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A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a CSMKIK-ban működő Enterprise Europe Network, valamint a Stratégiai és Közszol-
gáltató Társaságok Országos Szövetsége (STRATOSZ) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával január 10-én immár tizedik 
alkalommal rendezett nemzetközi közlekedési konferenciát Szegeden, ezúttal Hatékony érdekérvényesítés és érdekvédelem a közlekedési 
szolgáltatások területén Magyarországon és Európában címmel. A program során 15 előadó igyekezett minél több aspektusból ráfókuszálni 
a konferencia tárgykörére. (Részletek a 3–4. oldalon)
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A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara 2008-ban 7. alka-
lommal is meghirdette pályázatát 
a „Magyar Kézműves Remek” cím 
elnyerésére.  A cím odaítélésével 
a kamara a kézműipari szakma 
rangjának elismerését kívánja 
segíteni. A díjátadóra a Magyar 
Kultúra Napjához kapcsolódva, 
2009. január 21-én a Magyar Me-
zőgazdasági Múzeumban került 
sor. Az elismeréseket Kiss Péter, 
a Miniszterelnöki Hivatalt vezető 
miniszter és Parragh László, az 
MKIK elnöke adta át.

Parragh László a díjátadón kiemel
te, hogy a kézművesség konjunktúrája 
tapasztalható szerte a világon, az 
emberek szívesebben használnak 
tömegcikkek helyett egyedi, magas 
minőségű holmikat.

Kiss Péter hangsúlyozta: a pályázat 
és a kiállítás fő szerepe az, hogy a 
társadalom többségének figyelmét 
a hétköznapok alkotómunkájára 
irányítsa.

A pályamunkákat minden évben 
elismert szakértőkből álló grémium 
zsűrizi. A döntés meghozatalában 
kiemelt követelmény a termékek 
eredetisége, nemzeti kultúrát őrző, 

Kézművesség ezer éve  
a Kárpát-medencében 

Pécsen
A Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara ,,Kézművesség ezer 
éve a Kárpát medencében” 
című rendezvénysorozatának 
házigazdája 2009ben Pécs. 
Pécs–baranyai Kereskedelmi és 
Iparkamara, a Pécsi Kulturális 
Központ, a Déldunántúli Kul
turális Ipari Klaszter és a Pécsi 
Egyházmegye összefogásában 
május 29. és június 1. között 
a város nemcsak az épített és 
természeti örökségeit, de lakó
inak vendégszeretetét, a város 
történelmi hagyományaiból 
eredő unikális sokszínűségét, 
és az értéket teremtő mun
ka mindenkori tiszteletét és 
elismerését is szeretné adni 
vendégeinek.

A programból: pünkösdi 
vásár, kiállítás és szakmai kon
ferencia, országos kézműves 
bál, MKIK elnökségi ülés. 

A pécsi kézműves ünnepre a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparakama kézműves tago-
zata autóbuszos utat szervez. 
Érdeklődni lehet a kamarában 
Dovál Anikónál, a 486-987/182-
es melléken.

Megjelent az APEH 2009es adózási tájékoztató kiadványa, a 
Délalföldi Regionális Igazgatóság megbízásából. A színvonalas, jól 
szerkesztett kiadványból igen sok hasznos információt szerezhetnek 
az érdeklődők. 

A teljesség igény nélkül, csak címszavakban a tartalomról: milyen 
eredményességgel működött tavaly az APEH; új szolgáltatásként hogyan 
készíti el az adóhivatal az adóbevallását mindazoknak, akik ezt kérik; 
miképpen újult meg az APEH nyomtatványkitöltő programja; mit kell 
tudni az 1+1 százalékáról rendelkező nyilatkozatról; hogyan állunk a 
TEÁOR kódokkal; mit jelent a   köztartozásmentes adózói adatbázis 
és a nettó adótartozás; milyen elektronikus szolgáltatások érhetők 

el az adóhivatal honlapján; továbbá, mit kell tudni a cégautóadóval 
kapcsolatos változásokról,  az ingatlanértékesítés adózási szabálya
iról, az adószámfelfüggesztés lehetőségeiről, az evával kapcsolatos 
változásokról, az adóhatóság ellenőrzési tevékenységéről, a mulasztási 
szankciókról, a végrehajtási eljárásról, fizetési kedvezményekről és 
könnyítésekről, illetve az ingatlanok elektronikus árveréséről. 

A hasznos információk mellett interjút olvashatunk Szikora János
sal, az APEH elnökével és Tamásné Czinege Csillával, a Délalföldi 
Regionális Igazgatóság vezetőjével.

