
azaz a tagállamoknak és az uniónak 
együtt kell működnie, koordinálnia 
kell az európai lépéseket, amelyek 
nagyobb méretű globális válaszhoz 
vezethetnek. A pénzügyi válság ke-
zelésében az EU biztosította, hogy az 
uniós és a nemzeti szintű fellépések 
együtt járjanak. Ennek eredményeként 
a hirtelen fellépő veszély időszakában 
stabilitás teremtődött. Ebben a hely-
zetben az uniós tagállamoknak ismét 
az EU erősségeire kell alapozniuk, 
azaz a hatékony összehangolásra, a 
stabilitási és növekedési paktum, illetve 
a lisszaboni stratégia nyújtotta hiteles 
keretekre, valamint az euró és a világ 
legnagyobb egységes piaca által kínált 
méretgazdaságossági előnyökre. 

A bizottság válasza a gazdasági 
helyzetre

Az európai gazdasági fellendülés ter-
ve képezi a jelen gazdasági helyzetre a 
bizottság által adott választ. Az előttünk 
álló válság méretét figyelembe véve az 
EU-nak összehangolt megközelítésre 
van szüksége, amely elég nagysza-
bású és nagyra törő ahhoz, hogy a 
fogyasztók és az üzleti világ bizalma 
helyreálljon. E megközelítésnek egyesí-
tenie kell az uniós és a nemzeti szinten 
rendelkezésre álló politikai eszközöket.  
A politikai eszközök többsége, különö-
sen azok, amelyek rövid távon képesek 
a fogyasztói kereslet ösztönzésére, a 
tagállamok kezében van. A tagállamok 
fiskális mozgási lehetőségeinek alap-
feltételei rendkívül különbözőek, ami 
annál fontosabbá teszi a hatékony 
koordinációt. 

 (Forrás: Európa Szerver, http://
www.euroinfo.hu/europaszerver/, 
2008. december 30.

A cikk teljes terjedelmében a kö-
vetkező linken található: 

http://www.csmkik.hu/ha/docs/
RVVSTyBJTkZPIEZVVMFS/2009/1/
eugazdifellendeif01.pdf) 
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Alkalmazható üzemanyagárak
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a Hivatalos Értesítő 51. szá-

mában tette közzé a 2009. január 1-je és január 31-e között alkalmazható 
üzemanyagárak mértékét. E szerint az 

ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 249 Ft/l, •	
a gázolaj 278 Ft/l, •	
a keverék 273 Ft/l, •	
az LPT autógáz 176 Ft/l.•	

Ha az szja-törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyag-
költséget a közzétett árak szerint számolja el, akkor nem szükséges az 
üzemanyagról számlát beszerezni.

Jegybanki alapkamat
A Magyar Nemzeti Bank 2008. decemberében két alkalommal csök-

kentette az alapkamat mértékét. A 16/2008. (XII. 8.) MNB rendelet 2008. 
december 9. napjától 10,5%-ra, a 17/2008. (XII. 22.) MNB rendelet pedig 
2008. december 23. napjától 10,0%-ra csökkentette az alapkamatot. 
A rendeletek a Magyar Közlöny 173. illetve 188. számában kerültek 
kihirdetésre.

Elfogadták az adómódosításokat
A Parlament december 8-án elfogadta a 2008. évi LXXXI. törvényt 

az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról. Az adótörvényeket 
módosító salátatörvény – mely a Magyar Közlöny 174. számában került 
kihirdetésre – minden adónemben hoz apróbb változásokat, de az eredeti 
adócsökkentési tervek helyett a gazdaságfehérítést és az egyszerűsítést 
helyezték előtérbe a jogalkotók. A jogszabályváltozásokról érdeklődő 
tagjainkat december 16-án és január 7-én nagy sikerű rendezvényeken 
tájékoztattuk az APEH szakembereinek bevonásával. Adó- és járulékmó-
dosításokról január 21-én Szentesen és január 22-én Hódmezővásárhe-
lyen is tájékozódhatnak érdeklődő tagjaink a rendezvénysorozat vidéki 
kihelyezett helyszínein. A jogszabályváltozások gyakorlati alkalmazásáról 
2009. január 27-én további ingyenes tájékoztató rendezvényt tartunk a 
Menedzser Praxis Kft. közreműködésével, ahol APEH szakemberek, adó- és 
tb-szakértők adnak tájékoztatást, és válaszolnak a felmerülő kérdésekre. 
A rendezvények további részletei a Futár 6–7. oldalán találhatók.

a 2009. évi költségvetést megalapozó 
törvénycsomag

2008. évi LXXXII. számon fogadta el a Parlament a Magyar Köztár-
saság 2009. évi  költségvetését megalapozó egyes törvények módosítását 
tartalmazó törvényt. A jogszabály módosítja a tb-törvényeket, de az 
adózás rendjét érintő változásokat is találhatunk benne. 

Az adózás rendjéről szóló törvény módosítása tartalmazza, hogy a 
közbeszerzések nyertes vállalkozói csak akkor fizethetnek ki 200 ezer 
forintnál magasabb összeget az alvállalkozóiknak, ha azok bemutatnak 
egy 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy nincs adótartozásuk. 
Nem kell igazolást csatolni, ha a vállalkozó bejelentkezik a köztar-
tozásmentes adózói adatbázisba, amit az adóhatóság havonta frissít. 
Az adatbázis 2009 februárjától működik majd, és elektronikusan 
lehet bejelentkezni.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
törvény úgy változik, hogy egységesül a 3 százalékos munkaadói és az 
1,5 százalékos munkavállalói járulék alapja. A korábbi felsorolást az első 
esetben a társadalombiztosítási, míg a másodikban az egészségbiztosítási 
járulékalap váltja fel.

A tb-törvény módosításával növekszik a kiegészítő tevékenységet foly-
tató vállalkozók egészségügyi szolgáltatási járuléka. Az eddig havi 4350 
(napi 145) forint, havi 4500 illetve napi 150 forintra emelkedik. A törvény 
rendelkezései a Magyar Közlöny 174. számában tekinthetők meg.

Széchenyi Kártya kamattámogatás
A kormány 1084/2008. (XII. 18.) számon határozatot alkotott a Szé-

chenyi Kártya program folytatásának feltételeiről szóló 1015/2008. (III. 
12.) korm.-határozat módosításáról. A módosítás értelmében a 2009. 
január 1. és december 31. között a Széchenyi Kártya program keretében 
kibocsátott kártyákhoz 10 millió forint hitelösszegig 365 napra 2 száza-
lékpont kamattámogatást biztosít. A minisztérium a kamattámogatásra 

vonatkozó rendelkezések beépítésén túl kérte a szabályzatokban az al-
kalmazható kamatfelár évi max. 6%-ról max. 4%-ra történő csökkenését 
is átvezetni, így a kártya 2009-ben kedvezőbb feltételekkel igényelhető, 
mint az előző évben. A kormányhatározat a Magyar Közlöny 182. szá-
mában jelent meg.

Elektronikus beszámolóküldés
A TEÁOR egyszerűsítéseket tartalmazó törvénycsomagban – 2008. 

évi XCVI. törvény – fogadta el a Parlament a cégtörvény módosítását 
is, amelynek az egyik legfontosabb eleme, hogy a cégeljáráshoz hason-
lóan elektronikus útra tereli a beszámolók közzé tételét is. A beszámoló 
benyújtásának az elmaradása akár a cég törlésével is járhat. 

A 2008-as évről szóló beszámolót 2009. május 1-jétől már csak 
elektronikus úton, a kormányzati portálon keresztül kell megkül-
deni a Céginformációs Szolgálat részére. Megszűnik az eddig előírt 
párhuzamos eljárás, amikor is a cégbírósághoz és a cégszolgálathoz 
is kellett beszámolót küldeni. Az elektronikus benyújtással ugyanis 
a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség együttesen teljesíthető, 
amiről az adóhatóság is azonnal értesülhet. A jogszabály további 
rendelkezéseket tartalmaz a beküldő személyével, a közzététellel 
kapcsolatos előírásokról, illetve a mulasztásról és annak következmé-
nyeiről. A további rendelkezések a Magyar Közlöny 183. számában 
tekinthetők meg.

Az adójegyigénylés
A 31/2008. (XII. 19.) PM rendelet módosította az adójegy igénylésére, 

visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 
14/1998. (IV. 30.) PM rendelet szabályait. 

Az új, januártól alkalmazandó előírások értelmében az importőr adó-
jegy-felhasználó, valamint a nem bejegyzett kereskedő számára fizetési 
halasztás mellett a megrendelt adójegy abban az esetben adható ki, ha a 
kiadást megelőzően a Jöt. 98. § (6) bekezdésében előírt nagyságú biztosíték 
rendelkezésre állását az importőr adójegy-felhasználó, valamint a nem 
bejegyzett kereskedő igazolja. Biztosítékként készpénz vagy a Jöt. 7. § 43. 
pontja szerinti pénzügyi biztosíték fogadható el. Az adójegyeket február 
elsejétől az adójegy-felhasználó személyesen, írásban meghatalmazott 
képviselője vagy – jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli szervezet 
esetén – törvényes képviselője útján veheti át. Az adójegy-felhasználó 
a bélyegzőlenyomatát az első adójegy-megrendelés alkalmával köteles a 
hivatalnak megküldeni, és a továbbiak során gondoskodni az esetleges 
változások haladéktalan bejelentéséről. A rendelet a Magyar Közlöny 
183. számában olvasható.

