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Ünnepélyes szakképzési tanévzáró a kamarában 

Mesterek és tanítványok 

Az országos tanulmányi versenyeken kiemelkedően jól szereplő tanulókat (mintegy hatvanat) és felkészítőiket, s a legeredmé-
nyesebb gyakorlati képzőhelyeket köszöntötte és jutalmazta a kamara hagyományos tanévzáró ünnepségén. Az elismeréseket 
Orcsik Sándor, a kamara alelnöke adta át. (Összeállításunk a 6–7. oldalon)

Milyen kamarát szeretnénk?
Ősszel tisztújítások lesznek a Csongrád 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. 
Az eseményre készülve kötetlen beszél-
getésre hívja tagjait a kamara augusztus 
22-én 16 órára, a CSMKIK székházába 
(Szeged, Párizsi krt. 8–12.). A téma: 
Milyen kamarát szeretnénk?
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Őszinte szomorúsággal és 
mély megrendüléssel tudatjuk, 
hogy Börcsök László, kamaránk 
szakképzési tanácsadója 2008. 
július 5-én tragikus hirtelen-
séggel elhunyt. 

2000. szeptember 1-jétől volt 
munkatársunk. Kiváló szakem-
berként az országos kamarai 
szaktanácsadói hálózat felké-
szítője és kollégái példaképe 
volt. Fáradtságot nem ismerve 
szolgálta a magyarországi szak-
képzés ügyét.

1942. április 18-án, Börcsök Lajos szíjgyártó 
mester gyermekeként született. A szakma be-
csülete és odaadó szolgálata családjában már 
gyermekkorától minta volt. Iskoláit Szegeden 
végezte, melynek állomásaiként maga is szíj-
gyártó szakmunkás, majd általános iskolai 
tanító, később matematika-műszaki ismeretek 
szakos tanári végzettséget szerzett.

Pedagógiai pályáját a Ruzsa-Ruki II. tanyasi 
általános iskolában kezdte, majd hamar a 600. 
sz. Ipari Tanuló Intézet ipari részlegéhez ment 
tanítani, amely 1963. július 15-én kapta a 624. sz. 
Ipari Szakmunkásképző Iskola elnevezést. Itt a 
bőrfeldolgozó szakmák szakelméletének oktatása 
volt a feladata, majd 1972-től 1976-ig igazga-
tóhelyettesként dolgozott. 1976–1980 között a 
Csongrád Megyei Tanács művelődési osztályá-
nak szakmunkásképzési főelőadójaként több 
vállalati tanműhely létesítését segítette.

1980-ban a 624. sz. Ipari Szakmunkásképző 
Iskola igazgatására kapott megbízást. Itt 18 éven 
keresztül azon munkálkodott, hogy a nevelőtes-

tületben megértő, tanulócentrikus 
légkört alakítson ki, elért eredmé-
nyeire méltán volt büszke. Itt azt 
is megtanulta, hogy a gyakorlati 
oktatást gazdálkodó szerveze-
teknél valósítsa meg, hiszen az 
iskolának tanműhelye nem volt. 
Bár munkáját többször ismerték el 
kitüntetésekkel, a legnagyobb elis-
merést számára mégis az jelentette, 
hogy tanítványai úgy hozták vissza 
iskolájába gyermekeiket, hogy 
ott majd megtanulják választott 
szakmájuk szeretetét.

2000-ben már 38 éve dolgozott a szakképzés-
ben, amikor felismerte, hogy az iskolaigazgatói 
munkakört érdemes felcserélnie a szakképzés 
jövőjét jobban befolyásolni képes új munkate-
rülettel, így a Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara szakképzési tanácsadójaként 
folytatta munkásságát. Itt összes tapasztala-
ta igénybe vételével és jobbító szándékával, 
szakmai véleményezéssel igyekezett segíteni a 
szakképzést támogató jogszabályok szövegezését, 
az iskolaműködések és iskola-összevonások, a 
beiskolázási arányok és egyéb, megyei feladatok 
eredményesebb megvalósítását.

Szakmai meggyőződését képviselte minisz-
tériumi vezetők, létesítményfenntartó polgár-
mesterek, de ha kellett, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara vezetőivel szemben is.

Olyan munkatárs volt, aki az emberséget 
napi mozdulataival tanította.

Éppen megnyerte csatáját a fenyegető kórral 
szemben, éppen az új, szeptemberi beiskolá-
zásra készült, éppen a terveiről beszélt, éppen 

a nagyapaság örömteli heteire készült, éppen 
megpihent a buszra várva, éppen… csak egy 
kicsit megállt a szíve, éppen… csak talál-
kozni készült az égi szakmunkástanulóival, 
éppen… már csak az a vigaszunk maradt, 
hátha nekik nagyobb szükségük van most az 
ő segítségére…

Börcsök Lászlót kamaránk saját halottjának 
tekinti, és köszönjük nyolcéves, áldozatos 
munkáját.

Búcsúztatására 2008. július 25-én, pénteken 
11 órakor kerül sor Szegeden, az Alsóvárosi 
Temetőben. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük.
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara mellett működő 
független békéltető testület  man-
dátuma június 30-án lejárt, ezért 
június 16-án már – a CSMKIK 
és az Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesület által – az újabb ciklusra 
delegált 10-10 taggal tartotta meg 
alakuló ülését a 20 fős testület. 
Az új ciklus 2008. 7. 1-jétől 2011. 
12. 31-ig tart. Elnöknek a követ-
kező ciklusra is Dékány Lászlót 
választották. Az előző hároméves 
időszakot az elnöki úgy értékelte, 
hogy „serdülő korba” lépett a bé-
kéltetési folyamat. Az ügyszámok 
kezelése tekintetében 2007-ben 
már a megyék sorrendjében az 5. 
helyet foglalta el a Csongrád megyei 
testület. A legfontosabb rendeltetése 
a jövőben is ugyanaz: a fogyasztói 

jogviták megoldását felek megelé-
gedésére lehetőleg egyezséggel ren-
dezze. (A békéltető testület elnökének 
értékelőjét következő számunkban 
ismertetjük.)

A kamara mellett működő bé-
kéltető testület tagjai:

A Csongrád megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara delegáltjai: Belányi 
Gyula, Bíróné Maul Ibolya, Csala 
János, dr. Arany Anna, dr. Kovács 
Erzsébet, dr. Tóth István, Eke Tamás, 
Orosz János, Pavlovits Miklós, 
Szenkovszky István.

Az Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesület delegáltjai: Ambrus 
László, Csikós Ferenc, Dékány 
László, dr. Karsai Krisztina, dr. 
Margita Tibor, dr. Mózes János, 
Hunyadi László, Nagy Lajos, Petrik 
Sándor, Varga József.

1. szakasz: 5. sz. főút - 47. sz. főút 
között (3+600 – 9+700 km sz.)

43 Szeged-Makó Konzorcium
K o n z o r c i u m  v e z e t ő  t a g j a : 

SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H.
Konzorcium tagja: KE-VÍZ 21 Zrt.
Szerződéses ár: 12 827 999 841 Ft
Teljesítési határidő: 2009. 11. 30.
6,7 km
2. szakasz: 47. sz. főút - 4413. j. ök. 

út (9+700 – 18+400 km sz.), benne a 
Tisza-híddal

TISZA M-43 Konzorcium
Konzorciumvezető: SEDESA OBRAS 

Y SERVICIOS, S.A.
Konzorcium tagja: HÍDÉPÍTŐ Zrt., 

,,SZEVIÉP” Szerkezet- és Vízépítő 
Zrt.

Szerződéses ár: 26 790 000 000 Ft
Teljesítési határidő: 2010. 08. 31.
8,7 km

3. szakasz: 4413. j. ök. út - 4415. j. ök. 
út között (18+400 – 34+600 km sz.)

MAROSLELE 43 KONZORCIUM
Konzorciumvezető: EuroAszfalt 

Építőanyag-előállító és Kereskedelmi 
Kft.

Konzorcium tagja: Magyar Aszfalt 
Kft., Kelet-Út Építőipari, Beruházó és 
Szállítmányozó Kft., KÖZGÉP Építő-és 
Fémszerkezetgyártó Zrt.

Szerződéses ár: 17 570 056 744 Ft
Teljesítési határidő: 2010. 08. 31.
16,2 km
4. szakasz: főúti visszakötés a 43. 

sz. főútra
Doprastav a.s.
Szerződéses ár: 3 307 098 035 Ft
Teljesítési határidő: 2010. 08. 31.
7,5 km
Összesen: 31,6 km (első III. szakasz) 

autópálya + 7,5 km főút

Börcsök László emlékére

Tisztújítás a békéltető testületben – Ismét Dékány 
László az elnök

Serdülő korba lépett  
a békéltetési folyamat

Négy konzorcium  
építi az M43-ast

Reményik Kálmán, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. elnök-
vezérigazgatója a kamara rendelkezésére bocsátotta az M43-as autópálya 
nyertes kivitelezőinek legfontosabb paramétereit.
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A Csongrád megyei építők június 
6-án és 7-én a szakmájukra jellem-
ző kreativitással kötötték össze a 
kellemest a hasznossal. Az első nap 
nemzetközi építésügyi konferenciát 
rendeztek a kamara székházában, a 
második nap pedig hagyományosan, 
oldott hangulatban a szegedi építők 
napját tartották a Gellért Szabadidő 
Központban. 

Az első nemzetközi építésügyi 
konferenciát Az építőipar és az inf-
rastrukturális beruházások helyzete a 
hármas határ mentén címmel rendez-
ték meg a kamarában. A szerb, román 
és hazai szakemberek részvételével 
megtartott rendezvényt Kőkuti Attila, 
a kamara ipari alelnöke köszöntöt-
te, nyitóelőadást dr. Szaló Péter, az 
Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium szakállamtitkára tar-
totta Az építésügy programja a beru-
házásokért és az ágazat szereplőiért 
címmel. A rendezvényt követő álló-
fogadáson Nemesi Pál, a Csongrád 
Megyei Építéstudományi Egyesület 
elnöke, a Ferroép Zrt. vezérigazga-
tója mondott pohárköszöntőt, aki 
a rendezvény levezető elnöki tisztét 
is ellátta. A plenáris ülésen nyolc 
előadását követően, kreditpontot érő 
előadásokat is szerveztek a tervezők 
részére. 

A következő nap, a Szegedi Építők 
Napja már a lazításé volt, hagyomá-
nyos sportrendezvényekkel, verse-
nyekkel, bográcsokkal, szórakoztató 
programokkal a Gellért Szabadidő 
Központban.

Kőkuti Attila, a kamara ipari al-
elnöke köszöntőjében rámutatott az 
építőipar azon sajátosságára, hogy 
ezer szállal kapcsolódik a gazdasági 
élet más területeihez. Kapcsolódik 
például a gépészethez, a közlekedés-
hez, a szállításhoz, a vezérléstech-
nikához, vagy akár a logisztikához. 
Mindebből az is következik, hogy az 
építőipar állapota, helyzete jelentősen 
befolyásolja más gazdasági területek 
működését. És fordítva, mint egy 
szeizmográf jelzi a gazdaság álla-
potváltozásait. Az alelnök érdekes 
jelenségre irányította a figyelmet: az
építőipari rendelésállomány jelentős 
részét állami, illetve önkormányzati 

I. Nemzetközi építésügyi konferencia a kamarában (1.)

Építőipar, mint a gazdaság szeizmográfja

beruházások teszik ki, ami jelentős 
hatást gyakorol az ágazat helyzetére. 
Míg azonban az egyik oldalon nyil-
ván nagyon jó, hogy vannak ilyen 
megrendelések, a másik oldalon van 
ennek egy igen negatív vetülete is: 
az időbeni kiszámíthatatlanság – ami 
az építőipari piacon vagy kereslet-
növekedést, vagy keresletcsökkenést 
generál. Ráadásul tervezhetetlen és 
kiszámíthatatlan módon. A kamara 
alelnöke egyszerű példán mutatta 
be, mire is gondol. A 2005–2006-
os évekre emlékeztetett, amikor a 
közlekedéssel kapcsolatos beruhá-
zások jelentős fejlődésnek indultak 
Magyarországon, megnövekedett a 
kereslet például speciális – ömlesztett 
áruk szállítására alkalmas – járművek 
iránt, értékesítettek is belőle sokat. 
Miután azonban elkezdték csök-
kenteni, illetve átütemezni ezeket a 
beruházásokat, az említett járművek 
iránti kereslet gyakorlatilag a nullára 
csökkent. A probléma terítődött. 
Gondot okozott annál a vállalkozó-
nál, aki az építőipari tevékenységet 
végezte, aki a gépjárművet vezette, a 
forgalmazónak – aki nem tudott több 
járművet értékesíteni –, a lízingbe 
adónak és vevőnek, a felépítmény 
gyártójának, az üzemanyag értékesí-
tőjének és így tovább. Minden ami az 
építőiparral történik, hatásában úgy 
szalad végig a gazdaság szektorain, 
mint a dőlő dominósorok – fogal-

mazott a kamara alelnöke. Nem 
csoda, hogy az építőipar teljesítménye 
2007-ben 14 százalékkal csökkent az 
előző évihez képest. 

Érdemes megvizsgálni az építőipari 
teljesítmény összetételét is, ami egy-
részt építményekből (kereskedelmi 
jellegű beruházások, irodaépítések), 
másrészt útépítésekből áll. Ami elgon-
dolkodtató: az építőipari tevékenység 
elenyésző hányada szolgálja a termelő 
beruházást. 

Érdekes adat, hogy 2007-ben az 
építőipari termelés 42 százalékát 
állították elő azok a mikro- illetve 
kisvállalkozások, amelyek tíz főnél 
kevesebbet foglalkoztattak. Kőkuti 

Attila kifejezte reményét, hogy az 
előadások során kiderül majd, hogy 
néz ki ez az arány más, főleg a szom-
szédos országokban. A konferenciát 
– melyet hagyományteremtő szán-
dékkal rendezett meg a kamara – az 
alelnök is jó lehetőségnek látja arra, 
hogy a szakemberek megismerhes-
sék a mindannyiunk számára egyre 
nyitottabbá váló eurorégiós gazdasági 
környezetet, építőipari lehetőségeket. 
A mozgás, az élénkülés jele maga 
a konferencia létrejötte is, mely a 
hagyományos építők napi rendez-
vényekhez kapcsolódva immáron 
szakmai rangot is ad az ünnepnek. 

(Folytatjuk)

Dr. Szaló Péter, az Önkormányzati 
és Területfejlesztési Minisztérium 
szakállamtitkára arról beszélt, mi-
lyen törvényi módosítások születtek 
a közelmúltban a nemzetgazdasá-
gilag kiemelt építési beruházások 
megvalósításának elősegítése ér-
dekében. Például: 
o az építési telek alakításának 

könnyítése,
o a helyi építési szabályzat, 

szabályozási terv módosítására 
vonatkozó szabályok egyszerűsí-
tése,
o a településrendezési terv és 

az építészeti-műszaki terv készíté-
sére vonatkozó szerződés tartalmi 
elemeinek meghatározása,
o az építésügyi hatósági jogkört 

gyakorló hatóságok pontosítása, a 
feladatellátás feltételeinek kiegészí-
tése,
o a tervpályázati és tervtanácsi 

eljárási szabályok módosítása a 
párhuzamosságok kiküszöbölése 
érdekében,
o egyes eljárási részletszabályok 

pontosítása,
o elvi engedélyezés egyszerű-

sítése, kötőerejének növelése,
o szakhatósági állásfoglalások 

beszerzésének egyszerűsítése, 

o jogorvoslati eljárás egyszerűsí-
tése az elvi keretengedélyezésben, 
o ügyfelek értesítésének egy-

szerűsítése; 
o az eljárás ügyintézési időigényé-

nek differenciálása, csökkentése,
o az építésügyi igazgatási szak-

értő igénybevétele a kérelem és 
mellékleteinek előkészítésében, 
o elektronikus ügyintézés be-

vezetésének lehetősége,
o az építésügyi adatbázis lét-

rehozása érdekében az építésügyi 
nyilvántartások pontosítása,
o a további részletszabályozást 

lehetővé tévő törvényi felhatalma-
zások módosítása, kiegészítése,
o egyes építésügyi hatósági 

eljárások lefolytatásáért igazgatá-
si szolgáltatási díj megállapítása, 
ezzel összhangban az építésügyi 
hatósági eljárások illetéktételeinek 
módosítása,
o a beruházások megvalósítá-

sában részt vevő szakmagyakorlók 
érdekében történő kamarai szabály-
módosítás. 

Az előadó felhívta a figyelmet
az építésügyi és az építésfelügyeleti 
hatóságok kijelöléséről és működési 
feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) 
korm.-rendelet módosítására is.

