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Tízéves az eurorégiós
kamarai együttműködés

Tíz éve írták alá Szegeden a Duna–Körös–Maros–Tisza (DKMT) eurorégiós kamarai együttműködéséről szóló dokumentumot. Erre a
gazdaságtörténeti eseményre emlékeztek március 3-án a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában. A jubileumot hármas
határ gazdasági konferenciával, kisebbfajta gazdaságdiplomáciai csúccsal ünnepelték meg a kamarák. A közös rendezvények, üzleti találkozók, gazdaságfejlesztési, környezetvédelmi programok, sikeres pályázati együttműködések mellett közel 1500 vegyes vállalkozás jött létre a
DKMT kamarai együttműködés bábáskodásával. (Részletek a 3–4. oldalon)
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Kamarai Futár

A kamara gyors és határozott intézkedéseket sürget a költségek mérséklésére

Megrázta a vállalkozókat az áramliberalizáció
Az árampiac 2008. januári liberalizálása az előzetes várakozásokkal ellentétesen nem árcsökkenést,
hanem – különösen a kis- és középvállalkozásoknál – nagymértékű, átlagosan 70%-os áremelkedést
eredményezett, ami már a működésüket veszélyezteti. Az MKIK március 5-i rendkívüli elnökségi ülésén
már tárgyalta az árampiaci liberalizáció következményeit, az ipari kollégium rövid időn belül kialakítja
a kamara végleges álláspontját és javaslatait a vállalkozások áramköltségeinek mérséklésére. Az MKIK
gyors és határozott állásfoglalásra készül, amelyben a kormányzatot mielőbbi jogszabályi és fogyasztóvédelmi intézkedések megtételére szólítja fel. Az MKIK folyamatosan gyűjti és elemzi a területi kamaráktól
beérkező információkat.
Az átlagosan 70% körüli áremelkedéssel csak a januári áramszámlák
megérkezését követően, februárban
szembesültek a gazdaság szereplői.
Nagy a szóródás az egyes vállalkozások méretétől, típusától, tevékenységétől, piaci pozíciójától függően.
Az igazán jelentős emelkedést az új
költségként jelentkező rendszerhasználati díj okozza. A vállalkozások
– információk hiányában – nem
tudtak tárgyalásokat kezdeményezni
kedvezményes konstrukciók ki-

alakítására. Alacsonyabb, 15-20%os növekedésről csak azok tudtak
beszámolni, akik nagyfogyasztóként már eddig is a szabad piacról
szerezték be a villamos energiát,
időben felkészültek és megfelelő
alkupozícióban voltak. Számos cég
panaszolta, hogy hiába kerestek meg
több szolgáltatót, általában csak egy
adott ajánlatot, mintha a piacot
előre felosztották volna. Alku csak
a legnagyobb fogyasztóknál fordult
elő, minimális mértékben.

A vállalkozók a kialakult helyzetet
tragikusnak értékelik. A nagymértékű
áremelkedés a versenyképességüket
oly mértékben veszélyezteti, ami nem
kompenzálható termelékenységnöveléssel. Félő, hogy a jövőben még
több kis- és közepes vállalkozás fog
csődbe kerülni.
A vállalkozói szféra a liberalizációs
folyamatot – a hatásvizsgálatok
elmaradása vagy nem megfelelősége
miatt – átgondolatlannak, a valóságos
piaci versenytől mentesnek tartják,

és a tájékoztatást sem tarják megfelelőnek a vállalkozások.
A már korábban a liberalizált piacon
lévők véleménye is az, hogy csak látszatliberalizációról van szó. A változásoknak
valóságos piaci helyzet megteremtését
kell megcélozniuk, az Magyar Villamos
Művek Zrt. monopolhelyzetének
megszüntetésével, a kínálati árampiac
kialakításával, a lokális energiaforrások fokozottabb integrálásával, és az
energiatermelők elszámolási tarifáinak
megfelelő átalakításával.

A vállalkozók visszavennék egykori székházukat

A kamara elővásárlási jogot kér a Bartókra
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK)
elővásárlási jogot kér az önkormányzattól a vállalkozók által 1896ban épített egykori székházára,
az eladósorba került Bartók Béla
Művelődési Központ épületére.
Miután a szegedi közgyűlés
legutóbbi ülésén döntött a Bartók
Béla Művelődési Központ sorsáról
(a városi ügyészségnek ígérték az
épületet), vállalkozók egy csoportja
azzal kereste meg a kamarát, hogy

– ha már vissza nem kaphatja – vásárolja vissza egykori székházát. Az
épületet 1896-ban saját pénzükből
emelték a város akkori vállalkozói,
iparosok, kereskedők, kézművesek,
s több mint ötven évig adott otthont
a kamarának.
Szeri István, a CSMKIK elnöke
megerősítette információinkat. Mint
elmondta, a kamara mindig nosztalgiával tekintett a Bartók épületére,
ezt jelzi az a márványtábla is, melyet
a szegedi kamara megalakulásá-

nak 110 éves évfordulóján, 2000
június 8-án helyeztek el az épület
Deák Ferenc utca felőli oldalán. A
rendszerváltoztatás után a kamarákat kihagyták a kárpótlásból, így a
mai vállalkozók legföljebb szellemi
örökösei lehetnek a patinás épületnek. A ház sorsa érzelmi kérdés is
számukra. Éppen ezért, most, hogy
a városnak tervei vannak a Bartókkal, a kamara elővásárlási jogot kér
az önkormányzattól. Kérdésünkre
válaszolva, Szeri István kijelentette:
a kamara bármelyik pillanatban képes megvásárolni a Bartók épületét
ugyanazon az áron, mint bárki más.
A lépéshez természetesen testületi
döntések kellenek.
Ha visszakerülne a kamara tulajdonába a Bartók épülete, valószínűleg egyfajta vállalkozói központot,
inkubátorházat létesítenének benne
– tudtuk meg Horváth Lajos titkártól.
A kamara ügyintéző szervezetének
vezetője sorolja azokat az európai
uniós pályázatokat, melyek segítségével – a szerbiai partnereket is
bevonva – eurorégiós vállalkozói
programokat tudnának koordinálni
és bonyolítani az épületben.
Ő. F.

Volt egyszer
egy székház
A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara alakuló díszközgyűlését
1890. szeptember 7-én tartották
meg Kállay Albert főispán, miniszteri biztos elnöklete alatt. A kamara
már megalakulásakor célként tűzte
ki egy állandó székház megépítését.
Az épület alapkövének letételére
1896. szeptember 6-án került sor
a Vörösmarty és Deák Ferenc utca
sarkán levő 672 négyzetméter
kiterjedésű telken, melyet a város,
illetve a Lloyd Társulat engedett
át a kamarának. Az épületet Víg
Albert tervezte, a kivitelező pedig
Raichl Ferenc szabadkai építész
volt, aki a munkát 50 ezer 183
forintért vállalta el. A székház
felavatása díszülés keretében 1897.
szeptember 7-én történt meg. A
felavatáskor a kamara két emléktáblát is elhelyezett az épület előcsarnokában, amely máig látható.
A kamarát 1948-ban államosították, jogutód nélkül megszüntették,
épületét elvették.
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Ünnep hármas határ gazdasági konferenciával

Tízéves az eurorégiós
kamarai együttműködés
Tíz éve írták alá Szegeden a Duna–Körös–
Maros–Tisza (DKMT) eurorégiós kamarai
együttműködéséről szóló dokumentumot. Erre
a gazdaságtörténeti eseményre emlékeztek
március 3-án a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara székházában. A jubileumot
hármas határ gazdasági konferenciával, kisebbfajta gazdaságdiplomáciai csúccsal ünnepelték
meg a kamarák.
A DKMT határ menti eurorégiót a romániai
Arad, Krassó-Szörény, Hunyad és Temes megye,
a magyarországi Csongrád és Bács-Kiskun megye, valamint a Vajdasági Autonóm Tartomány
alkotják. 1998 február 12-én az eurorégió gazdasági kamaráinak elnökei Szegeden tartott
tanácskozásukon közös nyilatkozat aláírásával
kifejezték részvételi szándékukat a DKMT regionális együttműködésben. (A kamarai együttműködésben részt vesz – a megyei közgyűlések
Igen sokan érintettek a kamarai együttműködésben
közötti együttműködésből kilépett – Békés és
Jász-Nagykun-Szolnok megye kereskedelmi és találkozók, gazdaságfejlesztési, környezetvédelOklevelet kaptak
iparkamarája is.)
mi programok, kooperációk, pályázati sikerek
Dr. Szeri István, a DKMT kamarai együttmellett arra a legbüszkébb, hogy közel 1500
1500 vegyes vállalkozás
működés soros elnöke oklevéllel ismerte azok
vegyes vállalkozás jött létre a DKMT kamarai
munkáját, akik az elmúlt tíz évben a legtöbbet
Az együttműködés soros elnöki tisztét ellátó dr. együttműködés bábáskodásával. A kamarai
tették a határ menti régió közös gazdasági
Szeri István, a CSMKIK elnöke – mint köszöntő együttműködés filozófiája abból indul ki, hogy
ügyeinek előmozdításáért. A kitüntetettek:
szavaiból kiderült – a közös rendezvények, üzleti ahol a vállalkozások növekednek, ott erősödik a
Hódsági Tamás, Tóth Zsolt, Gaál József, dr.
gazdaság, ahol erősödik a gazdaság, munkahelyek
Sziráki András, dr. Horbáth Lajos, Kozsuchné
teremtődnek, javul a régió foglalkoztatási helySomogyi Katalin, Emil Mateescu, Nicolae Bacănu,
zete, jobban élnek az emberek. Visszatekintve
Georgică Cornu, Călin-Narcis Pogăciaş, Petru
az elmúlt tíz évre, ha jellemezték is időnként
Buzzi, Nikola Stojšić, Dušan Vučičević, Lehmann
hullámzások a teljesítményt (a kamarákon kívül
István, Viorel Coifan, Marosvári Attila, Pitó Enikő,
álló politikai okok miatt), a közös szándék, az
Remus Tănase, Csongovai Tamás, Bangó Gábor,
akarat s a tett folyamatosan szolgálta az együttműCornel Burlec, Sorin Frunzăverde.
ködést – hangsúlyozta az elnök. Az elkövetkező
időszak egyik legnagyobb feladatának tartja dr.
Szeri István egy határ menti gazdaságfejlesztési munkáját köszönte meg egy bekeretezett,
program kidolgozását. Az együttműködő kamarák kitüntető oklevéllel.
közös európai egyesületbe kívánnak tömörülni,
Inflációs görcs
aminek adottak a jogi keretei is. A határ menti
A jubileumot hármas határ gazdasági konfeegyüttműködésben kiemelt szerepet szánnak a
környezetvédelemnek, az infrastruktúra-fejlesz- renciával ünnepelték meg a kamarák. A három
ország monetáris politikáját a magyar, a román
tésnek és a turisztikának.
Az ünnepi méltatás végén Szeri István okle- és a szerb nemzeti bank egy-egy vezető tisztségveleket adott át azoknak, akik a legtöbbet tették viselője mutatta be, míg a gazdasági kapcsolatok
a kamarai együttműködés előmozdításáért. aktuális helyzetéről és lehetőségeiről nagykövetek
Aztán „fordult a kocka”, Georgică Cornu, a és szakdiplomaták tájékoztatták az érdeklődő
Szeri István büszkén mutatja
Temes megyei kamara elnöke Szeri István vállalkozásokat.
ÿ
a Georgică Cornutól kapott oklevelet

Fejezetek az elmúlt tíz évből
• Elkészült a régió kamarai gazdaságfejlesztési koncepciója, mely
fejlesztés irányokat és projektjavaslatokat határoz meg.
• Öt alkalommal rendezték meg a hármas határ gazdasági konferenciát,
mely a három ország külgazdasági helyzetének ismertetésén túlmenően
üzleti tárgyalásokra is lehetőséget adott.
• CEFTA-találkozók Temesváron.
• Kilencszer rendeztek Szegeden nemzetközi közlekedési konferenciát,
ahol az üzleti élet szereplői a régió fejlesztési terveit is rendre megismerhették.
• Több alkalommal, kamarai közreműködéssel került sor a három ország
határ menti vámhivatalainak tanácskozására, melyek eredményéről, az
áruforgalom határátlépését segítő információkról szakmai konferenciákon
tájékoztatták a külkereskedelemben érdekelt vállalkozói kört.

• 2000-ben jött létre szegedi központtal, temesvári alközponttal a
Középkelet-európai Üzleti Információs Központ (CEBIC), mely on-line
módon közvetíti az információkat. (Phare CBC támogatás.)
• Arad és Békés megye kamaráinak közös projektjeként a két ország
cégalapítási tudnivalói interneten is elérhetők minden vállalkozás számára.
(Phare CBC támogatás.)
• 2006-ban jött létre a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
gesztorálásával a Link to Business e-piactér, mely egy négy nyelven működő
on-line üzleti adatbázis. (Phare CBC támogatás.)
• DKMT kiállítói és információs standok megszervezése az eurorégió
különböző vásárain, kiállításain.
• Számos két-, illetve háromoldalú üzleti találkozó, szakmai szeminárium, információs nap kamarai szervezésben.
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kidolgozását sürgeti. Javaslatának kulcspontjai: átfogó
közteherviselési reform, törvényi garanciák a túlköltés megakadályozására, további kiadáscsökkentés,
és legalább 1000 milliárdos pályamódosítás (EU-s
források átcsoportosítása, az élőmunka-terhelés
csökkentése) a vállalkozók javára.

A magyar monetáris politikát Jakab M.
Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank vezető közgazdasági
szakértője mutatta be a konferencia résztvevőinek.
Miután az MNB és a kormány eltörölte a forint
intervenciós sávját, a jegybank „oroszlánkörmöket” kapott az inflációs politikájához – üdvözölte
a szakember a nemrég bejelentett intézkedést.
Az MNB természetesen ezután is figyel minden
elmozdulásra (árfolyam, konjunktúra, munkaerőpiac stb.), de figyelmét elsősorban az infláció
féken tartására fordítja. Ami nem lesz könnyű,
hiszen túl sok a kérdés: a nemzetközi konjunktúrát
illetően a szokásosnál nagyobb bizonytalanság;
nem tudni, hogyan alakulnak a bérek az év első
felében, tovább lazul-e a munkapiac, az inflációs
várakozások mérséklődnek-e; a kialakuló alacsonyabb növekedés számottevően csökkenti-e az
inflációs kockázatokat (hogyan alakul a fogyasztási
kereslet, mit mutatnak az inflációs adatok); az
egyszeri költségsokkok (energiaárak) vezetnek-e
az inflációs várakozások megemelkedéséhez? Fél
év múlva talán okosabbak leszünk.