A tájékoztató kiadvány letölthető a kamara honlapjáról az APEH 
egyéb közleményeivel együtt (www.csmkik.hu).

Megjelent az APEH tájékoztató kiadványa 
Adózással kapcsolatos információk első kézből

Ambrus Sándor, Gálné Nagy Ildikó és a HÓDFÓ Kht. Hímzőműhely a díjazottak között  

Magyar Kézműves Remek a Magyar Kultúra Napjára
egyedi értéket képviselő hagyomány
hűsége, a kivitelezés kiváló minősége 
és turisztikai hasznosíthatósága. 

A pályázatra döntő mértékben a 
legmívesebb termékekkel jelentkeznek 
az alkotók, sokszor a Hagyományok 
Háza vagy a Képző és Iparművészeti 
Lektorátus által zsűrizett referenciá
val. A kézművesek körében a „Ma
gyar Kézműves Remek” cím tehát a 
hivatalosan zsűrizett kategóriában a 
legmagasabb mércét jelenti. 

„Magyar Kézműves Remek” címre 
idén 22 pályaművet találtak érde
mesnek, köztük három Csongrád 
megyeit: Ambrus Sándor, hódmező
vásárhelyi fazekas, népi iparművészt, 
Gálné Nagy Ildikó, algyői szövő, népi 
iparművészt (mindketten a CSMKIK 
Kézműves Galéria tagjai), valamint 
a hódmezővásárhelyi HÓDFÓ Kht. 
Hímzőműhelyét. 

Emléklapot 11 pályázó kapott, 
köztük Szénási János keramikus 
Hódmezővásárhelyről.

Ambrus Sándor fazekas népi 
iparművész az idén hódmezővásár
helyi pálinkás és borosedényekkel 
pályázott. Ötödik alkalommal nyerte 
el termékeivel a Magyar Kézműves 
Remek címet. 

Gálné Nagy Ildikó szövő népi 
iparművész az idén „Algyői rongy
szőnyeg garnitúra étkezőbe, a hódme
zővásárhelyi fazekasok alapszíneinek 
alkalmazásával” című kollekcióval 
pályázott. Immár negyedik alka
lommal nyert Magyar Kézműves 
Remek címet.

HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató 
Kht. Chappon Adrienne ügyvezető 
csapata a lakásdíszítő funkciót be
töltő vásárhelyi hímzett terítőkkel 
és párnákkal pályázott, amelyek 
csodálatos pasztell színei miatt min
den stílushoz illenek. Harmadszorra 
nyerték el a Magyar Kézműves Re
mek címet.

A díjnyertes alkotásokból ren-
dezett kiállítás, február 10-ig volt 
látható a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeumban, Budapesten, a Vá-
rosligetben.  

Ambrus Sándor díjnyertes kollekciójával Gálné Nagy Ildikó nyertes garnitúrája előtt
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A Csongrád Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara, a CSMKIK-
ban működő Enterprise Europe 
Network, valamint a Stratégiai és 
Közszolgáltató Társaságok Országos 
Szövetsége a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara támogatásával január 
10-én immár tizedik alkalommal 
szervezett nemzetközi közlekedé-
si konferenciát Szegeden, ezúttal 
Hatékony érdekérvényesítés és ér-
dekvédelem a közlekedési szolgál-
tatások területén Magyarországon 
és Európában címmel. A program 
során 15 előadó igyekezett minél 
több aspektusból ráfókuszálni a 
konferencia tárgykörére. A ren-
dezvényt megelőzően Szegeden 
tartotta kihelyezett ülését az MKIK 
Közlekedési Kollégiumának taxis 
tagozata is. 

A házigazda CSMKIK nevében dr. 
Kőkuti Attila alelnök nyitotta meg 
nemzetközi közlekedési konferenciát, 
örömteli érzésnek nevezte, hogy a ka
mara tizedik alkalommal adhat otthont 
ennek a kiemelkedő – a nemzetközi 
rendezvénynaptárban is jegyzett – 
szakmai rendezvénynek. A civilben 
maga is ipari céget vezető alelnök 
megjegyezte, a közlekedési szolgáltatá
sok minősége, hatékonysága, jól vagy 
rossz működése kihat a gazdaság majd’ 
minden szektorára, a társadalomra, 
mindennapi életünkre. 