Törvényi gyorsítók
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Ebben az évben kisvállalkozói kate-
góriában Török György, az Elzett-Certa 
Kft. ügyvezető igazgatója kapta meg a 
Csongrád Megye Gazdaságáért Díjat 
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarától. Az elismerést egy olyan 
vállalkozásnak ítélték oda, amelyik 
1989 óta van jelen a szegedi, valamint 
az eurorégiós piacon.

Felemelő, bensőséges ünnep-
ségre került sor június 12-én az 
Algyői Tájházban: hét Csongrád 
megyei népi iparművész magyar 
kézműves remekeiből nyílt szemet 
és lelket gyönyörködtető kiállítás. 
A tárlatot Juhász József, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara kéz-
műipari alelnöke nyitotta meg. 
Az országos kamarai vezető ezt az 
alkalmat használta fel arra, hogy, 
kitüntető oklevéllel ismerje el Orcsik 
Sándornak, a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara  kéz-
műves alelnökének munkáját, aki 
fáradtságot nem ismerve, minden 
fórumot, alkalmat megragad arra, 

hogy megismertesse, elismertesse 
az itt élő kézműves alkotók művészi 
szintű munkáját, és kiállítási lehe-
tőséghez, piachoz segítse őket. 

A házigazdák nevében Molnárné 
Vida Zsuzsanna  alpolgármester 
alpolgármester és Gálné Nagy Ildikó 
szövő, népi iparművész köszöntötte 
az egybegyűlteket, közreműködött 
a hagyományőrző egyesület asz-
szonykórusa és a hagyományőrző 
citerazenekar.  Juhász József meg-
nyitó beszédében örömét fejezte 
ki azért, hogy a Magyar Kézműves 
remek cím Csongrád megyei birto-
kosai  immáron másodszor rendez-
nek önálló kiállítást alkotásaikból. 

2006-ban vásárhelyen, a Belvárosi 
Fazekasházban, most pedig egy 
hasonlóan különleges, a kézmű-
vesség szellemiségét hűen tükröző 
környezetben, az algyői tájházban, 
műhelyben.  

A kiállítók: Gálné Nagy Ildikó 
szövő, népi iparművész (Algyő); 
Ambrus Sándor fazekas, népi ipar-
művész (Hódmezővásárhely); Fetter 
Ferencné hímző, népi iparművész 
(Szeged); Hódfó Kht. hímzőműhelye 
(Hódmezővásárhely);  Szakál László 
citerakészítő (Hódmezővásárhely); 
Tarjányi József késes, népi iparmű-
vész (Csongrád); Tisza Sándor fafara-
gó, népi iparművész (Csongrád).

Magyar kézműves remekek Algyőn

Török Györgyé a Csongrád Megye Gazdaságáért Díj
Szabadkán az első külföldi bejegyzett 

céget Elzett-Certának hívták
Kevés olyan vállalkozás találha-

tó a megyében, amelyik 1989 óta 
töretlenül fejlődik, profilját sem 
változtatta meg, legfeljebb piacainak 
határait tágította. Török György a 
rendszerváltás előtti évben egyéni 
vállalkozóként kezdte, az Elzett 
Művekből kivált három magyar-
országi gyár termékeit értékesítette. 

Később betéti társasági, majd kft.
formában foglalkozott tovább ugyan-
azzal a tevékenységgel: megalapította 
az Elzett-Certa Kft.-t.

„Ahogy egyre jobban megismertek 
Szegeden, úgy nőtt a forgalmunk” 
– mondta a sikeres vállalkozó. Ebben 
segített az Elzett bejáratott neve, 
valamint az is, hogy a termékek is jó 
minőségűek voltak. A kisvállalkozás 
szerencséjére a három hazai gyárnál 
csak a tulajdonosok változtak, a 
termékszerkezet és a kiváló minőség 
megmaradt, így a továbbiakban 
egymást erősíthette a termék és a 
szegedi kereskedő.

Az Elzett-Certa Kft. már a 90-
es évek elején kereskedni kezdett 
a délkelet-európai országokban 
– főleg Szerbiában és Romániában 
–, sikerrel. A délszláv háború után 
azonban megcsappant a kereslet, és 
sok mindent elölről kellett kezdeni. 
Török György ma már büszkén me-
séli, hogy Szabadkán az ő cége volt 
az első külföldi vállalkozás, amelyet 
a krízis után bejegyeztek. 

Azóta sokat változott a helyzet: 

ma már versenyeznek egymással a 
piacok. Érdekes helyzet állt elő, a 
szerbiai ugyanis elhagyta a magyart. 
Ennek az az oka, hogy míg itthon 
csökkent a termékek iránt a kereslet a 
beruházások visszaesése miatt, odaát 
építkezési boom kezdődött. 

Török György meglepve értesült 
arról, hogy kft.-je – és csapata, amely 
hét alkalmazottból áll – kapta meg 
idén a Csongrád Megye Gazdaságáért 
Díjat. Nem gondolta volna, hogy 
munkáját a környezete ilyen nagyra 
értékeli. A kamarában osztályelnök-
ként is tevékenykedő ügyvezető igaz-
gató arra is büszke, hogy emberei a 
nyitás óta nála dolgoznak. Mindegyik 
kiváló, megbízható munkaerő, az 
eltelt csaknem húsz évben még senkit 
sem kellett elküldenie.

Fekete Klára

Gálné Nagy Ildikó köszönti  
a vendégeket

Orcsik Sándor Juhász Józseftől veszi át az oklevelet Megnyílt a kiállítás

Török György

Török György Parragh Lászlótól, az MKIK elnökétől vette át kitüntetését
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MKIK a magyar gazdaság nem-
zetközi versenyképességének 
javításáért

Kerekasztal 
lovagjai

A Gazdasági Versenyképesség 
Kerekasztal 2007-ben alakult 
meg azzal a céllal, hogy a tár-
sadalom egészét rövid és hosszú 
távon egyaránt érintő kiemelt 
fontosságú kérdésekben előse-
gítse a konszenzus létrejöttét. 
A kerekasztal olyan elemzések 
elkészítését és minél szélesebb 
körű megvitatását kezdemé-
nyezi, amelyek eredményeként 
a mindenkori kormányzat mun-
káját, és a jogalkotási folyama-
tot hathatósan segítő ajánlások 
születhetnek. 

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara felkérés alapján 
– más vállalkozói érdekkép-
viseletek, valamint gazdasági 
kutatóintézetek mellett – részt 
vesz a kerekasztal munkájában, 
melynek során széles körű szak-
mai egyeztetés alapján javasla-
tokat fogalmaznak meg a kor-
mányzati jogszabály-előkészítő 
munka számára, az alábbi három 
témakörben:

- kutatás-fejlesztés és az in-
nováció;

- magyar adórendszer korsze-
rűsítése, adminisztráció egysze-
rűsítése;

- a vállalkozások üzleti kör-
nyezetének javítása.

A fenti témakörök megvita-
tása, szakmai háttéranyagok, 
javaslatok készítése folyamatosan 
történik.

Az MKIK aktívan részt vesz az 
adózási és számviteli adminiszt-
ráció egyszerűsítésével, valamint 
az üzleti környezet javításával 
foglalkozó munkacsoportokban, 
és a területi kamarák bevonásával 
folyamatosan várja a vállalkozói 
észrevételeket, javaslatokat.

Kérjük, amennyiben a fenti 
két témakörben konkrét javas-
lata van, juttassa el azt kama-
ránkhoz, a kozsuchne@csmkik.
hu vagy pinter.agnes@csmkik.
hu e-mail címre, illetve a 6701 
Szeged, Pf. 524 postacímre vagy 
a 62/426-149-es faxszámra.

A javaslatokat továbbítjuk az 
MKIK részére.

Kozsuchné  
Somogyi Katalin

Mint arról korábban hírt adtunk, a Szegedi 
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., a Szegedi
Vízmű Zrt., Szegedi Közlekedési Társaság és  a Tisza 
Volán Zrt. megalakította a kamarában a szolgáltató 
nagyvállalati bizottságot. A regionális kamarai ko-
ordinációt Fehér Éva alelnök, a szolgáltatási tagozat 
vezetője látja el.

A csoportot, nevéből adódóan, a nagy szolgáltatók 
hozták létre, amelyek a megszokott kamarai partner-
ségtől eltérően szorosabb önkormányzati és lakossági 
kapcsolatokkal rendelkeznek. Az együttműködési 
területeket egyebek mellett városi, megyei, regionális 
szolgáltatási programok, hulladékgazdálkodási és 

környezetvédelmi  projektek összehangolása, közös 
kommunikáció, és egységes a  szándék arra is, hogy 
a régió másik két megyéjét is be vonják a munkába. 
És persze hatékony kapcsolatrendszert szeretnének 
kiépíteni a szakminisztériumokkal, hatóságokkal, 
főhatóságokkal. 

A bizottság második ülésén megfogalmazott 
javaslatok alapján az alapítók által legpreferáltabb 
témakörnek látszik a közös szolgáltatói kommunikáció, 
ezen belül közös kiadványok megjelentetése, közös 
közönségkapcsolat lehetőségének megteremtése, 
internetes fórum létrehozása, piackutatás, üzleti 
partnertalálkozók szervezése. 

Mogyorósi Péter szerint az in-
nováció egyre inkább elfogadott 
fogalommá válik a gazdaságban, a 
versenyszféra szereplői, a szakmai, 
érdekképviseleti, vállalkozói szerve-
zetek egyre inkább felismerik, hogy a  
gazdaság egésze számára rendkívül 
fontos kérdésről van szó.  Ezt értette 
meg, és szeretné megjeleníteni a 
kamara is. 

Hogy mit tud elérni egy ilyen bizott-
ság? Vezetője szerint az a tény, hogy 
Magyarországon elég nagy baj van a 
vállalkozók innovációs tudatával és 
felkészültségével, önmagában kínál-
ja az izgalmas feladatot. A kamara, 
összefogva a dél-alföldi regionális 
innovációs ügynökséggel, valamilyen 
tudatformáló innovációs képzést, 
tájékoztatást, információs lehetőséget 
biztosíthatna a vállalkozók számára. A 
másik lehetőség az Enterprise Europe 

K+F+I – Tudatot is formálna az innovációs munkabizottság 

Az innováció letéteményese  
a vállalkozói szféra 

A Medikémia Zrt., a Lakker Kft. a Legrand Zrt., a Pick Zrt., az
Eurotex Kft., a Laser Consult Kft. részvételével innovációs munkabi-
zottság alakult a kamarában. A vállalkozói innovációs tudat erősítésétől 
kezdve, a pályázati lehetőségek bemutatásán át az iparjogvédelemig 
széles a kitűzött feladatok skálája. A bizottság az Enterprise Europe 
Network vállalkozásfejlesztési hálózat lehetőségeire is számít mun-
kájában. Az innovációs bizottság vezetését Mogyorósi Péter, a Laser 
Consult Kft. ügyvezető igazgatója vállalta. 

Network (EEN), mely nemrég nyitott 
irodát a kamarában. Mogyorósi Péter, 
aki az Európai Innovációs Szövetség 
elnökségi tagjaként korábban is kap-
csolatban állt e vállalkozásfejlesztési 
hálózat elődjével, s különösen fontos-
nak tartja, hogy a Dél-Alföldön jól 
működjön az új rendszer, hiszen itt 
kiemelkedően nagyok a kutatás-fej-
lesztési kapacitások, és igen sok cégnek 
van komoly köze az innovációhoz.

Lassan Magyarországon is elfo-
gadottá válik az a gondolkodásmód, 
hogy a K+F nem egyenlő innováció 
– állapította meg az innovációs szak-
ember. (Öt-nyolc éve még elfogadott 
volt az a nézet, hogy az innováció a 
kutatóhelyek dolga.) Ezzel azt is dek-
larálta, hogy a kutatóhelyek dolga a K 
meg egy kicsit az F, de az innováció a 
vállalkozói szféra dolga, és a piacon ér 
véget. Ezért is van, hogy a korábbi K+F 

helyett ma már egyre inkább a K+F+I-t 
használjuk. És itt jön be a kamara 
„feladványa”, amihez az innovációs 
munkabizottság tagjai megpróbálnak 
minden segítséget megadni – jelentette 
ki Mogyorósi Péter.   

Az ötödik szabadság
A kutatás-fejlesztés, innováció támogatása terén az Európai Unió célja, 

hogy megvalósítsa az ún. „ötödik szabadságot”, a tudás szabad áramlását, 
ami kiegészíti a négy szabadságot, az áruk, a szolgáltatások, a személyek 
és a tőke szabad mozgását. Az Európai Kutatási Térség létrehozása és az 
innováció kulcsfontosságú keretfeltételeinek javítása által megvalósuló 
„ötödik szabadság” szükséges ahhoz, hogy megszűnjön a töredezettség a 
tagállami kutatási és innovációs politikák mentén. Ennek a stratégiának 
egy kulcsfontosságú eleme az oktatást, kutatást és az innovációt integráló 
Európai Technológiai Intézet, melynek székhelye – pár hete döntöttek róla 
Brüsszelben –  Budapest lesz. 

Enterprise Europe 
Network

Az  Enterprise Europe Network 
rendszerében nagy hangsúlyt kap 
az innováció: ezt szolgálja a tech-
nológiai partnerségek kiépítése, az 
innovatív technológiákhoz való hoz-
záférés biztosítása. A hálózat kis- és 
középvállalkozások számára nyújtott 
szolgáltatásai   között szerepelnek 
innovációs „brokerage eventek” 
(alkuszi események), konferenciák, 
technológiatranszfer rendezvények; 
tanácsadás a szellemi tulajdonjoggal, 
szabványokkal és az innovációhoz 
kapcsolódó más uniós szabályozá-
sokkal kapcsolatban. 

 Az Enterprise Europe Network 
hálózatot 500 szervezet alkotja, az 
egyes országokban működő ke-
reskedelmi kamarák, regionális 
fejlesztési ügynökségek és egyetemi 
technológia központok hálózatának 
4000 naprakész szakértője áll a vál-
lalkozások rendelkezésére Európa 40 
országában. A hálózat az egyetlen, 
az Európai Bizottság Vállalkozási és 
Ipari Főigazgatósága által létreho-
zott vállalkozásfejlesztési hálózat, 
amely a kis- és középvállalkozások 
üzletfejlesztési törekvéseit szolgálja 
az Európai Unióban.

Közös közönségkapcsolati megoldásokban gondolkodnak
Munkában a szolgáltatói nagyvállalati bizottság

mailto:kozsuchne@csmkik.hu
mailto:kozsuchne@csmkik.hu
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mailto:pinter.agnes@csmkik.hu
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Az országos tanulmányi verse-
nyeken kiemelkedően jól szereplő 
tanulókat és felkészítőiket kö-
szöntötte a kamara hagyományos 
tanévzáró ünnepségén június 
27-én Szegeden, a CSMKIK szék-
házában. Az elismerő okleveleket 
Orcsik Sándor, a kamara alelnöke 
adta át. A tanévzáró vendégeit dr. 
Horváth Lajos, a kamara titkára 
üdvözölte. Az ünnepségen részt 
vett Szilágyi János, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara ok-
tatási és szakképzési igazgatója, 
Szügyi György, a kamara oktatási, 
szakképzési és mestervizsga bi-
zottság elnöke és Gál Zsuzsanna 
oktatási igazgató. (Szilágyi János 
előadására következő számunkban 
visszatérünk.). 

És akkor íme, akikre különösen 
büszke a kamara:   

Pápay Endre Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási 
I n t é z m é n y  é s  S z a k i s k o l a 
(Makó)

Dinka Zsolt – Asz-
talosipari szerelő SZKTV 
speciális szakiskola 6. he-
lyezés. Felkészítő tanár: 
Szabó Ignác. Felkészítő 
szakoktató:  Bandzsal 
Mihály, (Baustudium 
Szakképzés és Átképző 
Kft.).

Csonka János Műszaki 
S z a k köz é piskol a  és 
Szakiskola (Szeged)

M o l n á r  G á b o r  – 
Karosszérialakatos SZKTV 4. he-
lyezés. Felkészítő tanár: Makra Lajos. 
Felkészítő szakoktató: Szénási Róbert 
karosszérialakatos mester.

Széchenyi István Gimnázium és 
Szakközépiskola (Szeged)

Kovács Magdolna – Pedagógiai 
asszisztens OSZTV 1.;  Nagy 
Krisztina – Pedagógiai asszisz-
tens OSZTV 2.; Sós Dávid Kevin 
– Oktatási alapismeretek SZÉTV 2. 
helyezés. Felkészítő tanár: Vargáné 
Tóth Gizella.

Mészáros Ágnes – Víz- és kör-
nyezetgazdálkodási technikus 
OSZTV 6. helyezés. Felkészítő tanár: 
Kovácsné Jenovai Judit.