Minimálbér, garantált bér
A 321/2008. (XII. 29.) korm.-rendelet tartalmazza a kötelező legkisebb 

munkabér és a garantált bérminimum januártól, illetve júliustól hatályos 
szabályait. Eszerint a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló 
részére megállapított minimálbér a teljes munkaidő teljesítése esetén 
2009. január 1-jétől havi bér alkalmazása esetén 71 500 forint, heti bér 
esetén 16 500 forint, napi bér esetén 3290 forint, órabér alkalmazása 
esetén 411 forint.

A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakkép-
zettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált 
bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2009. január 1-jétől 
havi bér alkalmazása esetén 87 000 forint, heti bér esetén 20 000 forint, 
napi bér esetén 4000 forint, órabér esetén 500 forint. A garantált bérmini-
mum a fenti munkavállalók esetében 2009. július 1-jétől 2009. december 
31-ig havi bér alkalmazása esetén 87 500 forintra, heti bér esetén 20 100 
forintra, napi bér esetén 4030 forintra, órabér alkalmazása esetén pedig 
503 forintra emelkedik.

Az új jogszabály a korábbiakhoz képest nem veszi figyelembe a 
gyakorlati idő hosszát, azaz minden érintett munkavállaló kapcsán 
egységesen határozza meg a garantált bér összegét. Újdonság to-
vábbá, hogy kikerült a rendeletből az az előírás is, miszerint az 50 
év feletti munkavállalóknak a végzettségüktől függetlenül garantált 
bérminimum jár.

Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények száz százalékos 
és a teljes munkaidő teljesítése esetén a munkavállaló havi munka-
bérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől 
függő mozgóbér-együttes) kötelező legkisebb összege 2009. január 
1-jétől ugyancsak 71 500 forint. A középfokú végzettséget, szakkép-
zettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak esetén a garantált 
bérminimum összege teljesítménybérezés esetén 2009. január 1-jétől 
87 000 forint, 2009. július 1-jétől 2009. december 31-ig 87 500 forint. 
A jogszabály elfogadásával egyidejűleg a korábban alkalmazandó, a 
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
megállapításáról szóló 316/2005. (XII. 25.) korm.-rendelet hatályát 
vesztette. 
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2008. január 1-jétől teljes egészében kötelező 
és közvetlenül alkalmazandó valamennyi európai 
uniós tagállamban a gazdasági tevékenységek 
statisztikai osztályozásának rendszeréről szóló 
európai tanácsi rendelet. Ennek következtében 
a TEÁOR és a szakmakód struktúra jelentősen 
megváltozott, ezért a tevékenységi besorolások 
módosítását az adminisztratív nyilvántar-
tásokban is át kell vezetni. Az átsorolások 
megvalósítását nehezíti az a tény, hogy az új 
nomenklatúrák (TEÁOR ’08, szakmakód ’08) 
részletesebbek, és struktúrájuk lényegesen eltér 
a jelenlegiektől, ezért az esetek mintegy felében 
nem végezhető el automatikus átsorolás, az új 
nomenklatúrák szerint helyesen besorolni a 
gazdasági szervezetek és a magánszemélyek 
tevékenységeinek többségét csak az adózók 
közreműködésével lehet.

Cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, 
jogi személyiséggel nem rendelkező társa-
ságok

Azon 2008. január 1. napján a cégjegyzékbe 
bejegyzett, a létesítő okiratban feltüntetett tevé-
kenységi körök vonatkozásában, valamint azon 
2007. december 31. napjáig az állami adóhatósághoz 
közvetlenül bejelentett – a létesítő okiratban fel nem 
tüntetett – tevékenységi körök vonatkozásában, 
amelyek automatikusan – az adózók közreműkö-
dése nélkül – nem sorolhatóak át, az átsorolást az 
érintett cégeknek kell változásként bejelenteniük 
a 2009. évi első adómegállapítási időszakról szóló 
adóbevallásukkal – ideértve az adókötelezettség 
hiánya miatt benyújtott bevallás helyettesítő 
nyilatkozatot is – egyidejűleg (pl. január hónapról 
február 12-ig benyújtandó havi adó- és járulékbe-
vallással egyidejűleg). Az érintett cégek a T201T 
számú adatlapon kötelesek a változásbejelentési 
kötelezettségüknek eleget tenni.

Cégbejegyzésre nem kötelezett jogi sze-
mélyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
egyéb társaságok és szervezetek, valamint 
külföldi vállalkozások

Végleges határidők a TEÁOR  
és a szakmakódok átsorolására
A 2009-es első adómegállapítási időszakról szóló adóbevallással, az éves bevallásra 

kötelezett adózók esetében a 2008-as évről benyújtandó éves adóbevallással egyidejűleg 
kell a tevékenységi kör megfelelő módosítását változásként bejelenteni az adóhatósághoz 
– olvasható az APEH december 20-án  közzétett tájékoztatójában. 

 Azon 2007. december 31. napjáig az ál-
lami adóhatósághoz közvetlenül bejelentett 
tevékenységi körök vonatkozásában, amelyek 
automatikusan – az adózók közreműködése 
nélkül – nem sorolhatóak át, az átsorolást az 
érintett cégeknek kell változásként bejelenteniük 
a 2009. évi első adómegállapítási időszakról 
szóló adóbevallásukkal – ideértve az adókö-
telezettség hiánya miatt benyújtott bevallás 
helyettesítő nyilatkozatot is – egyidejűleg (pl. 
január hónapról február 12-ig benyújtandó 
havi adó- és járulékbevallással egyidejűleg). Az 
érintett cégek a T201 számú adatlapon köte-
lesek a változásbejelentési kötelezettségüknek 
eleget tenni.

Egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező 
vállalkozók

 Azon 2007. december 31. napjáig az egyéni 
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók 
nyilvántartását vezető szerv nyilvántartásába 
bejegyzett tevékenységi körök vonatkozásában, 
valamint azon 2007. december 31. napjáig az 
állami adóhatósághoz közvetlenül bejelentett 
– az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendel-
kező vállalkozók nyilvántartását vezető szerv 
nyilvántartásában nem szereplő – tevékenységi 
körök vonatkozásában, amelyek automatikusan 
– az adózók közreműködése nélkül – nem 
sorolhatóak át, a tevékenységi kör megfelelő 
módosítását az érintett egyéni vállalkozóknak 
kell változásként bejelenteniük az állami adó-
hatósághoz a 2009. évi első adómegállapítási 
időszakról szóló adóbevallásukkal – ideértve az 
adókötelezettség hiánya miatt benyújtott bevallás 
helyettesítő nyilatkozatot is – egyidejűleg (pl. 
január hónapról február 12-ig benyújtandó 
havi adó- és járulékbevallással egyidejűleg). Az 
érintett egyéni vállalkozóknak ehhez a T101E 
számú adatlapot kell használniuk.

Egyéni vállalkozói igazolvánnyal nem 
rendelkező, adószám birtokában adóköteles 
tevékenységet folytató magánszemélyek

Azon 2007. december 31. napjáig az állami 
adóhatósághoz közvetlenül bejelentett tevékeny-
ségi körök vonatkozásában, amelyek automati-
kusan – az adózók közreműködése nélkül – nem 
sorolhatóak át, a tevékenységi kör megfelelő 
módosítását az érintett adózóknak kell válto-
zásként bejelenteniük az állami adóhatósághoz a 
2009. évi első adómegállapítási időszakról szóló 
adóbevallásukkal ideértve az adókötelezettség 
hiánya miatt benyújtott bevalláshelyettesítő 
nyilatkozatot is – egyidejűleg (pl. január hónapról 
február 12-ig benyújtandó havi adó- és járulék-
bevallással egyidejűleg). Az érintett adózók T101 
számú adatlapon kötelesek a változásbejelentési 
kötelezettségüknek eleget tenni.

Éves adóbevallók
Az adóhatóság kiemeli, hogy a fentiekben 

foglaltaktól eltérően, az éves bevallásra kötelezett 
adózók a 2007. december 31. napjáig bejelentett, 
automatikusan át nem fordítható tevékenységi 
körük változását a 2008. évről benyújtandó 
éves adóbevallásukkal egyidejűleg kötelesek 
bejelenteni az állami adóhatósághoz (pl. in-
gatlant bérbeadó adószámos magánszemélyek 
a 0853-as bevallással egyidejűleg).

Nyomtatványok elérése
Az előzőekben hivatkozott, T201T, T201, 

T101E és T101 számú adatlapok kereskedelmi 
forgalomban nem kaphatóak, kizárólag az APEH 
honlapjáról (www.apeh.hu) tölthetőek le. A 
nyomtatványok elektronikus úton, személyesen, 
meghatalmazott által, illetve postai úton is 
benyújthatóak. A változásbejelentés költség- és 
illetékmentes. Az ügyfélkapus regisztrációval 
rendelkező adózók részére a változásbejelentési 
kötelezettség teljesítése előtt javasoljuk a be-
jelentett adataik (beleértve a tevékenységeik) 
interneten történő lekérdezését.