Kína méretű vízió 
A továbbiakban Kőkuti Attila iz

galmas eszmefuttatásokkal adta meg 
a rendezvény alaphangját, számokkal 
jellemezte a hazai és a világ közle
kedésében kitapintható drámaiságot. 
Abból indult ki, 420 tehergépjármű 
és 3 millió személygépkocsi van 
hogy Magyarországon, átlagéletko
ruk magas, kevés az új autó, tavaly 
200 ezer jármű vett csak részt első 
forgalomba helyezésen, ami mintegy 
70 százaléka a 2003asnak. Másik 
érdekesség, hogy mind a helyi, mind a 
helyközi személyszállításban csökkent 
a közösségi közlekedés részaránya a 
személygépkocsikkal szemben. Ez 
az arány Magyarországon 60–40 
százalékra tehető. Nemzetközi ösz
szehasonlításokban is azt vehetjük 
észre, hogy a közúti közlekedés arány 

Jubileumi nemzetközi közlekedési konferencia Szegeden (1.) 

Védjük meg a saját érdekeinket!

a vasúthoz képest 2,6szoros. Mi 
ennek a hatása? Például az, hogy az 
üvegház hatású gázok 23 százaléka 
származott az Európai Unióban a 
közlekedésből. És ennek több mint 
70 százaléka a közúti közlekedésből. 
Szemléletes a budapesti példa: míg 
az utazások 2/3át végzik a közösségi 
járművek, az összes járműlétszám 
0,5%ával, a költségek 18%ával, a 
levegőszennyezés 6%át, a  balesetek 
3%át okozva, s a közlekedési terület 
2%át elfoglalva; ugyanakkor a sze
mélygépkocsik az utazások 1/3át 
biztosítják, a járművek 99,5%ával, 
a költségek 82%ával, a levegőszeny
nyezés 60%át, a balesetek 92%át 
okozva, s a terület 98 százalékát 
lefoglalva. Ma a világon körülbelül 
600 millió jármű van, ennek 4/5e 
a fejlett ipari országokban található; 
évente nagyjából 10 millió új autót 
helyeznek forgalomba, többségében 
a fejlődő országokban. Tételezzük 
fel – fordult hallgatóságához Kőkuti 
Attila –, hogy ha egy napon Kína 
motorizációs szintje elérné Európáét 
vagy Japánét, az azt jelentené, hogy 
az óriási ázsiai országban a jelenlegi 
20 millióról 670 millióra ugrana a 

járművek száma. Gondoljunk csak 
ennek a környezetvédelmi hatásaira, 
s az abból eredő kihívásokra; vagy, az 
egy járműre jutó európai aszfaltozási 
szinttel számolva, Kínában nagyjából 
13 millió hektárt kellene leaszfaltozni, 
azaz, nagyjából ennyit kellene elven
ni javarészt a termőterületekből (a 
teljes rizstermő területe Kínának 23 
millió hektár).

A kamara elnöke kitért arra is, 
hogy európai környezetvédelmi 
normák ugyan egyre szigorúbbak 
(Euro 3, 4, 5, 6), de a dízelmotorok 
károsanyagkibocsátásánál még min
dig csak a részecskeszennyeződések 
összmennyiségét mérik, a számossá
gát nem. Az egy mikrométer alatti 
részecskék pedig, melyeket pedig 
az Egészségügyi Világszervezet is 
a legártalmasabbnak tart, a tüdőn 
keresztül bejutva a véráramba, súlyos 
fertőzésekhez vezetnek. Orvosi ku
tatások igazolják, hogy a részecskék 
okozta halálozások száma magasabb 
mint a balesetben elhunytaké. 

Szeged profitál a konferenciából
A város nevében Nagy Sándor, 

Szeged alpolgármestere köszöntötte a 
nemzetközi konferencia résztvevőit, 
mint mondta, maga is büszke arra, 
hogy a közlekedési szakma immáron 
tíz esztendeje évről évre Szegeden 
osztja meg egymással tudását, ta
pasztalatait, amiből rendre Szeged is 
jól tud profitálni. Az alpolgármester 
tapasztalatból mondja, a közlekedés 
konfliktusos terület (és itt nem a 
munkaadók és munkavállalók kö
zötti konfliktusokra gondolt, hiszen 
Szegeden példás a párbeszéd a két 
fél között), ugyanis alig tudnak úgy 
változtatásokat végrehajtani, átalakí
tani, fejleszteni, hogy az érintettek 
10%a ne tiltakozna valami ellen. Az 
alpolgármester természetesen felhívta 

a jelenlévők figyelmét a város 30 milli
árd forintos villamos és trolifejlesztési 
nagyprojektre is, mely az eddigi 
legnagyobb beruházás Szeged tömeg
közlekedésében. (Magát a projektet 
Dózsa Gábor, a Szegedi Közlekedési 
Társaság ügyvezető igazgatója mutatta 
be a konferencia második napján.) 
Nagy Sándor megosztott a résztve
vőkkel egy hosszú távú elképzelését 
is, mely szerint ha a 43as autópálya 
átadása után eltűnnek a kamionok a 
nagykörútról, külön sávot jelölnének 
ki a  buszközlekedésnek.    