Mindenkinek megvan a maga
keresztje
Dr. Stevan Vasiljev, a Szabadkai Közgazdasági
egyetem professzora kutatási eredményeikre hivatkozva, eléggé gyászos képet festett a vajdasági
vállalkozási helyzetről. Munkalehetőség hiányában

Kamarai Futár

ráadásul négy választás is lesz Romániában, ami
ott sem könnyíti meg a gazdaságpolitikai célok
betartását. Bíznak viszont abban, hogy a tavalyi
rendkívüli aszály után lényegesen jobbak lesznek a
mezőgazdasági eredményeik. Mint hallottuk, nagy
szüksége van az országnak a külső finanszírozás
növelésére is.
Bakó Tamástól, a belgrádi magyar nagykövetség külgazdasági szakdiplomatájától
megtudhattuk, hogy Szerbia és Magyarország
között az árucsere-forgalom értéke az elmúlt
öt évben ötszörösére nőtt. A magyar multinacionális cégeknek ugyan meghatározó

Válaszúton a magyar gazdaság
Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke a sokat mondó „Pályán kívül
vagy partvonalon belül – válaszúton a magyar gazdaság” címmel tartotta meg előadását. Nemzetközi
kitekintésként néhány tanulságos jellemzőt sorolt
fel a „normálisabb” országok életéből: liberális
gazdaságpolitika elvárás másoktól, patrióta cselekvés odahaza; együttműködés a politikai elitben a
társadalmi, gazdaság célok megvalósítása érdekében
(Németország, Ausztria nagykoalíció, Franciaország
– folyamatos gesztusok stb.) Miközben nálunk
továbbra is a duális politika – duális gazdaság
a jellemző: régen tapasztalt erősségű politikai
szembenállás, „kettős hatalom”, reformkényszer és
reformbarkácsolás (a jóléti kiadások a GDP 31%-át
teszik ki, míg az OECD átlag 26%), közmegegyezés hiánya; a jó kezdeményezések is elvéreznek a
politikai küzdelemben, a rosszak szakmai kritikája
úgymond „politikai támadássá” minősül; erősödő
régiós és kistérségi különbségek. A kamara rendszeresen megfogalmazza figyelmeztetéseit, kritikai
észrevételeit, javaslatait a gazdaságpolitika számára,
ám ezek foganatja igen szerény mértékű.
Parragh László az egyensúlyt fenntartó, de a
növekedést élénkítő gazdaságpolitikai csomagterv

A médiafigyelem Stevan Vasiljev
professzort is elérte

Kávészünet dr. Nagy Ágnessel

sokan kényszerből vágnak bele a vállalkozásba,
aminek az lesz az eredménye, hogy közülük
csak minden hatodik éli túl a három évet. Főleg
idősebbek próbálkoznak, a fiatalok közül sokan
inkább külföldön próbálnak szerencsét.
Dr. Nagy Ágnes, a temesvári Babes-Bolyai egyetem
közgazdász professzora, a Román Nemzeti Bank
igazgató tanácsának tagja joggal büszkélkedett több
makrogazdasági számmal, így például a 2000 óta
tartó átlagosan 5 százalékos gazdasági növekedéssel,
vagy hogy éppen a jegybank inflációs célkövetési
stratégiának is köszönhetően az ezredfordulót
jellemző 40%-os inflációt 2007-re 4%-ra sikerült
csökkenteni. Náluk is veszélyt jelent a jövedelmek
növekedése és a termelés csökkenése. Mivel Románia
is kicsi és relatíve nyitott ország, vagyis érzékeny
a világgazdasági változásokra, az olaj- és a gabonaárak elszabadulása őket is ugyanúgy aggasztja,
mint minket. Az elkövetkezendő 24 hónapban

szerepük van a kétoldalú kereskedelemben,
de a forgalom mintegy harmadát a 350-400
vegyes tulajdonban lévő kis- és középvállalat bonyolítja. 2007-ben a Szerb Statisztikai
Hivatal adatai alapján Magyarország Szerbia
12. kereskedelmi partnere. Talán még mindig
nem eléggé tudatosult a magyar gazdasági
körökben, hogy a szerb–orosz szabadkereskedelmi megállapodásnak köszönhetően
magyar vállalatok szerbiai termelése esetén
nagyon kedvezményes feltételek mellett juthatnak a 150 milliós orosz piacra. A Szerb
Nemzeti Bank 2006. évi kimutatása alapján
Magyarország a külföldi befektetők sorában a
6. helyet foglalja el. (Az előadó által ismertetett
szerbiai befektetésösztönzőket, együttműködési
lehetőségeket következő számunkban részletesen
ismertetjük.)
Ő. F.

Április 24-ig igényelhető még kamatmentes támogatás a kamarától!

A kamara gazdaság- és kereskedelemfejlesztési,
valamint innovációs alapjából elnyerhető támogatások
támogatás visszafizetését követően további
3 évig nem szünteti meg a kamarai tagságát, vagy ha a pályázat benyújtásának évében
vállal kamarai tagságot, minimum a pályázat
benyújtását megelőző 3 hónappal korábban
is vállalja, hogy a támogatás visszafizetését
követően további 5 évig nem szünteti meg a
kamarai tagságát,
2) a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-,
felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
3) a pályázat beadásakor lejárt köztartozása
nincs,
A pályázat benyújtására jogosult:
4) a pályázat beadásakor tagdíj- és szolgáltatási
Pályázat benyújtására jogosult minden olyan
kamarai tag (egyéni, ill. társas vállalkozás), díj hátraléka nincs,
5) az etikai bizottság nem hozott elmarasztaló
aki/amely
1) a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapig határozatot ellene.
6) Nem pályázhat 5 évig az a kamarai tag,
folyamatosan a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara regisztrált tagja volt, vagy ha a 12 aki/amely a már folyósított támogatásból eredő
hónapos folyamatos tagsággal nem rendelkezik, visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
de a pályázat benyújtását megelőző évben már a támogatási célt nem valósította meg, vagy
csatlakozott a kamarához, és vállalja, hogy a megtévesztően nyilatkozott.
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az előző évek gyakorlatához hasonlóan
pályázati felhívást tesz közzé gazdaság- és kereskedelemfejlesztési és innovációs témákban.
A pályázat célja, hogy egyszeri pénzügyi
támogatással segítséget nyújtson a kamarai
tagok gazdaság-és kereskedelemfejlesztéséhez,
bel- és külföldi piacra jutásához, üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez, innovációs elképzelésük
megvalósításához.

7) Kapcsolt vállalkozások közül csak egy pályázó
részesülhet támogatásban.
Pályázatot benyújtani kizárólag a kamaránál hivatalosan beszerzett és regisztrált CD
lemezen tárolt Pályázati Útmutató csomag
alapján lehet.
Pályázati útmutató ára: 2000 Ft.
A pályázati útmutató beszerezhető: Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12. szám alatti
székhelyén és a hódmezővásárhelyi, szentesi és
makói kamarai szolgáltató irodákban.
A pályázat beérkezésének határideje: 2008.
április 24. 12 óra
A pályázat leadásának helye/postai címe:
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12., Pf.: 524
A pályázati kiírás részletes feltételei megtalálhatók a Kamarai Futár februári számában,
illetve a www.csmkik.hu weboldalon. Részletes
információ a 62/486-987/127-es melléken.
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Aktuális

Határozott javaslatokkal készül a kamara

Adócsökkentési programok 2009-re
A javaslat sem nem növeli, sem nem mérsékli
Munka és vállalkozás címmel a kormány adócsökkentési programot állított össze, amelynek
szakértői javaslatait társadalmi párbeszédre ajánlja. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a foglalkoztatást, nem változtatja a munkáltatók
bérköltségét.
elnöksége rendkívüli ülést tartott az egységes álláspont kialakítására.
Az adócsökkentési programokról hatástanulmányok készültek, amelyek szerint szakmai
egyetértés van abban, hogy Magyarországon
elsősorban a bérek nemzetközi összehasonlításban magas közterhei akadályozzák leginkább
a legális foglalkoztatás bővítését. Az alacsony
foglalkoztatási szint miatt viszont magasak
az adófizetők adó- és járulékkulcsai, mivel a
terhek viselésében ma még túlságosan kevesen
osztoznak.
Míg az adócentralizáció, az összes adóbevételnek a GDP-hez viszonyított aránya nem tekinthető kiugróan nagynak Magyarországon, addig
különösen magasnak számítanak nemzetközi
összehasonlításban a béreket terhelő adók és
járulékok. A munkavállalók és munkáltatók által
fizetett járulékok együttes összege a bérköltség
37%-át teszi ki nálunk (ennél magasabb arány,
38% csak Lengyelországban van, ugyanakkor pl.
Írországban 12, Angliában 16%).
Az elkövetkező hetek egyeztetéseinek feladata, hogy a reális mozgástér keretei között
meghatározza, az adó- és járulékterhek milyen
csökkentése szolgálja leginkább a vállalkozások
fejlődését és a foglalkoztatás kifehérítését,
bővítését.
A kormány által kidolgozott egyes adócsökkentési javaslatok lényegét és a vállalkozásokra
gyakorolt hatását az alábbiakban foglaljuk
össze.
1. Szuperbruttósítás – a bérek valamennyi
közterhét a munkavállaló fizeti
A javaslat szerint a bérek közterheit – ami ma
megoszlik a munkavállalók és a munkáltatók
között – a jövőben kizárólag a munkavállalók
fizetnék. A bruttó keresetek megegyeznének a ma
a munkáltatókat terhelő bérköltség összegével,
vagyis a bruttó keresetek megemelkednének
a munkáltatók által fizetett járulékokkal (a
mai bérek felbruttósításra kerülnének 32%
munkáltatói járulékkal és az 1950 Ft-os tételes
egészségügyi hozzájárulással), és a megemelt
bérek után minden közterhet a munkavállaló
fizetne.
A szuperbruttósítást követően alapvetően
megváltoznának az elvonási mértékek, átrendeződnének a nettó keresetek. A szuperbruttó
bérek után a munkavállalók:
§ Progresszív személyi jövedelemadót

fizetnének: az adókulcs az átlagkereset kétszereséig 20%, a kétszeres és négyszeres közötti
jövedelemre 30%, e felett 35% lenne (a személyi
jövedelemadót egy mindenkit megillető havi
63 ezer forintnak megfelelő adójóváírás csökkentené).
§ Egy fix összegű, havi 10 000 Ft-os egészségügyi kártyapénz mellett degresszív társadalombiztosítási járulékot fizetnének. (A járulék
mértéke az átlagkereset négyszereséig 30%,
felette 25%.)
A minimálbér bérköltsége havi 14 150 Ft-tal
emelkedne, amennyiben a munkáltatók
biztosítanák, hogy a nettó összeg változatlan
maradjon. Ha csökkenő mértékben is, de egészen
havi 150 ezer forint mai bruttó keresetig az átállás a munkáltató bérköltségének növekedését
eredményezné. A javaslat azzal számol, hogy a
nettó keresetek csökkenésének elkerülése érdekében
sor kerül az alacsonyabb keresetek összegének
emelésére. A teljes kompenzáció mintegy 140-150
milliárd forint, amihez a költségvetés átmenetileg
80-100 milliárd forintnyi támogatást biztosítana
azoknak a vállalkozásoknak, amelyek önerőből
erre képtelenek.
2. Személyi jövedelemadó fókuszú köztehercsökkentési javaslat
A javaslat főképp a személyi jövedelemadó
terheket csökkentené, de emellett sor kerülne a
munkáltatói járulékok mérséklésére és az iparűzési
adó csökkentésére is.
§ A személyi jövedelemadó sávhatára a mai
1,7 millióról 2,5 millióra emelkedne, és az adókulcsok 20-30%-ra változnának, a különadó
megszűnne.
§ Összevonásra kerülne a szakképzési (1,5%)
és a munkaadói járulék (3%), az új együttes mérték
3% lenne (amiből a legfeljebb 1,5% kedvezményt
a szakképzéshez hozzájáruló vállalkozások).
Megszűnne a kulturális járulék.
Az szja-csökkentés részbeni ellentételezésére
más adónemekben jelentős emelésre kerülnek sor,
így az iparűzési adó csökkentés ellentételezésére
új helyi társasági adó kerülne bevezetésre 2%-os
mértékkel, kötelezővé válna az ingatlanadó. A
különadó megszüntetésével a társasági adókulcs
20%-ra emelkedne, szigorodna az eva, és széles
körben sor kerülne a személyi jövedelemadókedvezmények csökkentésére.

3. Járulék fókuszú közteher-csökkentési
javaslat
A kormány által létrehívott, neves szakemberekből és szakmai szervezetek, érdekképviseletek
delegáltjaiból álló gazdasági és versenyképességi
kerekasztal által készített javaslat a bérek közterheinek jelentős csökkentése mellett mérsékelné
a vállalkozások társasági adó terheit.
§ 2009-ben 20-22%-ra csökkenne a munkáltatók járulékterhe valamennyi vállalkozásnál a 10
legalacsonyabb keresetű dolgozó után legfeljebb
a minimálbér 1,5-2-szereséig.
§ Az elkövetkező években az alacsonyabb
járulék egyre több munkavállalóra kiterjedne
(2010-ben 20 főre, később 50, 100, majd valamennyi
munkavállalóra), és fokozatosan emelkedne a kedvezményes járulék jövedelemhatára is. Így néhány
év alatt elérhető lenne, hogy Magyarországon
valamennyi alkalmazott teljes jövedelme után a
munkáltató járulékterhe a mai 32% helyett csupán
20-22% legyen.
§ Két lépésben 2009-2010-ben megszűnne
tételes egészségügyi hozzájárulás.
§ Emelkedne a személyi jövedelemadó sávhatára (1,7 millióról 1,9 millióra), és/vagy tovább
szélesedne az adókedvezményt igénybe vevők
száma.
§ Megszűnne a különadó, a társasági adó
kulcsa pedig 18 vagy 16%-ra csökkenne.
A javaslatok közül ez a változat számol
legkevésbé más adónemeknél emeléssel, és
kedvezmények szűkítésével. Bár minden vállalkozás jogosult lenne 10 fő után a kedvezmény
igénybevételére, a legnagyobb tehercsökkenésre
2009-ben a mikro- és kisvállalkozásoknál
kerülhet sor (pl. egy 8 főt a minimálbér kétszeresén foglalkoztató mikrovállalkozásnak
a járulékkedvezmény és az EHO csökkentés
hatására egy év alatt közel 1,7 millió forinttal
csökkenne a bérköltsége).
*
Az adócsökkentési programokról folyó társadalmi vitában aktívan részt vesznek a kereskedelmi
kamarák is, egységes álláspontjuk kialakítására
március elején rendkívüli elnökségi ülést tartott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A
kamara véleményét, illetve további javaslatait
az adócsökkentés irányára a Futár következő
számában ismertetjük.
Kürti Klára

Miniadó csomag keretében módosítják az áfatörvényt
Mint arról a Futár februári számában már hírt adtunk, a 2007.
január 1-jétől hatályos új áfatörvény
alkalmazása során számos értelmezési probléma merült fel, amely
szükségessé tette a törvény módosítását. Erre egy mini adócsomag
keretében kerül sor, amelyben az
áfatörvény mellett változna az adózás rendjéről szóló törvény néhány
paragrafusa is.
A már az Országgyűlés előtt levő

törvény módosításával egyértelműbbé
válnak az ingatlanok bérbeadására
és az ingatlanokhoz köthető fordított
adózásra, valamint az adómentes
tevékenységekre vonatkozó egyes
szabályok. A módosítás szűkíti
azoknak az ingatlanokhoz kapcsolódó szolgáltatásoknak a körét,
amelyekre a hatályos rendelkezés
szerint a fordított áfa adózási előírás
vonatkozik. A jövőben ebbe a körbe
kizárólag az ingatlan létrehozásá-

ra, bővítésére, átalakítására, vagy
egyéb megváltoztatására irányuló
építési-szerelési és egyéb szerelési
szolgáltatások tartoznának. A fordított adózás alkalmazásának feltétele
lenne, hogy a szolgáltatások építési
hatósági engedély köteles tevékenységhez kapcsolódjanak, vagyis csak az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő,
építési szerződés alapján átadott
ingatlan adózna fordítottan.
A törvénymódosítást a Parlament

sürgőséggel tárgyalja, és azt minden
bizonnyal még március hónapban
kihirdetik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az
áfatörvény módosított szabályairól, a
változás utáni teendőkről, a törvény
egyes részeinek újraértelmezéséről kamaránk tájékoztató előadást szervez
április 2-án a téma egyik legismertebb
szakértőjével. Az előadás részletei a
16. oldalon.
Kürti Klára
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Krónika
A kereskedelmi tagozat gyűlésén

Kamarai Futár

Tisztázó beszélgetés a fogyasztóvédelmi
felügyelőség vezetőjével
A kamara kereskedelmi tagozata február 27-én tartotta ülését
Szegeden, a kamara székházában.
Szokás szerint vendég előadót is
hívtak a találkozóra, ezúttal dr.
Horváth Zsuzsannát, a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH)
Dél-alföldi Regionális Felügyelőségének igazgatóját, aki imponáló
együttműködési szándékkal fogadta a vállalkozók észrevételeit.
A CSMKIK elmúlt évi munkájáról
dr. Varga Antal, a kamara alelnöke
tájékoztatta a jelenlévőket.
Dr. Horváth Zsuzsanna legfontosabb tanácsai közül kiemelve
néhányat: nyomatékkal kötötte a
vállalkozók lelkére, hogy a beszerzési
bizonylatokat (vagy ezek másolatát)
mindenképpen tartsák az üzletekben,
hiszen ellenőrzéskor ezeket be kell
tudni mutatni; ugyanilyen fontos,
hogy a fogyasztói árak mindig legyenek feltüntetve; ne feledkezzenek
el a vásárlók könyvéről sem; s ha
már jártak valakinél az ellenőrök, ne
lazítson a fegyelmen, mert a fogyasztóvédők gyakran visszatérnek a „tett
helyszínére”. A karácsonyi Csillagszóró
hadművelet után javában zajlik a
húsvétra hangolt a Kikelet akció, s
nyáron, az idegenforgalmi szezonra
fókuszál majd az Árnyalat.