A TEÁOR és a szakmakód konverziót érintő 
változásbejelentési kötelezettséggel kapcsolatos 
részletes információk megtekinthetők a http://
www.apeh.hu/Adózási információk/Adózás 
rendje oldalon.

Az új TEÁOR ’08 és szakmakód ’08 nomenk-
latúrák, a tartalmi meghatározások, valamint a 
fordítókulcsok a Központi Statisztikai Hivatal 
honlapján (www.ksh.hu) megtekinthetőek. 

Clusters in Europe
A Pólus Programiroda az Európai Bizottsággal együttműködve 

január 26–27-én két napos nemzetközi konferenciát rendez a 
fenti címen. A rendezvény célja, hogy az EU újonnan elfogadott 
klaszterpolitikája, illetve a legjobb európai klasztergyakorlatok 
ismeretében alakítsuk a közép-európai fejlesztési gyakorlatot, illetve 
a konferencia keretében bemutassuk a magyar klaszterpolitika sa-
játosságait, az egyedi kihívásokat és az azokra adott válaszokat.

Helyszín: Budapest, Marriott Hotel (Budapest, Apáczai Cs. 
J. u. 4.)

Jelentkezési határidő: január 21.
Bővebb információ a www.polusprogram.eu honlapon található, 

vagy a kommunikacio@magzrt.hu e-mail címen kérhető.

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara által 2008. évre 
kiírt „Magyar Kézműves Re-
mek” cím átadási ünnepség 
január 21-én (szerdán) 14.30 
órakor lesz a Magyar Mező-
gazdasági Múzeum (Budapest, 
XIV. kerület, Városliget) kon-
ferenciatermében. A díjnyertes 

alkotásokból rendezett kiállítás 
megnyitására a címátadást 
követően kerül sor. A kiállítás 
2009. február 10-ig tekinthető 
meg. Minden érdeklődőt sze-
retettel várunk.

Gálné Nagy Ildikó 
a CSMKIK Kézműves 

Galériájának elnöke

Kézműves remek cím  
átadási ünnepség
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A Nemzeti Szakképzési és Felnőtt-
képzési Intézet és az MKIK között 
megkötött megállapodás keretében 
2008-ban a Csongrád Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara újra lehető-
séget kapott arra, hogy a Szociális 
és Munkaügyi Minisztérium anyagi 
támogatásával megtartsa az immáron 
hagyománnyá vált pedagógiai és 
módszertani felkészítő tanfolyamát a 
gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati 
képzést nyújtók számára. 

A tanfolyamot az oktatási igazga-
tóság munkatársai szervezték, belső 
és külső szakemberek bevonásával, 
tavaly novemberben. Mivel az anyagi 
keretek szabottak voltak, a programot 
kiemelten azon gazdálkodóknak 
ajánlottuk, akik a tanulószerződés 
rendszerében most vállaltak elő-
ször szerepet. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel azokat sem zártuk 
ki, akik a képzésben ismereteik 
felfrissítésére jelentkeztek. Azok a 
tanfolyami hallgatók, akik legalább 
három foglalkozáson részt vettek, a 
képzésről az MKIK és a CSMKIK 
által nyilvántartott tanúsítványt 
kaptak. A tanúsítvány a gyakorlati 
képzőhelyek emelt szintű ellenőrzésé-
nél elfogadásra kerül, mint minimális 
pedagógiai felkészültséget igazoló 
okirat. A nyolcvanöt jelentkező 
közül hetvenheten kapták meg a 
részvételt igazoló dokumentumot, 
ami jelzi a program iránti érdeklődést 
és elkötelezettséget.

A tematika és a képzés módszer-
tanának összeállításában lényeges 
szempont az volt, hogy az elméleti 
előadások mellett lehetőség legyen 
konzultációs beszélgetésekre, az 
általánosan vagy éppen egyedi mó-
don felmerülő problémák megbe-
szélésére. 

Konfliktuskezelés
A résztvevők többsége Fodor Sán-

dor pszichológus előadását kiemel-
kedően hasznosnak és érdekesnek 
tartotta. Előadása elsődlegesen az 
emberi megismerés alapjelensé-
geiről, a serdülőkor pedagógiai és 
pszichológiai sajátosságairól, és a 
személyiségről alkotott összkép 
kialakulásának folyamatáról szólt, 
de az emberi kapcsolatrendszerek 
természete, így a kommunikáció, 
a konfliktus és a konfliktuskezelés 
problémaköre is lényeges eleme volt 
mondanivalójának. A gyakorlati 
oktatóknak tapasztalataink szerint 
ezen a téren van leginkább szükségük 
módszertani támogatásra, nagy az 
igényük az önismeretük elmélyítésé-
re, a konfliktusok hatékony megoldá-
si módszereinek elsajátítására, így az 
olyan előadások, amelyek a személyes 
motiváció tisztázását a gyakorlati 
oktató szerepkörének és az azzal 

Hetvenheten végeztek a kamarai kurzuson

Pedagógiai tanfolyam gyakorlati oktatóknak

kapcsolatos kihívásoknak a minél 
pontosabb megértését szolgálják, 
nagy érdeklődésre találnak. 

Mester és tanítvány
Nagy Ferenc, a Csongrádi Oktatási 

Központ Sághy Mihály Szakképzõ 
Iskola, Középiskola és Kollégium 
Tagintézmény vezetőhelyettese mód-
szertani előadásában elsődlegesen a 
mester és tanítvány viszonyát, sze-
mélyes és személyközi kompetenciák 
kérdéskörét járta körül, de emellett 
a munkahely tárgyi és személyi fel-
tételeinek optimális kialakításáról, a 

képzés tervezéséről és a tanulási fo-
lyamat sajátosságairól adott elmélyült 
elméleti és nagyon hasznos gyakorlati 
ismereteket hallgatóságának. 

Reformok a szakképzésben
A szakképzésben zajló reform-

folyamatok szükségessé teszik az 
azokról való folyamatos tájékozódást, 
amit a jelen képzés keretében Siposné 
Magony Mária kamarai szakképzési 
tanácsadó segített rendkívül alapos és 
lényegre törő előadásával. Mondan-
dója a szakképzés változásával össze-
függésbe hozható új fogalomrendszer 
bemutatására főkuszált, főként a 
megreformált OKJ-re alapozott 

modul rendszerű és kompetencia 
alapú képzés sajátosságaira. 

Terepen
Az ötször öt órás képzés keretében 

a gyakorlati tapasztalatszerzésre az 
általunk terepgyakorlatnak nevezett 
foglalkozás nyújtott lehetőséget. A 
kamarai szakképzési munkatár-
sak kíséretében és moderálásával 
a résztvevők szakmai területéhez 
közel álló gyakorlati képzőhelyeket 
látogattak meg. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy a tanfolyami hallgatók 
közül többen önként vállalták, hogy 
a bemutató foglalkozást előkészítik 
és a látogatásokat vállalkozásuknál 
lehetővé teszik. A hallgatóság és a 
szervezők nevében is ezennel sze-
retnénk megköszönni Orcsik Sándor 
CSMKIK alelnök, Ludányi Olga 
kozmetikus mester, Rocskár György 
üzletvezető, Makráné Huszta Julianna 
és Vékony Béla szakoktatók készséges 
közreműködését. Az elégedettségi 
visszajelzések alapján a jövőbeli 
képzésekbe hasonló programelemet 
mindenképpen be kell építeni, hisz 
az egymástól tanulást ezek a mód-
szertani bemutatók és a tapasztalatok 
kiscsoportos feldolgozása hatékonyan 
segítik. A terepgyakorlatot biztosító 
vállalkozásoknak – Orcsik Műhely 
Kft., Olga Kozmetika, Alabárdos Ét-
terem, COOP Szeged Zrt. és az ,,SK” 
Asztalosipari Kft. – köszönet, hogy 
helyet, lehetőséget biztosítottak a 
program sikeres lebonyolításához.

Igények és elvárások
A szakképzés szereplőinek köz-

vetlen találkozása elengedhetetlen 
az igények és elvárások kölcsönös 
feltérképezése érdekében. Záró fog-
lalkozásunkkal erre szerettünk volna 
lehetőséget nyújtani, így Solticzky 
Józsefet, az 1000 Mester Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Kft. ügyvezetőjét kértük 
fel arra, hogy a TISZK-rendszer 
kiépítésének szükségességét, fo-
lyamatát, és ezen belül a gazdasági 
szereplők helyét és a gyakorlati 
képzőhelyek jövőbeli szerepét vá-
zolja fel. Keveiné Mészáros Erika, a 

Hansági Ferenc Vendéglátó-ipari és 
Idegenforgalmi Szakközépiskola és 
Szakiskola igazgatója pedig a modul 
rendszerű képzés és a képzőhelyekkel 
való kapcsolattartás egy lehetséges 
modelljét mutatta be saját iskolája 
gyakorlatából. 