Batsányi János Gimnázium és 
SZKI (Csongrád)

Kenderesi Tímea – Szakmai 
érettségi tantárgyak versenye, ok-
tatási alapismeretek 3. helyezés; 

Ünnepélyes szakképzési tanévzáró

Kamarai elismerés a legjobbaknak 

Börcsök Mónika – Szakmai érett-
ségi tantárgyak versenye, oktatási 
alapismeretek  6. helyezés. Felkészítő 
tanár: Pacskó Andrea.

PRO-DENT-A Fogtechnikai 
Szakközépiskola (Szeged)

Fo dor Imre –  Indiv iduá l 

protetika országos verseny 1., és 
az individuál mintázó országos 
verseny 2. helyezés. Felkészítő tanár 
és oktató: Busa Zoltán (fogtechnikus 
mester).

Báló Tamás –  individuál 
protetika országos verseny 3.; 
Magyar Zsolt – individuál protetika 
országos verseny 4. helyezés. 
Felkészítő tanár és oktató: Kapás 
Zsolt (fogtechnikus mester).

Kőrösy József Közgazdasági és 
Külkereskedelmi Szakközépiskola 
(Szeged)

Schmidt Orsolya – SZÉTV köz-
gazdasági alapismeretek (üzleti 
gazdaságtan) 2. helyezés. Felkészítő 
tanár: Hődör László.

Lengyel Tímea – Országos gép-
írás verseny (német nyelvű 1., angol 
nyelvű 4. helyezés); Illés Marcell 
– Országos gépírás verseny angol 

nyelvű 3. helyezés. Felkészítő tanár: 
Krizbai Imréné.

Kovács Miklós – Országos gép-
írás verseny (német nyelvű 2., angol 
nyelvű 2. helyezés). Felkészítő tanár: 
Bense Árpádné. 

Győri Balázs – Országos gép-
írás verseny (német nyelvű 3., an-

gol nyelvű 6. helyezés). 
Felkészítő tanár: Kissné 
Álmosdi Márta.

Maróthi Tamás, Kiss 
Attila, Rekötye Tamás 
– Üzleti gondolkodás (gaz-
dálkodás és menedzsment) 
csapatverseny 2. helye-
zés. Felkészítő tanár: Oláh 
Zsanett.

K a z i  A n n a ,  B a s a 
Nóra, Redenczki Dóra 
– Közgazdasági csapatver-
seny 3. helyezés. Felkészítő 

tanár: Pintérné Kordás Erzsébet.
Sebők Dominika, Krisztin 

Zsaklin, Bugyi László, Ábrahám 
Gábor – GAMF webverseny csapat 
3. helyezés. Felkészítő tanár: dr. 
Nyáriné Tóth Beáta. 

Krúdy Gyula Kereskedelmi, 
Vendéglátó-ipari Szakközépiskola 
és Szakiskola (Szeged)

Süke Mária – Cukrász Szakma 
Kiváló Tanulója verseny 6. helyezés 
(előző számunkban tévesen 11. 
helyezést írtunk, amiért elnézést 
kérünk – a szerk.). Felkészítő ta-
nár: Siket Györgyné. Felkészítő 
szakoktató: Szabadi István (Kati 
Cukrászda). 

Fodor József Élelemiszer-ipari 
Szakközépiskola és Szakiskola 
(Szeged)

Bordás Levente – Húsfeldolgozó 
szakmunkás Szakma Kiváló 

Tanulója verseny 2. helyezés, 
különdíj: legjobb szóbeli felelet. 
Felkészítő tanár: Juhász Károlyné. 
Felkészítő szakoktató: Vígh Antal 
(Fodor), Dobos József, Papp János 
(Pick Szeged Zrt.).

Tanács András – Pék-cukrász 
Szakma Kiváló Tanulója verseny 3. 
helyezés. Felkészítő tanár: Czankné 
Csatlós Éva. Felkészítő szakoktató: 
Bozóki István, Máté Zoltánné.

Mocsári Szilvia, Szekeres 
M á r t o n ,  N a g y  N i k o l e t t  
– Hagyományok, ízek, régi-
ók V. Országos Tudományos 
Diákkonferencia 1. helyezés. 
Felkészítő tanár: Dávid István.

Ka l m á r  Z s i g m on d  Ip a r i 
Szakközépiskola és Szakiskola 
(Hódmezővásárhely)

Balog Kálmán – Karosszéria-
lakatos Szakma Kiváló Tanulója 
verseny 6. helyezés. Felkészítő 
tanár: Szabó Sándor. Felkészítő 
szakoktató: Szűcs Mihály (egyéni 
vállalkozó).

Marhás Dávid – Épületburkoló 
Szakma Kiváló Tanulója verseny 1. 
helyezés. Felkészítő tanár: Széphegyi 
Lászlóné. Felkészítő szakoktató: 
Bogár Zsolt (KONRÁD-Szak 
Kft.).

Vasvári Pál Közgazdasági 
Szakközépiskola (Szeged)

Deák Tímea, Rácz Tímea, 
Bende Andrea – Üzleti gondol-
kodás országos verseny 3. helye-
zés. Felkészítő tanár:  Bonifertné 
Horváth Anita.

Gábor Dénes Gimnázium 
és Műszaki Szakközépiskola 
(Szeged)

Erdélyi Eszter – Vasútüzemvitel-
ellátó Országos Szakmai Tanulmányi 



A Szakma Kiváló Tanulója Országos 
Versenyen kiemelkedően szereplő tanulókat 
(köztük a vásárhelyi Marhás Dávidot) és 
felkészítő tanáraikat, valamint gyakorlati 
oktatóikat köszöntötte a kormány nevében 
Kiss Péter kancelláriaminiszter és dr. Parragh 
László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke  június 19-én. Az ünnepségre és az 
elismerő oklevelek átadására a Parlament 
felsőházi termében került sor, ahova a területi 
kamarák is meghívást kaptak. 

Parragh László a megnyitójában kiemelte, 
hogy az SZKTV újszerű megrendezésével a 
kamara kiemelt célja az volt, hogy a munka 
világát élményszerűen mutassa be, hogy a szak-
mákat a média segítségével is reflektorfénybe 
állítsa. Hangsúlyozta, hogy Nyugat-Európában 
a szakmák presztízsének felértékelődése már 
korábban beindult, és hogy ez a tendencia 
Magyarországon is erősödik, ami az ország 
versenyképességének egyik döntő kulcsa lehet. 
Kiss Péter pedig az előzőekhez azt is hozzá-
tette, hogy a szakképzés átfogó reformjának 
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Kiváló gyakorlati 

képzőhelyek   
megerősítése

Az ünnepélyes tanévzárón 
adták át a kamara által minősített 
kiváló gyakorlati képzőhelyek 
2008-as megerősítéséről  szóló 
okiratokat is.:

Aranykalász Panzió Kft.
(Szentes), 

COOP Szeged Kereskedelmi 
Regionális Zrt. (Szeged)

Csiszár Mesterszakács Kft.
(Domaszék)

HUNOR COOP Regionális 
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 
(Szentes)

MÁV Zrt.  Baross Gábor 
Oktatási  Központ Területi 
Oktatási Egység (Szeged)

ME-NA Oktatási és Szolgáltató 
Bt. (Hódmezővásárhely)

MERCATOR Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (Szeged)

Tisza Volán Zrt. (Szeged)
Palota Környezetvédelmi Kft.

tanműhely (Szentes) 
ContiTech Rubber Industrial Kft.
(Szeged)

„ROBA-TISZA” Bútor- és 
Játékgyártó, Forgalmazó Kft.
(Csongrád)

Szegedi Közlekedési Kft.
(Szeged)

Transcommers Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. (Szeged)

Arany Varrótű Ruhaipari 
Oktató Kft. (Szeged)

Kócos P&F Kft. (Szentes)
*

Szénási Róbert karosszéria-
lakatos mester műhelye  külön  
falitáblát  kapott (Szeged)

Verseny 4. helyezés. Felkészítő ta-
nár: Sófalvy Zoltán, Szabó János. 
Felkészítő szakoktató: Gregus 
Vilmosné (Baross Gábor Oktatási 
Központ Szegedi Területi Okt. 
Egysége).

Bakai Tamás – Közlekedés 
szakmacsoport szakmai előkészí-
tő érettségi tantárgyak versenye 4. 
helyezés. Felkészítő tanár: Sófalvy 
Zoltán, Szabó János.

Valastyán Zsolt – Pattantyús 
Országos Számítógépes Nyomtatott 
Áramkör Tervező Verseny 6. he-
lyezés. Felkészítő tanár: Zsirmik 
Péter.

Nagy Róbert – Gábor Dénes 
Számítástechnikai Emlékverseny 
1., Vörösmarty Bence, Nagy Tibor 
2., Feil Balázs, Goda Szilárd 
Levente 3., Nové Ferenc 6. helye-
zés. Felkészítő tanár: Tímár Csaba, 
Schmidt Tibor, Erőss Valéria.

Corvin Mátyás Kereskedelmi 
és Vendéglátó-ipari Szakközép-
iskola és Szakiskola (Hódmező-
vásárhely)

Csányi Mónika Katalin – 
Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő 
Szakma Kiváló Tanulója verseny 4. 

helyezés és 2 különdíj. Felkészítő 
tanár: Selmeczi-Tóthné Szilfai 
Katalin, Mucsiné Csorba Gyöngyi. 
Felkészítő szakoktató: Körmendi 
Jánosné (Corvin), Csorbáné Mucsi 
Magdolna (TIP-TOP ABC).

Szeged-Móravárosi Szakközép- 
és Szakiskola (Szeged)

Baranyi Péter – Szellőző- és 
klímaberendezés-szerelő Szakma 
Kiváló Tanulója verseny 1. , Kállai 
Krisztián 2., Farkas Noel 3., Kállai 
Zsolt István 4., Vér Tamás 5. he-
lyezés. Felkészítő tanár: Rácz László. 
Felkészítő szakoktatók: Gera István 
(Móra), Domonkos László (DOMI 
Épületgépészet), Kovács Imre (egyé-
ni vállalkozó), Orosz Mihály (Orosz 
és társa Kft.).

Bálint Ágnes – Gépíró- és szö-
vegszerkesztő IMPLOM József 
Helyesírási Verseny 3. helyezés. 
Felkészítő tanár: Székelyné Veres 
Ilona.

Vedres István Építőipari 
Szakközépiskola (Szeged)

B a l i  C s a b a  –  O r s z á g o s 
Középiskolai Tanulmányi Verseny 
(fizika) 4. helyezés. Felkészítő tanár: 
Farkas János.

Gregus Máté Műszaki, Mező-
gazdasági Szakközép iskola 
és  Gimnázium (Hódmező-
vásárhely)

Rákos Rudolf – Gábor Dénes 
Számítástechnikai Emlékverseny 
III. korcsoport, Programozói kate-
gória 1. helyezés. Felkészítő tanár: 
Sisák Zoltán.

Zsoldos Ferenc Középiskola és 
Szakiskola (Szentes)

Fogl András – Szerkezetlakatos 
Szakma Kiváló Tanulója verseny 1.,  
Monda Csaba 5. helyezés. Felkészítő 
tanár: Törőcsik Imre. Felkészítő 
szakoktató: Kajtár János, Vincze 
Attila (Palota Kft.).

Bajczár Péter Balázs – Charles 
Babbage Országos Komplex 
AutoCad verseny 1. helyezés. 
Felkészítő tanár: Valkai Attiláné.

Kiskunfélegyházi Szakképző 
I n t é z m é n y  é s  K o l l é g i u m 
Kossuth Lajos Középiskolája és 
Szakiskolája 

Gubisi Henrietta – MKIK Szakma 
Kiváló Tanulója verseny 4. helyezés. 
Felkészítő tanár: Fliszár Károlyné. 
Felkészítő szakoktató: Presztóczki 
Veronik (Kócos P&F Kft.).

A tagozati jelölő ülések idő-
pontjával történő ütközés mi-
att szeptember 1-jén 15 órára 
hozta előre évi rendes ülését 
Kamaránk Oktatási, Szakképzési és 

Mestervizsga Bizottsága (OSZMM). 
Tekintettel arra, hogy a napirendi 
pontok között az elmúlt négyéves 
munka értékelése, összegzése, és 
egy kötetlen beszélgetés is szerepel 

a szakképzés előtt álló aktuális és 
koncepcionális kérdésekről, Szügyi 
György, a bizottság elnöke ezúton 
is felhívja a bizottság figyelmét az 
időpontváltozásra..

Szeptember 1-jén ülésezik a szakképzési munkabizottság

SZKTV ünnepség a Parlamentben – Marhás Dávid az épületburkolók között a legjobb
A kancelláriaminiszter köszöntötte a szakmák sztárjait

sikeres megvalósítása a foglalkoztatottság 
akár hét százalékpontos javulását is eredmé-

nyezheti. Úgy véli, hogy ma a döntéshozók 
előtt álló rövid és hosszú távú legnagyobb 
kihívás az, hogy miként biztosítsák a gazdaság 
szereplőinek, hogy ők dönthessék el, milyen 
kapacitáshoz milyen tudásra van szükség, 
és ehhez megteremtsék a megfelelő törvényi 
hátteret. Jogosnak véli a kritikát, hogy több 
hozzáértő szakképzett emberre lenne szükség. 
Ahhoz viszont, hogy a családok a szakmunkás 
pályát válasszák gyermekeiknek, versenyképes 
fizetésekre lenne szükség, amely sikeres egyéni 
életutat és boldogulást biztosít  számukra. Ebben 
a tekintetben sajnos az EU-hoz képest komoly 
elmaradásai vannak az országnak. A kormányzat 
a reform- és fejlesztési programok keretében 
olyan intézkedéseket kíván meghozni és ehhez 
olyan pénzügyi eszközöket mozgósítani, amelyek 
az iskolarendszer presztízsének növekedéséhez 
járulnak hozzá a tanári pálya anyagi és erkölcsi 
elismerése, a képzőhelyek színvonalának javítása 
és az infrastruktúra fejlesztése révén. 

Az emléklapok átadását követően a meghí-
vottak idegenvezető kíséretében megtekintették 
a Parlament épületét.

Marhás Dávid, a hódmezővásárhelyi Kalmár 
Zsigmond Ipari Szakközépiskola épületburkoló szak-
mában 1. helyezett tanulója veszi át oklevelét.
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A vásárszervezők 2008. második 
félévében az alábbi támogatott, közép- 
és dél-kelet európai kiállításokat és 
vásárokat  tervezik:

MONTENEGRÓ
§ Budvai Nemzetközi Vásár és 30. 

Építőipari Szakkiállítás, Budva, szep-
tember 24–28. (építőipar, energetika, 
automatizálás, gépipar, elektronika, 
hűtés- és fűtéstechnika).

HORVÁTORSZÁG 
§ 13. SASO és SAFIR Nemzetközi 

Építőipari és Beruházási Szakkiállítás, 
Split, október 22–26. (építőipar, fa-
ipar, szerszám- és gépipar, fémipar, 
kereskedelem, elektrotechnika, táv-
közlés).

SZLOVÉNIA
§ 40. MOS Nemzetközi Kiállítás, 

Celje, szeptember 10–17. (építő- 
és építőanyag-ipar, épületgépészet, 
építőipari gépek, lakberendezés, 
fogyasztási cikkek).

MACEDÓNIA
§ 34. TEHNOMA Beruházási 

Javak Nemzetközi Vásár, Szkopje, 
október 14–18. (fémipar, elektrotech-

nika, vegyipar, petrolkémia, építőipar, 
alternatív energia, automatizálás).

SZERBIA
§ 39. UCILA és BIRO EXPO, 

Nemzetközi Oktatási Eszközök és 
Irodatechnikai Vásár, Belgrád, október 
14–18. (Oktatási eszközök, műszerek, 
irodatechnikai felszerelés).
§ 17. INVESTEXPO Nemzetközi 

Beruházási Javak Vására, Újvidék, 
november 4–8. (Beruházás, elektro-
nika, energetika, távközlés, építőipar, 
logisztika).
§ 46. Nemzetközi Bútoripari 

Kiállítás, Belgrád, november 10–16. 
(Bútoripar, fafeldolgozás, alapanyag, 
belsőépítészet).

GÖRÖGORSZÁG
§ 39. TIF – Nemzetközi Általános 

Vásár, Szaloniki, szeptember 6–14. 
(Könnyű-, olaj-, műanyag-, jármű-, 
élelmiszer-, vegyipar, elektronika, 
távközlés).

BULGÁRIA
§ 6 3 .  I T M  –  Ne m z e t k ö z i 

Beruházási Javak Vására, Plovdiv, 
szept. 29.–okt. 4. (Gépipar, szállít-

mányozás, IT, elektronika, vegyipar, 
építőipar, járműipar).