Ne hívják hadműveletnek!
A hozzászólások sorát dr. Horváth Lajos kezdte meg, aki szerint
bántó a vállalkozókra nézve, hogy
ezeket az átfogó ellenőrzései akciókat
„hadművelet”-nek hívják. A bántó
kifejezés helyett, kamaránk titkára a
rá jellemző szarkasztikus humorral

hívást. Az osztályelnök – úgy is, mint
az Alföld Tours ügyvezetője – szintén
úgy érzi, a hatóságok az egyszerűbb
utat választják, a regisztrált utazási
irodákat ellenőrzik – miközben a
fekete utaztatás virágzik (50%-ra
teszi az arányukat).

Amit szabad Jupiternek…

Dr. Horváth Lajos és dr. Varga Antal is figyelmesen hallgatja dr. Horváth Zsuzsannát

Kikelet randevút meg Pirkadat kézfogást javasolt…
Bánáti Antal, a kereskedők osztályelnöke javasolta: a minősítésnél,
bírságoláskor differenciáljon a hatóság
a szándékosságból vagy figyelmetlenségből, tájékozatlanságból adódó
hiányosságok között. A bírság kiszabásakor például figyelembe veszik-e,
hogy tényleg romlott árut találnak
valakinél, vagy csak egy-két napja
lejárt szavatosságút? – kérdezte az
osztályelnök. Igen sok vállalkozó
lelkéből beszélt, amikor annak az
általános vélekedésnek adott hangot,
hogy a hatóságok rendre csak rájuk,
az elérhető, legálisan működő kereskedőre csapnak le. Mintha a szürkemeg a feketegazdaságra kevesebb
figyelmet fordítanának. Ha mégis,
mire odaérnek az ellenőrök, a boltot

Szegedi székhely
Mint dr. Horváth Zsuzsannától megtudhattuk, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-alföldi Regionális Felügyelőségének székhelye Szegeden
van, két kirendeltség működik: Békéscsabán és Kecskeméten. A fogyasztók
tájékoztatására mindhárom régióközponti városban Fogyasztói Kapcsolati
Irodát működtetnek a Fogyasztóvédelmi Egyesülettel közösen, melynek
feladata a lakosság tájékoztatása. A vállalkozók tájékoztatását többek között
a kamarák és más érdekképviseleti szervekkel együttműködésben kívánják
megvalósítani.

bezárják, az árusok kereket oldanak.
Arról is keveset tudni, hogy a hatóság
utána megy-e az inkriminált áru
származásának. Az igazgató asszony
válaszában leszögezte, a jogszabály
valóban nem ad módot a differenciálásra a szándékosságból vagy a
tájékozatlanságból adódó szabálysértés
között, ám a bírság kiszabásánál igenis
figyelembe veszik a körülményeket.
A fogyasztóvédelmi hatóság nemcsak a forgalmazóval, de a gyártóval,
importőrrel szemben is eljár, így az
ügyek sokszor nem is állnak meg a
megyehatárnál, átkerülnek az illetékes
területi ÁNTSZ-hez.

Ki van a célkeresztben?
Többen, így Márta István is azt vette
a hatóságok szemére, hogy miközben
a nyugtaellenőrzések a kereskedőknél
szinte már mindennaposak, mintha
a szolgáltatókról teljesen megfeledkeznének. Az igazgatónő elismerte,
valóban kevesebb figyelem jut a szolgáltatók ellenőrzésére.
Roczkov György a vendéglátók,
szállodások, utazási irodák osztályelnöke arra kérte az igazgató asszonyt,
még a nyári „hadjárat” megkezdése
előtt találkozzon velük. Dr. Horváth
Zsuzsanna készséggel elfogadta a meg-

A tagozati ülés résztvevőinek egy csoportja

Varga Antal a vendéglátósok észrevételét tolmácsolva elmondta,
gyakran előfordul, hogy a felügyelők
úgy lépnek be az étterem – egyébként HACCP minőségbiztosítással
rendelkező – konyhájába, hogy nincs
rajtuk köpeny, s az egészségügyi
könyvük sincs velük. Dr. Horváth
Zsuzsanna nem mentegette kollégáit, ha valóban nem volt rajtuk
fehér köpeny, hibáztak. Egyébként a
vendéglátó egységnek is kell látogatóköpenyt tartania, de az ellenőrök
is hordanak magukkal a kocsiban.
Egészségkönyve mindegyiküknek
van, a munkahelyükön van leadva.
A jogszabály szerint nem kötelező
magukkal hordani. De ha a vállalkozók ragaszkodnak hozzá, ezen is
lehet változtatni.
Az igazgató asszony szükségesnek
tartotta elmondani, hogy a munkatársai között örvendetesen sok a
fiatal, intelligensek, tanultak, akik
már nem is annyira ellenőrök, mint
inkább már fogyasztóvédők. Nem
szolgáltak rá, hogy durván beszéljenek velük, uram bocsá’, kibökjék
autójuk gumiját. „Próbáljunk meg
együtt dolgozni!” – kérte dr. Horváth
Zsuzsanna. Ugyanezt kérték a kamara
képviselői is.
Ő. F.

Fogyasztóvédelmi
vizsgálatok 2008-ban
Idegenforgalmi ellenőrzések –
vendéglátás, utazási irodák. Várható
időpont: május, június.
Az évente szokásos árfeltüntetés
vizsgálatot az idén is megkezdték év
elején, melynek utóellenőrzésére év
végén fognak visszatérni, vizsgálva,
hogy a vállalkozások betartották-e
a határozatban előírtakat.
Az ellenőrzésekben ez évben fő
prioritást élvez a fiatalkorúak védelmét szolgáló jogszabályok betartásának ellenőrzése. Ezen belül sor
kerül a gyermekruházat, gyermekcipők piacfelügyeleti ellenőrzésére,
a gyermekétkeztetés ellenőrzésére,
valamint a fiatalkorúak szeszes itallal
és dohánnyal való kiszolgálásának
ellenőrzésére. Ez utóbbi esetében
a vizsgálatokat követően néhány
hónap múlva utóellenőrzéseket is
tartanak.
A húsvéti ünnepeket megelőző
témavizsgálatoknál kiemelt figyelmet
szentelnek az alábbi árucikkeknek:
sonka, kolbász, édesipari termékek,
jelölések, megfelelő tárolás.
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Ülésezett a kamara kézműves tagozata

Jeles napoktól a békéltetésig
A kézműves tagozat is megtartotta éves gyűlését, ahol Orcsik Sándor,
a kamara kézműves alelnöke foglalta össze az elmúlt évi munkát, s
igyekezett az idei programalkotásba bevonni az illetékes osztályok
képviselőit. A kézművesek is hívtak vendéget, ezúttal Dékány Lászlót, a kamara mellett működő Csongrád Megyei Békéltető Testület
elnökét.

Ünnepi pillanatok
Orcsik Sándor szerint a tavalyi
esztendő legnagyobb „durranásának” a Kézművesség ezer éve a
Kárpát-medencében konferencia,
kiállítás és vásár szegedi programja
bizonyult. Az érdeklődés, a hangulat, a programok színvonala, s a
vendégek visszajelzései mind-mind
arról tanúskodnak, hogy a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
kiemelkedő házigazdának, Szeged
pedig méltó helyszínnek bizonyult
az MKIK által néhány évvel ezelőtt elindított kézműves ünnep
megrendezéséhez. Sok segítőnek
mondott köszönetet, többek között
Ambrusné Erikának a szervezésben
nyújtott kimagasló teljesítményért.
(Idén Szombathely ad otthont a
kézműves rendezvénynek április
18–20-án.)
Ugyancsak büszkeséggel emlékezett meg az alelnök a novemberi
szakképzési eseményről, amikor
ünnepélyes külsőségek közepette
kilenc szakmában hetvenhét mestert
avattunk a kamarában. Az ünnep
méltóságát emelte, hogy meghívták
a rendezvényre a kézműves mesterek

Dékány László
két mai is alkotó doyenjét, a 94 éves
Rátkai Sándor szegedi papucsost és
a 92 esztendős Babarczi János üllési
kádármestert is. Már idei történet, hogy februárban Budapesten
a Vajdahunyad várban átadták a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
által alapított „Magyar Kézműves
Remek” díjakat – a 21 címből 4-et
a Csongrád megyei alkotók a hoztak el. Név szerint: Ambrus Sándor

– fazekas népi iparművész (Hódmezővásárhely); Fetter Ferencné hímző
népi iparművész (Szeged); Hódfó
Kht. himzőműhelye (Hódmezővásárhely); Gálné Nagy Ildikó – szövő
népi iparművész (Algyő).

Bezzeg Vásárhely
A hozzászólók közül Blaha Gyula
kedvezményes parkolási lehetőséget
A tagozati ülés résztvevőinek egy csoportja
biztosítana Szegeden a lakossági
szolgáltatással foglalkozó kisvállalkezdődik elölről egy másik szakvékozásoknak. Ribizsár Péter kemény
lemény beszerzésével, amit szintén
érdekérvényesítést vár el a kamarától,
nem kötelező elfogadni…
például a helyi adók ügyében, a kaVásárlók könyve
marai tagoknak teljesen ingyenessé
tenné a tájékoztató előadásokat, s a
Külön figyelmet kell fordítani a
báli belépőket is olcsóbban adná.
vásárlók könyvére is, figyelmezRácz Árpád Vásárhely példáját hozta
tetett az előadó, egyrészt, hogy
fel, ahol a városvezetés teljes mértékben
meglegyen, másrészt, minden
partnernek tekinti a helyi kamarai
esetben oda kell adni annak aki
szervezetet. Képviselőik nemcsak
elkéri. Tévhiedelem, hogy a beírás
több bizottságban, de a polgármester
egy-egy példányát el kell küldeni
szűkebb gazdasági kabinetjében is ott
a fogyasztóvédelmi hatósághoz
vannak. A város hozzáállására jellem(régen így volt) – nem kell! Viszont,
ző, hogy minden egyes munkahely
egy példány jár a fogyasztónak, s
létesítéséhez 500 ezer forintot ad az
30 napon belül válaszolni is kell
önkormányzat. A rendelet kihirdetése
a bejegyzésére. Fogyasztóvédelmi
óta már 200 millió forintot kiosztottak.
vizsgálatkor ezt is ellenőrzik.
Bőhm Sándor megjegyezte, Szentesen
Szavatossági igények érvényesítéOrcsik Sándor
is ott vannak a kamara delegátusai a
sekor garancialevelet vagy számlát
bizottságokban.
igazsága van is a fogyasztónak, mint kérnek (jótállásnál önmagában a
kitennék magukat annak, hogy garanciajegy is elég). Minden esetben
A békéltető tanács szemével hogy
bárki is rossz hírét keltse a boltnak munkalapot kell kiállítani, s törekedA tagozati gyűlés meghívott vendé- vagy szolgáltatónak. A békéltető ni kell arra, hogy a javítást 15 napon
ge, Dékány László, a békéltető testület tanácsnál visszaszorulóban is van belül elintézzék. A garancialevélen
elnöke igyekezett a vállalkozók lelkére az ilyen jellegű bejelentések száma. fel kell tüntetni, milyen munkát
kötni, hogy figyeljenek munkatár- A vitatott, hibás áru útja egyébként végeztek (ami azért is lényeges, mert
saikra, rendelkeznek-e az alapvető valamelyik minőségvizsgáló intézetbe egy fődarabcserénél például újra
fogyasztóvédelmi ismeretekkel. Ki- vezet – jó tudni, hogy az első hat indul a jótállás). Kevesen tudják,
csit nagyobb odafigyeléssel igen sok hónapban a vállalkozóé a bizonyí- hogy a fogyasztói kifogás intézése
későbbi kellemetlenségtől kímélhetik tás terhe. Az más kérdés, hogy a a forgalmazót vagy a szolgáltatót
meg magukat. Tudni kell például, vizsgálat eredményét egyik fél sem terheli – emelte ki Dékány László.
hogy mi a teendő, amikor egy fo- köteles elfogadni. És akkor minden
Ő. F.
gyasztó reklamál. Az első lépés, hogy
a kifogást dokumentálni kell, vagyis
jegyzőkönyvet kell felvenni az esetről
(van rá formanyomtatvány). A jegyzőkönyv utolsó rovatában nyilatkozni
kell arról, hogy mit kívánnak tenni a
A fogyasztó csak a békéltető testületnél vagy a bíróságon tudja
fogyasztói kifogással. Szerencsés esetérvényesíteni jogait.
ben a bejelentést követően azonnal el
A békéltető testületnek tavaly 201 ügye volt (negyvenkettővel több
lehet intézni az ügyet, ha nem, három
mint előző évben), ebből 185-ben hozott határozatot az illetékes
napon belül értesíteni kell a fogyasztót
eljáró tanács (a többi áthúzódó ügy). A fogyasztói panaszok közel
arról, mit kívánnak tenni.
háromnegyed része megalapozott volt. Az ügyek jellegük szerint a
termékreklamációkról a szolgáltatásokra terelődnek át. A legnagyobb
A fél igazság is igazság
arányban a szavatossági, jótállási jog érvényesítésével, a különféle
Lassan nálunk is terjed az a
szolgáltatásokkal – utazás, építőipari, pénzügy, biztosítás, telefon
Nyugaton már általános gyakorstb. – kapcsolatos kifogásokkal fordultak a testülethez – tájékoztatta
lat, miszerint inkább kicserélik a
hallgatóságát Dékány László.
kifogásolt terméket, még ha csak fél
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Iránytű

Mosztár, Sepsiszentgyörgy, Újvidék, Belgrád

Kollektív magyar kiállítások
Az ITD Hungary Zrt. az első
félévben négy rangos nemzetközi
vásáron kínál kedvezményes bemutatkozási lehetőséget a hazai,
exportképes árualappal rendelkező, főleg kis- és középvállalkozói
szektor részére. A kollektív megjelenésekhez kísérőrendezvények
(sajtótájékoztató, üzletember-találkozó, tőkekihelyezési szeminárium)
kapcsolódnak. A rendezvények
költségeit az ITD Hungary 7075%-ban finanszírozza. A kollektív
magyar megjelenéseket előminősített kiállítás-szervező cégek
valósítják meg.
Mosztári Nemzetközi Vásár
Időpont: 2008. április 1–4.
Helyszín: Bosznia-Hercegovina,
Mosztár
Szervező: Mac-Line Hungary
Kft, tel./fax: 62/ 430-861, e-mail:
macline@ekopark.hu, web: www.
macline.hu
Szent György-napi vásár

Időpont: 2008. május 1–4.
Helyszín: Románia, Sepsiszentgyörgy
Szervező: Mac-Line Hungary
Kft, tel./fax: 62/ 430-861, e-mail:
macline@ekopark.hu, web: www.
macline.hu
Mezőgazdasági-élelmiszer-ipari
Szakvásár
Időpont: 2008. május10–17.
Helyszín: Szerbia, Újvidék
Szervező: Hungarian Product
Promotion Kft., tel./fax: 62/ 552662, e-mail: hpp@hproduct.hu,
web: www.hproduct.hu
TECHNIKA-52. Nemzetközi
Műszaki Vásár
Időpont: 2008. május 12–16.
Helyszín: Szerbia, Belgrád
Szervező: Interpress Kiállítások
Kft., Bótáné Csuka Ilona, tel.: 1/3027525/140, e-mail: bota@interpress.
hu, web: www.interpress.hu
Bővebb információ a kiállításokról a szervezőktől kérhető.