Ablak a világra
A Csongrád Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara több olyan nemzetközi 
projektben is részt vesz, amelyekben 
számítunk a gazdálkodó szervezetek 
aktív közreműködésére. Egy ilyen 
tanfolyam jó alkalom a tájékoztatásra 
és egyben a vállalkozók, gyakorlati 
képzők bevonására. A hallgatóság 
dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna be-
mutatójával megismerkedhetett 
az EUKONA programmal, amely 
keretében az élelmiszer szektorban a 
fenntarthatóság integrált oktatásához 
tananyagfejlesztés és innovatív mód-
szerek kipróbálása folyik. A LEPEX 
Leonardo projektet Gál Zsuzsanna 
ismertette, ennek az adott különös 
aktualitást, hogy a programnak 
ebben a fázisában éppen a gyakorlati 
oktatók kompetencia profiljának és 
a számukra kifejlesztendő tréning-
program teszteléséhez a tanfolyami 
résztvevők kérdőívek kitöltésével 
aktívan hozzá tudtak járulni. 

Folytatni kell
A kamarai szervező munkatársak 

számára az elégedettségi mutatók 
azt jelzik, hogy szükség van ha-
sonló felkészítésekre, a módszerek 
változatos bemutatására és alkalma-
zására. Örömünkre szolgál, hogy a 
novemberi programunk elérte célját, 
és hogy a leszűrt tapasztalatok és a 
hallgatóság visszajelzései jó alapul 
szolgálhatnak arra, hogy a soron 
következő képzést még inkább kö-
zelítsük a gyakorlati képzést nyújtó 
gazdálkodók és gyakorlati oktatók 
speciális szükségleteihez.

Köszönjük előadóink és közre-
működő partnereink támogatását 
és a hallgatóság aktív részvételét. 
Továbbra is számítunk együttmű-
ködésükre.

Gál Zsuzsanna

A foglalkozások elméletből…

… és gyakorlatból álltak.
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Az elmúlt évtizedek nagymértékű 
változást hoztak a szépségiparban is. 
Megannyi szépülni vágyó ember veheti 
igénybe a legújabb kémiai, biokémiai, 
biológiai kutatások eredményeként 
piacra kerülő készítményeket. Mégsem 
csak a krémeké, pakolásoké, készítmé-
nyeké, a modern technikáé a vezető 

A Magyar Fodrász-kozmetikus Egyesület november 16-án a Szeged-
Móravárosi Szakközép- és Szakiskolában rendezte meg a felnőtt, ifjúsági 
és tanuló országos bajnokságot. Az iskola már nem először biztosított 
helyszínt az egyesület szakmai rendezvényeihez, versenyeihez. Az intézmény 
alapítása óta kiemelt figyelmet szentel a szépségiparban zajló képzéseknek, 
a környék szakember-utánpótlásának egyik központja. Megnyitó beszé-
dében Hajas László elnök és Feketű Béla, az iskola igazgatója is kiemelte, 
hogy Szeged városa a szépségipar egyik szakmai fellegvára.

Ismét Szegeden rendezték a fodrászok és kozmetikusok országos bajnokságát

Szépségipar a móravárosi iskolában

szerep, nem szabad megfeledkeznünk 
az emberről, a szakmáját, hivatását 
magas szinten művelő mesterről.

„A jó pap is holtig tanul!” Az igazság 
azonban az, hogy reverenda nélkül 
is megtapasztalhatjuk, hogy szinte 
életünk végéig tanulni kell. A tanulás 
csupán elhatározás kérdése, igaz ehhez 
társulnia kell a tanulás iránti igénynek 
is. Aki naprakész akar lenni, és folya-
matosan fejlődni egy szakterületen, 
elengedhetetlenül szükséges, hogy 

képezze magát, kortól függetlenül. 
Nincs tökéletes munkavégzés, de 
van belső igény a jobb, tökéletesebb 
munkavégzésre, a szakterületünkön 
való elmélyedésre. Egy oklevél meg-
szerzésével nem ért véget a folyamat. 
Tanulás, tudás annyit jelent, mint 
állandó növekedés, fejlődés. Egy olyan 
volumenű verseny, mint az országos 
bajnokság, nagyszerű lehetőséget nyúj-
tott a versenyzőknek és a nézőknek 
arra, hogy új technikákat, trükköket, 
fortélyokat sajátítsanak el.

Bár a bajnokság végén – ahogy 
illik – hirdettek bajnokot és dobogós 
helyezéseket, adtak át ajándékokat, 
mégis a verseny a tanulás, a szakma 
fejlődése jegyében zajlott.

Feketű Béla igazgató
Szeged-Móravárosi 

Szakközép- és Szakiskola

Piros pont mindenkinek
Az idei országos bajnokság rendhagyó volt, mivel több nemzet-

közi kategória is képviseltette magát, hiszen a világbajnokságokon 
ezek már létező versenyszámok. Ugyanakkor ez meg is nehezítette a 
szervezők és a résztvevők munkáját, mert ami a világbajnokságon 3-4 
nap alatt zajlik le, az most egy napba lett sűrítve. A szegedi szervezők, 
a Magyar Fodrász-kozmetikus Egyesület vezetősége és Hajas László 
elnök munkája ez. Többek között kiemelném Tombáczné Szemerédi 
Zsuzsannát, Feketű Bélát, a Móravárosi Szakközép- és Szakiskola 
igazgatóját, mert nélkülük ez az országos bajnokság nem jöhetett 
volna létre. Jó volt látni a nagyon színvonalas és sokrétű alkotásokat 
a páston. Nagyon sok díj lett kiosztva, amelynek következtében sok 
boldog arcot lehetett látni.

Zsiga Renáta 

A napokban az alábbi kedves beszámolót kaptuk Hódmezővá-
sárhelyről, a ME-NA Oktatási és Szolgáltató Bt. verseny eredmé-
nyeiről: 

„2008 október 26-án Budapesten  rendezték a Magyar Országos Szak-
mai Ipartestület fodrászversenyét, amelyen Meszlényi Tamásné Marika 
tanulói is részt vettek. Idén is remekül szerepeltek, ugyanis a díjak 80%-át 
sikerült begyűjteniük.

A legsikeresebb szám a vízhullám frizura fésülése volt, mert az első 10 
helyezést mind Marika tanulói hozták el. A férfi divatfrizura-készítésben 
is remekeltek, amit felnőtteknek rendeztek, de a tanulók itt is felülmúlták 

a végzett fodrászokat. Alkalmi konty kategóriában szintén sok jó helyezés 
született (I. II. V. VII.).

A tanulók az idén is bebizonyították, hogy nem volt hiába a több 
hónapos kemény felkészülés, ami sokszor hétvégeken is folyt. Ezen az 
országos megmérettetésen büszkén állhattak a színpadra, hogy átvegyék 
a megérdemelt díjakat.”

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Igazgatóságá-
nak minden munkatársa nevében gratulálunk a tartalmas felkészítéshez, 
a szép teljesítményhez. 

Gál Zsuzsanna oktatási igazgató

Taroltak a vásárhelyi Meszlényi Tamásné Marika tanulói az országos fodrászversenyen

MOSZI verseny 2008



14 Kamarai Futár  Üzleti ajánlatok
Ukrajna

0901-01 Lucki cég (Voliny megye) hosszú 
távú együttműködés keretében kommu-
nális és hőerőművi felhasználásra kínál 
fapellet granulátumot min. 1000 tonna/hó 
mennyiségben.

ООО «АгроПродТорг», г. Луцк, 43000, 
Ukrajna, tel.: +38-099/002-82-69, +38-
0332/723-738, e-mail: agroprodtorg@list.ru 
Kontaktszemély: Tamara BZITA.

0901-02 Donyecki vaskohászati gyár 
acéltermékeket kínál (angol nyelvű termék-
ismertető rendelkezésünkre áll): melegen 
hengerelt acélrudak, melegen hengerelt 
acéllemez stb.

„ЗАО „ДонецкCталь” - металлургический 
завод”, ул. Ивана Ткаченко, 122. г.Донецк, 
83062, Ukrajna, tel./fax: +38-062/332-26-97, 
+38-063/411-55-55,

e-mail:volodko@donmz.donetsk.ua vagy 
import@donmz.donetsk.ua web: http://www.
dmz.com.ua/ kapcsolattartó: The Director of 
Direction for Foreign Operations & Sales: A. 
E. SELIVERSTOV.

0901-03 Ukrán cég palackozott (1 és 5 
literes PET palackos kiszerelés) finomított 
napraforgóolajat kínál, gyárt továbbá light 
vajat és margarint. A cég gyártókapacitása 
napraforgóolajból 450–500 tonna/hó. A válla-
lat üdítőital és polimer csomagolóanyagokat 
gyártó üzemekkel bír. (Részletesebb angol 
nyelvű ajánlat rendelkezésünkre áll.)

„Предприятие „АВИС”, ул. Пирогова 
150, г. Винница, 21000, Ukrajna, tel.: +38-
0432/351-487, 353-795, 523-389, 523-419, 
670-219, 351-487, mobil: +38-050/335-77-
98, fax: 38-0432/536-840, 536-826, 523-420, 
e-mail: maksim@avis.ua vagy avis@avis.
ua http://www.avis.ua/ kapcsolattartó: Ma-
nager of international department: Maxim 
ANTONUK 

0901-04 Ukrán egyéni vállalkozó 3000 
darab/hó mennyiségben magyar brojlercsirke 
keltetőtojást vásárolna.

„СПД „ГА ПОНЕНКО В.  В.”,  пр. 
Воссоединения, 7-А. к. 513. г.Киев, 
02160, Ukrajna, tel./fax: +38-044/451-44-
83. Kontaktszemély: Viktória Vasziljevna 
GAPONENKO.