ROMÁNIA
§ 3 4 .  T I B  –  N e m z e t k ö z i 

Beruházási Javak Vására, Bukarest, 
október 7–11. (Olaj-, műanyag-, 
jármű-, könnyű-, szerszám-, gép-, 
vegyipar, elektronika, távközlés).
§ 13. INDAGRA FARM, ALL 

PACK, INTERPLAST, Bukarest, 
november 5–9. (Mezőgazdaság, élel-
miszeripar, csomagolástechnika, 
műanyagipar).

FRANCIAORSZÁG
§ MIDEST – a világ legnagyobb 

beszállítói kiállítása, Párizs, november 
4–7. (Fémfeldolgozás, műanyag-, 
gumiipar, elektronika, villamosipar, 
ipari szolgáltatások). 

Kiállításon való részvétel jogcímre 
évente 3 alkalommal, maximum 1 200 
000 Ft vissza nem térítendő támogatás 
pályázható (a területdíj és a regiszt-
rációs díj visszaigényelhető).

Bővebb információ a kiállításokról 
a szervező honlapján található (www.
macline.hu).

Harmadik alkalommal hirdeti meg az Eu-
rópai Vállalkozás Díj elnyerésére vonatkozó 
pályázatot a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 
Minisztérium. A díj azokat a kiváló kezdemé-
nyezéseket ismeri el és jutalmazza, amelyek 
helyi és regionális szinten támogatják a vál-
lalkozói tevékenységet.

Az Európai Vállalkozás Díjat az Európai 
Bizottság (EB) még 2005-ben alapította, s az-
óta évente meghirdetik. A díjjal az EB célja a 
vállalkozói tevékenységet előmozdító sikeres 
kezdeményezések kiválasztása és elismerése, a 
legjobb vállalkozási gyakorlatok bemutatása, 
illetve azok megosztása az egységes európai piac 
szereplőivel. A díjjal pénzjutalom nem jár.

A nemzetközi elismerés odaítélése két lép-
csőben történik. Az első, nemzeti fordulóra a 
pályázatok benyújtási határideje 2008. szeptem-
ber 30.  A nemzeti forduló eredménye alapján 
az európai döntőbe 2008. november 30-ig orszá-

gonként összesen két kezdeményezés nevezhető, 
két különböző nevezési kategóriában. 

A versenyben történő részvételre idén felhívást 
kapott az Európai Unió 27 tagállama, valamint 
Izland, Norvégia és Törökország. A pályázati 
felhívás alapján a több országot érintő, határokon 
átívelő kezdeményezésekre vonatkozó nevezések 
is befogadhatók, feltéve, hogy valamennyi érintett 
ország támogatja azokat. A díjat a vállalkozáso-
kon kívül megkaphatják a köz- és a magánszféra 
partnerségei is, vagyis az állami hatóságok és 
a magánszektor közötti olyan együttműködési 
formák, amelyek célja infrastruktúra vagy szol-
gáltatásnyújtás finanszírozása, kiépítése, felújítása, 
irányítása vagy karbantartása. 

Pályázati kategóriák
1. Vállalkozástámogatási díj (Entrepreneurship 

Promotion Award)
2. Bürokrácia visszaszorítása díj (Red-tape 

Reduction Award)

3. Vállalkozásfejlesztési díj (Enterprise 
Development Award) 

4. Befektetés a szakértelmi díj (Investment 
in Skills Award)

5. Felelős és felelősségteljes vállalkozás díj 
(Responsible and Inclusive Entrepreneurship 
Award) 

A 2007-es évben a nemzetközi versenyben 
Magyarországot a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara Kárpátok Üzleti 
Akadémia programja és a KAVOSZ Zrt. Széchenyi 
Kártya konstrukciója képviselte. A nemzetközi zsűri 
döntése alapján a KA-VOSZ Széchenyi Kártya 
programja – mint európai szinten is a legjobb 
gyakorlatok egyike – a „Bürokrácia visszaszorítása” 
díj-kategóriában az első két legjobb pályázat közé 
került, és mint szélesebb körű nyilvánosságot 
érdemlő projekt, elismerő oklevélben részesült. 

Az idei év pályázati kiírása és a nevezési lapja a 
következő címen érhető el: www.nfgm.gov.hu 

EURÓPAI VÁLLALKOZÁS DÍJ – 2008

Szlovén kiállítások
G ornja R adgona-i  Mez ő -

gazdasági és Élelmiszer-ipari 
Kiállítás 

Dátum: 2008. augusztus 23–29.  
Kiá l l í tássa l  kapcsolatos  in-
f o r m á c i ó k :  h t t p : / / w w w .
pomurski-sejem.si/http://www.
a m c . h u / G o r n j a _ R a d g o n a  
Celjei Nemzetközi Kereskedelmi 
Vásár

Dátum: 2008. szeptember 10–17.  
A magyar cégek részvételét a 
Macline Kft szervezi.

Kiállítással kapcsolatos informá-
ciók: www.macline.hu

Mindkét kiállítás szerepel az ITD 
kereskedelemfejlesztési pályázatán 
a preferált kiállítások között:www.
itd.hu

Üzleti ajánlatok – csehül
A Cseh Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltatásaként a cseh nyelvre 

lefordított üzleti megkeresések és ajánlatok adatbázisba kerülnek, és a 
cseh kamarai hálózat és az internet segítségével a cseh tagvállalatokhoz 
eljuttatják azokat. Az üzleti megkereséseket e-mailben küldik meg az 
érintett cseh vállalatoknak a Termékek és Szolgáltatások Adatbázisának 
felhasználásával .  

Az üzleti ajánlatok a www.komora.cz/nabidky honlapon jelennek meg. 
1992 óta 42 500 külföldi üzleti megkeresést és ajánlatot publikált ilyen 
módon a cseh kamara. A külföldi vállalatok számára a szolgáltatás ingyenes. 
Szerkesztő: fax: ++420 296 646 353, e-mail: foreigndpt@komora.cz 

Hogyan szerezzünk új 
ügyfeleket?

„Az eladás vége, ahogy mi ismer-
tük. Tanuljon meg pozícionálni és le-
zárni!” címmel Kasza Tamás, lezárási 
specialista tart előadást július 16-án 
18–20 óráig Szegeden, a kamarában 
(Párizsi krt. 8–12.) Az előadás témá-
ja: Konkurenciaharc, árharc kezelése, 
hogyan szerezzünk új ügyfeleket? 
További  információ :    w w w.
kaszatamas.hu

Részvételi díj: a CSMKIK hát-
ralékkal nem rendelkező tagjai és 
munkatársai részére ingyenes.

Közép- és délkelet-európai kiállítások 
2008. második felében

Tervezett külgazdasági 
rendezvények

A CSMKIK és a kamarában mű-
ködő Enterprise Europe Network 
iroda az alábbi, külkapcsolatok 
építését, fejlesztését, valamint EU-s 
szabályozás megismerését célzó 
rendezvényeket tervezi az év má-
sodik felében:

Szeptember 
Információs nap az EU szolgál-

tatási irányelvéről, Szeged
Partner: Magyar Kereskedelmi 

és Iparkamara
Október
Magyar–boszniai szerb üzleti 

találkozó, Banja Luka
Partner: Banja Luka-i Kamara, 

Srpska Republika,  B osznia-
Hercegovina

Francia–magyar kutatási együtt-
működések c. találkozók, Szeged

Partner: Finistere Megyei Közgyűlés 
és budapesti képviselete

Információs nap az EU REACH 
rendeletéről (vegyi anyagok re-
gisztrációja)

Partner :  Országos Kémiai 
Biztonsági Intézet

November
X. Nemzetközi Közlekedési 

Konferencia, Szeged
Telephelynyitás Ausztriában, 

Szeged
A rendezvények pontos prog-

ramjáról, időpontjáról folyamatosan 
tájékozódhat a Kamarai Futár, a 
kamarai elektronikus hírlevél és 
honlapunk segítségével.

http://www.macline.hu
http://www.macline.hu
http://www.nfgm.gov.hu
http://www.amc.hu/Gornja_Radgona
http://www.amc.hu/Gornja_Radgona
http://www.itd.hu
http://www.itd.hu
http://www.komora.cz/nabidky
mailto:foreigndpt@komora.cz
http://www.kaszatamas.hu/
http://www.kaszatamas.hu/
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Az egységes piac 
tökéletesítése

Kutatás-fejlesztés és innováció
Az egységes piac sikeres működése 

az európai innovációs kapacitás ösz-
tönzésének is előfeltétele. Egy valódi 
egységes piac nyújtja a legnagyobb 
élénkítő hatást és az innovatív ja-
vak, termékek és szolgáltatások felé 
történő nyitást. A K+F-re irányuló 
erőfeszítések tekintetében közösségi 
szintű koordinációra van szükség a 
kkv-k „klaszterei” és a nagyválla-
latok, kutatóintézetek, egyetemek, 
valamint az új Európai Innovációs 
és Technológiai Intézet között. Ez 
növelni fogja az európai ipar össze-
sített erejét a termékeikbe beépített 
magasabb technológiai szint elérésére 
azon közös cél keretében, hogy az 
EU-ban tartsák a beruházásokat, 
és az ipart még versenyképesebbé 
tegyék a magas hozzáadott-értékű 
termékek és szolgáltatások terén a 
globális piacon. 

A globalizáció felgyorsította a 
változásokat a technológiák, az új 
ötletek, a munka- és életmódunk 
terén. Ha Európa fel tudja szabadítani 
innovációs és kreatív képességeit, 
akkor – különösen szem előtt tartva 
az európai értékeket és a kulturális 
sokféleséget – hatást gyakorolhat a 
világ változásának irányára is.

A szellemi tulajdon védelme
Az európai innovációs törekvéseket 

támogatni kell a létrejövő, tekinté-
lyes anyagi és emberi beruházást 
megkövetelő szellemi tulajdonok 
védelmét biztosító megfelelő feltételek 
segítségével. Más kezdeményezések 
mellett kívánatos, sőt már régóta 
esedékes, hogy az EU-ban biztosí-
tott legyen a közösségi szabadalom 
egységes és mindenre kiterjedő 
védelme.  Az e téren elért sikerek 
piaci előnyt hozhatnak az EU-ter-
mékek számára a globális piacon. 
Ezen felül a szellemi tulajdonjogok 
védelmének határozott érvényre 
juttatása, valamint a hamisítás és 
az illegális másolás elleni hatékony 
küzdelem kulcsfontosságú. A jogi 

Az Európai Unióban a legtöbb munkahelyet 
a kis- és középvállalkozások, azaz a 250 vagy 
annál kevesebb főt foglalkoztató vállalatok 
hozzák létre. Jelentőségük kulcsfontosságú a 
jövőbeli fejlődés szempontjából, mégis nagyon 
gyakran ütköznek óriási bürokratikus gátakba 
és akadályokba. Az európai kkv-k megér-
demlik, hogy magasabb szintű támogatásban 

részesüljenek, miáltal hosszú távú fenntartható 
növekedési és munkahelyteremtő képességük 
teljes egészében érvényesülhetne. E cél elérése 
érdekében az Európai Bizottság bemutatta a 
tíz vezérelven alapuló európai kisvállalkozói 
törvényt, valamint javaslatokat fogalmazott meg 
a bizottság és a tagállamok által meghozandó 
szakpolitikai intézkedésekre.

További részletek: http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/08
/1003&format=HTML&aged=0&language=-
HU&guiLanguage=en

Forrás: Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara brüsszeli EU-képviselete

„Gondolkozz először kicsiben!” – európai kisvállalkozói törvény

keret megvalósítása közösségi szinten 
továbbra is alapvető feltétel. A prob-
léma globális kontextusban történő 
kezeléséhez szükség van a fokozott 
nemzetközi együttműködésre is. 
Az Európai Bizottság által Kínával, 
Oroszországgal és egyéb régiókkal 
a szellemi tulajdon vonatkozásában 
folytatott kétoldalú párbeszédek hasz-
nos eszközei a probléma kezelésének, 
azonban konkrét eredményekhez kell, 
hogy vezessenek. A közelmúltban 
javasolt hamisításellenes kereskedelmi 

EU-ban. Ez egy másik olyan terület, 
ahol a tisztességtelen kereskedelem 
tovább rontja az uniós vállalatok 
versenyképességi szintjét. A piaci 
felügyelet tagállami szigorításának 
biztosítani kellene a tengerentú-
li gyártók minőségi szabványokra 
vonatkozó kijelentéseinek ellen-
őrzését annak érdekében, hogy az 
EU-n belüli gyártókkal szemben 
igazságos egyensúly alakuljon ki, és 
a közösségi fogyasztókat megvéd-
jék a szabványnak nem megfelelő 
és nem biztonságos termékektől. 

Az energiaellátás biztonsága 
– az EU közös energiaügyi  

külpolitikája
Az energiapiacon közelmúltban 

lezajlott események szükségessé tették, 
hogy az EU-tagországok együtt-
működjenek, és stratégiai energia-
politikát dolgozzanak ki az EU és 
más országok között megkötött, 
kétoldalú egyezmények keretében. A 
szóban forgó egyezményekről szóló 
megállapodásra az ágazat jövőbeli 
közösségi beruházásainak tervezhe-
tősége érdekében van szükség.  Egy 
ilyen politika az EU fogyasztóinak 
életszínvonal-megőrzését is elősegíti 
majd. Az EU-tagállamoknak olyan 
alternatív energiaforrásokat is kell 
kifejleszteniük, mint a megújuló 
vagy a nukleáris  energia, és csök-
kenteniük kell az orosz és közel-
keleti gáz-, illetve olajszállítástól való 
függőségüket.

Környezetvédelem
Az EU vállalatai és munkavállalói 

nem szenvedhetnek hátrányt har-
madik országbeli versenytársakkal 
szemben egyszerűen amiatt, mert az 
EU vezető szerepet kíván játszani a 
haladó környezetvédelmi gyakorlatok 
terén. Az a stratégia, hogy az EU a 
többi országnál gyorsabban valósít 
meg magasabb szintű környezet-
védelmi normákat, gazdaságilag 
három szempontból is vitatható: 
1.    Az EU önmagában nem fordít-

hatja meg a globális felmelegedés 
folyamatát, és az EU intézkedéseinek 
végső hatását minden bizonnyal 
semmissé teszi, ha más országok nem 
tesznek lépéseket az energiafelhaszná-
lás és a -kibocsátás ellenőrzése terén. 
2.    Az EU-nak nem szabadna 
gyártóinak versenyképességét hát-
rányosan befolyásolnia, akiknek a 
magasabb környezetvédelmi adók 
megfizetése révén emelkednének 
működési költségeik, és így csök-
kenne globális versenyképességük. 
Ez továbbá az olyan beruházások 
áthelyezéséhez is vezethet, amelyek 
stratégiai fontossággal bírhatnak 
az EU egységes piaca számára. 
3. Kérdéses, hogy a magasabb kör-
nyezetvédelmi normák új keresle-
tet támasztanak-e a környezetbarát 
termékek kutatása terén. Az ilyen 
termékekkel kapcsolatos kutatások 
és piaci bevezetésük között szükség-
szerűen hosszú idő telik el. Ezalatt az 
energiaigényes termékek közösségi 
gyártóit tisztességtelen verseny révén 
az olyan országok gyártói kiszorít-
hatják a piacról, amelyek nem túl 
lelkesek a kibocsátásuk ellenőrzése 
érdekében tett lépéseket illetően. 
A megoldás a határozott és egységes 
közös EU-fellépés a globális fel-
melegedésről folytatott nemzetközi 
tárgyalásokon.; és a normákat meg-
sértő országokra gyakorolt nyomás. 
Amennyiben az EU úgy dönt, hogy 
egymagában is kész emelni bizonyos 
környezetvédelmi normák szintjét, 
akkor mérlegelnie kellene a WTO 
előírásainak megfelelő védőintéz-
kedések meghozatalát a köztudottan 
kevéssé környezetbarát országokból 
származó termékekkel szemben, hogy 
a közösségi gyártók versenyképessége 
ne szenvedjen hátrányt.

(Forrás: Európai Közösségek, 
Euro Info Service)

megállapodás is a helyes irányba 
tett, pozitív lépésként értékelhető. 

Munkakörülmények
A legkevesebb, amit az EU azért 

tenni tud, hogy az európai ipar tisz-
tességesen versenyezhessen a globális 
piacon, annak biztosítása, hogy más 
országok tiszteletben tartsák az ILO és 
egyéb nemzetközi egyezmények által 
meghatározott, munkakörülményekre 
vonatkozó minimális normákat a 
személyi jogok, az egyesülési szabad-
ság, a szervezkedési jog és a kollektív 
tárgyalási jog, illetve a gyermek- és 
kényszermunka eltörlésének terén. 