Svéd–magyar vállalkozói napok
Az ITD Hungary Zrt., a Business Region Göteborg, a Göteborgi
Kereskedelmi Kamara, Västra Götaland Régió, valamint Lidköping
városa Svéd–magyar vállalkozói napok megrendezését tervezi Lidköping
városában 2008. szeptember 22–24. között. A rendezvény a következő
ágazatokra kíván koncentrálni: gépjárműipar (műanyag- és fémipari
beszállítók), környezetvédelemhez kapcsolódó infrastruktúra (víz-,
illetve szennyvízkezelés, hulladékgazdálkodás), megújuló energia, levegőtisztítási és fűtési rendszerek, élelmiszeripar, egészségügyi termékek,
automatizálási módszerek és megoldások.
Bővebb információ, jelentkezés: Nagy Tímea, vezető tanácsadó:
timea.nagy@itd.hu, fax: (06-1) 473-8201.

Áprilisban Szegeden

Horvát–magyar üzletember-találkozó
A horvátországi Eszéki Gazdasági Kamarával együttműködve kamaránk
horvát–magyar üzletember-találkozót szervez Szegeden április végén.
Területek: gabona, repceolaj, szója, cukor, olaj-nagykereskedelem, hús- és
tejipar, öntözőrendszerek, építőanyag-gyártás és kereskedelem, mezőgazdasági termékek gyártása és kereskedelme, papíripar, beton, cserép
értékesítése, szerszám-nagykereskedelem, női és férfiruházat gyártása.
Bővebb információ, jelentkezés: Đurović Éva tel: 62/486-987/142
mellék, e-mail: d.eva@csmkik.hu

Szolgáltatások Olaszországban
magyar vállalatoknak
Az ITD-H és a milánói KGSZ
Iroda – az eddigi szolgáltatásain
túlmenően – új lehetőségeket kíván
biztosítani az olasz piacra exportálni
vagy ott vállalkozást indítani, befektetni kívánó magyar vállalatok
számára. Az exportőröknek havi
rendszerességgel állítjuk össze és
küldjük meg a ,,Flash” elnevezésű elektronikus körlevelet, amely
többek között tartalmazza a magyar vállalatok által az olasz piacra
értékesíteni kívánt termékeit. Több
olaszországi regionális kamara is
megjelenteti majd a magyar ajánlatokat kiadványaiban. Az ITD-H
és a Milánói KGSZ Iroda olasz
nyelvű honlapján bemutatkozási
lehetőséget biztosítanak az exportképes árualappal és idegen nyelvű

honlappal is rendelkező magyar
vállalkozások számára.
Mind a honlapon, mind pedig a
havi hírlevelükben tömör ismertetést
adnak az értékesítésre váró magyar vállalatokról. Ezen túlmenően
több helyi pénzügyi, befektetési
tanácsadóhoz is el tudják juttatni
az ajánlatokat. Az Olaszországban
befektetni, vállalkozni kívánok számára térítésmentes információk és
gyakorlati segítség is biztosított a
megfelelő telephely, üzlethelyiség
stb. kiválasztásához.
Bővebb információ, elérhetőségek:
Spányik Péter, Milánói KGSZ Iroda, 20123 Milano - Via V. Monti 15.
Tel.: 02/4984731. Fax: 02/4984471
www.itd.hu

Új gazdaságfejlesztési pályázatok – hátrányos helyzetűek előnyben

30 milliárd forint uniós támogatás a kis- és középvállalkozások számára
A Gazdasági Operatív Program legújabb
5 pályázata a kis- és középvállalkozások
versenyképességének, és ezáltal piaci pozícióinak megerősítését szolgálja. A több, mint
30 milliárd forintnyi támogatás elsődleges
célja, a kkv-k széles köre számára vonzóvá és
elérhetővé tegye a tudásintenzív, magasabb
hozzáadott értékű tevékenységek végzését, növelve ezzel termelékenységüket és csökkentve a
lemaradásukat a szerkezeti modernizációban
és termelékenységben előrébb járó országok
vállalataihoz képest. Ugyancsak kiemelt célja
a most induló pályázatoknak a területi felzárkóztatás elősegítése, vállalkozások közötti
területi esélyegyenlőtlenség csökkentése. A
többségében hátrányos és leghátrányosabb
kistérségekben megvalósuló beruházások
hozzájárulnak az adott kistérségek felzárkózásához, a foglalkoztatás növeléséhez.
A területi felzárkóztatás kiemelt fontosságú
a 2008-as pályázatokban. A meghirdetett

5 pályázat közül kettő az Új Magyarország
Felzárkóztatási Programhoz kapcsolódva a
leszakadó kistérségek hanyatlásának megállítására, gazdasági és társadalmi felzárkózásuk
elindítására irányulnak. E két pályázat keretében csak a komplex programmal segítendő
33 legnehezebb helyzetben lévő kistérségben
megvalósuló fejlesztések támogathatóak.
A meghirdetett 5 pályázat keretében a vállalkozások az alábbi fejlesztéseikhez kaphatnak
vissza nem térítendő támogatást:
• Eszközbeszerzés
• Infrastrukturális és ingatlanberuházás
• Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási
licenc, gyártási know-how beszerzések.
• Információs technológiafejlesztés
• Piacra jutás támogatása
• Vállalati HR fejlesztés
• Minőség-, környezet- és egyéb irányítási
rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása.

A pályázat indulása:
2008. április 4-től 2008. május 5-ig lehet
benyújtani a pályázatokat.
Kivéve GOP-2008-2.1.1/A esetében: 2008.
április 4-től 2008. december 31-ig (vagy a
források kimerüléséig).
Pályázhatnak:
- kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (GOP211/A és KMOP121/A: gazdasági
társaság)
- szövetkezetek,
- SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (GOP211/A és KMOP121/A: egyéni
vállalkozás).
A pályázati kiírásra kizárólag azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos
statisztikai állományi létszáma a pályázat
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes
üzleti évben minimum egy fő volt, valamint
két teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek.
További információ: www.nfu.hu
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Európai Kisvállalkozói Törvény

Small Business Act
Az európai gazdaság gerincét képező kis- és középvállalkozások kulcsfontosságú szereplők az új
munkahelyek teremtése és a gazdasági növekedés szempontjából. Az Európai Unió vállalkozásainak
99%-a kis- és középvállalkozás, melyek a magánszektor munkahelyeinek kétharmadát biztosítják. A
Lisszaboni Partnerség a Növekedésért és Munkáért kezdeményezés keretében 2005-ben elindított új
európai uniós kis- és középvállalkozói politika meghozta eredményeit mind európai, mind nemzeti
színtéren (pl. a vállalkozás beindításával kapcsolatos bürokrácia csökkentése, az egyablakos ügyintézés, az első alkalmazott felvételének egyszerűbbé tétele az egyszemélyes vállalkozások számára). A
szerének hatékonyabb megvalényeges haladást a „gondolkozz először kicsiben” („think small first”) elv bevezetése jelentette.
lósítása
Míg az EU politikájának bizoAz Európai Bizottság a jövőben
KKV-knak köszönhető a nagy része
is elkötelezett arra, hogy megfeannak az innovációnak, amely új, nyos vonatkozásait a gazdasági
lelő intézményes keretet, konkrét
értékesebb termékek és szolgáltatá- tevékenységek teljes körére alkallépéseket, és hatékony támogatási
sok létrejöttéhez vezet (még akkor mazni lehet, addig más vonatkostruktúrát teremtsen a KKV-k száis, ha végül nagyobb cégek veszik zások akkor működnek hatékomára előnyös üzleti környezetért.
át az ilyesféle újítások gyártását nyabban, ha bizonyos ágazatok
Ennek érdekében 2008 folyamán
és tömeges forgalmazását). Ezért konkrét igényei alapján tervezik
benyújtja az Európai Kisvállalkozói
az Európai Bizottság igyekszik meg őket. Annak biztosítására,
Törvényre vonatkozó javaslatát,
támogatni az innovációt a KKV-k hogy valamennyi európai vállalkozás a lehető legjobb környezetben
melynek alapvető célja, hogy a
körében Európa-szerte.
bürokráciát csökkentse, a kisV. A környezetvédelmi kihí- működjön, az Európai Bizottság
és középvállalkozások számára
vások lehetőséggé alakítása a ágazatspecifikus intézkedéseket
hajt végre, és szoros kapcsolatokat
könnyebben hozzáférhetővé tegye
vállalkozók számára
az európai programokat, növelje
A klímaváltozás, a hagyomá- tart fenn az adott ágazatban érdeazok részesedését a közbeszerzési
nyos energiaforrások szűkössége, a kelt társaságokkal és képviseleti
szerződésekben és – többek között szinten egyaránt kihívást jelent a fenntartható fejlődés kulcsfontos- szervezetekkel.
Forrás:
az európai kisvállalkozási státus politika formálói számára.
ságú kihívást jelent napjainkban a
MKIK
EU
Képviselet
bevezetése révén – elhárítsa a
KKV-k
számára.
A
környezetbarát
III. Vállalkozások piacra juhatáron átnyúló tevékenységet tásának támogatása
termékek iránti egyre növekvő
gátló akadályokat. A törvényjaA bizottság olyan szakpolitikák kereslet hatalmas piaci potenciált
Hasznos linkek, elérhetővaslattal kapcsolatban 2008. feb- meghatározásán dolgozik, amelyek jelent a kis- és középvállalkozások
ségek:
ruár 1-jétől április 1-jéig tartó megkönnyítik a KKV-k számára a számára, melyet csak megfelelő
KKV portál:
nyilvános konzultáció egy olyan nemzeti határokon kívül történő információk és szaktudás birtohttp://ec.europa.eu/enterprise/
széles körű vita, melyben minden működést mind az EU-n belül, kában tudnak kihasználni.
sme/index_hu.htm
érintett résztvevő hozzájárulhat mind pedig azon kívül. A bizottság
Az Európai Bizottság környeA vállalkozási kedv ösztönegy hatékony „Small Business célja továbbá egy európai ma- zetvédelmi szakértők képzését
zése:
Act” előkészítéséhez. A törvény- gánvállalkozói státus létrehozása tervezi a vállalkozásokat támogató
http://ec.europa.eu/enterprise/
javaslat az alábbi fő területeken (European Private Company).
szervezeteknél (pl. vállalkozási
sme/promoting_hu.htm
tervez változtatásokat a KKV-k
IV. KKV-k hozzáférésének javí- szövetségek, a kamarák, valaEuropean Private Company:
helyzetbehozatala érdekében.
tása a pénzügyi támogatásokhoz mint az ágazati, a körzeti vagy a
http://ec.europa.eu/internal_
I. Egyszerűbb szabályozás a és az innovációhoz
klaszterszervezetek). A célkitűzés
market/company/epc/index_
KKV-k hasznára
Napjainkban az innovációt széles szerint 2008-ra valamennyi európai
en.htm
Az Európai Bizottság célja, hogy körben a gazdasági növekedés régiónak rendelkeznie kell egy a
Kkv-k és innováció:
2012-ig 25%-kal csökkentse a motorjának tekintik. Az új ter- KKV-ket segítő környezetvédelmi
http://ec.europa.eu/enterprise/
vállalkozásokra nehezedő admi- mékek, szolgáltatások, illetve a szakértővel. Ezek a szakértők cégsme/innovation_hu.htm
nisztratív terheket. Ennek elérése létrehozásukra vagy fogyasztókhoz látogatások keretében, informáciEurochambres:
érdekében a bizottság fejleszti való eljuttatásukra szolgáló új ók rendelkezésre bocsátásával és
http://www.eurochambres.
az európai jogalkotást, és arra módszerek értéket adnak hozzá a képzések formájában segítik majd
eu/content/Default.
bátorítja a nemzeti és regionális gazdaságunkhoz, és hozzájárulnak a kisvállalkozásokat.
asp?PageID=23
hatóságokat, hogy ugyanezt tegyék életszínvonalunk javulásához. A
VI. EU KKV politika elvrendsaját szintjükön.
II. A vállalkozói szellem népÜzletember-találkozó Brüsszelben
szerűsítése, a társadalom figyelmének ráirányítása a vállalkozás
előnyeire
Az európai gazdaságban betöltött
A Brüsszeli Magyar Üzleti Klub keretében (mely a
- a szektor iránt érdeklődő kereskedelmi ügykiemelt fontosságú szerepe ellenére
belgiumi magyar nagykövetség külgazdasági irodája, nökök figyelmének felkeltése, egyéb értékesítési és
a vállalkozást a legtöbb európai
az ITD-H és a Brüsszeli Kereskedelmi és Iparkamara befektetési lehetőség felkutatása.
polgár nem részesíti előnyben
szervezésében működik) június 5-én délután 2
Helyszín: belgiumi magyar nagykövetség díszterme,
a pályaválasztás során. Az EU
órakor Medical Equipment Business Day (orvosi 1180 Brussels, Avenue du Vert Chasseur 44.
állampolgárainak mintegy 60%-a
műszerek, berendezések) üzletember-találkozót
Jelentkezési határidő: április 18.
nyilatkozott úgy, hogy soha nem
rendeznek az alábbi céllal:
fordult meg a fejében saját vállal- a szektor helyzetének, tendenciáinak bemutatása
Bővebb információ, jelentkezés:
kozás beindítása. Ennek a trendnek
- a szektorbeli vállalatok közötti közvetlen kapitdbrussels@skynet.be
a megfordítása európai és nemzeti
csolatok kialakítása, erősítése,

Medical Equipment Business Day
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Petschnig Mária Zita: 2008-at romló külső körülmények és javuló belső mutatók jellemzik

Kis magyar számmisztika
Ahogy az elmúlt években megszokhattuk, Petschnig Mária Zita „anyanyelve” ezúttal is a tények
és számok voltak. A legfontosabb makrogazdasági jellemzők alapján állította ki a bizonyítványt az
elmúlt esztendőről, s készített prognózist 2008-ra. Az elmúlt év legnagyobb eredménye, hogy ha
kőkemény megszorításokkal, drámai számokkal is, de megtörtént a gazdasági fordulat, aminek
következtében az idén már valamennyi mutatóban javulás várható. Ahogy a korábbi években, most
is telt ház fogadta a népszerű közgazdászt a kamara és a Közgazdasági Társaság megyei szervezetének közös rendezvényén.
Hatásos dramaturgiát választva,
Petschnig Mária Zita az elmúlt évi
mutatókat legközvetlenebb versenytársainkhoz, sorstársainkhoz, a visegrádi országokhoz hasonlította.
Megállapította: a 2007-es számokat
tekintve, a magyar gazdaság kirívóan
gyenge teljesítményével tűnik ki a
térség országai közül. Míg a többieknél erőteljes növekedés, nálunk a
lassulás volt jellemző. Míg a korábbi
években a magyar gazdaság dinamikája
meghaladta az unió átlagát, az elmúlt
esztendőben megfordult az arány (miközben az euró-övezetben 2,6-2,7%-os
volt a növekedés, nálunk 1,3%). A
magyar gazdaság reálkonvergenciája, felzárkózása lényegesen lelassult.
Ami pozitívum, hogy alacsony volta
ellenére is, a növekedés szerkezete jó
volt. Az export és beruházások jelentették a húzó erőt, míg a felhalmozás
visszaesett, illetve stagnált. Az elmúlt
esztendőben exportvezérelt pályán
volt a magyar gazdaság.