0901-05 Ukrán vállalat baromfi és 
sertéshús magyarországi beszerzésében 
érdekelt.

„Ровненская городская организация 
работодателей „Союз работодателей”, ул. 
Киевская, 98-А. г. Ровно, 33027, Ukrajna, tel.: 
+38-0362/288-565, mobil: +38-050/375-23-31, 
+38-067/729-63-10, tel./fax: +38-0362/288-
429, e-mail: spilka56@mail.ru Elnök: Jurij 
Alekszejevics MITYIN.

0901-06 Ukrán energetikai cég biomassza 
és alternatív tüzelőanyagok előállításával, 
műszaki ellátásával, késztermékek belföldi 
és export értékesítésével foglalkozó magyar 
vállalatokkal és tudományos intézményekkel 
való együttműködésben érdekelt.

НЭП «ЭнергоСервис», Kijev, Ukrajna, 
tel./fax: +38-044/257-52-05, mobil: +38-
096/103-54-78, e-mail: klisch@i.ua Menedzser: 
Sztaniszláv KLISCSENKO. 

ITDH Ügyfélkapcsolati és 
Tanácsadó Központ

Az ITD-H Ügyfélkapcsolati és Tanácsadó 
Központ üzleti ajánlatai iránt e-mailben vagy 
faxon érdeklődhetnek. Kapcsolattartó: Bazsó 
Beáta, Fax: (1) 472-8140, E-mail: uzletihirek@
itd.hu

Telefon: (1) 472-8150.
0901-07 Francia ügyfél kétféle asztal 

fémszerkezetét szeretné Magyarországon 
legyártatni. A sarokvas és a zártszelvény 
standard méretű, a szükséges munkafolya-
matok a fémvágás, lemezvágás, hegesztés, 
köszörülés. A darabszám egyelőre csak 
5–5 darab mindkét fajtából. Ezen kívül 
speditőrre is szüksége van, aki dél-fran-
ciaországba (Cavaillon) el tudná szállítani 
a kész fémvázakat.

08-32/E/FR-1
0901-08 Francia vállalat, amely a tö-

megközlekedés részére fejleszt ki és gyárt 
jegykiadó rendszereket, olyan partnert keres, 
aki a rendszerintegrációban, informatikai 
fejlesztésben, és projektek lebonyolításában 
jártas. Partnereik általában informatikai 
engineering cégek, illetve nagy integrá-
torok. Partnerkapcsolataik általában az 
alábbi alapon működnek: - a cég biztosítja 
a rendszerhez szükséges speciális modu-
lokat (berendezés és szoftver), - a helybéli 

partner a rendszer többi részét biztosítja 
(berendezés és szoftver), ezekbe a megadott 
előírások szerint beépíti a cégmodulokat. 
Az együttműködés típusa szerint vagy a 
cég, vagy a helyi partner áll szerződéses 
viszonyban a megrendelővel.

08-32/E/FR-2
0901-09 Francia cég méhkaptárgyártókkal 

keresi a kapcsolatot. Fakaptárakat szeretne 
legyártatni.

08-32/E/FR-3
0901-10 Francia cég angliai kórházba be-

építendő, 48 db ügyfélfogadó pult gyártására 
keres partnert, melyet a helyszínen 2009 II. 
felében be is kellene szerelni.

08-32/E/FR-5
0901-11 Francia vállalat keres beszállító-

kat a részletes megkeresés ábráin szereplő 
archiváló szekrények fix és kihúzható pol-
caira (angolul: archival equipment / fixed 
and sliding racks). Hatalmas mennyiségről 
van szó (80 km!) így meg fogják osztani 
a megrendelést. Szállítási határidő 2009 
második felében.

08-32/E/FR-6
0901-12 Írországi nagykereskedelmi 

raktáráruház keres palackozott borokat, 
tartós élelmiszereket és gyorséttermekben 
használatos eldobható tányérokat, poharakat 
és evőeszközöket.

08-32/E/IE-1
0901-13 Holland vállalat terítőt vásárolna 

Magyarországról.
08-32/E/NL-1
0901-14 Amerikai cég bort szeretne im-

portálni Magyarországról.
08-32/E/US-1
0901-15 Németországi export és külke-

reskedelmi tanácsadással foglalkozó cég, 
olyan hazai kis- és középvállalatokat ke-
res, melyeknek segíthet a külföldi piacra 
kerülésre.

08-32/V/DE-1
0901-16 Írországi művészeti galéria bi-

zományos értékesítésre alkotásokat keres. 
(Festmények, kerámiák, szobrok stb.)

08-32/V/IE-1
0901-17 Ruházati termékek gyártásával 

foglalkozó szlovák vállalat együttműködési 
lehetőséget (gyártási, joint-venture stb.) 
keres hazai cégekkel.

08-32/V/SK-1
0901-18 Spanyol vállalat vásárolna Ma-

gyarországról mérlegeket (fürdőszobai, 
csecsemő- stb. mérleget).

08-31/E/ES-1
0901-19 Francia vállalat előadótermi 

bútorokat (felhajtható székek, karfából 
kihúzható, ill. rögzített asztalok) szeretne 
Magyarországon legyártatni. Az érdeklő-
dőknek részletes leírást küldünk!

08-31/E/FR-1
0901-20 Francia cég börtönrácsot, illetve 

rácsos ajtót gyártatna. Az érdeklődőknek 
részletes leírást küldünk!

08-31/E/FR-2
0901-21 Francia vállalat ajánlatkérése 

a párizsi Hotel Concorde Lafayette szobái 
berendezésének egy részére (ágy mögötti 
elem farészei tükör és textil nélkül, író-
asztal, öltözőasztalka) vonatkozik. A bú-
torok rétegelt forgácslemezből készülnek. 
Mennyiség: 200 szoba biztos, további 460 
opcionális. Szállítás: 2009 II. félévében, 
helyszíni beszereléssel. Az érdeklődőknek 
részletes leírást küldünk!

08-31/E/FR-3
0901-22 Francia cég fém tereptárgyakra 

(korlát, biciklitámasztó korlát, favédő korlát, 
karók stb.) keres magyarországi gyártókat. 
A beszállítói igények a reims-i villamosvonal 
kiépítésével kapcsolatosak, szállítási határidő 
várhatóan 2009 vége, 3-4 részben. Az érdek-
lődőknek részletes leírást küldünk!

08-31/E/FR-4
0901-23 Olasz cég friss és fagyasztott 

baromfi-, sertés- és marhahúst vásárolna. 
Kódszám: MIL081003

08-31/E/IT-2
0901-24 Olasz vállalat, emelőberendezéseket 

keres megvételre. Kódszám: MIL081004
08-31/E/IT-3
0901-25 Olasz cég kávét vásárolna Ma-

gyarországról. Kódszám: MIL081005
08-31/E/IT-4

0901-26 Olasz vállalat tejet venne. Kód-
szám: MIL081006

08-31/E/IT-5
0901-27 Román cég magyarországi gyü-

mölcs- és zöldségtermelőket keres. Direkt 
érdekeltek a következő termékekben: ecetben 
eltett uborka, ecetben eltett paradicsompap-
rika, paradicsompaszta (pép), konzervált 
gomba.

08-31/E/RO-1
0901-28 Ökotermesztésű ipari kender 

alapanyagú termékeket keres svéd vállalat. 
Elsősorban ágyneműhuzatnak alkalmas 
vásznak, anyagok, másodsorban készre 
varrt lepedők, paplanhuzatok, párnatokok, 
párnák, matracok és ágytakarók; női higiéniai 
termékek: betétek és tamponok; valamint 
gyermekpelenkák. Fontos, hogy a termékek 
alapanyaga ökotermesztésű kender legyen, 
amennyire csak lehet, környezetkímélő gyár-
tási eljárás mellett. A termékekben semmiféle 
vegyi anyag nem fordulhat elő.

08-31/E/SE-1
0901-29 Ruha- és kiegészítő tervezéssel 

foglalkozó svéd cég keres magyar partnert, aki 
legyártaná termékeit. Jelenleg Svédországban 
és Lengyelországban gyártatnak.

08-31/E/SE-2
Törökország

0901-30 Török cég ajánlja közúti, vasúti 
és tengeri szállítási és komplett árutováb-
bítási szolgáltatásait. Elsődleges céljuk 
a késedelem- és kármentes árutovábbí-
tás. Szállítási útvonalak: Azerbajdzsán, 
Türkmenisztán, Kazahsztán, Üzbegisztán, 
Kirgizisztán, Tadzsikisztán, Örményország, 
Grúzia, Oroszország, Jordánia, Libanon, 
Irán, Irak, Afganisztán., továbbá európai 
és balkáni országok.