A behozott termékek piaci 
felügyelete

A szabványnak nem megfelelő, 
egészségre ártalmas importtermé-
kekről szóló, közelmúltban közétett 
jelentések felhívták a figyelmet a
hatékony piacfelügyelet hiányára az 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1003&format=HTML&aged=0&language=HU&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1003&format=HTML&aged=0&language=HU&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1003&format=HTML&aged=0&language=HU&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1003&format=HTML&aged=0&language=HU&guiLanguage=en
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A pályázat célja, hogy egyszeri 
pénzügyi támogatással segítséget 
nyújtson a kamarai tagok gazda-
ság-és kereskedelemfejlesztéséhez, 
bel- és külföldi piacra jutásához, 
üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez, 
innovációs elképzelésük megva-
lósításához.

I. A pályázat benyújtására jo-
gosult:

Pályázat benyújtására jogosult 
minden olyan kamarai tag ( egyéni 
ill. társas vállalkozás), aki/amely

1) a pályázat benyújtását megelőző 
12 hónapig folyamatosan a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
regisztrált tagja volt, vagy a pályázat 
benyújtását megelőző évben vál-
lalt kamarai tagságot, de a 12 havi 
folyamatos tagsággal nem rendel-
kezik és vállalja, hogy a támogatás 
visszafizetését követő további 3 évig 
folyamatosan kamarai tag marad és a 
tagdíjat határidőre megfizeti, vagy a 
pályázat benyújtásának évében vállal 
kamarai tagságot, és azt a pályázat 
benyújtását megelőző legalább 3 hó-
nappal korábban teszi, és vállalja, hogy 

Innovációs pályázat:
A pályázat célja, hogy egyszeri visszatérítendő kamatmentes 

pénzügyi támogatással segítséget nyújtson a kamarai tagok
− kutatás-fejlesztési eredmények transzferét szolgáló,
− műszaki fejlesztési, termékfejlesztési eredmények alkalmazására 

irányuló
− és környezetvédelmi tevékenységéhez.
Prioritások:
− kutatás-fejlesztés eredményeinek gyakorlati alkalmazása,
− technológiatranszfer,
− energia- és anyagtakarékos műszaki megoldások,
− csomagolástechnikai fejlesztések ,
− környezetvédelmi fejlesztések, 
− környezeti károk elhárítása,
− technológiai újítások és szabadalmi eljárások
Kizárólag beruházást tartalmazó fejlesztésre támogatás nem igé-

nyelhető! A fejlesztés összköltségének maximum 30%-a fordítható 
eszközbeszerzésre.

A pénzügyi támogatás módja:
Visszatérítendő kamatmentes támogatás maximum 5 millió Ft, 

legfeljebb 36 hó futamidővel. 
A projekt értékének maximum 50%-a finanszírozható támogatás-

ból.
Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati 

forrás kiegészítéseként is, oly módon, hogy annak célja megegyezik 
az itt megjelölt prioritásokkal, illetve pénzügyi teljesítést tekintve, az 
egyéb pályázatban megjelölt támogatáson kívüli forrás megbontása 
2/3, 1/3 arányban lehetséges a vállalkozói saját forrás és a kamarai 
pénzügyi támogatás vonatkozásában, az utóbbi maximum 5 millió 
Ft összegben. 

Pénzügyi teljesítését tekintve a pályázat benyújtásának időpontjában 
legfeljebb 50% készültségi fokon álló, legkorábban 2008. január 1-jén 
megkezdett, a pályázat benyújtásától számított 1 éven belül megvalósuló 
projekttel lehet pályázni.

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöksége

Gazdaság- és kereskedelemfejlesztési pályázat:
A pályázat tárgya a következő lehet: 
1)  A vállalkozások versenyképes termelését, szolgáltatását közvet-

lenül segítő, bővítő gépi berendezések, eszközök beszerzése (beleértve 
az energiatakarékos eszközök beszerzését).

2)  EU követelményeinek megfelelő eszközök beszerzése.
3)  Bel- és külföldi kiállításokon, vásárokon, termékbemutatókon 

– elsősorban a megyét és annak gazdaságát bemutató rendezvényen 
– való részvétel dologi költségei.

4)  Közvetlenül a pályázó által gyártott, illetve forgalmazott áruhoz, 
ill. a pályázó által teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó reklám- és pro-
pagandaanyagok, termékismertetők készítése.

5)  Termék, szolgáltatás piaci bevezetését, exportfejlesztési célokat 
szolgáló tanulmány készítése.

6)  Bel- és külföldi, szervezett üzletember-találkozókon való részvétel 
támogatása. 

7)  Csongrád megyében szervezendő kereskedelemfejlesztési és 
befektetésösztönzési akciók szervezésének támogatása.

8)  Kereskedelem és vendéglátás területén franchise rendszer érté-
kesítésének, ill. a franchise átvevő partner rendszerbe való belépésének 
támogatása.

9)  Telephely kialakítása, vásárlása.
10)  Szakképzési körülmények kialakítása és javítása.
A pénzügyi támogatás módja:
Visszatérítendő kamatmentes támogatás maximum 3 000 000 Ft.
A támogatásból 36 hó futamidővel legfeljebb a beruházás, fejlesztés ér-

tékének, illetve az elfogadott költségeknek az  50%-a  finanszírozható.
Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati 

forrás kiegészítéseként is, oly módon, hogy annak célja megegyezik az 
itt megjelölt prioritásokkal, illetve pénzügyi teljesítést tekintve, az egyéb 
pályázatban megjelölt támogatáson kívüli forrás megbontása 2/3, 1/3 
arányban lehetséges a vállalkozói saját forrás és a kamarai pénzügyi tá-
mogatás vonatkozásában, az utóbbi maximum 3 millió Ft összegben. 

Pénzügyi teljesítését tekintve a pályázat benyújtásának időpontjában 
legfeljebb 50% készültségi fokon álló, legkorábban 2008. január 1-jén 
megkezdett, a pályázat benyújtásától számított 1 éven belül megvalósuló 
projekttel lehet pályázni.

A pályázat benyújtásáig már lezajlott kereskedelemfejlesztési cél támo-
gatására pályázat nem nyújtható be (pályázat tárgya 3, 6, 7-es pontja).

A kamara 
gazdaság- és kereskedelemfejlesztési, valamint  

innovációs alapjából pályázati úton elnyerhető
támogatások (2008. II. forduló)

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az előző évek gyakorlatához hasonlóan pályázati 
felhívást tesz közzé az alábbi témákban. A pályázat benyújtásához szükséges pályázati csomag, mely 
tartalmazza a részletes pályázati felhívást, az adatlapot és az ahhoz kapcsolódó útmutatót, 2008. június 
26-tól szerezhető be a kamara ügyfélszolgálatán.

amennyiben a pályázat benyújtása-
kor maximum 1 folyamatban lévő, 
vissza nem fizetett támogatásuk 
van, illetve forráshiány miatt egyéb 
pályázat nem kerül elutasításra.

4. Előnyt élveznek azok a pá-
lyázók, akik még nem részesültek 
támogatásban.

5. Pályázónként a kint lévő aktu-
ális támogatás összege együttesen 
nem haladhatja meg a 7 millió 
Ft-ot.

A visszatérítendő kamatmentes 
támogatás teljes összege lejárt-
tá válik azon a napon, amikor 
a vállalkozás kamarai tagsága 
megszűnik, vagy kamarai tagdíj és 
szolgáltatási díj fizetési kötelezett-
ségét határidőre nem teljesíti.

IV. A pályázat beérkezésének 
határideje:

A pályázat beérkezésének ha-
tárideje: 2008. szeptember 23.  
12 óra

A pályázat leadásának helye/
postai címe: Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12., 
Pf.: 524

A pályázat benyújtására nyitva 
álló határidő elmulasztása esetén 
igazolási kérelemnek nincs helye.

A benyújtott pályázatokat a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöksége bírálja el 
az elnökség mellett működő gaz-
daságfejlesztési munkabizottság 
javaslata alapján, legkésőbb 2008. 
november 30-ig.

a támogatás visszafizetését követő további 
5 évig folyamatosan kamarai tag marad 
és a tagdíjat határidőre megfizeti.,

2) a pályázat benyújtásakor nem áll 
csőd-, felszámolási vagy végelszámolási 
eljárás alatt,

3) a pályázat beadásakor lejárt köz-
tartozása nincs,

4) a pályázat beadásakor tagdíj- és 
szolgáltatási díj hátraléka nincs,

5)  az etikai bizottság nem hozott 
elmarasztaló határozatot ellene,

6)  Nem pályázhat 5 évig az a ka-
marai tag, aki/amely a már folyósí-
tott támogatásból eredő visszafizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, a 
támogatási célt nem valósította meg, 
vagy megtévesztően nyilatkozott.

7)  Kapcsolt vállalkozások közül 
csak egy pályázó részesülhet támo-
gatásban.

Fent megnevezett feltételeknek 
együttesen kell fennállniuk, bármelyik 
hiánya a pályázat érdemi vizsgálat 
nélküli kizárását eredményezi a pá-
lyázati körből.

II. A pályázat benyújtásának tar-
talmi és formai követelményei:

A pályázaton való részvétel részletes 
feltételeit, a pályázat benyújtásának 
tartalmi és formai követelményeit, 
a pályázat elbírálásának szempont-
jait a Pályázati Útmutató (csomag) 
tartalmazza. 

Pályázatot benyújtani kizárólag a 
kamaránál hivatalosan beszerzett és 
regisztrált CD lemezen tárolt Pályázati 
Útmutató csomag alapján lehet, 2008. 
június 26-tól.

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 hódmező-
vásárhelyi, szentesi és makói kamarai 
szolgáltató irodákban.

III. Általános feltételek:
1. Alaponként – egy fordulóban 

- egy pályázó csak egy pályázatot 
nyújthat be.

2. Egy pályázó adott évben csak egy 
alapból nyerhet el támogatást.

3. Azok a pályázók, akik 5 éven belül 
már kétszer részesültek támogatásban, 
abban az esetben részesülhetnek újból, 
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Tisztelt Parragh Úr!
A magyar gazdaság gyorsabb 

fejlődési pályára állítása és a magyar 
versenyképesség javítása elsődleges 
prioritást élvező kormányzati feladat. 
E cél érdekében a Nemzeti Fejlesztési 
és Gazdasági Minisztérium kezde-
ményezte azt az egyeztetéssorozatot, 
amelynek keretében elkezdődött 
egy a konkrét feladatokról, a leg-
fontosabb és legszükségesebb in-
tézkedésekről szóló párbeszéd az 
üzleti szférával.

A közelmúltban a kis- és közép-
vállalkozások képviselőivel folytatott 
konzultáció keretében felmerült a 
TEÁOR számok módosításának 
kérdése, illetve az ezzel kapcsolat-
ban a vállalkozókat terhelő rövid 
határidő. Mivel ezen végrehajtási 
kötelezettségüknek a vállalkozá-
sok önhibájukon kívül nem tudtak 
volna eleget tenni, ezért a probléma 

megoldására tárcaközi egyeztetést 
tartottunk. 

A 2008. június 12-i egyeztetésen 
megállapodás született, hogy az 
uniós egységesítés céljából előírt, a 
TEÁOR számok megváltoztatására 
vonatkozó adminisztratív kötele-
zettség (a cégbejegyzési eljárás és a 
cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 
szóló 21/2006. V. 18. IM rendelet) 
teljesítésének határideje a gazdasági 
társaságok esetében 2008. december 
31-ig kitolódik.

Az egyéni vállalkozóknál a kérdést 
törvény szabályozza. Azért, hogy őket 
se érje joghátrány az eredeti határidő 
elmulasztása miatt, szeptemberben 
egy visszamenőleges hatályú tör-
vénymódosítás kerül a Parlament 
elé, és a korábbi határidő a fent 
megjelölt időpontig az ő esetükben 
is meghosszabbodik.

Fontos változás továbbá az is, hogy 

Határidőre hétezren nem 
nyilatkoztak!

Adatszolgáltatás 
a nyugdíj- 

biztosításnak
A Dél-a l földi  Regionál is 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
tájékoztatása szerint 2008. április 
30. napjával lejárt az adatszolgál-
tatási határidő. Csongrád megye 
vonatkozásában közel 7000 fog-
lalkoztató, egyéni vállalkozó 
és őstermelő nem szolgáltatott 
adatot saját magáról, illetve al-
kalmazottairól. 

2007. január 1-jétől a nyugdíjas 
egyéni vállalkozó is köteles adatot 
szolgáltatni. Ha ezen kör nem 
rendelkezett jövedelemmel, akkor 
levélben is közölheti e tényt. 

Ugyanezen időponttól a bizto-
sított őstermelők is kötelezettek a 
NYENYI adatszolgáltatásra.

Közös érdek, hogy a biztosítot-
tak, leendő nyugdíjasok szolgálati 
idő és kereseti adatai rendelkezésre 
álljanak, ezért fontos az adatszol-
gáltatás. 

Az igazgatóság várja az elmaradt, 
megkésett adatszolgáltatásokat 
elektronikus úton is. További in-
formáció a www.onyf.hu honlapon 
található. 

Klaszterekről  
a kamarában 
Június közepén a kamara adott he-

lyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
(NFÜ) és a MAG Zrt. által szervezett 
„Fejlesztési pólusok és klaszterek” 
műhelybeszélgetésnek. A nyár el-
lenére rendkívül nagy érdeklődést 
kiváltó találkozó kezdetén Ormossy 
Gábor, a MAG Zrt. vezérigazgatója 
röviden köszöntötte a meghívotta-
kat. Ezután a Pólus Programiroda 
Kht. részéről dr. Zombori Zita tar-
tott prezentációt a Pólus Program 
és a klaszterfejlesztés, a DAOP 
1.2.1 klaszterpályázat, a GOP-os 
akkreditáció, a GOP-1.2.1 pályázat, 
a Pólus Klaszter Kézikönyv, valamint 
a jövőben megjelenő konstrukciók-
ról. (A felkészülést  támogató Pólus 
Klaszter kézikönyv megtalálható az 
NFÜ honlapján is: http://www.nfu.
hu/doc/1049).

A szegedi rendezvény része volt 
a Pólus Programiroda, illetve a pó-
lusvárosok és a tudásközpontok 
között  év eleje óta zajló országos 
roadshow-nak.

Sikeres kamarai egyeztetés a miniszterekkel – Újabb eredmény 
az adminisztrációs terhek enyhítésében 

Fél évvel több ideje lesz a vállalkozóknak 
a TEÁOR számok módosítására

Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter  június 
12-én egyeztetést folytatott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával 
(MKIK) és az érdekképviseletekkel az új TEÁOR-ral kapcsolatban 
felmerülő problémákról. A megbeszélésen részt vett Draskovics Tibor 
igazságügyi és rendészeti miniszter is. Az ügyben a következő levelet 
írták  a kamara  elnökének:

szakértői munkacsoport jön létre a 
témához kapcsolódó egyéb kérdések 
– például telephelyek engedélyezte-
tése, szakképzettségi besorolás stb. 
– megoldására.

A döntéssel, a határidő kitolásával 
a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 
Minisztériumnak és az Igazságügyi 
és Rendészeti Minisztériumnak 
egyértelmű célja volt a vállalkozások 
terheinek csökkentése, a deregulá-
ciós intézkedések adta lehetőségek 
hatékony felhasználása a gazdaság-
fejlesztés érdekében. 

A döntés értelmében bekövet-
kezett, a vállalkozások számára 
kedvező változásról kérjük, hogy 
az Önök szervezetéhez tartozó cé-
geket, szervezeteket tájékoztatni 
szíveskedjen!

Tisztelettel:
Bajnai Gordon

nemzeti fejlesztési
és gazdasági miniszter

Draskovics Tibor
igazságügyi és rendészeti

miniszter

Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK 
rendelete következtében 2008. január 1-jétől a TEÁOR 
és a szakmakód struktúra jelentősen megváltozott. 
A tevékenységi besorolások módosítását az admi-
nisztratív nyilvántartásokban 2008. december 31-ig 
át kell átvezetni. 

Az átsorolások megvalósítását nehezíti az a tény, 
hogy a TEÁOR ’08 és szakmakód ’08 jegyzékek 
struktúrája lényegesen eltér az eddigiektől, ezért 
az esetek mintegy felében nem végezhető el auto-
matikus átsorolás, így a gazdasági szervezetek és a 
magánszemélyek többségét csak megkérdezésük 
útján lehet helyesen besorolni.