Bűvös számok

Egyet előre, kettőt hátra
A beruházás szerkezete egészséges irányba változott, különösen a
feldolgozóipar és járműipar húzott
bele. 2007 első háromnegyed évében
30%-os a növekedés! Hogy az elmúlt
évi egyenleg mégis a stagnálást mutat, annak az állami és a lakossági
beruházások visszaesése az oka.
Az ipari termelés is jó dinamikát
mutatott, 7-8%-os a bővülés, ami
főleg az exportnak köszönhető. Az
építőiparban viszont tovább tartott a recesszió: már 2006-ban is
csökkent az ágazat teljesítménye,
tavaly pedig már 14%-kal. A fő ok
az állami beruházások és a lakásépítések csökkenése. A kiskereskedelmi
forgalom az előző évi növekedéssel
szemben tavaly 3%-kal csökkent,
visszaesett a lakossági fogyasztás,
lényegesen csökkentek a reálkeresetek (5%-kal). Elgondolkodtató,
hogy a megszorítások ellenére az
élelmiszer-kereskedelmi forgalom
nem csökkent, a gyógyszeré s főleg
a benziné pedig még nőtt is.

az elmúlt egy évben? Egyfelől természeti, másfelől társadalmi körülményeknek köszönhetően. Az
előadó az előbbin a kedvezőtlen
mezőgazdasági eredményeket értette
(fagykár, aszálykár, ami miatt 85%on teljesített az agrárium), ha csak
stagnál, már 1%-kal magasabb lett
volna az éves GDP. Ami a társadalmi
körülményeket illeti, arra a gazdasági
fordulatra utalt az előadó, aminek az
eszköze a belső kereslet megszorító
gazdaságpolitika, a fogyasztás és a
beruházás mérséklése, miközben
a külső piacokra nem tud hatással
lenni.

Petschnig Mária Zita, a számok embere

Infláció föl, államháztartás
hiánya le
Inflációban is éllovasok voltunk az
elmúlt esztendőben, megdupláztuk az
előző évit, 4%-ról 8%-ra. Az infláció
gyorsulásában a mezőgazdaság igen
kedvezőtlen terméseredményei, az
adó- és árintézkedések, és a támogatások jelentős leépítése játszott
meghatározó szerepet. Abban viszont, hogy a 6,8%-os várakozás
8%-ra teljesült, alapvetően külső
körülmények (olajár, mezőgazdasági árnyomás az élelmiszereken)
a ludasak.
A foglalkoztatásban azonban nem
következett be jelentősebb változás,
ami a gazdaság jelentős lassulását figyelembe véve, eredménynek tekint-

hető. Ami az egyensúlyi mutatókat
alakulását illeti, a külkereskedelmi
mérleg hiánya gyakorlatilag eltűnt,
amit az előadó komoly teljesítményjavulásként értékelt. Ezzel együtt
javult a folyó fizetési mérleg is, vagyis kevésbé vagyunk ráutalva a
külföldi pénzpiacokra. A mumus, az
államháztartás hiánya dinamikusan
csökkent 9,2-ről 5,7%-ra.

Mi történt?
Mintha Petschnig Mária Zita
belelátott volna hallgatósága fejébe,
maga tette fel a sokakban megfogalmazódott kérdést: Vajon minek
tulajdonítható, hogy drámai növekedéslassulás és erőteljes inflációgyorsulás mellett jelentősen javult
az ország külső és belső egyensúlya

A növekedés lassulása várható volt, de ilyen mértékűre senki
nem számított – fogalmazott a
Pénzügykutató Rt. főmunkatársa.
A konvergenciaprogramban a kormány 2007-re 2,2%-os növekedést
prognosztizált, amit az elemzők
túlságosan pesszimista várakozásnak
ítéltek, maguk ennél többet vártak.
Az 1,3% megdöbbentette a piacokat,
utoljára a Bokros-csomag idején,
1996-ban volt ennyire alacsony a
gazdasági növekedés dinamikája. Az
exportnövekedés viszont megmentette az országot a recessziótól.
Petschnig Mária Zita szerint sokkal nagyobb mértékben hűtötték le
a gazdaságot, mint arra szükség lett
volna. Jóval erősebb volt a fiskális
megszorító politika, mint amekkorát a konvergenciaprogramban
vállaltunk: a 2007-re előírt 6,8%-os
államháztartási hiányt az előzetes
adatok szerint 5,7-re teljesítjük.
Amit persze a politikusok tartalékképzésnek neveznek. Az előadó
szerint a 2007-es költségvetésben a
tervezetthez képest körülbelül 600
milliárdos a többletbevétel, miközben
a kiadások viszont alulteljesülnek,
mintegy 200 milliárdos megtakarítással, vagyis a teljes mozgástér
mintegy 800 milliárd forint. Ebből
visszaadnak nagyjából 400-at. Ha
a másik 400 milliárdot deficitcsökkentésre fordítanák, az 5,7%-os
államháztartási hiányt akár 3,2% is
le lehetett volna faragni. Mennyiről?
9,2%-ról. Ilyet gazdasági kiigazító politika még nem produkált a világon!
– jegyezte meg a szakember. Nem
csoda, hogy a növekedés dinamikája
ennyire lecsökkent.
ÿ

2008 március
A jövedelempolitikát is túlÿ
húzták, az eredetileg tervezett 4%-os
reálkereset-csökkenésből 5% lett, de
a valóságban ennél is több, 6-7% is
lehetett, hiszen a gazdaság kifehérítésével olyan korábbi bérszinteket is
lejelentettek, amelyek nem képeznek
tényleges vásárlóerőt, csak papíron.
A monetáris politikát illetően, mind
a kamat, mind az árfolyam oldalán
monetáris szigor mutatkozott.

Mi várható 2008-ban?
Egy nyitott gazdaságnál mindig abból kell kiindulni, hogy milyen külső
feltételekre lehet számítani – jelezte az
előadó, mennyire nem egyszerű prognózist mondani. A magyar gazdaság
növekedését ugyanis közel kétharmad
részben az exportpiacok határozzák
meg. Ráadásul a külső feltételek is
differenciáltak. Befolyásolják a külkereskedelmet, az áralakulásokat, s
hatnak a tőkeáramláson keresztül is.
Az USA-ban csökken a fogyasztás,
lassul a gazdasági dinamikája, ami
óhatatlanul begyűrűzik az Európai
Unióba is, csökkentve a növekedést.
Világgazdasági válságról nincs szó,
hiszen merőben új világjelenségnek
lehetünk tanúi. A világ nagy régióinak
lassulását ellensúlyozza a kínai meg az
indiai gazdaság lényegesen nagyobb
dinamikája. Átrendeződik a világpiac
és átrendeződik a tőke áramlása is.
Külkereskedelmünk szempontjából
tehát kedvezőtlenebb körülményekkel
kell számolnunk, pont az ellenkezője
játszódik le, mint az elmúlt esztendőben. Túl nagy visszaesésre azért
nem kell számítani – nyugtatta meg
hallgatóságát Petschnig Mária Zita
–, de az ütem mérséklődésére igen.
A kedvezőtlen folyamatok hatással
lesznek az inflációra és az árakra is,
elsősorban az olajárak és az élelmiszerek globális áremelkedése miatt,
de talán nem annyira mint 2007ben (elég ha arra gondolunk, hogy
Kínában és Indiában százmilliós
nagyságrendben nő a fogyasztók
száma).
A működő tőke beáramlása már
2007-ben is meglehetősen gyengélkedett, egyrészt mert egy bizonytalan,
átalakulóban lévő gazdaságba nem
szívesen jött a tőke, másrészt viszont
már privatizálható vagyon is alig van.
Közvetlen tőkebeáramlást a visszaforgatott profit jelentett. Nagyjából
ezzel számolhatunk 2008-ban is..

Oldódhat a fiskális politika
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nagyobb árnyomás átjött erre az évre
is (a januári árindex 7%-ról indult),
a Pénzügykutató prognózisa szerint
decemberre lemegy 4,5%-ra. Az éves
átlagos áremelkedést 5,5-6% körülire
becsülik.. Nem várt magasságú inflációval kell számolni, noha az eredeti
konvergenciaprogramban 2008-ra
3,3% szerepel. A magyar gazdaság
magasabb inflációs pályára került. Míg
korábban azt hittük, hogy az állam-

nem csökken, megjegyezte, hogy
még az ominózus 2%-os háztartási
fogyasztáscsökkenés mögött sem
a háztartások vásárlói fogyasztása
esett vissza, hanem az állam által
finanszírozott fogyasztás csökkent
(különféle természetbeni juttatások). Azzal, hogy tavaly körülbelül
25%-kal csökkent az orvos–beteg
találkozások száma, és megváltak
több tízezer foglalkoztatottól a köz-

kereskedelmi forgalom. A mezőgazdaságban a nagyon alacsony
tavalyi bázishoz képest 10%-os
növekedés prognosztizálható. A
foglalkoztatottak számában némi
javulás várható, mérséklődhet a
munkanélküliség, valamelyest emelkedhetnek a reálbérek, és mérséklődhet az infláció. A Pénzügykutató
főmunkatársa összességében 2,2%-os
GDP-növekedést tart valószínűnek

A magyar gazdaság pályája a 2007. november végén benyújtott konvergenciaprogram szerint
Megnevezés

2006
2007
2008
Növekedési mutatók, előző év = 100%
GDP
3,9
1,7
2,8
Beruházások
-2,8
2,0
4,2
Háztartások fogyasztása
2,1
-1,8
0,5
Közösségi fogyasztás
6,6
-3,7
-3,5
Áru- és szolgáltatásexport
18,9
15,5
12,9
Áru- és szolgáltatásimport
14,5
13,2
11,1
Munkaerő-piaci mutatók
Foglalkoztatottak számának változása, %
0,7
0,1
0,2
Munkanélküliség rátája
7,5
7,3
7,3
Monetáris mutatók
Fogyasztói infláció (évi átlag)
4,0
7,9
4,8
HUF/EURÓ (évi átlag)
264,2
251,0
251,0
Egyensúlyi mutatók és finanszírozás a GDP %-ában
Államháztartás hiánya
-10,1
-6,2
-4,0
Bruttó államadósság
65,6
65,4
65,8
Folyó fizetési mérleg hiánya
6,5
4,9
4,0
Külső finanszírozási képesség
5,7
4,1
2,3
Külgazdasági feltételek
Világgazdaság növekedése EU nélkül, %
6,0
5,6
5,3
EU növekedése, %
3,0
2,9
2,4
Olajár, Brent – USD/hordó
66,2
70,6
78,8

2009

2010

2011

4,0
7,4
1,5
0,9
11,8
11,0

4,1
7,0
2,0
1,0
11,5
11,1

4,2
6,0
2,8
1,0
11,2
11,1

0,6
7,2

0,6
7,1

0,6
7,1

3,0
251,0

2,9
251,0

2,8
251,0.

-3,2
64,4
3,3
1,7

-2,7
63,3
3,0
1,3

-2,2
61,8
2,8
0,8

5,4
2,4
76,0

5,4
2,4
76,0

5,4
2,4
76,0

Forrás: Magyarország aktualizált konvergenciaprogramja 2007–2011, Bp. 2007. november.
háztartás leszorítása lesz a legnehezebb
feladat, most úgy látszik, az infláció
letörése. Átjön 2007-ről a vártnál
nagyobb egyensúlyjavulás is, a tavalyi
5,7%-ról viszonylag könnyen teljesíthető lesz a konvergenciaprogramban
2008-ra előirt 4,2%-os államháztartási
hiány.
Mivel a 2008-as előirányzatok
a 2007. évi tervadatokra épültek,
várható, hogy idén is legalább akkora
lesz a megtakarítás, mint tavaly,
vagyis rendkívül nagy tartalékok
várhatók a költségvetésben. Mivel
további gazdasági megszorítások
már nem várhatók, a fogyasztás
várhatóan élénkülni fog, a beruházások is emelkedhetnek, a fiskális
politikában megjelenő relatív oldódás
javíthatja a belgazdasági növekedési
feltételeket, az adócsökkentésre már
konkrét ígéretek vannak.

szférában, paradox módon romlott
a GDP, ami persze a másik oldalon
hosszú távú megtakarítást jelent a
költségvetésnek. Az idén már nem
várható ilyen radikális „teljesítménycsökkenés” sem az egészségügyben,
sem a közszférában.
A háztartásoknál a természetbeni
illetve a közösségi fogyasztás 2008-ban
már nem csökken, a vásárlói fogyasztás akár egy százalékkal bővülhet. A
beruházásoknál már tapasztalható
némi élénkülés, a lakásépítéseknél,
és az állami, központi beruházásoknál
már nem várható olyan mértékű
befagyasztás, mint tavaly. No és a
vállalkozói beruházásoknál is élénkülésre számítanak a szakemberek.
Az előadó nagyon érzékeny, 3%-os
fogyasztásbővülést prognosztizál.