Ersay International Forwarding Company, 
Address: Abidinpasa Caddesi,Celikgun 
Ismerkezi. Kat :1 No:2, Adana/Turkey. Tel.:  
+90-322-359 29 33, +90-322-359 43 64, fax: 
+90-322-359 61 58, e-mail: ersin.yelimgil@
ersaytrans.com vagy ersin@ersaytrans.net 
vagy e-mail: ersaytrans@superonline.com  
web: www.ersaytrans.com

Ausztria
0901-31 Osztrák cég Kelet-Magyarország 

területéről raktárral rendelkező kereskedelmi 
partnert keres termékeinek értékesítésére. 
Az Ingrid L. Blecha G.m.b.H. egyike Európa 
alumíniumtermékeket forgalmazó specialis-
táinak. Csövek, lemezek, profilok (C, H, I, Z, 
U, L, T) zártszelvények, lapos és körszelvényű 
rudak és még sok egyéb minőségi termékeket 
forgalmaz. A műanyagipar számára granu-
látum továbbítására alkalmas csővezetékeket 
forgalmaznak. Raktáron vannak csőkötők, 
csőbilincsek, acélspirálos tömlők, kuplungok 
stb. Kistételes megrendelés bármikor lehet-
séges. A listától eltérő méret vagy speciális 
profil beszerzése sem jelent problémát. A cég 
kerítéselemek forgalmazásával is foglalkozik, 
speciális profilok kapu- és kerítésépítéshez 
is. A magyar cégek, forgalmi adó nélkül, 
nettó áron vásárolhatnak, ennek feltétele 
egy közösségi adószám. Heti körjáratunk 
keretében, vagy spedícióval kiszállítják a 
náluk vásárolt termékeket. Magyar anya-
nyelvű munkatársakkal is rendelkeznek, 
így nem szükséges a német nyelvismeret. 
2009-től bővíteni kívánják szolgáltatásai-
kat: nagy teljesítményű gépeikkel  kis- és 
nagyszériás precíziós vágást, darabolást 
is vállalnak.

(Az üzleti ajánlatokhoz tartozó cégadatokkal 
kapcsolatban az Ön vállalkozás adatainak 
megadásával (cégnév, cím, kapcsolattartó neve, 
telefon, faxszám, e-mail cím, esetleg weboldal 
elérhetősége) Tóthné Horváth Mónikánál ér-
deklődhet a horvath.monika@csmkik.hu e-mail 
címen vagy a 62/426-149-es faxszámon.)

0901-32 Az alsó-ausztriai székhelyű APV 
Technische Produkte GmbH  mezőgazdasági 
gépek fejlesztésével és gyártásával foglal-
kozik. Az APV munkagépek időtakarékos 
üzemeltetésükkel, gazdaságosságukkal és 
nagy termelékenységükkel tűnnek ki. A 
cég termékpalettája: 1. Szórástechnika: 
elektromos kis szóróberendezések KS 40 
/KS 40 WD (ideális kertekhez, sport- és 
golfpályákhoz, közterületekhez); elektromos 
univerzális szóróberendezés Streuprofi 
Plus (talajművelés egy munkamenetben, 
aprómag szórógép); téli útszolgálat mun-
kagép WD 100 (sószórásra); 2. Vetés- és 
ápolástechnika: Pneumetikus vetőgép PS 
250; fésűs borona, különböző kultúrákhoz; 
3. Permetezéstechnika: Akkumulátoros 

permetezőgépek, AkkuStar és AkkuRoll. 
Olyan magyarországi forgalmazót, képviselőt 
keresünk, aki mezőgazdasági, beszállítói 
tapasztalattal rendelkezik. Az APV hosszú 
távon a megfelelő partnerrel egy vegyes vál-
lalat létrehozásában gondolkodik. Árlisták, 
kondíciók és további információ a z.szinte@
ecoplus.at e-mail címen vagy a 06 /20/ 399 
0237 telefonszámon. 

Pakisztán
0901-33 Pakisztáni képviselő és ügy-

nöki cég a következő termékek gyártóival 
szeretné felvenni a kapcsolatot: élelmiszer 
színezékek és összetevők, természetes és 
mesterséges színezékek, élelmiszer- és gyógy-
szeripari vegyi anyagok; gyógyszerészeti, 
élelmiszer- és kozmetikai ipari alapanyagok; 
vegyi- és nyersanyagok; színezékek szap-
pan- és mosószergyártáshoz; élelmiszer- és 
gyógyszeripari gépek, csomagolóanyagok; 
BOPP film; színezőanyagok, oldószerek, 
gyanták; autóiparban használt ragasztó-
anyagok (adhesive chemicals for automotive 
industry); használt nyomdaipari gépek és 
egyéb használt gépek.

VOGUE AGENCY, P.O.Box: 3576, Karachi 
(Pakistan), e-Mail: vogueagency@yahoo.
com

0901-34 Sportruházatgyártó pakisztáni 
cég (kötő-, festő- és szövőgépekkel felszerelt, 
hímzési és nyomtatási lehetőséggel is rendel-
kezik) ajánlja termékeit: importőröket, diszt-
ribútorokat és nagykereskedőket keres.

BR, Zahid Javed , CA SPORTS, DASKA 
ROAD, BOGRA, SIALKOT, PAKISTAN, Tel.: 
0092-523-552188, 258056,-7, fax: 0092-523-
553825, e-mail:manager@ca-sports.com.pk 
web:www.ca-sports.com.pk

0901-35 Pakisztáni szövetgyártó cég 
ajánlja termékeit: ponyva, kátrányos ponyva, 
sátor, vászonárnyékolók, vászontáskák, sport- 
és bevásárlótáskák, hevederek, vízhatlan 
takarók, járműtakarók, textilszűrők, „ribstop 
fabric and newar (tape) ropes”.

Feroz Ahmed Shamsi, Shamsi Pakistan 
(Pvt.) Ltd., City Office: 705 – Kashif Centre, 
Shahrah-e-Faisal, Karachi – Pakistan. Phones 
(92 21) 5661512 & 5661513, Fax: (92 21) 
5661514 & 4545481; Mills: F/582 S.I.T.E. 
Karachi., GSM 00 92 300 8231306, 00 92 
345 2065639, 00 92 300 9242033, fax : 00 92 
21 5661514, web: www.shamsipakistan.com 
e-mail: shamsi.pk@cyber.net.pk

Indonézia
0901-36 Kelet-Jáva, Indonézia egyik legna-

gyobb fonalgyártó cége ajánlja környezetbarát 
termékeit: pamutfonal, TC fonal, színes fonal, 
melyek változatos célokra használhatóak fel 
(pl. kötött kesztyűk, takarók, törülközők, 
denimszövetek, szövetbélések – cipőkhöz, 
táskákhoz -, kötött és szőtt szövetek, zoknik, 
takarók, kárpitok stb.).

Wibowo Hadi Purnomo, PT. Ever Tekstindo, 
e-mail: purnomo83@hotmail.com

Bosznia-Hercegovina
0901-37 Bosnyák befektetési lehetőség: 

„Eko-Village“ Boračko Lake project. Stra-
tégiai partnert keresnek Magyarországról a 
projekt megvalósításához. A projekt fő célja 
Bosznia-Hercegovina legvonzóbb természeti 
kincsének a felértékelése, mely bemutatja 
a Boracko tavat és környezetét, a Neretva 
és Rakitnica folyók által körülvett eddig 
felfedezetlen kanyont éppúgy, mint Prenj, 
Bjelasnica, Visocica, Cvrsnica és Borasnica 
hegyeit. A projekt koncepciója egy nívós 
sport- és rekreációs központ létrehozása. 
(Az eredeti angol nyelvű levelet az érdek-
lődőknek kérésre megküldjük.)

Bővebb információ: web: www.ekoselo.ba  
telefon: +387 33 204 741; +387 61 518 683, fax: 
+387 33 221 674, e-mail: eko-selo@ekoselo.ba  
Magyarországi kontakt: Ms. Jasna Safhauzer, 
telefon: (1) 212 0106, (1) 212 0107.

0901-38 Bosnyák faipari együttműködési 
lehetőség:„DI „Sanica“ d.d.“ fafeldolgozó cég 
partnert keres Magyarországról. A cég ter-
melési programja a következő: friss, szárított, 
gőzölt és nem gőzölt bükk fűrészáru, bükk 
bútorelemek, szeletelt/ vágott és klasszikus 
furnérlemez, építőiparban használatos vízálló 
furnérlemez és egyéb termékek.

DI „Sanica“ d.d., Sanica, Bosnia and 
Herzegovina, web: www.disanica.ba  tel.: 
00387-37/672024, fax: 00387-37/671012, 
e-mail: disanica@bih.net.ba
Enterprise Europe Network

Az alábbi üzleti ajánlatokhoz tartozó cég-
adatokkal kapcsolatban az Ön vállalkozás 
adatainak megadásával (cégnév, cím, kap-
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csolattartó neve, telefon, faxszám, e-mail 
cím, esetleg weboldal elérhetősége) Tóthné 
Horváth Mónikánál érdeklődhet a horvath.
monika@csmkik.hu e-mail címen vagy a 
62/426-149-es faxszámon.

0901-39 Satellit tv-adások vételéhez szük-
séges kellékeket és termékeket (antennák, 
erősítőket, megosztókat, átkapcsolókat stb.) 
gyártó olasz cég kereskedelmi partnert keres 
termékeinek értékesítésére.

0901-40 Csiszolt műanyag termékek (op-
tikák, irányfények, prizmák, szenzorok stb.) 
gyártásával és fejlesztésével foglalkozó izraeli 
cég termékeire keres elsősorban közvetítőket, 
piacát szeretné kiterjeszteni.