A kamara időben szólt 
Dr. Parragh László, a Magyar Ke

reskedelmi és Iparkamara elnöke 
elöljáróban elmondta, hogy ugyan 
a kamarai törvény konkrét ágazati 
érdekvédelmet ugyan nem végezhet, 
ugyanakkor a törvény felhatalmazza 
a kamarát, hogy a teljes gazdaságra 
vonatkozóan valamennyi szereplő 
kapcsán véleményt mondjon, javasla
tokat fogalmazzon meg a kormányzat 
számára. A kamara az elmúlt években 
ezt rendre meg is tette, időben figyel
meztetett – arról már nem tehetnek, 
hogy előrejelzéseiket rendre nem 
vették figyelembe a politikai dön
téshozók. (A témával kapcsolatban 
bővebben is olvashatnak az MKIK 
elnökének gazdasági évnyitójáról 
szóló beszámolónkban a Futár januári 
számában.)

Valahol utat tévesztettünk
Az MKIK elnöke szerint Magyar

ország mai bajainak gyökere, hogy az 
ország egy rossz gazdaságszervezési 
utat választott a rendszerváltozást 
követően. Egy olyan ultraliberális 
gazdaságpolitikát követett az elmúlt 
20 év nagyobbik részében, amikor 
többnyire lemondott érdekeinek 

Dr. Kőkuti Attila nyitotta meg a közlekedési konferenciát

Megörökített pillanatok (Folytatás a 4. oldalon)
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Dr. Parragh László

Németh Zoltán, Kazatsay Zoltán és dr. Szeri István a konferencia 
születésnapi tortájával

a képviseletéről egy olyan ország
ként, mely a kontinentális Európa 
része szeretne lenni. A magyar ex
port 2/3a megy Németországba 
(29%), Ausztriába, Olaszországba, 
Franciaországba és Spanyolország
ba, ám. ezeknek az országoknak 
a gazdasági modellje lényegesen 
szervezettebb mint a miénk. Vagy 
– folytatta „eredeti bűnbeeséseink” 
sorát az MKIK elnöke –  gondoljunk 
arra, magánmonopóliumba adtunk 
olyan állami monopóliumokat, mint 
a villamosenergia vagy gázelosztó 
rendszert, aminek következtében 
ezeknél a vállalatoknál is a profit
maximalizálás a cél, nem pedig bi
zonyos politikai, társadalompolitikai 
szándékok megvalósítása. Ugyanez 
megtörténhet a Volánvállalatokkal 
is – jegyezte meg Parragh László. 

Cserben hagytuk önmagunkat
Az uniós csatlakozás évében, 2004

ben Magyarország  feldolgozott élelmi
szerimportja 30%kal növekedett meg 
(pedig nem ettünk többet – jegyezte 
meg az előadó), amit a következő 
évben hatalmas piaci átrendeződések 
kísértek, új tulajdonosok kezébe került 
a magyar élelmiszerfeldolgozó ipar 
jó része. Cserben hagyták érdekeinket 
akkor is, amikor  2000ben szétver
ték a kamarai rendszert, eltörölték a 
kötelező tagságot, teljes egészében 
szervezetlenné téve ezáltal a piacot 
–  amikor akár Ausztriában, akár 
Németországban kőkemény kamarai 
jogosítványok vannak. Ott tényleg tud
nak tenni azért,  hogy visszaszorítsák 
a feketegazdaságot és szervezettebbé 
tegyék piaci környezetüket. Egy bevá
sárlóközpont soha nem fogja kérni, 
hogy legyünk már szívesek korlátozni 
alapterületét, szabják meg nyitva
tartási idejét, a polcpénz maximális 
méretét, vagy esetleg szóljanak bele a 
fizetési határidőkbe. Neki nyilván az 
az érdeke, hogy a gazdaságszervezés 
gyenge lábakon álljon körülötte. És 
ez meg is adatik neki! – tette hozzá 
az MKIK elnöke. 