A tevékenységi körök esetében például az eddigi 
„5262 Piaci kiskereskedelem” tevékenységi kör, a 
TEÁOR ’08 szerinti 4781 Élelmiszer, ital, dohány-
áru piaci kiskereskedelme, 4782 Textil, ruházat, 
lábbelipiaci kiskereskedelme és a 4789 Egyéb áruk 
piaci kiskereskedelme tevékenységi köröknek felel meg.  
A szakmakódok esetében például az eddigi „011303 

Gyümölcstermelés” a szakmakód ’08 szerint 012201 
Trópusi gyümölcs termesztése, 012301 Citrusfélék 
termesztése, 012401 Almatermésű, csonthéjas ter-
mesztése 012501 Egyéb gyümölcs, héjas termésű 
termesztése 012601 Olajtartalmú gyümölcs termesztése 
szakmakódoknak felel meg. 

A TEÁOR és szakmakód változással érintett adózok 
a változásbejelentést a 2008. január 1.–2008. december 
31. közötti időszakban, írásban terjeszthetik be az 
állami adóhatósághoz. A változásbejelentés illeték- és 
igazgatási szolgáltatási díjmentes eljárás. 

A TEÁOR és szakmakód jegyzék változásával 
kapcsolatban a részletes tájékoztató és a teljes fordí-
tókulcs a www.apeh.hu honlapról a KSH honlapjára 
mutató linkről indulva, vagy közvetlenül a www.
ksh.hu Szolgáltatások/Osztályozások (SZJA,TEÁOR 
stb.) menüpontjából letölthető.

A mezőgazdasági őstermelők a fenti kötelezettség 
teljesítésével kapcsolatban igénybe vehetik a falu-
gazdász segítségét.

Az APEH 2008. június 17-én közzétett tájékoztatása szerint 
December 31-ig kell elvégezni a TEÁOR ’08 és a 

szakmakód ’08 jegyzékek szerinti módosításokat

http://www.onyf.hu
http://www.apeh.hu
http://portal.ksh.hu
http://portal.ksh.hu
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24 ország szövetsége
Antoni Alfonz, az Európai Logisztikai Szövetség 

elnöke röviden bemutatta a vezetése alatt álló szer-
vezetet, mely 1984-ben alapult, föderatív alapon 
működik, 24 ország logisztikai szövetségei a tagjai. A 
szervezet három fő stratégiai vonala: 1. Az Európai 
Unió közlekedési albizottságával élő, eleven, napi 
kapcsolat kialakítása (ma is gyakran kérik ki a 
logisztikai szövetség véleményét); 2. Együttműködés 
Európa jelentősebb vállalataival (közös projektek 
kialakítása,  stratégiai  információk megosztása 
stb.); 3. Az európai logisztikai képzésben, illetve  
oktatás szabványosításában való részvétel.

Mint Antoni Alfonz elárulta, tágabb értelemben 
is kedvenc témája az együttműködés, hiszen a 
gazdaság minden területén igen eredményes mód-
szernek bizonyul, legyen szó gyártói, beszállítói, 
raktározási, értékesítési, vagy éppen kutatás-
fejlesztési együttműködésről. A nagyvállalati 

RELOAD magyar–szerb logisztikai konferencia a kamarában

Szegeden hívták meg Szerbiát az 
Európai Logisztikai Szövetségbe 

RELOAD – logisztikai együttműködés lehetőségei a magyar–szerb határtérségben címmel 
tartottak a közelmúltban nemzetközi konferenciát a kamarában. A rendezvényt megtisztelte 
jelenlétével dr. Antoni Alfonz, az Európai Logisztikai Szövetség frissen megválasztott elnöke 
(korábban alelnöke), a Magyar Logisztikai Egyesület elnökségi tagja is, aki a szegedi nem-
zetközi rendezvényt használta fel arra, hogy a szerb logisztikai szakembereket meghívja az 
európai szervezetbe.  

együttműködések tapasztalatait, információit 
osszák meg a kicsikkel is, s amiből csak lehet, 
ők is profitáljanak.  A RELOAD projekt pedig a 
regionális együttműködésre szép példa.

Antoni Alfonz – a nemzetközi rendezvény 
kínálta alkalmat kihasználva – a jelenlévő szerb 
logisztikai szakembereken keresztül nemcsak az 
európai logisztikai társadalom éves konferenciá-
jára, hanem magába a szövetségbe is meghívta  
a szerb logisztikai szervezeteket.  

Őszre stratégiát ígérnek
Dejan Zvekic a RELOAD projekt eredményeit 

értékelve elmondta, a programnak köszönhetően 

sikerült kidolgozni a vajdasági logisztikai stra-
tégia elemeit és tanulmány készült a Vajdaság 
és a dél-magyarországi régió közötti logisztikai 
együttműködés lehetőségeiről.  A program a 
térségre, mint kerek egészre tekint, ahol előbb-
utóbb mindenki az EU tagja lesz. 

A vajdasági és dél-magyarországi adatgyűjtéssel 
és szintetizálással az együttműködés alapjait, a 
közös logisztikai fejlesztési irányokat igyekeznek 
meghatározni  (7-es közlekedési folyosó, a vasúti 
szerkezet átalakítása, (Románia és Pécs irányába 
vasút kellene, ugyanakkor szárnyvonalak elavultak, 
kihasználtságuk alacsony), hidak, információs 
hálózatok fejlesztése stb). Őszre kerek egész 
stratégiát ígérnek a projekt szervezői. 

50 kilométerre délre
Milisav Georgijevic professzor azt mutatta be, 

mi található Csongrád megyétől 20-50 kilomé-
terre délre, logisztikai értelemben. Az Európai 
Unió térképei sokáig megkerülték Szerbiát – nos, 
ebből a helyzetből szeretnének végre kitörni, s 
integrálódni, visszakerülni Európa gazdasági, 
pénzügyi, logisztikai, közlekedési vérkeringésébe. 
Tudják jól, van még tennivaló bőven, főleg ami 
a jogharmonizációt, a műszaki szabványosítást, 
vámeljárások egyszerűsítését illeti. A sürgős és 
súlyos teendők között említette meg az előadó 
a vasúti hálózatot is, ami jelenleg kataszrofális 
állapotban van. A professzor szívfájdalma az is, 
hogy a Duna, Tisza víziút nincs kihasználva, 

ami pozítív megfogalmazásban úgy hang-
zik, hogy vannak még tartalékok a folyami 
áruszállításban. Szerinte a Duna pár év alatt 
elérhetné a Majna forgalmát. A fekete-tengeri 
Constanca és Belgrád között 1990-ben több 
konténert szállítottak, mint most. Problémát 
jelent az is, hogy nincsenek jól fejlett kikötők 
(27 tonnás daru Újvidéken, 50 tonnás daru 
Belgrádban van csak). A professzortól kritikát 
kapott Magyarország is, ahol a helyi szállításra 
sem nagyon használják a Dunát, a Tiszát meg 
pláne. (A tranzitszállításnál valamivel jobb az 
arány.) Azt szeretnék Szerbiában, ha a konténe-
res szállítás útvonala megnyúljon Budapestig, 
Bécsig, sőt akár Regensburgig. Megdöbbentő 
a professzor zárójeles megjegyzése, miszerint 
Európában minden harmadik konténer Kínából 
származik.

Ami a vasúti fejlesztéseket illeti, két fontos 
útvonalat is megjelölt az előadó, az egyik a 
Szeged–Szabadka–Újvidék–Belgrád–Nis, a másik 
irány Görögország, illetve Ázsia. 

Német példa
Szerbiában is ki kell jelölni az Európai 

Unió számára is fontos logisztikai központo-
kat, hangsúlyozta a professzor – Újvidékre, 
Belgrádra, Mitrovicára és Nisre gondolt első-
sorban. Szerbiának nagy problémái vannak a 
kelet–nyugati árumozgatással. Amíg nem sikerül 
a vonalas szállítást fejleszteni ebbe az irányba, 
addig a konténerszállításban sem nagyon lesz 
előrelépés – véli a professzor.

Hogy mekkora a súlya a logisztikának a fejlett 
ipari társadalmakban, németországi számok-
kal igazolta Georgijevic professzor:  a gépipar 
teljesítménye 170 milliárd euró, a logisztikai 
szolgáltatásoké 160 milliárd. Vagyis, a logisztika 
teljesítmény megközelíti a gépipar teljesítményét! 
A foglalkoztatottak 7-8 százaléka a logisztikai 
ágazatban dolgozik, a logisztikai központok 
körzetében ez az arány eléri a 20 százalékot. 

Ő. F.

Antoni Alfonz 

A konferencia programja
A RELOAD projekt eredményeit Dejan Zvekic  

szabadkai vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó 
szervezet ügyvezető igazgatója mutatta be, a 
Vajdaság logisztikai helyzetéről pedig Milisav 
Georgijevic, az újvidéki egyetem műszaki 
tudományok karának professzora tartott tájé-
koztatót, Prohászka Ottó, a Szegedi Akadémiai 
Bizottság Logisztikai Munkabizottságának  
elnöke, a Magyar Logisztikai Egyesület dél-
alföldi regionális igazgatója, a dél-alföldi régió 
logisztikai folyamatainak tudományos alapjairól 
értekezett, dr. Csaba Attila, a Magyar Logisztikai 
Központok Szövetségének tiszteletbeli elnöke, 
a Magyar Logisztikai Egyesület elnökségi tagja 
Magyarország, kiemelten a dél-alföldi régió 
logisztikai helyzetét és lehetőségeit elemezte, 
míg a régió közlekedésfejlesztéséről Balogh Imre, 
a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
(DARFÜ)  szakértője tartott színvonalas előadást. 
A rendezvény levezető elnöki tisztét Kopasz 
Róbert, a Dél-alföldi  Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Kht. (DARFÜ) nemzetközi pro-
jektekért felelős vezetője töltötte be.

Figyelő tekintetek
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A LE-PEX (IN COMPANY 
LEARNING PROCESSES EXPERT) 
– vállalati gyakorlati oktatók képzése 
című Leonardo da Vinci nemzetközi 
együttműködési projekt fontos ál-
lomása volt a május 28–30. között 
Szegeden megtartott 2. nemzetközi 
partnertalálkozó. A 2007. végén 
kezdődő és 2009. májusáig tartó 
projekt alapvető célja az, hogy egy 
oktatási csomagot adjon át vállalati 
(gyakorlati képzőhelyek) oktatói 
számára, amely munkavállaló-ori-
entált módszertant és technikákat 
tartalmaz.

A LE-PEX projekt a szakképzés és 
továbbképzés rendszerének innovatív 
fejlesztését szolgálja a szakképzés 
vonzerejének növelése érdekében 
különös tekintettel a kis- és közép-
vállalkozásoknál folyó gyakorlati 
képzés hatékonyságának javítására 
és a képzők kompetenciáinak fej-
lesztésére. A program keretében egy 
olyan tréningprogramot, tananyag- és 
taneszköz csomagot próbálnak ki, 
amely a gyakorlati képzés pedagógiai 
optimalizálására törekszik, elősegítheti 
a fiatalok zökkenőmentes munkába 
állását, a munkaerőpiacra való beil-
leszkedésük sikerességét.

A projektben együttműködő olasz, 
német, portugál, görög és magyar 
partnerek igyekeznek feltárni az 
országaikban érvényben lévő, a 
szakképzés ezen területét érintő 
szabályozási hátteret. A különféle 
munkacsomagok keretében a gyakor-
lati oktatók kompetenciaprofiljának 
a feltérképezésére kerül sor helyi 
hálózatok aktív bevonásával. A kiin-
duló feltételezés az, hogy nem eléggé, 
illetve az egyes EU-tagállamokban 

A modern kor embere pontosan tudja hova 
forduljon, ha elromlik a hűtője, tönkremegy az 
autója vagy egészségügyi problémája akad. Minden 
helyzetben megkeressük azt a szakembert, akire rá 
merjük bízni akár az életünket is. Miért van mégis 
az, hogy életünk egyik meghatározó elemével, 
a pénzünkkel kapcsolatban mégsem keresünk 
olyan szakembert, aki a piaci érdekektől teljesen 
függetlenül keresi meg számunkra a nekünk 
szóló megoldásokat? Talán azért, mert még nem 
találkoztunk ilyen szakemberrel?

Ha ki merjük nyitni a szemünket, látni 
fogjuk, hogy egy olyan változásnak vagyunk 
részesei, mi a magyar társadalom tagjai, ami 
pénzügyi-vagyoni szempontból megosztja a sze-
replőket vagyonosodókra és leszakadókra. 

De ne csak a jelenben gondolkodjunk! 
Lépjünk egy kicsit előbbre is! Ön van olyan 

bátor, hogy gyermekei jövőjét, nyugdíjas éveinek 
minőségét az államra bízza? Minden függet-
len pénzügyi szakember, vezető közgazdász, 
akik szerint a kétszer kettő mindig négy és 
nem próbálják háromnak vagy ötnek beál-
lítani, tudja és tényekkel alátámasztja, hogy 
az állami nyugdíjrendszer sokáig már nem 
finanszírozható. 

Idézzük Gecser Ottót, az egyik, a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete által közzétett 
tényadatok alapján toronymagasan legjobb, 
független tanácsadó holding vezérigazgató-he-
lyettesét: „Valaki egy szórólap hatására hajlandó 
öt kilométert autózni egy akciós bevásárlásért, 
de fél százalék banki kamatkülönbözetért egy 
métert sem hajlandó tenni. Egyesek három hétig 
járnak utána, hogy hol lehet a legolcsóbban 
nagyképernyős tévét venni az EB-re, azután a 

helyszínen esetleg három perc alatt belemennek 
egy kedvezőtlen áruhitelbe, csak mert épp az 
volt ott. Ha egy partner felkészületlen, akkor 
mindig vesztesnek érezheti magát.”     

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara tagjai részére lehetőséget nyújt 
INGYENES, előzőleg egyeztetett időpont-
ban megvalósuló tanácsadásra, Oláh Tamás 
független pénzkezelési tanácsadóval. A meg-
beszélésre előzetes felmérés után kerülhet 
sor. Szakemberünk keresni fogja Önt! Ha 
soron kívül szeretne kérdéseire választ kapni 
keresse tanácsadónkat az alábbi elérhetőségek 
valamelyikén:  Oláh Tamás: telefon: 06 70/45 
47 325, e-mail: workmix@vipmail.hu.

Ismerje meg az érem másik oldalát! Azt a 
folyamatot, ahogy eléri: nem mások irányítják 
pénzügyeit.

Egy forint megspórolt költség – egy forinttal több nyereség

Leonardo projekt: LE-PEX

Innovatív fejlesztések a szakképzési rendszerben

eltérő mértékben szabályozott, hogy 
melyek azok a minőségi kritériumok, 
amelyeknek a gyakorlati oktatóknak 
a különféle (gazdálkodó szervezet, 
iskola, kkv) képzési színtereken meg 
kell felelniük. A közös munka ered-
ményeként kell meghatározni azokat 
az új kompetenciákat, amelyekre a 
szakképzés gyakorlati oktatásában 
szereplőknek szert kell tenniük, hogy 
elő tudják segíteni az élethosszig 
tartó tanulást, miközben ők maguk 
is képzik magukat. 

Az általános tapasztalat az, hogy 
a gyakorlati képzők ugyan többnyire 
rendelkeznek a szakmai kompe-
tenciákkal, de a tanulást támogató 
pedagógiai, pszichológiai ismeretek 
és készségek hiányoznak, különösen 
azoknál, akik a gyakorlati képzést 
átmeneti és ad hoc jelleggel végzik. 
Különös kihívást jelent a valamilyen 
módon hátrányos helyzetben lévő 
tanulók, hallgatók képzése illetve 
dolgozók átképzése.

A kamara, mint egyetlen magyar 
partner, helyi hálózatot alakított ki, 

melynek elsődleges célja az, hogy 
a bennük képviselt szervezetek se-
gítsék a projekt egyes tevékenységi 
területeinek megvalósulását egyrészt 
elemző, kritikus partnerekként, más-
részt az eszköztranszfer, a tréning 
program kipróbálásának aktív támo-
gatásával. Ők lesznek a potenciális 
multiplikátorai a projekt eredménye-
inek mind a végfelhasználók, mind 
a haszonélvezők szélesebb körében, 
segítenek a projektmunkával kapcso-
latos információk terjesztésében. 

A helyi hálózat tagjai:
• Oktatási Hivatal Dél-alföldi 

Regionális Igazgatóság
• Szegedi Tudományegyetem 

Juhász Gyula Pedagógusképző 
Kar Szakképzési, Továbbképzési 
és Távoktatási Központ

• Szeged-móravárosi Szakközép- 
és Szakiskola

• Baustudium Szakképzési és 
Átképző Kft.

• Oktatás i ,  Szak képzés i  és 
Mestervizsga Bizottság (CSMKIK)

A hálózati együttműködési szer-

ződés aláírása május 28-án egy mini 
szeminárium keretében történt, ami 
lehetőséget biztosított a partnerek-
nek a program megismerésére és a 
projekt olasz koordinátoraival való 
tapasztalatcserére. 