0901-41 Csecsemők és kisgyermekek 
számára kifejlesztett antireflux ágyat gyártó 
belga cég disztribútort keres, mely vállalja a 
termék kórházak, gyógyszertárak és otthoni 
gondozással foglalkozó szervezetek felé 
történő értékesítését és kölcsönzését.

0901-42 Hagyományos és speciális (bortu-
rizmus, iskolai csoportok, szigetlátogatások) 
turisztikai csomagok kialakításával foglalkozó 
görög cég EU-beli üzleti partnereket keres, 
melyek közvetítői szolgáltatást vállalnának 
(ügynök, képviselő, disztribútor).

0901-43 Turisztikai csomagok (kirán-
dulások, üzleti és szabadidős utazások, 
információnyújtás turisták részére) szer-
vezésére specializálódott görög cég EU-s 
üzleti partnereket keres, melyek közvetítői 
szolgáltatást vállalnak.

0901-44 Nyomdai és hirdetési szolgálta-
tásokkal (digitális szektor, ofszet nyomtatás, 
hirdetési szolgáltatások) foglalkozó görög 
cég ajánlja kereskedelmi közvetítői szol-
gáltatásait, vállal gyártási és alvállalkozói 
tevékenységet.

0901-45 Bolgár cég kéztisztító gél adago-
lótartályának gyártóival és disztribútoraival 
szeretné felvenni a kapcsolatot vásárlás 
céljából. Az adagolótubus hosszának 26 
cm-esnek kell lennie.

0901-46 Svéd designer cég, mely első-
sorban ablakgyártók számára dolgoz ki 
műszaki megoldásokat, tapasztalatcseré-
ben érdekelt partnereket keres. Érdekli 
továbbá ablakgyártókkal vagy más műszaki 
tanácsadókkal történő kapcsolatfelvétel is 
az említett szektorban, hogy a svéd cég 
megossza velük az ismereteit (subcontracting 
knowledge).

0901-47 Autóiparban tevékenykedő len-
gyel cég, mely hőszigetelésre és akusztikai 
abszorbcióra specializálódott, gyártó és 
disztribútor partnereket keres hőszigetelő 
anyagok, éghetetlen anyagok, kipufogó 
hangtompítójának részegységei, elemei.

0901-48 Bolgár cég autóriasztó rendszerek 
és xenon lights gyártóival szeretné felvenni 
a kapcsolatot.

0901-49 Lett kisvállalkozás biomasszával 
működő fűtő- és villamosenergia-termelő 
egységet keres. Kapacitás: nem kell, hogy 
meghaladja a 300 kW-ot. Olyan partnert 
keres, aki adja a technológiát, a know-how-t 
és a berendezést.

0901-50 Szellőztető berendezéseket gyártó 
piacvezető svéd cég keres innovatív kiegészítő 
termékeket az energiatakarékosság, fűtő- és 
szellőztető berendezések területéről (pl. 
napenergiával működő termékek, egyéb 
energiatakarékos termékek).

0901-51 Olasz cég (jelentős bioinformatikai 
és biologiai adatbányászati háttérrel bír) 
bioinformatikai megoldások közös fej-
lesztésére és tesztelésére keres partnereket, 
különösképpen K+F együttműködést keres. 
(They offer their knowledge on microarray 
reannotation, microrna target discovery 
and pre-mirna mining to partners; they 
can share their patented algorithm with 
selected partners.)

0901-52 Koktélcseresznye, maraschino 
és aszalt cseresznye, valamint tartósított 
gyümölcsök gyártásával foglalkozó bolgár 
cég disztribútort keres termékeire.

Technology offers and 
requests

Az alábbi technológiai ajánlatokhoz tartozó 
cégadatokkal kapcsolatban az Ön vállalkozás-
adatainak megadásával (cégnév, cím, kapcso-
lattartó neve, telefon, faxszám, e-mail cím, 
esetleg weboldal elérhetősége) az eenszeged@
csmkik.hu e-mail címen érdeklődhet. (A várható 
ügyintézési idő 3-8 nap.)

0901-53 An experimental process for 
porous glass production starting from 
Cathode Ray Tube waste glass

An Italian university research group has 
experimented a thermal process aimed to the 
production of porous glass from dismantled 
Cathode Ray Tubes (CRTs). The porous glass, 
suitable for thermal and acoustic insulation, 
represents an interesting application for 
CRT waste glasses from an economic and 
environmental point of view. The team is 
looking for industrial partners interested in 
the further improvement of the process, with 
attention to the achievement of adequate 
material properties.

(TECHNOLOGY OFFER - 08 IT 55X8 
0JEA)

Detailed information:
http://www.enterprise-europe-network.

ec.europa.eu/matching/completerec.cfm?BBS_
ID=25138&COMPANY=328107

0901-54 A Novel method to deliver inhaled 
medication to infants

An Israeli SME has developed a novel solution 
that delivers liquid medication to infants requiring 
no contact with them. The solution includes a 
patented hood and nebuliser that administers 
the medication as a mist that is inhaled by the 
infant. The solution is more effective and much 
easier to apply to infants than conventional 
inhalation treatments using facemasks. Partners 
are sought for Commercial Agreements with 
Technical Assistance or Joint Ventures.

(TECHNOLOGY OFFER - 08 IL 80EP 
27KT)

Detailed information:
http://www.enterprise-europe-network.

ec.europa.eu/matching/completerec.cfm?BBS_
ID=103133&COMPANY=328107

0901-55 Biodegradable and compostable 
composites for packaging from plant 
material

An SME in the South East of England 
have designed and developed a biodegradable 
packaging material based on a composite from 
plant materials: stems and leaves of plants 
and other natural ingredients that provides 
a credible alternative to the plastics currently 
used. The company seeks a license agreement 
and would like to talk to industry in the 
packaging and manufacturing sector.

(TECHNOLOGY OFFER - 08 GB 40n6 
0IUM)

Detailed information:
http://www.enterprise-europe-network.

ec.europa.eu/matching/completerec.cfm?BBS_
ID=24430&COMPANY=328107

0901-56 New procedure to build channels 
for infrastructural needs

An inventor from Germany developed a 
new procedure to build comparatively low 
priced channels for infrastructure purposes 
monolithically on the spot. The use of special 
components in the production process and 
the manufacturing on the spot considerably 
reduces transport and material costs and 
saves production time in a large-scale. The 
technology is ready for implementation. The 
inventor is looking for partners from the 
building or construction sector and interested 
in any type of cooperation.

(TECHNOLOGY OFFER - 08 DE 1169 
27HR)

Detailed information:
http://www.enterprise-europe-network.

ec.europa.eu/matching/completerec.cfm?BBS_
ID=103023&COMPANY=328107

0901-57 Technology to dramatically 
improve the operational and economic 
dynamics of treating waste-water and sewage 
sludge using anaerobic digestion

An SME based in the South East of 
England have developed a continuous process 
for converting municipal, industrial and 
agricultural waste-water and sewage sludge into 
a sterile Advanced Treatment/ Class A material 
without the nuisance odours associated with 
treated biosolids. The technology reduces the 
need for transportation of sludge containing 
water, thus reducing cost and increasing 
efficiency. The company are looking for partners 
in industry to help market the process.

(TECHNOLOGY OFFER - 08 GB 40n6 
0IQJ)

Detailed information:
http://www.enterprise-europe-network.

ec.europa.eu/matching/completerec.cfm?BBS_
ID=24283&COMPANY=328107

0901-58 Environmentally friendly coal 
storage solution

A Latvian company is looking for the 
newest environmentally friendly technologies/
materials that can be used to cover coal stacks. 
The technology is needed to eliminate or to 
reduce air pollution with small hard particles 
close to the coal transportation zones in the 
ports. The company is looking for a technical 
co-operation agreement.

(TECHNOLOGY REQUEST - 08 LV 
58AD 27LS)

Detailed information:
http://www.enterprise-europe-network.

ec.europa.eu/matching/completerec.cfm?BBS_
ID=103168&COMPANY=328107

0901-59 Innovative Acoustic materials 
for Room & Building Acoustics, Acoustic 
Doors

An Israeli company, which specialises in 
sound design environment, is looking for 
innovative materials / products to use in a 
big variety of building projects. Ideally, the 
requested products should be performed in 
a decorative manner. The offered materials 
/ composites should be those passed the 
laboratory testing. The material / product 
requested should be fully developed.

(TECHNOLOGY REQUEST - 08 IL 80ER 
27LG)

Detailed information:
http://www.enterprise-europe-network.

ec.europa.eu/matching/completerec.cfm?BBS_
ID=103156&COMPANY=328107

0901-60 Technologies and know-how in 
household wastewater recycling

A French SME specialised in rainwater 
harvesting wants to enlarge its range of products 
and is looking for know-how & technologies 
in the field of household waste recycling 
systems. These two systems for using waters 
(from rain and household) are different and 
complementary and can lead to a complete eco-
friendly management solution for individual 
housing or collective buildings. Enterprises, 
technical centres and public organisations are 
sought for all kinds of partnerships.

(TECHNOLOGY REQUEST - 08 FR 
37M3 27NY)

Detailed information:
http://www.enterprise-europe-network.

ec.europa.eu/matching/completerec.cfm?BBS_
ID=103246&COMPANY=328107

0901-61 Technology of processing waste 
into furnace oil

Czech SME is looking for a technology of 
processing waste into furnace oil. The origin 
of waste could be industry or households. The 
SME is looking for a partner for joint-venture, 
licence agreement or technical cooperation.