A világ és mi

Ami a várható belső körülményeket
A külső feltételek romlása miatt
Bővülhet a fogyasztás
illeti, abból indult ki az előadó, hogy
a nettó export zsugorodása várható,
mi az, ami 2007-ből következik 2008Petschnig Mária Zita prognózisa miközben javulhat az építőipari
ra. A magasabb infláció, a várnál szerint a háztartások fogyasztása teljesítménye és bővülhet a kis-

(a kormányprogramban 3% szerepel). Bizarr helyzet, de 2008-ban
Magyarország – pozitív értelemben
– „szembemegy a világgal”, hiszen
míg a legtöbb helyen az idén lassulás várható, nálunk gyorsulás,
míg másutt nő az infláció, nálunk
mérséklődik, s a foglalkoztatási
mutatók is javulnak.
Összességében, az elmúlt évivel ellentétes tendenciák jellemzik
2008-ban a magyar gazdaságot,
kedvezőtlenebb külső körülményekkel, ugyanakkor egy lazább belső
piac mentén nagyobb növekedéssel,
mérsékeltebb infláció mellett javuló
belső egyensúlyi mutatókkal lehet
számolni. A gazdasági fordulattal elkerültük az összeomlást, de
azért továbbra is nagyon sok belső
feszültsége van a magyar gazdaságnak – figyelmeztetett az előadó.
Mindenesetre 2008 legnagyobb
kérdése a növekedés és az infláció
alakulása lesz.
Ő. F.
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Jogszabályfigyelő

Kerekítés az 1 és 2 forintosok kivonása miatt

Szabályok a pénztárgépek
átállításában
Március 1-jétől kivonta a Magyar Nemzeti Bank a készpénzforgalomból az 1 és 2 forintos érméket; a szükséges kerekítés szabályairól a 2008. évi III. törvény rendelkezik. A
törvény a kerekítési kötelezettséget a készpénz – bankjegy vagy érme – átadása esetén írja
elő, de változatlan módon használható tovább az a pénztárgép, amelynél a felhasználók
nem tudják a bizonylatokon (pl. nyugta, egyszerűsített számla) feltüntetni a ténylegesen
fizetendő összeget, csupán a bizonylat tételeinek számszaki végösszegét.
Azaz, a törvény nem írja elő kötelező jelleggel
a kerekített – ténylegesen fizetendő – összeg,
illetve a kerekítési különbözet bizonylaton
(nyugtán, egyszerűsített adattartalmú számlán) való feltüntetését, mivel a kerekítési
különbözet nem minősül vagyoni előnynek
vagy hátránynak. A jogszabály bankkártyával
történő fizetés esetén sem zárja ki a kerekítés
lehetőségét, erről azonban a vásárlókat előre
tájékoztatni kell.
A március 1-jétől érvényes új szabályok
szerint a forintban, készpénzzel – bankjegy
vagy érme átadásával – történő fizetés esetén,
ha a fizetendő végösszeg nem 5 forintra vagy
annak többszörösére végződik, akkor az
alábbiakban meghatározott kerekítési szabály
alapján kell a fizetendő összeget megállapítani
és kiegyenlíteni.
• a 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő
összegeket lefelé, a legközelebbi 0;
• a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő
összegeket felfelé, a legközelebbi 5;
• az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő
összegeket lefelé, a legközelebbi 5;
• a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő
összegeket felfelé, a legközelebbi 0;
forintra végződő összegre kell kerekíteni.
A kerekítési különbözetek összege egyéb
bevétel vagy ráfordítás jogcímén számolható
el, melyről a vállalkozásoknak a készpénzkezelési szabályzatukban kell rendelkezniük. A
kerekítési különbözet az általános forgalmi
adónak nem képezi alapját.
Változatlan pénztárgéphasználat
Az a pénztárgép változatlan módon tovább
használható, amelynél a felhasználók nem
tudják (nem akarják) a bizonylatokon (pl.
nyugta, egyszerűsített számla) feltüntetni
a ténylegesen fizetendő összeget, csupán a
bizonylat tételeinek számszaki végösszegét.

Ebben az esetben a kerekítést a készpénz
átvételekor a pénztáros végzi el.
A készpénzkezelési szabályzatukban azonban
rendelkezniük kell a kerekítésből eredő pénztártöbblet vagy -hiány kezeléséről, szabályozni
kell az ellenőrzés gyakoriságát és módját.
A pénztárgép működtető programjának
módosítása
Amennyiben a pénztárgéphasználók szerepeltetni kívánják a bizonylatokon (pl. nyugta,
egyszerűsített adattartalmú számla) a ténylegesen fizetendő összeget, úgy az programmódosítással valósítható meg, amelyre kizárólag
a pénztárgépforgalmazók a jogosultak.
Engedélyeztetés
A pénztárgép-működtető program módosítására a készülék forgalmazója jogosult, és azt
engedélyeztetni kell az Országos Pénztárgép és
Taxaméter Technikai Bizottságnál (OPTTB).
A módosítás kizárólag érvényes forgalmazási
engedélyű pénztárgépeket érinthet. a pénztárgépet használó jogosult dönteni arról, hogy
igényli-e a kerekítést kezelni tudó szoftver
telepítését a pénztárgépére. Az adóhatóság
a programmódosításban érintett pénztárgépek szabályszerű működését folyamatosan
ellenőrzi.
Taxaméterek
Taxaméterek esetében a kerekítést programmódosítással, vagy tarifabeállítással az
alábbiak szerint lehet megvalósítani:
• az egységugrás értéke 5 forint vagy ennek
egész számú többszöröse legyen,
• az egyes tarifák értékeit 0 vagy 5 forintra
végződően kell kerekíteni.

Kamarai Futár

Készpénzfizetés
elfogadására
vonatkozó
új szabályok
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt)
– amely 2007. december 14-én lépett hatályba
– a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy
meghaladó összegű készpénzfizetés elfogadásával
árukereskedelmi tevékenységet 2008. március
15-ét követően folytatni szándékozó szolgáltatók
számára előírja, hogy a Pmt-ben meghatározott
kötelezettségeik teljesítésére belső szabályzatot
készítsenek, azt a felügyeletet ellátó szervvel
hagyassák jóvá, amely egyidejűleg a szolgáltatót
nyilvántartásba is veszi.
A törvény szerint árukereskedelmi tevékenység
többek között: termék gazdasági tevékenység
keretében történő értékesítése a vásárló, a kereskedő, illetve a feldolgozó részére.
Az MKEH KEPIH nem kötelező jellegű ajánlásként mintaszabályzatot bocsátott az árukereskedelmi szolgáltatók rendelkezésére.
A belső szabályzat jóváhagyásának és az
árukereskedelmi szolgáltató nyilvántartásba
vételének eljárása az ügyfél kérelmére indul az
MKEH Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóságánál, melynek elérhetőségei: 1024 Budapest,
Margit krt. 85., levélcím: 1537 Budapest, Pf. 345.,
telefon: 336-7300; fax: 336-7333.
A mintaszabályzat, a hozzá tartozó útmutató,
valamint a kérelem kitölthető és nyomtatható
változata letölthető a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal honlapjáról, az alábbi
címen: http://www.mkeh.gov.hu/kereskedelmi/EU/Pmt)

Közlemény
az alkalmazható
üzemanyagárakról

2008. március 1-je és március 31-e között
alkalmazható üzemanyagárak
Ólmozatlan motorbenzin:
A fentiekkel összefüggésben részletesebb
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 292Ft/l
szakmai tájékoztatást találnak az APEH
Gázolaj 296 Ft/l
honlapján az érintett adózók és a téma iránt
Keverék 314 Ft/l
érdeklődők.
LPG autógáz 189Ft/l

Az APEH felhívása nyomdai előállítású számlák eltűnéséről, érvénytelenítéséről
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a Pátria Nyomda Zrt. által előállított, alábbi sorszámú
számlatömbök elvesztek, azok használata – bűncselekmény alapos gyanúja miatt – érvénytelen:
AC7S-Q485001 – AC7S-Q500000, és AC7S-Q565001 – AC7S-Q575000
Amennyiben ilyen tömbökkel rendelkeznek, illetve ha ilyen tömbökről tudomással bírnak, akkor azt minden esetben jelezzék a gyártó
nyomda és az állami adóhatóság felé.
Felhívjuk a nyomtatványforgalmazók figyelmét, hogy a fenti sorszámtartományba illő számlatömbök nem forgalmazhatók, azok
beszerzése, értékesítése tilos!
Fenti sorszámú számlák kiállítása, illetve befogadása az APEH sorszámot tartalmazó nyomtatványokról szóló jogszabály előírásainak
megsértését jelenti, ezért a bizonylatok felhasználásuk esetén nem minősülnek adóigazgatási azonosításra alkalmasnak.

2008 március
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Oktatás

A képzés megkönnyíti egy fenntarthatóbb világba való átmenetet

Leonardo projekt – EUKONA
Nemzetközi partnertalálkozó Szegeden

A fenntartható fejlődés eléréséhez szükséges európai kompetenciák fejlesztése – Szakképzési
tananyagok és tanítási/tanulási
segédletek az élelmiszer/élelmezési szektorban című Leonardo
projekt fontos állomása volt a
február 10–13. között Szegeden
megtartott 3. nemzetközi partnertalálkozó.
„A képzés az egyik legfontosabb
eszköz az emberi erőforrás-fejlesztésben és megkönnyíti egy fenntarthatóbb világba való átmenetet.”
(Agenda 21). A társadalmunk és a
munkánk jövőbeli alakulásában a
fenntarthatóság elveinek alkalmazása kulcsfontosságú. Ezen elvek
alkalmazása a legfontosabb feltétel
ahhoz, hogy garantálható legyen a
szilárd és tartós fejlődés minden
ember számára. A fenntarthatóság
elméletében a gazdasági jólét, saját
környezetünk védelme és a társadalmi szolidaritás egyaránt cél. A
fenntartható fejlődés megköveteli a

A szegedi partnertalálkozó résztvevői

vállalkozásoktól és szervezetektől,
hogy alávessék magukat és alkalmazzák a fenntarthatóság elveit.
Ez azt jelenti, hogy a szervezetek
tevékenységeikben és döntéseikben
fontolják meg ezen elveket és egyensúlyozzanak a környezeti, szociális
és gazdasági szempontok között.
Ezért szükséges a fenntarthatóság
oktatása a szakképzésben, valamint a
szakmai továbbképzésekben. Ezekre
a megfontolásokra épül az Eukona
projekt.
Az egy éve kezdődő és félidejében
járó projekt vezetője az Észak-Rajna-westfáliai Közoktatási és Továbbképzési Minisztérium (MSW),
amelyhez német, finn szakképző
iskolák, osztrák tanácsadó cég és
spanyol vállalkozói szövetség kapcsolódott kamaránkon kívül. A

A Szegedi Tudományegyetem a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával partnerségben sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti
Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív
Programja keretében, melynek köszönhetően
2006. június 1-jén elindult „Az Európai Unió
szakpolitikáinak megismertetése és a dél-alföldi
régióban való elhelyezkedést segítő kompetenciák fejlesztése az Universitas hallgatói körében
az SZTE képzési kínálatának bővítése révén”
c. ROP-3.3.1-05/1.-2005-11-0002/34 azonosító
számú projektünk.
A szakmai megvalósítást a GTK Pénzügyek
és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézetének Világgazdaságtani és Európai Gazdasági
Integrációs Szakcsoportja látja el, dr. Farkas
Beáta vezetésével. A projektmenedzsmentet az ÁJK Európa-tanulmányok Központja
biztosítja, Közreműködő szervezet a VÁTI
Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Közhasznú Társulat.
Projektünk 2008. március végén zárul. Célunk
az volt, hogy a SZTE olyan hallgatóit juttassuk
a szakmájukhoz kapcsolódó gyakorlatias,

szakmai hátteret a magyar részről
a Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és
Szakiskola tanárai Fülöpné Strohner
Irén vezetésével biztosítják.
A projekt célja új tanulási módszer tesztelése, tanárok, trénerek
és oktatók támogatása és képzése
annak érdekében, hogy az európai
szakképzési rendszer minősége
magasabb szintre emelkedjen a
fenntarthatóság oktatásának területén. A kísérleti alkalmazás
során a projekt az élelmiszer és
élelmezési területekre koncentrál, a
célcsoportok a tanárok, trénerek és
tanulók a szakképzésben, valamint
a szakmai továbbképzésekben. Az
újszerű és összetett megközelítés
a projektben az, hogy integrálja a
szociális, gazdasági és környezeti

nézőpontokat. A képzési elgondolások tartalma és módszertana
megfelel a „Fenntartható fejlődést
szolgáló oktatás” ENSZ-évtized
(2005–2014) filozófiájának.
A szegedi nemzetközi partnertalálkozón kerültek meghatározásra
a tananyagfejlesztés konkrét lépései
és a német és magyar szakképző
iskolák közti együttműködés lehetőségei. A kifejlesztett tanulási
szituációk tesztelése az oktatásban
a kereskedelmi és vendéglátó-ipari
képzés alapozó szakaszában idén
ősszel lesz a Krúdy Gyula Szakközépiskolában. Ezt követően kerültek
a tapasztalatok átadásra az érdeklődő szakképzési intézményeknek.
A projektek kapcsolatos bővebb
információ: dr. Tráserné Oláh Zsuzsannától kérhető a kamarában.

A Regionális Operatív Program támogatásával

Új tananyagok az egyetemen
régióspecifikus uniós ismertekhez, akiknek ez
a lehetőség eddig nem volt adott. A hallgatók
olyan kompetenciáit kívántuk fejleszteni, melyek
a diploma megszerzése után jelentősen javítják
munkaerő-piaci esélyeiket a régióban.
A projekt keretében az SZTE Gazdaságtudományi Karán egy kutatócsoportot állítottunk fel,
melynek tagjai a dél-alföldi régióra irányuló gazdasági vonatkozású kutatásokat végeztek, és erről
8 esettanulmány készült. A kutatás eredményeire
építve a projekt keretében a következő tananyagok
készültek el magyar és angol nyelven:
kutatás-fejlesztés az EU-ban; projektmenedzsment az EU-ban; az EU kohéziós politikája; az
EU szociál- és foglalkoztatáspolitikája; az EU
környezeti politikája; az EU agrárpolitikája EU a
világgazdaságban; az EU verseny-, kereskedelem, és iparpolitikája; közpénzügyek az EU-ban;
európai gazdasági és monetáris unió.