A szegedi nemzetközi partnertalál-
kozón vitatták meg a gyakorlati oktatók 
helyzetéről és az oktatói kompetenci-
ákról szóló nemzetközi tanulmányt, 
valamint meghatározták a projekt 
szempontjából lényeges kompetencia 
területeket. A szeptemberre tervezett 
következő nemzetközi partnertalálko-
zóig a résztvevők részletesen kidolgoz-
zák azokat a makrokompetenciákat, 
amelyeket a későbbiekben tesztelnek 
a meghatározott számú gyakorla-
ti képzést nyújtók és a képzésben 
részesülő tanulók között. Ebben a 
munkában számítunk a gyakorlati 
képzést nyújtó gazdálkodó szervezetek 
közreműködésére. 

A projekttel kapcsolatos bő-
vebb információ Gál Zsuzsanna 
szakképzési igazgatótól kérhető a 
kamarában.

Munkavállaló-barát oktatási csomagon dolgozik a LE-PEX-csapat
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Május 29-én mutatták be a szer-
zők a hódmezővásárhelyi városhá-
za dísztermében Járai Zsigmond, 
Fodor István és Parragh László 
„Túl az idők jelein – A magyar 
gazdaság útja a rendszerváltástól 
napjainkig” című könyvüket. A 
könyv bemutatóján Járai Zsigmond 
és Fodor István, valamint Kovács 
Lajos Péter, a kiadó vezetője és az 
interjúk készítője vett részt.

A könyv egy háromnapos be-
szélgetés eredményeként született, 
amely során a résztvevők nyomon 
követték a mai gazdasági viszonyok 
kialakulásának okait, nem kevés 
morális természetű okot is megje-
lölve a bajok forrásául. Nyugodtan 
állítható, hogy sok olyan gondolatot 
is kimondanak a szerzők, amit még 
eddig senki sem tett meg, főként 
nem ilyen egységes rendszerben. 

Dr. Lázár János polgármester, 
mint az est házigazdája, hangsú-
lyozta, hogy a magyar gazdaság 
elszomorító helyzetéből ki lehet 
kerülni. Mint a beszélgetés irá-
nyítója, maga is tett nagyon érde-
kes javaslatokat, amelyek jelentős 
mértékben javíthatnának az ország 
gazdasági helyzetén és enyhíthet-
nének a közterheken.

A könyv szerzői több problémát 
vetettek fel azok közül, amelyek a 
magyar gazdaság kedvező irányba 
fordulását akadályozzák. A fékek 
közé lényegében éppen azokat a 
tényezőket sorolták, amelyeket a 
gazdaság szereplői által is vallottan 

I. Hazai pályázatok
DAOP-2008-1.2.1 – Klaszter menedzsment 

szervezetek létrehozása, megerősítése
Beadási határidő: 2008. 08. 29.
GOP-2008-1.1.1 – Piacorientált kutatás-

fejlesztési tevékenység támogatása
Beadási határidő: 2008. 09. 01.
GOP-2008-1.3.1 – Vállalati innováció tá-

mogatása
Beadási határidő: 2008. 09. 30.
GOP-2008-1.3.2 – Vállalati kutatás-fejlesztési 

kapacitás erősítése
Beadási határidő: 2008. 12. 01.
A fenti pályázatokról további információ: 

www.nfu.hu
INNOCSEKK Plusz
A támogatás célja a kisvállalkozások inno-

vációs kezdeményezéseinek és az innovációs 
szolgáltatások keresleti oldalának ösztönzése, 
kiemelten a tudásközpontok és a kisvállalkozások 
közötti tudástranszfer elmozdítása.

A pályaművek postára adásának végső ha-
tárideje: 2011. június 30.

További információ: www.nkth.gov.hu
II. Európai uniós pályázatok
ERASMUS for Young Entrepreneurs: Az 

Európai Bizottság kezdő vállalkozók mobi-
litását elősegítő pilótaprogramja

Az „ERASMUS for Young Entrepreneurs” 
(ERASMUS fiatal vállalkozók részére) program 
célja, hogy európai szinten biztosítson lehetőséget 
a kezdő vállalkozók számára tapasztalatszerzés-
re, jó gyakorlatok megismerésére és átvételére, 
valamint kapcsolatépítésre. A 2008-as pályázati 
kiírás alapvető célkitűzése mobilitási projekteket 
megvalósító EU partnerségek támogatása. 

Pályázatok benyújtásának határideje: 2008. 
augusztus 20.

A pályázati kiírás teljes szövege:http://ec.europ-
a.eu/enterprise/funding/index_en.htm 

Ökoinnováció Program 2008 – pályázati 
kiírás

Az ökoinnováció népszerűsítésének célja, 
hogy a jelenlegi fogyasztási és gyártási minták 
megváltoztatása érdekében olyan új technológi-
ákat, termékeket és szolgáltatásokat fejlesszenek 
ki, amelyek csökkentik a környezetre ártalmas 
hatásokat. 

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton 
lehet benyújtani 2008. szeptember 11-ig a követ-
kező honlapon: http://ec.europa.eu/environment/
etap/ecoinnovation

További részletek  az Eco-Innovation 
Programról:

http://ec.europa.eu/environment/etap/
ecoinnovation/index_en.htm

Pályázati kiírás az európai turizmus ver-
senyképességének és fenntarthatóságának 
fejlesztésére

Az Európai Bizottság Vállalati és Ipari 
Főigazgatósága új pályázatot írt ki, melynek fő 
célkitűzése az európai turizmus fenntartható-
ságának és versenyképességének javítása. Az 
unió elsősorban a kis- és középvállalkozások 
közreműködésén keresztül kívánja biztosítani 
a turizmus jövőjét, mert ez a szektor alapve-
tő szerepet tölt be az ágazat fejlesztésében, 
ugyanakkor a KKV-k elsősorban méretükből 
következően nehezen tudnak versenyt tartani 
a piac kihívásaival.

A pályázatok benyújtásának határideje 2008. 
július 31.

A kiírás anyaga: 
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/files/

themes_2008/doc/08n05s00/call.pdf 
További részletek:
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/files/

themes_2008/calls_prop.htm

Aktuális pályázati kiírások

Könyvbemutató Hódmezővásárhelyen

Túl az idők jelein

nehezítik a fejlődést, sőt akár még 
a rövid távú egzisztálást is.

A szerzők számos megoldási 
javaslatot is tettek kritikai meg-
jegyzésük mellé, amelyekkel egy 
minden szempontból kellemesebb 
társadalmi és gazdasági klíma jö-
hetne létre. 

Járai Zsigmond, a Magyar Nem-
zeti Bank volt elnöke hangsúlyozta, 
hogy olyan gazdasági programot 
kell végre készíteni, amely élvezi 
a társadalom legszélesebb körű 
támogatását. Be kell vonni a meg-
alkotásba a szakmai szervezete-
ket, és széles körben ki kell kérni 
az emberek véleményét is. Mint 
mondta, ha egészséges a gazdaság, 
akkor egészséges a társadalom is, 
és ezek fordítva is előfeltételezik 
egymást. 

Elsősorban a gazdaság élén-
kítését kell elősegíteni, kevesebb 
bürokráciával, könnyebb adózási 
rendszerrel. Erre mondott is jó és 
megvalósítható/megvalósítandó 
példákat. 

A politikai és közigazgatási struk-
túra ésszerűsítésével hatalmas forrá-
sok szabadíthatók fel, amelyek több 
hasznos célra is fordíthatók. Ezek 
egyike az adó- és járulékterhek ér-
zékelhető csökkentése, az élőmunka 
költségének keresetcsökkenés nélküli 
mérséklése. Igaz, mint mondták, a 
jelenlegi foglalkoztatási mutatókon 
feltétlenül javítani kell, mert mind-
össze nagyjából a lakosság  1/3-a 
tartja el az össznépességet. Ráadásul 
a foglalkoztatottak majd harmada 
a költségvetésből szerzi jövedelmét. 
Legalább egymillióval kell növelni az 
aktív keresők számát, ráadásul úgy, 
hogy mindeközben csökkenjen a köz-
szférában foglalkoztatottak aránya. 
Az alacsonyabb mértékű adóztatás 
–mint azt levezették – nem jelentene 
adóbevétel-kiesést az államnak, mert 
ez esetben minden valószínűség 
szerint a szürkejövedelmek visszafe-
hérednek, a feketével szemben pedig 
szigorúan és következetesen kell 
fellépni. Amennyiben megerősödik 
a gazdaság – tartósan legalább évi 

5%-os GDP növekedést kell elérni –, 
megteremthető a szociális kiadások 
fedezete is. Sajnos az euró leghama-
rabb 2017-ben lenne csak reálisan 
bevezethető, és az államadósság úgy 
30 évig terheli optimális esetben 
még a költségvetést. Valamennyien 
hangsúlyozták, hogy egy kisebb 
szolgáltató államapparátussal és egy 
egyszerűbb, de jobban végrehajtható 
szabályozással a mainál sokkal jobb 
mutatókat lehetne elérni.

Fodor István, az Ericsson magyar-
országi leányvállalatának korábbi 
elnöke arról beszélt, hogy a könyv, 
bár politikailag semleges, ám politikai 
cselekvésre ösztönöz. Mint mondta, 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
nem nekünk és nem kifejezetten a 
mi érdekünkben készült, hanem a 
brüsszeli elvárások szellemében, így 
hiányzik belőle maga a stratégiai prog-
ram, ami a hazai viszonyok javításához 
adná meg a forgatókönyvet. Ráadásul 
az EU-s támogatási források elnyeré-
sénél előnyben vannak a nemzetközi 
vállalatok, hisz nekik van pénzük a 
pályázatok önerejét finanszírozni, ők 
képesek elsősorban a kiírt  feltételeknek 
megfelelni. Ezzel a kettős gazdaság 
közötti távolság nemhogy csökkenne, 
de még jobban növekedik, rosszabb 
esetben a támogatások visszavándo-
rolnak az azt befizető országokba. 
Fodor István szerint ahhoz, hogy erős 
gazdaság legyen Magyarországon, 
először erős, de a vétkesekkel szemben 
(itt főként a korrupcióra utalt) komoly 
szankciókat alkalmazó államra van 
szükség, amely később, fokozatosan 
mindinkább visszavonul a gazdaság 
területéről. 

A könyvbemutató kötetlen beszél-
getéssel fejeződött be, amely további 
érdekes felvetések megvitatására is 
alkalmat adott.

Lejegyezte: Hampel Tamás

Járai Zsigmond Parragh László Fodor István

http://www.nfu.hu
http://www.nkth.gov.hu
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation
http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation
http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/files/themes_2008/doc/08n05s00/call.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/files/themes_2008/doc/08n05s00/call.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/files/themes_2008/calls_prop.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/files/themes_2008/calls_prop.htm
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Bulgária

0807-01 Bolgár élelmiszer-ipari 
cég magas P vitamin tartalmú, 
természetes szirupjai, szörpjei és 
gyümölcsnektárjai számára keres 
forgalmazókat. A termékeket nem 
koncentrátumokból, hanem közvet-
lenül az elsődleges alapanyagból, a 
magas antioxidáns tartalma miatt 
igen jótékony hatású berkenyéből 
állítják elő mesterséges ízfokozók 
nélkül.

Bővebb információ: bolgár nagy-
követség, e-mail: stivb@t-online.
hu

0807-02 Előregyártott házak 
és elemekből álló irodaegységek 
gyártásával foglalkozó bolgár cég 
magyar vállalatokkal keres együtt-
működést. 

Bővebb információ: Kereskedelmi 
és Iparkamara, Blagoevgrad, Bulgária, 
tel/fax: 00359 73 885018

Csehország
0807-03 Cukrásztermékekhez 

új receptúrákat és új megjelenési 
formákat kikísérletező cseh cég 
befektetőket keres, akikkel lehe-
tősége lenne megkezdeni cuk-
rászipari újdonságainak gyártá-
sát Csehországban, illetve akikkel 
gyorsétterem-láncot indíthatna 
eredeti édességei számára. Az olcsó 
munkaerő és a gyártóhelyiségek 
rendelkezésre állnak.

Kapcsolat: jj.angelmaier@sezna-
m.cz

ITD-H Beszállító  
és Tanácsadó Központ

Az ITD-H Beszállító és Tanácsadó 
Központ üzleti ajánlatai iránt e-
mailben vagy faxon érdeklődhet-
nek.

Kapcsolattartó személyek: Molnár 
G. Csilla és Bazsó Beáta

E-mail: uzletihirek@itd.hu
Fax: (1) 472-8140 
Telefon: (1) 472-8150
0807-04 Német cég növényi 

olajból készült biodízelt előállító 
vállalatokkal szeretne kapcsolatba 
lépni.

08-17/E/DE-1
0807-05 Francia cég régi, gyűj-

teménybe való motorkerékpárok 
motorjai alkatrészeinek első pro-
totípusa legyártására keres magyar 
alumíniumöntödét.

08-17/E/FR-3 
0807-06 Megadott tervrajzok 

alapján papír és karton vágására 
alkalmas ipari vágókorong gyár-
tására keres magyar partnert, 
francia cég.

08-17/E/FR-4
0807-07 Izraeli vállalat a kö-

vetkező termékeket szeretné 
Magyarországról megvásárolni: 
cement, klinker, karbamid, cukor, 
fémhulladék.

08-17/E/IL-1
0 8 0 7 - 0 8  M a c e d ó n  c é g 

őröltpaprika-gyártókat keres 
Magyarországon.

08-17/E/MK-1
0807-09 Holland vállalat ma-

gyarországi sertésfarmokat ke-
res.

08-17/E/NL-1

0807-10 Kolbászt és füstöltárukat 
előállító sepetovkai húskombinát 
havi 120 tonna felezett sertéshúst 
(fagyasztott, ill. hűtött, fej és elülső 
körmök nélkül, E és U osztályú) és 
szalonnát vásárolna.

08-17/E/UA-1
0807-11 Német fakereskedő ügy-

nökség raktárkészlet kiárusításából 
származó, bútorgyártás, ajtógyártás, 
ill. burkolás céljára felhasználható 
rétegelt lemez/furnérlemez alap-
anyagot kínál.

08-17/I/DE-1 
0807-12 Ukrajna egyik legna-

gyobb agráripari cége pezsgőborok 
értékesítéséhez keres magyarországi 
importőröket. 

08-17/I/UA-1
0807-13 Multinacionális cég 

szemes termények és olajos nö-
vények (borsó, mustár, kukorica, 
len, köles, napraforgó, repce, szója, 
árpa) termesztésével, raktározá-
sával, kezelésével és exportjával 
foglalkozó ukrajnai leányvállalata 
üzleti partnert keres mezőgazdasági 
termékek és nyers napraforgóolaj 
magyarországi értékesítéséhez. A 
vetőmagvak kezelése a finn „MEPU”
és dán „DAMAS” berendezéseken 
történik. A szállítás konténerekben 
CPT, FOB, DAF paritás feltételeivel 
lehetséges.

08-17/I/UA-5
0807-14 Beltéri ajtókat gyártó 

és értékesítő ukrán ajtógyár ter-
mékei magyarországi exportjában 
érdekelt. 

08-17/I/UA-6
0807-15 Angliai cég magyaror-

szági üzeme keres vegyi maratással 
foglalkozó beszállítót pénzkiadó 
automaták billentyűzetének ma-
ratására.

08-18/E/GB-1 
0807-16 Egyiptomi vállalkozó, 

hazai mezőgazdasági és élelmi-
szer-ipari adalékanyagokat gyártó 
vállalatokkal szeretne kapcsolatba 
lépni.

08-18/E/FR-1
0807-17 Biotermelésből származó 

gyógy- és fűszernövények számára 
magyar felvásárlót, feldolgozót 
keres szerb vállalkozó.

08-18/I/RS-1
Enterprise Europe 

Network
Az alábbi üzleti ajánlatokhoz 

tartozó cégadatokkal kapcsolatban 
az Ön vállalkozásadatainak meg-
adásával (cégnév, cím, kapcsolat-
tartó neve, telefon, faxszám, e-mail 
cím, esetleg weboldal elérhetősége) 
Körmöczi Eszternél érdeklődhet 
a kormoczi.eszter@csmkik.hu e-
mail címen vagy a 62/ 426-149-es 
faxszámon. (A várható ügyintézési 
idő 3-8 nap.)

0807-18 Lengyel cég olyan kis- 
és középvállalkozásokkal szeretne 
együttműködni, melyek rendelkez-
nek olyan ötletekkel, koncepcióval, 
melyeket további kutatási és fejlesz-
tési munkával piacképes termékek-
ként lehetne értékesíteni.