Jubileumi nemzetközi közlekedési konferencia
Másképp írjuk, másképp mondjuk

Saját érdekeinket saját magunknak 
kell megvédeni és érvényre juttatni! – 
szögezte le az előadó. Amikor Nicolas 
Sarkozy francia köztársasági elnök 
Budapesten járt, nem véletlen, hogy 
első útja a 4es metró alagútjához 
vezetett és nem a városházára, mert 
a francia cégek üzleti érdekei oda 
szólították – emlékeztetett az MKIK 
elnöke. És ez így van rendjén – tette 
hozzá –, ugyanis a világ ma úgy mű
ködik, hogy másképp írjuk, másképp 
mondjuk: mindenki azt mondja, nyisd 
meg a piacaidat és tedd szabaddá, 
ugyanakkor mindent elkövet, hogy a 
saját piacait megvédje, megőrizze saját 
magának. Erről szól a közbeszerzési 
szabályozása, lobbirendszere, erről szól 
önkormányzataik a belső működése. 
Ha Magyarországon a saját érdeke
inkről mi magunk is lemondunk, ne 
csodálkozzunk, hogy bajba kerülünk 
– jegyezte meg a kamarai elnök.

Tabuk nélkül
Parragh László részletesen elemezte 

a globális pénzügyi, illetve gazdasági 
válsághoz vezető folyamatokat, megje
gyezve, Magyarország késlekedve reagált 
a krízisre. Most azt lehet mondani, 
maga a válságkezelő intézkedéssorozat 
jobbára helyes, mélységében azonban 
nem elégségesek a válaszok – jegyezte 
meg. Nem véletlen, hogy egyfajta szkep
ticizmus van a gazdaság szereplőiben, 
ugyanis még mindig látszat és valós 
ígéretek egyvelegével találkozunk. 
Az intézkedések eredményessége a 
következő hónapokban eldől. Parragh 
László szerint kényszerítően megérett 
az idő arra, hogy olyan tabutémákról is 
merjünk beszélni, mint a Paksi Atom
erőmű üzemidejének hosszabbítása, 
bővítése, hozzá kellene nyúlni Bős
Nagymaros kérdéséhez, meg kellene 
vizsgálni a szénbányák újranyitásának 
lehetőségét (a németek már megtették), 
hiszen óriási karbonkészletek húzódnak 
Magyarország alatt. 

Van kiút
A kitöréshez elengedhetetlen 

(amint most már a kormány is 
mondja – tette hozzá az előadó) 
három dolog együttes teljesülése 
Magyarországon:  1. A nagy elosztó 
rendszerek reformja és szakszerű 
végigvitele (oktatás, egészségügy, 
nyugdíjrendszer, rokkantnyugdíjak, 
munkanélküli illetve szociális ellátás, 
önkormányzati rendszer) 2. közteher
viselési reform 3. érdemi párbeszéd 
és együttműködés a politikai felek 
között és a társadalommal. 

És mik az erőforrásaink? A kamara 
elnöke sorolta: érdemi kiadáscsökken
tés (ma Magyarországon 20 százalékkal 
magasabb az újraelosztás szintje, mint 
Szlovákiában, amíg ez fennáll, nem 
leszünk versenyképesek északi szom
szédunkkal szemben);  uniós források; 
a fehérítésből származó jövedelmek; 
a korrupció felszámolása (a politikai 
korrupcióé különösen); a politika 

hitelességének felerősítése idehaza is. 
Parragh László szerint másfél év alatt 
rá lehet állni erre a pályára. Hozadéka 
lehet: tartós növekedési pálya, egy 
hatékonyabban működő rendszer, 
olcsóbb finanszírozás (mindenkinek 
a szintjén), erősebb és hatékonyabb 
szociális háló, magasabb életminőség, 
és egy valós konvergencia, valós kö
zelítés az Európai Unióhoz. 

Húsz százalékos célkitűzések az 
EU-ban

Kazatsay Zoltán, az Európai Unió 
Közlekedési Főigazgatóságának he
lyettes vezetője az EU sokszereplős, 
megannyi szakmai, politikai érdeket 
megjelenítő, meglehetősen bonyo
lult döntéshozói folyamatába avatta 
be hallgatóságát. Jelentős fejleszté