Az elkészült anyagok tematikáját a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közvetítésével gyakorló szakemberek véleményezték
annak érdekében, hogy biztosított legyen azok
gyakorlatorientáltsága, s a regionális szempontok
érvényesülése.
A tananyagokra támaszkodva 10 kurzust
hirdettünk meg 2007 szeptemberében, melyre
összesen 443 hallgató jelentkezett az SZTE különböző karairól. Az oktatási fázisban részt vettek
a CSMKIK által delegált szakemberek is.
Véleményünk szerint a márciusban záruló
projekt hozzájárult az oktatás és a helyi szereplők
világának közelítéséhez, s segíteni fogja az uniós
kérdésekben tájékozott, nyelvet beszélő friss
diplomások régióban való megtartását.
Mind a képzési program, mind az elkészült
tananyagok az elkövetkező öt évben az érdeklődő
SZTE hallgatók számára elérhetőek lesznek.
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ITD-H Beszállító és Tanácsadó Központ
0803-01 Ausztrál vállalat a következő
termék vásárlásában érdekelt: ipari
gumitömlő.
08-03/E/AU-1
0803-02 Kanadai cég olyan gép gyártóival szeretne kapcsolatba lépni, mely
fából készült kefegyártásra alkalmas.
08-03/E/CA-1
0803-03 Rögbi sportruházati termékeket gyártó cég szeretne Magyarországon
gyártatni ilyen típusú termékeket.
08-03/E/ES-1
0803-04 Finn méhész 200 literes fémhordókat keres megvételre.
08-03/E/FI-1
0803-05 Görög vállalat lámpaizzókat
vásárolna Magyarországról.
08-03/E/GR-1
0803-06 Ír cég játékbaba gyártásához
keres vinyl/soft babatestkészítőket Magyarországon kb. 1000 db mennyiségben.
A cég érdeklődés esetén képeket küld.
08-03/E/IE-1
0803-07 Szlovén nagykereskedő cég
sajtgyártókkal és tejipari vállalatokkal
keresi a kapcsolatot.
08-03/E/SI-1
0803-08 Egy uruguayi cég
kanárieleséget (magot) vásárolna Magyarországról.
08-03/E/UY-1
0803-09 Indiai vállalat export-import
ajánlata:
- magyar importőrök, forgalmazók:
ajándéktárgyak, ékszerek, bizsu, kézimunka
- magyar exportőrök: hulladék rézhuzal (copper scrap of berry /copper wires/),
mennyiség: 2 db. 20’ konténer.
08-03/V/IN-1
0803-10 Egy ausztriai cég az alábbi
termékeket szeretné Magyarországon
gyártatni.
Orvosi rendeltetésű, jellemzően saválló lemezből és/vagy huzalból készülő
kis készülékekről van szó, az alábbi
technológiai jellemzőkkel:
- lemezmegmunkálás: 0,8x6 mm; darabolás, kivágás, élhajlítás, ponthegesztés,
AWI-hegesztés, csiszolás, polírozás,
esetleg felületkezelés (passziválás, homokozás), esetleg mélyhúzás
- huzalfeldolgozás: max. 6 mm; 2
vagy 3 dimenziósan; huzal, rács, szövet
ponthegesztése, AWI, csiszolás, esetleg
felületkezelés; szerelés.
Képet az érdeklődőknek küldenek.
08-04/E/AT-1
0803-11 Horvát cég kőolajfinomítók
(gáztermelők) elérhetőségeit keresik.
08-04/E/HR-1
0803-12 Horvát vállalat búza, lucerna, gabona exportőrökkel szeretne
kapcsolatba lépni.
08-04/E/HR-2
0803-13 Horvát cég üvegpoharak,
porcelánedények, készletek, inox edények
gyártóit, exportőreit keresi.
08-04/E/HR-3
0803-14 Horvát vállalat szója-, napraforgó-, olajrepce-termelőket, exportőröket keres.
08-04/E/HR-4
0803-15 Gyufagyártókat keres horvát cég.
08-04/E/HR-5
0803-16 Amerikai cég féksaru-, ékgyártáshoz keres faalapanyag beszállítókat.
08-04/E/US-1

Üzleti ajánlatok
0803-17 Kínai biotechnológiai vállalat
termékei magyarországi piacbevezetéséhez ügynököt keres. (élelmiszer-biztonság, állatgyógyászat)
08-04/V/CN-1
0803-18 A jordániai kormány egy
korábbi tagja konzulensként ajánlja
üzletközvetítő szolgáltatásait az energiaszektorban működő magyar vállalatok
számára.
08-04/V/JO-1
0803-19 Emberi oltóanyagok és orvosságok importjával foglalkozó bangladesi
cég magyarországi gyártókat keres.
08-05/E/BD-1
0803-20 Német ügyfélnek nyakörv,
póráz és egyéb kutya-, macskafelszerelési
szaküzlete van. A gyártatást szeretné
kihelyezni Magyarországra, ehhez keres
nyakörv-, pórázgyártó partnereket, ill.
bőrdíszműveseket.
08-05/E/DE-1
0803-21 Izraeli cég, magyar fehérneműgyártókkal szeretne kapcsolatba
lépni.
08-05/E/IL-1
0803-22 Togói importőr vállalat a
következő termékeket szeretné Magyarországról megvásárolni: élelmiszer, ruházat,
elektronikai termékek, kozmetikumok
és világítástechnikai termékek.
08-05/E/TG-1
0803-23 Amerikai cég libatollat vásárolna Magyarországról.
08-05/E/US-1
0803-24 Indiai rögbi-, futball-labda,
kosárlabdagyártó cég, termékeit szeretné
Magyarországon értékesíteni.
08-05/I/IN-1
0803-25 Műanyag, kerti bútorok
gyártásával foglalkozó török cég, kerti
és kültéri bútorimportőrökkel, kereskedőkkel szeretne kapcsolatba lépni.
08-05/I/TR-1
0803-26 Osztrák vállalat ortopédiai
termékek beszállítóival szeretne kapcsolatba lépni.
08-06/E/AT-1
0803-27 Belga világítástechnikai eszközöket gyártó cég keres termékeihez
magyar bronzlemez beszállítókat.
08-06/E/BE-1
0803-28 Horganyzott acélhuzal, szög és
kötőelem gyártóit keresi spanyol cég.
08-06/E/ES-1
0803-29 Spanyol cég acélfittingek
és csőcsatlakozók (ipari és háztartási
használatra) gyártóival szeretne kapcsolatba lépni.
08-06/E/ES-2
0803-30 Angol cég fúrt kutakhoz
keres acélbélésgyártókat.
08-06/E/GB-1
0803-31 Angol vállalat fenyőből és
tölgyfából készült kerti bútorokat szeretne Magyarországról vásárolni.
08-06/E/GB-2
0803-32 Angol cég bőrtermékei (kabát,
nadrág, kesztyű) legyártásához keres
magyar partnert.
08-06/E/GB-3
0803-33 Angol vállalat laminált termékeket vásárolna ipari felhasználásra.
08-06/E/GB-4
0803-34 Szlovák cég, cégalapítások
teljes körű ügyintézését vállalja Szlovákiában. Továbbá foglalkoznak kereskedelmi és ipari ingatlanok közvetítésével
Közép-Kelet-Európában, piackutatással,
üzleti partnerek keresésével, teljes körű
üzleti szolgáltatásokkal.
08-06/V/SK-1

Az ITD-H Beszállító és Tanácsadó
Központ üzleti ajánlatai iránt e-mailben
vagy faxon érdeklődhetnek.
Kapcsolatszemélyek: Molnár G. Csilla
és Bazsó Beáta.
E-mail: uzletihirek@itd.hu
Fax: (1) 472-8140.
Telefon: (1) 472-8150.
Bosznia-Hercegovina
0803-35Európai személygépkocsik
alkatrészeinek nagykereskedelmére
specializálódott boszniai cég forgalmazókat, ügynököket keres termékei
számára.
De Mi Promet, cím: BA 78000 Banja
Luka, Krajiskih Brigida 30, tel.: +387-51386-804, fax: +387-51-386-150, e-mail:
djurosamardzija@demiauto.com, web:
www.demiauto.com, kontaktszemély:
Djuradj Samardzija.
Csehország
0803-36 Cseh cég édesipari termékeket
(halvát, kekszeket, magyar specialitásokat
stb.) vásárolna.
www.orientalsweets.cz, kapcsolat:
Milan Pašek.
Japán
0803-37 Földmunkagépek és alkatrészek exportjával foglalkozó japán cég
magyar partnereket keres.
LEE SHU & CO., LTD., cím: Leeshu
House Suite 101, 3-7, Komagome 3-Chome,
Toshima-Ku, Tokyo 170-0003, Japan, tel:
+81 3 3916 8611, fax: +81 3 3916 8700,
e-mail: k.omori@leeshu.co.jp, kapcsolt:
OMORI Kunio.
Lengyelország
0803-38 Fafeldolgozó gépek és berendezések lengyel gyártója, forgalmazója
nyílászárógyártókat, fafeldolgozó üzemeket, kereskedelmi partnert keres.
G.F.M. GOMA Sp. z o.o., cím: Pl-66400 Gorzów Wielkopolski, ul. Mosiężna
8., e-mail: goma@goma.pl weblap: www.
goma.pl, kapcsolat: Damian KADŁUBISKI
(,,Tradecon”, tel.: /+48-68/-451-3096, mobil:
/+48-697/087-233.
0803-39 Lengyel, gyártó, kereskedelmi
cég acélszalagot (0,35 mm lakkozott és
hengerelt) vásárolna.
CONNECTPOL Polska, cím: Pl71-497 Szczecin, ul. Miodowa 7., tel.:
/+48-91/-4261-183, fax: 4262-081, email: elzbieta@connectpol.com.pl
biuro@connectpol.pl, web: www.connectpol.
pl, kapcsolat: Elżbieta KOSTERA.
0803-40 Lengyel, kereskedelmi cég színesfém hulladékot, színesfém termékeket
(csövek, lemezek, profilok) értékesítene,
és öntödéket, kohászati üzemeket, kereskedelmi partnert keres.
METKOM Sp. z o.o., cím: Pl-36-062
Zaczernie k/Rzeszowa, Miłocin 181.,
tel.: /+48-17/-861-3829, fax: 855-2750,
e-mail: renata.blok@metkom.pl web: www.
metkom.pl, kapcsolat: Renata BLOK.
0803-41 Lengyel cég kovácsokat, kovácsolt dísztárgyakat, elemeket keres.
ŻELAZOTECHNIKA s.c., e-mail:
zelazotechnika@neostrada.pl, kapcsolat:
Jacek WŁODARCZYK.
0803-42 Személyzeti tanácsadásra
specializálódott lengyel cég építőipari
cégeket (infrastruktúra építése, utak,
hidak) keres.
INTRAAS Sp. z o.o., cím: Pl-50-032
Wrocław, ul. G. Zapolskiej 1., mobil.: /+48660/-774-983, skype: grazyna.kwieduk, email: gk@intraas.com weblap: www.intraas.
com, kapcsolat: Grażyna KWIEDUK.
0803-43 Lemezek, tetőfedéshez szükséges profilok értékesítésére specializálódott lengyel cég nagykereskedőket,
kereskedelmi partnereket keres.
FLORIAN PODKARPACIE S.A., cím:
Pl-33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 144.
H/B., tel.: /+48-18/-442-9488, fax: 442-
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9187, e-mail: bkrupa@florian-podkarpacie.
com.pl, web: www.florian-podkarpacie.
com.pl, kapcsolat: Beata KRUPA.
0803-44 Női ruha gyártására specializálódott lengyel cég termékei forgalmazására nagykereskedőket keres, és
szövetet vásárolna.
LUMIR Sp. z o.o., Pl-21-100 Lubartów,
ul. Nowodworska 7., tel./fax: /+48-81/854-6343, e-mail: j.brogowski@gmail.com,
kapcsolat: Jerzy BROGOWSKI, Tadeusz
ŻYŁA (mobil: /+48-502/-515-228).
Magyarország
0803-45 Magyar cég bérmunkát vállalna
fertőszentmiklósi telepén, ahol megfelelő
munkaerőt is tudnak biztosítani.
Oázis 2005 Kft., mobil: 70/389-61-55,
fax: 99/380-774, email: ellenberger@tonline.hu, magyarországi referens:
Ellenberger Imre.
Németország
0803-46 Iskolai táblákat vásárolna
magyar gyártótól az alábbi német érdeklődő.
Schultafelservice, D-94315 Straubing,
Leutnerstr. 18, tel.: 0049 9421 52402, fax:
0049 9421 520880
Ukrajna.
0803-47 Donyecki cég üzleti partnert
keres magyar, minőségi, nyers tyúktojás,
annak további feldolgozásra Lengyelországba történő szállításához.
„Okszana TARASZENK”, cím: O ul.
Sztarickogo, 1a. Donyeck, 83112, Ukrajna,
tel./fax: +38-062/386-00-14, 386-05-70,
e-mail: ukrsupply@dn.farlep.net.
0803-48 Rovnói cég együttműködne
irodaszékeket gyártó magyar vállalatokkal.
„OOO ANTAR”, ul. cím: O. Dundicsa,
3. Rovnó, 33016, Ukrajna, tel./fax: +38057/783-54-75, e-mail: fabric-ua@ukr.
net, igazgató: Larisza ILCSUK.
0803-49 Mezőgazdasági növénytermesztésre és baromfitenyésztésre szakosodott farmergazdaság üzleti partnert
keres Magyarországon. A gazdaság fő
tevékenysége: brojlercsirke-tenyésztés,
ami jelenleg 3 csirkefarmon történik
(termelékenység: 500 ezer db csirke/év).
A gazdaság területén további 6 ipari
létesítmény van, melyek csirkefarmmá
történő felújítását tervezik. A több, mint
1000 ha szántóföldet művelő gazdaság
- együttműködne „ROSS-308” és
„COBB-500” brojler naposcsibéket előállító vállalatokkal
- érdekelt brojler szülőpár nevelését és naposcsibe Ukrajnában történő
értékesítését illető vegyes beruházás
megvalósításában
Fermerszkoje hozyajsztvo „Podolyszkaja
marka”, cím: ul. K. Marksza, 9. Dunajevci,
Hmelynickij megye, Ukrajna, tel: +38067/380-31-43; +38-067/384-39-98, e-mail:
brouler@list.ru, igazgató: Sz.B. BODNÁR.
0803-50 Kijevi cég magyar partnert
keres Privorottya községben (Bruszilovi
járás, Zsitomír megye) lévő ipari ingatlana értékesítéséhez vagy közös hasznosításához. A telek összterülete 16,2 ha.
Az ipari létesítmény 7 mezőgazdasági
rendeltetésű létesítményből áll; villamosenergia-, víz és gázellátása biztosított.
1 km-es körzetben erdő és tó van. A
létesítmény felhasználható:
- mezőgazdasági terményfeldolgozó
üzem létrehozására, bioüzemanyaggyártás kihelyezésére;
- zöldség- és gyümölcsfeldolgozó
(ezen belül fagyasztó) és tároló üzem
létrehozására;
- logisztikai központ kihelyezésére (a
zsitomiri útvonal stratégiai jelentőséggel
bír, mivel összeköti Kijevet Varsóval);
- egyéb ipari célokra.