0807-19 Ipari és mindennapi 
használatra is alkalmas műanyag 

(polietilén) zacskókat gyártó szlo-
vén cég termelői együttműködést 
szeretne kialakítani szabad kapa-
citásaira.

0807-20 Divat- és ruházati kiegé-
szítők importjával és exportjával 
foglalkozó görög cég kereskedelmi 
közvetítőket illetve szállítmányo-
zókat keres.

0807-21Elektromos felszerelések 
(vészvilágítás, riasztórendszerek, 
tűzérzékelő rendszerek, elektromos 
ballasztok, termosztátok, elekt-
romos rovarölők) görög gyártója 
kereskedelmi közvetítőket keres, 
illetve joint venture kialakításában 
érdekelt EU-szerte.

0807-22  Angol  c é g  (w w w.
reflotherapies.co.uk) gyártókat 
keres hát- és nyakfájást enyhítő 
talpreflexológiás zoknik próbagyár-
tásához (kb. 400 pár zokni logoval, 
méretezés: közepes és nagy, anyaga: 
70% pamut, 30% stretch nejlon), 
amennyiben ezután a zoknik meg-
felelnek a fogyasztói vizsgálatokon, 
beindítanák a tömeggyártást is, így 
kellően nagy rendeléseket biztosí-
tanának.

0807-23 Egyedi, kalciumban gaz-
dag, telítetlen zsírsavakat tartalma-
zó, laktóz-, glutén- koleszterin-, 
szója-, tojás- és színezőanyag-men-
tes, fagyasztott desszertek izraeli 
gyártója kereskedelmi közvetítőket 
keres termékei számára.

0807-24 Török CNC szegecselő 
munkapadokat gyártó vállalat köz-
vetítőket keres termékei számára, 
illetve szerszámgépeket, csiszoló-
gépet forgalmazó cégekkel venné 
fel a kapcsolatot.

0807-25 Piacvezető spanyolorszá-
gi üvegházgyártó cég kereskedelmi 
közvetítőket keres termékei számára 
Európa-szerte, a gyár rugalmas 
gyártási kapacitásával egyedi igé-
nyeknek is igyekszik megfelelni.

0807-26 Bolgár zöldségfeldolgo-
zó vállalat üzemét adná el, a gyár 
kialakult vevőkörrel, hosszú távú 
megrendelésekkel és bejáratott 
termékekkel (sajttal töltött zöld-
ségek, kész zöldségételek, pácolt 
zöldségek) rendelkezik.

0807-27 Vendéglátással és kapcso-
lódó tanácsadási szolgáltatásokkal 
foglalkozó német cég partnereket 
és közvetítőket keres.

0807-28 Írországi cég kelet-eu-
rópai fémlemezgyártókat keres, 
melyek a fémlemezeket meg is tud-
ják számukra munkálni (hajlítás, 
lyukasztás, bevonat).

0807-29 Izraeli ékszerész cég 
európai (finomöntésben, érmesaj-
tolásban, forrasztásban, lézervá-
gásban jártas) beszállítókat, illetve 
közvetítőket keres az európai piacon 
való megjelenéshez. Termékei egye-
di, kézzel készített ezüst ékszerek 
arannyal, gyöngyökkel és féldrá-
gakövekkel díszítve.

0807-30 Francia KKV kozme-
tikai készítményeket fejlesztett ki 
speciális alkalmazási területekre 
(tápláló, bőrfehérítő, bőrörege-
dés-gátló, dioxin-mentes). A cég 

új arcápolási termékeket keres, 
melyekkel kiegészítve tökéletesít-
hetnék termékeiket. Ezen kívül 
partnereket keresnek a termékek 
továbbfejlesztésére, értékesítésére 
és engedélyeztetésére. 

0807-31 Akrilkristályból bútor 
kiegészítőket és lakberendezési cik-
keket gyártó olasz cég ügynököket 
és forgalmazókat keres termékei 
számára.

0807-32 Gluténmentes ételek 
brit előállítója beszállítót keres 
gluténmentes, búza felhasználása 
nélkül készült, tejcsokoládéba 
mártott gofriszeletek beszerzé-
sére. 

0807-33 Rendezvények hez 
névkártyatartó kitűzőket (badge) 
és ezek tárolására, rendezésére al-
kalmas tálcákat gyártó skót vállalat 
disztribútorokat keres Európában 
és az USA-ban. 

0807-34 Kurling felszereléseket 
Európa- és Anglia-szerte forgal-
mazó brit cég (www.kurling.co.uk) 
kurling felszerelést (6 db tányér 
alakú gumi fémkerekeken, 2 bot, 
egy táska) gyártó cégekkel venné 
fel a kapcsolatot. 

0807-35 Ír csomagolástechnikai 
nagykereskedő beszállítókat keres, 
akiktől különböző, jó minőségi, 
nyomtatott papírzacskókat tudna 
elfogadható áron, azonnali szállí-
tással beszerezni.

0807-36 Karosszériakialakítás-
sal, autómentő, illetve jármű- és 
konténerszállításra alkalmas szállí-
tóeszközök gyártásával foglalkozó 
spanyol cég beszállítókat keres a 
járműiparban tapasztalattal rendel-
kező magyar vállalatok között.

0807-37 Fürdőszobai kiegészítő-
ket és kellékeket gyártó német cég 
kereskedelmi közvetítőket keres 
kézzel készített, szabadalmaztatott 
termékei külföldi értékesítéséhez.

0807-38 Szerves trágyát előállító 
angol cég, mely jelenleg formaldehi-
det használ fertőtlenítésre, alternatív 
fertőtlenítőszer beszállítókat keres 
hosszú távú együttműködésre.

0807-39 Egyedi tervezésű, vidám 
figurákkal díszített lakberendezé-
si kiegészítőket (ajtófeliratokat, 
hűtőmágnest, asztali- és faliórákat, 
fényképtartókat, jegyzettömbtartó-
kat, hajcsatokat) gyártó és forgal-
mazó izraeli vállalat kereskedelmi 
kapcsolatot keres európai kiskeres-
kedők személyében.

0807-40 Lámpatartozékokat és 
nyomott mintás lámpaernyőket 
tervező és gyártó izraeli cég nem-
zetközi bolthálózat kialakításához 
forgalmazókat, franchise partnere-
ket keres Európában. A vállalat ügy-
félre szabott világítási megoldások 
tervezésével és megvalósításával is 
foglalkozik.

0807-41 Elektromos világítási 
kellékeket és egyéb villamos be-
rendezéseket (pl.: energiatakarékos 
izzókat, biztosítékdobozokat) gyártó 
görög vállalat forgalmazókat keres 
termékei számára az EU-ban és 
Észak-Amerikában.

mailto:stivb@t-online.hu
mailto:stivb@t-online.hu
mailto:jj.angelmaier@seznam.cz
mailto:jj.angelmaier@seznam.cz
mailto:uzletihirek@itd.hu
mailto:kormoczi.eszter@csmkik.hu
http://www.reflotherapies.co.uk
http://www.reflotherapies.co.uk
http://www.kurling.co.uk
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A regionális igazgató asszony beve-
zető előadásában röviden ismertette 
a kormány 2007–2010 közötti idő-
szakra vonatkozó fogyasztóvédelmi 
politikáját, valamint a 2007. szeptember 
1-jétől felállított, országosan egységes 
fogyasztóvédelmi szervezet struktúráját. 
Hangsúlyozta a civil szervezetek és 
békéltető testületek fontosságát a fo-
gyasztók tájékoztatásában és a fogyasztói 
panaszok kezelésében.

Elmondta, hogy új jogszabályok ha-
tályba lépése várható, többek között az 
élelmiszerlánc hatósági felügyelete és a 
gazdasági reklám vonatkozásában.

Dr. Horváth Zsuzsanna felhívta a 
résztvevők figyelmét a hivatal honlap-
jára – www.nfh.hu –, melyen számos 
hasznos információ megtalálható, 
többek között az ellenőrzésekről, 
azok tapasztalatairól és a vonatkozó 
jogszabályokról.

Mit ellenőriznek a felügyelők?
Az idegenforgalmi ellenőrzések 

főbb szempontjait és területeit Égető 
Napsugár, a regionális felügyelőség 
munkatársa ismertette.

Vendéglátás, kereskedelmi szál-
láshelyek

A fogyasztók tájékoztatása ér-
dekében a felügyelők többek között 
ellenőrzik:

- működési engedély meglétét, 
melyet az üzletben ki kell helyezni 
(133/2007. Korm.-r.)

- a nyitvatartási idő feltüntetését

Mint arról előző lapszámunkban hírt adtunk, 
2008. június 2-tól igényelhető kamaránknál a 
Széchenyi Kártya 2 konstrukció.

Ezt is a megszokott 1 millió és 25 millió 
forintos összeghatár között lehet igényelni.

Az új, hosszabbított futamidejű kártya 
sokkal előnyösebb feltételekkel vehető 
igénybe elődjénél; az eddigi negyedéves 
törlesztési kötelezettség teljesen megszű-
nik. Eltörlésre került az eddigi „kötelező 
Széchenyi Kártya előélet” elvárás is, amely 
szerint a 10 millió forintnál magasabb hitelt 
csak az a vállalkozás kaphatott, amely egy 
évig legalább 5 millió forintos kártyával 
rendelkezett. Mostantól minden, legalább 
2 éve működő vállalkozás igényelhet akár 
25 millió forintot is.

Az állam a Széchenyi Kártya 2 konstrukció-
hoz is biztosítja az 1%-os mértékű kamattá-
mogatást és a garanciadíj 50%-át is átvállalja 
a vállalkozásoktól. A hitelhez egyáltalán nem 
szükséges ingatlanfedezet. 

Ellenőrzések az idegenforgalmi főszezonban

Jönnek a fogyasztóvédelmi  felügyelők! 
A CSMKIK kereskedelmi tagozatának február végi beszámoló gyűlésén 

vendégünk volt dr. Horváth Zsuzsanna, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság (NFH) Dél-alföldi Regionális Felügyelőségének igazgatója, aki 
együttműködési szándékát fejezte ki a jövőre vonatkozóan. Már akkor 
megfogalmazódott a kamara vendéglátás osztálya részéről egy nyár eleji 
tájékoztató rendezvény megtartására vonatkozó javaslat, az idegenfor-
galmi ellenőrzésekre való felkészülés segítése érdekében. A rendezvényt 
június 10-én tartottuk meg, nagy érdeklődés mellett.

- az üzleten kívüli és belüli ártá-
jékoztatás meglétét (üzleten kívül 
tartalmazza a kínálatban lévő ételeket 
és árakat; tartalmában nagyjából egyez-
zen meg az üzleten belüli étlappal, az 
árban pontos egyezés legyen. Üzleten 
belüli árlap elvárt db-száma: ahány 
területen/asztalnál folyik a felszolgálás; 
pultos helyen elég az ártábla)

- a kiszolgálási mennyiség feltün-
tetését (árlapon kell feltüntetni)

- a kategóriába sorolásra vonat-
kozó jogszabályi rendelkezések be-
tartását (önbesorolást kell végezni, 
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz 
bejelenteni, az üzletben jól látható 
helyen kihelyezni a kategóriát ill. 
szálláshelynél az osztályt)

- a panaszfórumokról szóló vásár-
lói tájékoztató megfelelőségét. (Az 
üzletben fel kell tüntetni a panasz-
tételi fórumokat: területileg illetékes 
regionális fogyasztóvédelmi hatóság, 
jegyző, Békéltető Testület; élelmiszer, 
mezőgazdasági termékek árusítása 
esetén az MSZGH elérhetőségét is)

- a vásárlók könyvének szabályos 
kezelését.(Új szabály: a kereskedő-
nek/vendéglátónak 30 napon belül 
meg kell vizsgálnia a panaszt és meg 
kell válaszolnia a panaszos felé.)

A próbavásárlások során elsősorban 
az alábbiakat vizsgálják:

- a tömeg és térfogat megfelelőséget 
(nem történik-e hamis mérés és/vagy 
számolás),

- a mérőeszközök hitelességét (2 
évente kell hitelesíttetni; a konyhán 
az alapanyagok kimérésére használt 
mérlegnek nem kell hitelesnek lennie, 
csak azoknak a mérlegeknek, melyen a 
fogyasztó részére mérnek ki terméket: 
pl. sült hal, sült kolbász értékesítés)

- a nyugtaadási kötelezettség be-
tartását, 

- a jellegnek megfelelő „legegysze-
rűbb csomagolásért” számolnak-e fel 
külön költséget.

Vizsgálják továbbá a beszerzési 
bizonylatok és az anyaghányad-nyil-
vántartás meglétét.

A saját előállítású terméknél az alap-
anyag beszerzési bizonylatát kérik. (Pl. 
saját előállítású zsemlemorzsa esetén a 
zsemle beszerzését kell igazolni.)

A szakképesítések ellenőrzésénél a 
szakács és cukrász képesítések meglé-
tére helyezik a hangsúlyt. (Hot dog-, 
lángos-, hurka-kolbászsütödéknél nem 
kell szakács végzettség.)

A kereskedelmi szálláshelyek 
esetében az ellenőrzési szempontok 
hasonlóak a vendéglátó egységeknél 
bemutatottakkal (működési engedély, 
osztályba sorolás és annak megfelelő 
feltüntetése, megfelelő ártájékoztatás 

(recepciónál és szobákban, árak forint-
ban megadva), vásárlók könyvének 
megléte, tájékoztató a panaszfóru-
mokról stb.)

Az élelmiszer-minőségre irányuló 
ellenőrzések szempontjai:

- Áruátvételnél mindig meg kell győ-
ződni a minőségmegőrzési időről;

- Hűtést igénylő termékeknél sza-
kosított tárolás szükséges (Sertés-
, baromfihús hűtése történhet egy 
hűtőszekrényben, de légmentesen 
lezárva, elkülönítve.)

- Lefagyasztható termékeknél 
jelölés alkalmazása (Figyelem: 
darált hús és húskészítmény, pl. 
virsli, lecsókolbász, debreceni nem 
fagyasztható, viszont készételek, pl. 
pörkölt stb. igen.)

- Fagylalt: fagylaltkönyv, fagylalt-
forgalmi napló vezetése

- Jégkrém: vendéglátásban csak 
gasztrojégkrém használható fel (fel 
van rajta tüntetve, hogy felbontás 
után hány napig fogyasztható), családi 
jégkrém nem használható.

Alkalmi árusításnál, kitelepü-
lésnél

- Név, székhely, üzlet nevének fel-
tüntetése

- Jövedéki termék árusítás esetén 
vámhatósági engedély megléte

- Élelmiszer-árusítás esetén ÁNTSZ 
engedély megléte

Az ellenőrzések során feltárt hiá-
nyosságok és szabálytalanságok esetén 
a fogyasztóvédelmi hatóság az alábbi 
szankciókat alkalmazza:

- Fogyasztóvédelmi bírság
- Jövedéki termék árusításának 

megtiltása
- Az üzlet bezárása.

Kozsuchné Somogyi Katalin
vállalkozásfejlesztési  

és külgazdasági igazgató

Nagy az érdeklődés a Széchenyi Kártya 2 iránt

Akár 25 millió forint – előnyösebb feltételekkel
A Széchenyi Kártya 2 forgalmazását elsőként 

a takarékszövetkezetek és a Volksbank háló-
zata kezdte meg, a többi – a konstrukcióhoz 
csatlakozott – bank átállása folyamatosan 
történik.

Tehát Széchenyi Kártya 2: 

• 2 héten belül,
• 2 éves futamidővel,
• akár 25 M Ft hitelösszegig,
• állami kamat- és garanciadíj támogatással,
• ingatlanfedezet nélkül,
• minimális adminisztrációval igényelhető és
•  a piac bizonyítottan az egyik legjobb hitel-

konstrukciója
•  minden vállalkozásnak 20 km-en belül 

elérhető.
Ügyfélszolgálat:
Kamaránk székháza – Szeged, Párizsi krt. 

8–12.
Németh Tamás
Telefon: 62/486-987/126

Pintér Ágnes
Telefon: 62/486-987/152
Hódmezővásárhely, Táncsics M. u. 15.
Kiss Ivetta
Telefon: 62/244-064
Szentes, Tóth József u. 13.
Sülyös Edit
Telefon: 63/316454

Infóvonal
A fent iek ke l ,  va l amint  a 

taxiszolgáltatás, strandcikkek, 
vásárok és piacok ellenőrzésével 
kapcsolatban további részletes infor-
máció található az NFH honlapján, 
a „Hírek” rovatban, „Idegenforgalmi 
ellenőrzések” címszó alatt.

Ugyanitt hasznos áttanulmányoz-
ni a tavalyi év ellenőrzési tapaszta-
latainak összefoglalóját is.

(www.nfh.hu)

http://www.nfh.hu
http://www.nfh.hu