sek várnak a tagországokra ahhoz, 
hogy 2020ra megvalósulhasson a az 
EU „3x20”as célkitűzése, vagyis: 20 
százalékkal csökkenjen az energiafel
használás, 20 százalékkal csökkenjen 
a CO2 kibocsátás és 20 százalékkal 
nőjön a megújuló energia aránya. A 
jogalkotással illetve alkalmazással kap
csolatban a főigazgatóhelyettes beszélt 
a vezetői és pihenőidő betartásának 
ellenőrzéséről, ami, ha nehezen is, 
de beindult; a közúti biztonság akció 
terve pedig most van készülőben. A 
jogalkotással kapcsolatban az előadó 
egy honlapot ajánlott az érdeklődők 
figyelmébe: ec.europa.eu/transport/
index_eu.htm. Ami a járműállomány 
helyzetét illeti, a főigazgatóhelyettes 
szerint sokkal jobb a helyzet mint 
2000ben, s „egész jó” Magyarországon 
is. A szállítások volumene  2004 óta 
Magyarországon 74%kal, a nemzetkö
zileg 135%kal növekedett. Az Európai 
Unióban a mobilitás, teherszállítás és 
az utasszállítás harmonizálása az egyik 
legfontosabb feladat, éppen az egységes 
piac működése érdekében – húzta alá 
a közlekedési főigazgatóság helyettes 
vezetője.  

Szolgáltató közlekedés
A közlekedési ágazat egy nagy 

szolgáltatás, mely akkor működik 
jól, ha szívesen veszik igénybe az 
ügyfelek – kezdte az előadását Csepi 
Lajos, a Közlekedési, Hírközlési és 
Energetikai Minisztérium szakállam
titkára. Az ágazatra jellemző, hogy 
míg a humán erőforrás rendelkezésre 
áll, a finanszírozás több sebből vérzik, 
hagyományosan alulfinanszírozott. A 
szaktárca munkájának kétségkívül 
az egyik legnagyobb eredménye, 
hogy rendszeres, aktív és érdemi 
párbeszéd zajlik a közlekedési ágazat 
szereplői – munkadók, munkavállalók 
– között országosan is, regionálisan 
is, helyi szinten is. Kivétel talán csak 
a VDSZSZ. Öt vasúti szakszerve
zettel sikerült megállapodni az idei 

4,1 százalékos béremelésről, Gaskó 
István ezt sem írta alá. Csepi meg
döbbentő  adatot árult el a helyzet 
abnormalitásának érzékeltetésére: 
miközben 2002 és 2007 között a 
versenyszférában 34%kal nőttek a 
jövedelmek, a vasútnál 73,2%kal! 

A szakállamtitkártól megtudtuk, 
megkezdődött a használatarányos 
útdíj bevezetésének előkészítése, 
mely megszüntetheti végre azt az 
állapotot, hogy az országon átdübörgő 
kamionok büntetlenül tönkretegyék 
útjainkat. A komolyabb útdíjból friss 
bevételre számít a tárca, amelyet ter
mészetesen az útburkolatok javítására 
használnának.

A minisztérium éppen az utasok 
magasabb színvonalú kiszolgálása 
érdekében a integrált térségi tömeg
közlekedési rendet kíván kialakítani. 
A regionális közlekedésszervező iro
dákkal közösen kistérségi fórumokat is 
szerveznek, hogy a vasúti és a buszos 
menetrendeket az érintettek vélemé
nyének figyelembevételével tudják 
összehangolni, illetve kialakítani.

Ő. F.
(Folytatjuk)

Folytatás a 3. oldalról
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A konjunktúramutató alakulása
A tavalyi év októberében országosan 1480 

cég töltötte ki a kérdőívet, melynek mintegy 
3%a volt Csongrád megyei válaszadó. A 
megyei vállalkozások az országos átlaghoz 
hasonlóan reprezentálták a különböző gaz
dasági ágazatokat.

Az országos adatokat az MKIK Gazdaság 
és Vállalkozáselemző Intézete elemezte. Az 
elemzés szerint a 2008 első félévi enyhe javulás 
után, amelyet a GDP növekedési ütemének 
kismértékű emelkedése kísért, a pénzügyi 
válság nyomán bekövetkező reálgazdasági 
válság mindent elsöprően mutatkozik meg a 
magyar vállalkozások üzleti helyzetre vonat
kozó értékelésében, és legfőképpen a rövid 
távú kilátásokban. Ezek a várakozások azt 
vetítik előre, hogy 2009re megnőtt a gaz
dasági növekedés visszaesésének esélye. A 
konjunktúramutató jelentős romlását a mélybe 
zuhanó várakozások mozgatják, míg a jelenlegi 
üzleti helyzet vonatkozásában nem ennyire 
egyöntetű és nem ennyire sötét a kép. A GVI 
konjunktúramutató százalékos értéke a 2008. 
áprilisi 12%os értékről – először a felmérés 
1998as elindítása óta – a negatív tartományba 
került, és –7,1%on áll. A konjunktúramutató 
megyénkben is jelentős negatívba fordult, fél 
év alatt 9,6%os értékről –6,7%ra zuhant.