(TECHNOLOGY REQUEST - 08 CZ 
0744 0J7T)

Detailed information:
http://www.enterprise-europe-network.

ec.europa.eu/matching/completerec.cfm?BBS_
ID=24905&COMPANY=328107

Közbeszerzési  
tenderfelhívások

Az alábbi tenderekhez tartozó részletes angol 
nyelvű felhívást érdeklődés esetén e-mail-en 
továbbítani tudjuk az érdeklődők részére, 
amennyiben vállalkozásadatait megadja (cégnév, 
cím, kapcsolattartó neve, telefon, faxszám, 
e-mail cím, esetleg weboldal elérhetősége). Az 
érdeklődéseket a horvath.monika@csmkik.hu 
e-mail címre küldhetik.

0901-62 Az Európai Bizottság Infrastruk-
túra és Logisztikai Iroda felhívása építőipari 
munkákra vonatkozó szándéknyilatkozatok 
benyújtására. 

0901-63 Az Európai Bizottság Infrast-
ruktúra és Logisztikai Iroda tenderfelhívása 
kültéri mobil napárnyékolók, installációk 
karbantartására vonatkozóan (maintenance 
of exterior mobile sun-shading installations). 
Pályázatok beadási határideje: 2009. február 
6. 16 óra.

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara  – az európai uniós 
finanszírozású Mentoring Business 
Transfer projekt magyarorszá-
gi koordinátoraként – ingyenes 
szakmai tanácsadást nyújt olyan 
kisvállalkozások tulajdonos-ve-
zetőinek, mely vállalkozásokban 
egy éven belül min. 50%-os tu-

lajdonosváltás következett be. A 
10 napos tanácsadás  alapvető 
vállalkozói ismeretek átadását 
foglalja magában.

További információ és jelent-
kezés: MKIK Nemzetközi Igazga-
tósága, Pálmay Flóra nemzetközi 
igazgatóhelyettes, telefon: 474-5143 
e-mail: palmay@mkik.hu .

Tanácsadás tulajdonosváltáskorHirdessen Ön is a Kamarai Futárban!
Tudja Ön, miért jó a Kamarai Futárban hirdetni?
– Közel 2500 példányban jut el a gazdasági szférában működő 

kamarai tagokhoz, vállalkozások, cégek vezetőihez, valamint a 
megye és a régió szakmai szervezeteihez, a határon túli kama-
rákhoz;

– kedvező árakon hirdethet, melyeknél a kamarai tagoknak 
további kedvezményeket biztosítunk;

– többszöri megjelenés megrendelése esetén még kedvezőbb 
hirdetési ár!

Ha január 30-ig leadja hirdetési megrendelőjét, további 20%-ot 
biztosítunk a teljes hirdetési árból!

Tapasztalja meg Ön is, és mindezt most még több kedvez-
ménnyel!

Kérjen részletes információt a futar@csmkik.hu címen vagy 
a 486-987-es telefonszámon!
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Rendezvény-visszajelző
Részvételi szándékomat előzetesen jelzem, illetve a konkrét dátummal 

megjelent rendezvények esetében egyben jelentkezem. Kérem az alábbi, 
általam X-szel megjelölt rendezvény(ek)ről további tájékoztatásukat 
megküldeni.
		Adó 2009 – január 21. (Szentes), január 22. (Vásárhely). (Bővebben 

ugyanezen az oldalon)
		Humánklub – január 22. (Bővebben ugyanezen az oldalon)
		Jogszabályváltozások átültetése a gyakorlatba – január 27. (Bővebben 

a 8. oldalon)
		Közlekedési konferencia – január 29–30. (Bővebben a 2. oldalon)
		A magyar gazdaság helyzete. Petschnig Mária Zita előadása – február 

3. (Bővebben a 2. oldalon)
A vállalkozás neve:  ..............................................................................
Címe:  .................................................................................................. .
Kontaktszemély:  ..................................................................................
Tel.: ................................................  Fax:  .............................................
E-mail: ................................................ .................................................
Kamarai regisztrációs szám: .........................     ..................................  
                                                                               Aláírás

Báli meghívó
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

február 14-én rendezi meg 

az iparosok, kereskedők, szolgáltatók  
és kézművesek hagyományos kamarai bálját 

Szegeden, a kamara székházában (Párizsi krt. 8–12.). 
A korábbi évekhez hasonlóan ez alkalommal kerül sor a kamara által alapított 

Csongrád Megye Gazdaságáért Díj és a Kézműves Mester Remek Díj átadására is.
A bálon hideg-meleg svédasztalos vacsorával, sajt- és borkóstolóval várjuk a vendégeket. 

Az ételeket a Csiszár Mesterszakács Kft. készíti.
Éjfélkor tombolasorsolás, értékes nyereményekkel.

Az est műsorában fellép a Pálinkó Lujza tánciskola Fiesta felnőtt formációs csoportja,  
bemutatót tart a Szépség és Divat Galéria, valamint a tombolasorsolás előtt fellép a Caliana Hastánc Csoport. 

A tánchoz a talpalávalót a Zsomboys együttes szolgáltatja.
A mulatság 19 órakor kezdődik.

A rendezvény partnertalálkozó is egyben, ahol a vállalkozók, cégvezetők kötetlen formában bővíthetik,  
erősíthetik üzleti és baráti kapcsolataikat.

A belépő ára: 12 ezer Ft
Jegyigénylés és információ: a CSMKIK ügyfélszolgálatán 

(Párizsi krt. 8–12.). Tel.: 62/486-987/193. E-mail: balint.tunde@csmkik.hu
Szponzori megjelenéssel, illetve a tombolasorsolás ajándékainak felajánlásával kapcsolatban kérjük,  

keresse Bálint Tünde PR- és kommunikációs menedzsert: balint.tunde@csmkik.hu. 
(A felajánlók névsorát a Kamarai Futár báli riportjában feltüntetjük.) 

február 14 • február 14 • február 14 • február 14 • február 14 • február 14 • február 14

Változtak az okmányhitelesítési  
nyomtatványok díjai!
ŰRLAPDÍJAK (2009. január  1-jétől)

Nyomtatvány .............................................................................. Díj áfával
Származási bizonyítvány ........................................................................ 300
Származási COPY ................................................................................... 150
ATA Carnet alapgarnitúra ...................................................................... 1800
ATA Carnet betétlap ................................................................................ 200
ATA Carnet fedlap+hátlap ....................................................................... 600

Az okmányhitelesítési díjak és az ATA Carnet-val kapcsolatban elhelyezendő 
óvadék tekintetében nem történt változás, továbbra is a korábban alkalmazott 
hitelesítési díjak és óvadékösszegek vannak érvényben.

2009. évtől ismét változtak az adó-
törvények, amelyek mielőbbi megis-
merése fontos valamennyi vállalkozás 
számára. A Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara tagjai széles körű 
informálása céljából a tájékoztatást 
vidéki helyszíneken is biztosítja az 
érdeklődő vállalkozások számára.

ADÓ 2009. vidéki rendezvények 
programja:

A 2009. év elején hatályba lépő •	
főbb adóváltozások részletes ismerte-
tése (személyi jövedelemadó, általános 
forgalmi adó, adózás rendje, társasági 
adó, cégautó adó, járulékok stb,)

Konzultáció•	
Előadó: dr. Szűcs Edit, APEH Dél-

alföldi Regionális Igazgatóság, Ügy-
félkapcsolati Osztály

Szentesi rendezvény:
Időpont:  január 21. (szerda) 10 

óra
Helyszín: Megyeháza Konferencia 

és Kulturális Központ (Szentes, Kos-
suth tér 1.)

Jelentkezés:  bakosne@csmkik.hu 
e-mail címen.

Hódmezővásárhelyi rendezvény:
Időpont:  január 22. (csütörtök) 

9 óra
Helyszín: SZTE Mezőgazdasági Főis-

kolai Kar II. emeleti „B” előadó (Hód-
mezővásárhely, Andrássy út 15.)

Jelentkezés: Kiss Ivettánál a 62/244-
064 telefonszámon, vagy a hmvhely@
csmkik.hu e-mail címen.

A rendezvényen való részvétel díja 
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara tagdíj- és szolgáltatási díj hát-
ralékkal nem rendelkező tagjai számára 
3000 Ft/fő+áfa, hátralékkal rendelkező 
tagok, valamint nem kamarai tagvállal-
kozások számára 10 000 Ft/fő+áfa.  

Az előadás a részt vevő könyvvizs-
gálók számára a kamara igazolása 
alapján kreditponttal beszámítható 
továbbképzésnek számít.  

A Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara, valamint a Humán 
Szakemberek Országos Szövetsége 
pártolásával működő humánklub 
január 22-én (csütörtök) 15 órá-
tól tartja következő foglalkozását 

Szegeden, a CSMKIK székházában 
(Párizsi krt. 8–12., Lednitzky te-
rem)  Téma: A bizalom ára, avagy 
mindenért fizetni kell? Előadó: 
dr. Barta Tamás címzetes főiskolai 
tanár, szakíró.

Humánklub ADÓ 2009 rendezvények