2008 március
„OOO „TISZ”, ul. Obolonszkaja 7. Kijev,
04071, Ukrajna, tel./fax: +38-044/362-4007, mobil: +38-050/351-94-35, e-mail:
comfoservice@i.ua
Igazgató: Szergej DIDÖK.
0803-51 Krími Zrt. tőzegbrikett magyarországi értékesítésében érdekelt.
„OAO „KrimAgroHim”, cím: ul. L.
Csajkinoj, 1. Szimferopol, 95050, Ukrajna,
tel./fax: +38-0652/229-506, mobil: +38-050/
498-95-98, e-mail: krimagrohim@yandex.
ru, elnök: Vaszilij Anatoljevics.
0803-52 Kárpátaljai kőbánya természetes márványból készült termékeket
kínál az alábbiak szerint:
- dekoratív márványzúzalék (kavics
és homok) különböző szemnagyságban: 10-20 mm, 6-11 mm, 5-10 mm,
4-8 mm, 2-6 mm, 2-4 mm, 1,5-2 mm,
0-2,5 mm;
- dekoratív márványzúzalék (szemnagyság: 0,2-0,5 mm, 0,5-1,0 mm, 1,0-1,5
mm, 1,5-2,0 mm;
- márványliszt (szemnagyság: 0-0,2
mm).
„OOO MK „TRIBUSANI”, cím: prs.
Iljicsa, 19/50, Donyeck, 83003, Ukrajna,
tel./fax: + 38-062/388-70-85, 388-7086, mobil: +38-067/629-82-80, e-mail:
offise@marble.com.ua, web: www.marble.
com.ua, igazgató: A. N. VITER, megfigyelő tanácstag: Andrej Viktorovics
MASZALIGIN.
0803-53 Ügyvédi iroda jogi, szaktanácsadási szolgáltatásokat nyújt.
„Vronskiy, Vronskaya & Partners”,
22, Shovkovychna str. Suit, 2. Kyiv,
01024, Ukraine, tel.: +38-044/502-1121, fax: +38-044/253-47-11, e-mail:
office@vvplawfirm.com , www.vvplawfirm.
com
Managing Partner: Anna VRONSKAYA.
0803-54 Ukrajna Chernihiv régiójának vezető faipari vállalata, külpiaci
jelenlétét szeretné bővíteni, termékei,
szolgáltatásai iránt érdeklődő magyar
vállalatokkal kívánja felvenni a kapcsolatot. Tevékenység: faipar, famegmunkálás,
fatermékek gyártása, tervezőmérnöki
szolgáltatás, összeszerelés. Termékek:
ajtók, ablakok, asztalok, székek, kerítések, zsaluk, szaunák, kerti házak stb.
Gépek, berendezések. A vállalat osztrák,
lengyel valamint olasz berendezésekkel
rendelkezik, és környezetbarát házakat
készít. Nemzetközi jelenlét: Görögország, Dánia. Beszélt nyelvek: angol,
német, orosz.
Brus – Majster Ltd., tel.+38(096)699-66 788, tel./fax 38(0462)60-43-30, email: ktsulun@yandex.ru, kapcsolattartó:
Kateryna Tsulun, manager for regional
development.
0803-55 Az ukrajnai East-European
Alliance (EEA), az alábbi területeken
keres együttműködő partnereket: építőipar (vegyes vállalat létrehozása ukrajnai és külföldi építőipari projektekben
való részvétel céljából), élelmiszeripar
(almalégyártás, dió, szárított gyümölcsök stb.)
East-European Alliance Ltd., tel./fax:
(044) 351-11-70, 351-11-68, 351-11-67,
e-mail: info@vea.com.ua, Mr. Alexandr
Ivanchuk, Director General.
Az üzleti ajánlatokhoz tartozó cégadatokkal kapcsolatban az Ön vállalkozásadatainak megadásával (cégnév, cím,
kapcsolattartó neve, telefon /faxszám,
e-mail cím, esetleg weboldal elérhetősége) Füzesi Edina ügyfélszolgálati
munkatársnál érdeklődhet a fuzesi.
edina@csmkik.hu e-mail címen vagy a
62/426-149-es faxszámon. (A várható
ügyintézési idő 3-8 nap.)
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Üzleti ajánlatok – Aktuális
Tájékoztató a GOP 2008. évi pályázati kiírásairól Hódmezővásárhelyen

Felértékelődik a forráshoz
jutás jelentősége
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hódmezővásárhelyi városi szervezete valamint Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város Önkormányzata, az Eurotex Pályázati Tanácsadó Iroda
támogatásával a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008 évi
pályázati kiírásairól tájékoztató előadást tartott február 15-én a
városháza dísztermében.
Almási István, Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzatának alpolgármestere köszöntőjében
elmondta, hogy az önkormányzat
lehetőségeihez mérten igyekszik
támogatni a helyi vállalkozásokat.
A közgyűlés márciusi rendelete
értelmében hódmezővásárhelyi székhelyű gazdasági társaságok, egyéni
vállalkozók, szövetkezetek és családi
gazdaságok foglalkoztatás-bővítését
új munkahelyenként félmillió forinttal támogatja a város. A kiosztott
támogatásokkal 362 új munkahelyet
létesítettek a vásárhelyi vállalkozások.
A kérelmek 85 százalékát támogatta
az önkormányzat, összesen 181
millió forint erejéig.
A köszöntő után átadta a szót
Hampel Tamásnak, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
hódmezővásárhelyi városi szervezete elnökének, felkérve, hogy az
előadást nyissa meg. Hampel Tamás
megnyitójában kiemelte, hogy a piaci
körülmények alakulásán túl legalább
két fontos kérdés befolyásolja a
vállalkozások működését. Az egyik
a „közterhelés” (adók, illetékek és

járulékok) növekedése, továbbá a
külső forrásokhoz jutás lehetősége.
Mivel sem a piaci körülmények, sem
a közterhelés nem kedvez a hazai
gazdaság szereplőinek, felértékelődik a forráshoz juttatás jelentősége.
Ezért is fordulnak érdeklődéssel a
vállalkozások számára hozzáférhető
pályázatok felé.
Ezt követően Keller Péter a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Vállalkozásfinanszírozási Főosztályának osztályvezetője a Gazdaságfejlesztési Operatív Program
2008. február 15-én megjelenő
pályázati kiírásait ismertette. Az
előadásból kiderült, hogy a II.
Nemzeti Fejlesztési Terv keretében
a Gazdaságfejlesztési Programra
728 Mrd Ft áll rendelkezésre. A
program prioritásai közé tartozik
a K+F innováció a versenyképességért, a vállalkozások (kiemelten
KKV-k) komplex fejlesztése és a
modern üzleti környezet erősítése.
Az előadásból megtudhattuk, hogy
a pályázati rendszerben eszközölt
tartalmi változásoknak köszönhetően a pályázók adminisztrációs

A SZEGEDI TUDOMÁNY
EGYETEM MÉRNÖKI KAR a
Környezetkímélő technológiák az
élelmiszeriparban: feldolgozás,
műszaki diagnosztika, információtechnológia (HEFOP 3.3.1P.-2004-06-0086/1.0) pályázat
koordinátoraként felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére
indít tanfolyamokat.
A pályázati támogatásnak
köszönhetően a tanfolyamaink
teljesen ingyenesek. Ezen felül
a tanfolyami hallgatók nak
napidíjat, nem helybeli résztvevőknek szállásköltséget és
utazási hozzájárulást fizetünk.
A tanfolyam résztvevői írásos
és/vagy elektronikus formában a
tanfolyam anyagát megkapják. A
munkanélküli, a női jelentkezők
előnyt élveznek.

Ízelítőül néhány, a közeljövőben
induló tanfolyamunk:
Környezetvédelem, állatjólét,
élelmiszerbiztonság 10 óra
(február 19–20.)
Minőségügyi alapismeretek
10 óra
(február 22.)
Számítógéppel segített tervezés
CAD 30 óra
(március 5–8.)
Fejlesztési és innovációs pályázatok készítése 12 óra
(március 7–8.)
Kérjük, látogassák meg a projekt
honlapját a www.mk.u-szeged.
hu/~femat internet címen,

terhei csökkennek, a beadáshoz
szükséges mellékletek száma jelentősen csökken, és egyszerűsödik a
biztosítékadási rendszer.
A pályázati anyagok a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség weboldalán
(www.nfu.hu) érhetők el.
Az előadást követően az érdeklődők
számos kérdést és észrevételt, illetve
kritikát fogalmaztak meg. Nem tagadható, hogy a feltételek csak kevés
KKV számára teljesíthetők, mint
fogalmaztak, a kiírók nem ismerik
pontosan a hazai gazdasági helyzetet,
a magyar KKV szektor működési
körülményeit, és lehetőségeit. Mégis
szükség lesz újból és újból visszatérni
erre a témára, hogy minél többek
ismerjék meg egyáltalán a lehetőségeiket. Hampel Tamás örömmel
nyugtázta, hogy sokat csökkent – a
kamarai elvárásoknak megfelelően
– a pályázati bürokrácia, racionálisabb az eljárás, bár egyetértett
azokkal, akik a pályázati feltételek
teljesíthetőségét kétségekkel fogadták. Megemlítette továbbá, hogy már
eleve méltatlanul és ésszerűtlenül
alacsony a gazdaság fejlesztésére
szánt források aránya, ezért muszáj
egyrészt alig-alig teljesíthető feltételeket szabni, ugyanakkor szembesülni azzal, hogy ez az arány amúgy
általában is elégtelen a gazdaság
teljesítményének javításához.
Kiss Ivetta

ahol a további tanfolyamaink
anyagát tekintheti meg.
Jelentkezés: a hak@mk.u-szeged.
hu email címen, az ön személyes
(név, munkahely, iskolai végzettség) és a tanfolyam adatainak
(tárgy vagy kurzuskód) feltüntetésével.
Személyes adatait bizalmasan
kezeljük!
Bővebb információ az alábbi
telefonszámokon
() - Horváthné dr.
Almássy Katalin
() - dr. Gyimes
Ern
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Apropó

Április 22-én a kamarában

Társasági
adóbevallás
2007
Jelentős változások várhatók a
2007. évről szóló társasági adóbevallás tartalmi és technikai
részében, ehhez kaphatnak gyakorlati útmutatót az érdeklődők a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara által szervezett szakmai
előadáson április 22-én 9 órakor
Szegeden, a CSMKIK székházában
(Párizsi krt. 8–12.).
Előadó: Kelemenné Szalma Mária (APEH Dél-alföldi Regionális
Igazgatóság Kiemelt Adóalanyok
Ellenőrzési Osztálya).
Az előadás programja:
9–11.30-ig: A 2007. évi társasági
adóbevallással kapcsolatos fontosabb kérdések (bevallandó adók,
minimumjövedelem előírások,
adókedvezmények stb.).
11.30–12-ig: Konzultáció, válasz
a feltett kérdésekre.
A rendezvényen való részvétel
díja 8000 Ft/fő+áfa, a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagdíj- és szolgáltatási díj
hátralékkal nem rendelkező tagjai
számára 4000 Ft/fő+áfa. Amenynyiben rendezvényünk felkeltette
érdeklődését, kérjük, jelentkezését
(levélben, faxon, e-mailben, vagy
on-line a kamara honlapján) április 21-ig kamaránkhoz eljuttatni
szíveskedjen.

Információs nap a kamarában Szeged, március 19. 14–17 óráig

Folytatódik a Postapartner program
Folytatódik a 2007 októberében indított Postapartner program, melynek lényege, hogy a Magyar Posta
közbeszerzési pályázat útján keres partnereket postai
szolgáltatások ellátására.
A Magyar Posta és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara között létrejött együttműködési megállapodása
alapján közös információs fórumokat tartanak a területi
kamarák szervezésében az érintett megyékben.
A szegedi fórum időpontja: március 19. 14-től
17 óráig.
Helyszín: a CSMKIK székháza (Párizsi krt. 8–12.,
II. emeleti konferenciaterem).
Az információs nap témái:
- A Postapartner programról
- Munkaerő-piaci programok a Postapartner programhoz kapcsolódóan
- Fejlesztési hitellehetőségek a Postapartner program
támogatására
- Új vállalkozási lehetőség: postai szolgáltatások
ellátása
- Tanácsadás és segítségnyújtás a pályázathoz
- Önkormányzatok lehetősége és szerepe a Postapartner programban
(Az előadók személye egyeztetés alatt.)
A Postapartner Programról röviden
A posták üzemeltetésére vállalkozók és önkormányzatok

jelentkezhetnek. A postapartnerek vállalkozásához a Magyar
Fejlesztési Bank hosszú távú hitelkonstrukciókat kínál, ehhez a regionális munkaügyi központoknál igénybe vehető
bértámogatási, átképzési programok is társulnak.
Az ez év márciusában kezdődő második ütemben a
tervek szerint Baranya, Csongrád, Fejér és Veszprém
megye, illetve Budapest vesz majd részt.
A közbeszerzési pályázat 2008. március elejénközepén jelenik meg az Európai Unió közbeszerzési
weboldalán (Tenders Electronic Daily), a pályázati
felhívás és dokumentáció letölthető lesz a Posta honlapján is (www.posta.hu).
További információ olvasható www.posta.hu/postapartner weboldalon a pályázatról, az európai postai
piac jelenlegi helyzetéről, illetve európai példákat is
talál a postapartneri együttműködési formáról.
Jelentkezés, részvételi feltételek
A rendezvényen való részvétel ingyenes!
A kapcsolódó aktuális információkat (részletes program) a kamara honlapján folyamatosan közzé tesszük:
www.csmkik.hu. Rendezvények menüpontban.
Bővebb információ: Pintér Ágnes közgazdasági referens, tel.:
62/486-987/152 mell., e-mail: pinter.agnes@csmkik.hu
A részvételi szándékot telefonon – 62/486-987 – vagy
a pinter.agnes@csmkik.hu e-mail címen kérjük jelezni,
2008. március 18-ig.

Átalakult a kamara gazdaságfejlesztő kht.-ja
A gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény megszünteti a közhasznú társasági
formát, de egyidejűleg lehetővé
teszi, hogy a kht.-k nonprofit
társaságként működjenek tovább. Ezért a kht. alapító tulajdonosa a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
úgy döntött, hogy a Dél-magyarországi Gazdaságfejlesztő
Kht. (DMG Kht.) alapító okirata
módosításával nonprofit kft.ként működjön tovább.
A módosítás következtében

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.
® Postapartner program – március 19. (Bővebben ugyanezen az
oldalon)
® Az áfatörvény évközi módosítása, számlázási szabályok – április
2. (Bővebben ugyanezen az oldalon)
® Társasági adóbevallás – április 22. (Bővebben ugyanezen az oldalon).
® Horvát–magyar üzletember-találkozó – április vége. (Bővebben a
8. oldalon.)
A vállalkozás neve: ..............................................................................
Címe: .................................................................................................. .
Kontaktszemély: ..................................................................................
Tel.: ................................................ Fax: .............................................
E-mail: ................................................ .................................................
Kamarai regisztrációs szám: ......................... ..................................
Aláírás

adataink a következőképpen
változnak meg:
Új cégnevünk: DMG Oktatási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Rövidített cégnevünk: DMG
Nonprofit Kft.
A DMG Oktatási Nonprofit
Kft.-t változatlanul a Csongrád
Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
tarja nyilván, cégjegyzékszámunk: 06-09-012017.
A fent említett változások 2008.
február 1-jétől hatályosak.
Ezt követően a Nonprofit Kft.-t

illetik meg a kht. jogai, és terhelik
a kötelezettségei.
A Nonprofit Kft. egyéb adatai
(adószám, bankszámlaszám stb.),
elérhetőségei, munkatársai stb.
változatlanok.
Az idei évben is májustól a
kamara közhasznú társaságának
jogutódja, a Nonprofit Kft, indítja
a könyvviteli szolgáltatást végzők
továbbképzését vállalkozási és
államháztartási területen. Részletes időpontok a Futár következő
számában és a www.csmkik.hu
weboldalon lesznek elérhetőek.

Szakmai nap a kamarában április 2-án

Az áfatörvény évközi módosítása
– számlázási szabályok
2008. január 1-jétől hatályba lépett új áfatörvény rendkívül sok problémát vetett fel az alkalmazása során, ezért márciusban várható annak
módosítása. Erről, valamint az idei évtől jelentősen változott számlázási
szabályokról hallhatnak az érdeklők a kamara által szervezett szakmai
előadáson április 2-án 10 órától Szegeden, a CSMKIK székházában,
Párizsi krt 8–12.
Előadó: dr. Kerekes Anikó, adószakértő, a Magyar Adótanácsadók és
Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének alelnöke.
Az előadás programja:
10–12 óráig: Azáfa törvény problémás területei, az évközi törvénymódosítás elemei.
12–12.45-ig: szünet.
12.45–15-ig: A helyes számlakiállítás szabályai, amire a számla befogadásakor figyelni kell.
A rendezvényen való részvétel díja 15 000 Ft/fő+áfa, a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara tagdíj- és szolgáltatási díj hátralékkal nem
rendelkező tagjai számára 6000 Ft/fő+áfa. Amennyiben rendezvényünk
felkeltette érdeklődését, kérjük, jelentkezését (levélben, faxon, e-mailben,
vagy on-line a kamara honlapján ) 2008. március 31-ig kamaránkhoz
eljuttatni szíveskedjen.