A Csongrád megyei vállalkozások jelenlegi 
üzleti helyzetének megítélése az előző félévhez 
képest kis mértékben romlott. A válaszadók 
21,6%a elégedett üzleti helyzetével, 62,2%a 
kielégítőnek ítélte meg, 16,2%a pedig rossznak 
tartja jelenlegi üzleti helyzetét. Megyénk vál
lalkozói jövedelmezőségi helyzetükkel sokkal 
elégedetlenebbnek mutatkoztak idén ősszel, 
mint a tavaszi felmérés során: a vállalkozók 
27,8%a ítéli rossznak cége jövedelmezőségét, 
61,1%a kielégítőnek, és mindössze 11,1% a 
jövedelmezőségét jónak minősítő vállalkozá
sok száma. Az üzleti tevékenységet leginkább 
akadályozó tényezők közül a válaszadók 59%a 
a kereslethiányt jelölte meg. Jelentős a tőke/
pénzhiányt megjelölők aránya (43,2%), ill. a 
munkaerő/szakemberhiány (33,3%) is.

A jövőre vonatkozó várakozások megyénk
ben főként a jövedelmezőségi helyzetre vo
natkozóan borúlátóak. A megyei válaszadók 
csupán 20%a számít a jövedelmezőségi 
helyzetének javulására, 40,5% szerint pedig 
kifejezetten romlik majd a következő 6 hó

Konjunktúrafelmérés 2008. II. félév

Drámai mértékben romlottak a magyar cégek várakozásai
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az országos kamarai 

konjunktúrafelmérés részeként 1998 óta évente kétszer végez tagjai körében 
kérdőíves reprezentatív felmérést. Az őszi kikérdezés a pénzügyi válság kezdeti 
időszakára esett, mikor még nem lehetett előrelátni, hogy hazánk hogyan reagál 
majd a világgazdasági eseményekre. Célunk 2008 őszén az volt, hogy a felmérésre 
beérkezett megyei válaszokat az országos adatokkal összevetve minél pontosabb 
képet kapjunk a Csongrád megyei vállalkozások üzleti helyzetének és jövőbeni 
várakozásainak sajátosságairól.

napban. A jövőbeni üzleti helyzetre vonatkozó 
várakozások is igen kedvezőtlenek, hiszen 
csupán 17% az optimista vállalkozások aránya, 
57% stagnálást vár, míg 26% 
szerint kifejezetten romlani fog 
vállalkozásának üzleti helyzete 
a következő félévben.

A cégek tulajdonosi összeté
tele szerint vizsgálva, a külföldi 
tulajdonban lévő cégeknél esett 
a legnagyobb mértékben a kon
junktúramutató, és a tisztán 
magyar tulajdonban lévők látják 
legkedvezőtlenebbül a kilátásai
kat és számítanak további rom
lásra. A különböző nagyságú 
cégek között a közepes és a nagy 
cégek esetében beszélhetünk a 
legjelentősebb visszaesésről, míg 
a legkedvezőtlenebbül a korábbi 
felvételekkel megegyezően a mikrocégek 
látják helyzetüket.

Az ágazatok között a szállításon kívül 
mindenhol csökkenést látunk, a legnagyobb 
arányúakat és szinte megegyező mértékűeket 
az iparban, az idegenforgalomban, a kereske
delemben és az egyéb szolgáltatásoknál. Mind 
a belföldi, mind az exportértékesítés iránti 
keresletet és az elmúlt hónapok forgalmát 
romlónak ítélik meg a válaszadó cégek, és a 
következő fél évben sem számítanak másra.

Beruházások
A cégek a beruházások elhalasztásával 

reagálnak a romló konjunkturális kilátásokra, 
ami nemcsak az építési beruházásokat, ha
nem a gépberuházásokat is a mélybe húzza. 
Különösen kedvezőtlen továbbra is az építési 
beruházások helyzete, amelyek immár öt 
éve a negatív tartományban mozognak. Az 
országos adatokhoz hasonlóan megyénkben 
is többségben vannak azok a cégek, ame
lyeknél nincs beruházás, vagy csökkenni 
fog a beruházási aktivitás, és kisebbségben 
azok, amelyeknél nem várható változás, 
vagy a beruházási aktivitás növekedésére 
lehet számítani.

Forgalom, kapacitáskihasználás
A pénzügyi válság az üzleti helyzet és a 

várakozások javuló tendenciáját törte meg, 
amely a 2007es megszorító csomag ha
tása után kezdett kibontakozni a magyar 

vállalatok körében. E viszonylag kedvező 
és javuló periódus, valamint a korábban 
elhalasztott beruházások egyik eredménye, 
hogy a kapacitáskihasználás átlagos szintje 
kis mértékben nőtt az első félévhez képest és 
viszonylag magasnak mondható – országosan 
és megyei szinten megegyező mértékű –, 
meghaladja a 79%ot.

Az összes értékesítés 2006 októberétől 
megfigyelhető romló tendenciája tovább 
erősödött 2008ban, miközben csökkent az 
értékesítés növekedését regisztráló vállalko

zások aránya (országosan 
32%, megyénkben 30%). 
Jelenleg ugyanannyi cég
nél nőtt, mint ahánynál 
csökkent az értékesítés 
volumene az előző félévi 
adatokhoz képest.

Az exportáló cégek 
válaszaiból az tűnik ki, 
hogy az exportpiacok 
gyengélkedése okán az 
export már nem képes 
dinamizálni a magyar 
gazdaságot, sőt a várható 
visszaesés legfontosabb 
forrásává vált. Negatív 
kapcsolat mutatkozik az 

export árbevételen belüli súlya és az export 
rendelésállomány alakulása között: minél 
inkább exportál egy cég, annál nagyobb a 
rendelésállomány visszaesésének a való
színűsége.

Leginkább az iparvállalatok és a döntően 
exportáló cégek esetében figyelhető meg az 
exportértékesítés csökkenése. A külföldi tulaj
donban lévő cégek ellenben kevésbé szenvedtek 
az exportpiacok kiesésétől, 41%uk növelni tudta 
az elmúlt félévben az értékesítés volumenét.

Munkaerő-kereslet
A keresletvisszaesés hatására a verseny

szektorba tartozó cégek várható munkaerő
keresletében is negatív fordulat kezd kibon
takozni. A cégek várható munkaerőkereslete 
április óta tovább csökkent, és újra nagyobb 
az elbocsátást, mint a létszámfelvételt tervező 
cégek aránya. A munkaerőkereslet legna
gyobb mértékű várható csökkenése az ipart 
érinti, ahol a cégek 31%a tervezi csökken
teni a foglalkoztatottak számát. Cégnagyság 
szerint tekintve látható, hogy a legnagyobb 
vállalkozások munkaerőkereslete esett a 
legalacsonyabb szintre. 

A felmérésben részt vevő Csongrád megyei 
vállalkozások 2008ban átlagosan 7,1%os 
bruttó béremelést hajtottak végre, míg 2009
re 6,55%os emelést terveznek.

Készítette:
Bakosné Nagy Éva

közgazdasági referens



Innovációs pályázat:
A pályázat célja, hogy egyszeri visszatérítendő kamatmentes pénzügyi 

támogatással segítséget nyújtson a kamarai tagok
kutatásfejlesztési eredmények transzferét szolgáló,−	
műszaki fejlesztési, termékfejlesztési eredmények alkalmazására −	

irányuló
és környezetvédelmi tevékenységéhez.−	

Prioritások:
kutatásfejlesztés 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 igényelhető! 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 támogatásból.
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 legfel
jebb 50% készültségi fokon álló, legkorábban 2009. január 1jén megkezdett, 
a pályázat benyújtásától számított 1 éven belül megvalósuló projekttel lehet 
pályázni.

Gazdaság- és kereskedelemfejlesztési pályázat:
A pályázat tárgya a következő lehet: 
1)  A vállalkozások versenyképes termelését, szolgáltatását közvetlenül 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 propagandaanyagok, termékismertetők 
készítése.

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

6)  Bel és külföldi, szervezett üzletembertalálkozókon való részvétel támogatása 
7)  Csongrád megyében szervezendő kereskedelemfejlesztési és befektetésösztönzési 

akciók szervezésének támogatása.
8)  Kereskedelem és vendéglátás területén franchise rendszer értékesítésének, ill. a 

franchise átvevő partner rendszerbe való belépésének támogatása.
9)  Telephely kialakítása, vásárlása.

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 értékének, 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 támogatás 
vonatkozásában, az utóbbi maximum 3 millió Ft összegben. 

Pénzügyi teljesítését tekintve a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 50% 
készültségi fokon álló, legkorábban 2009. január 1jén megkezdett, a pályázat benyújtásától 
számított 1 éven belül megvalósuló projekttel lehet pályázni.

A pályázat benyújtásáig már lezajlott kereskedelemfejlesztési cél támogatására pályázat 
nem nyújtható be (pályázat tárgya 3, 6, 7es pontja).
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A kamara gazdaság- és kereskedelemfejlesztési, valamint 
innovációs alapjából elnyerhető támogatások

I. A pályázat benyújtására 
jogosult:

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

1) a pályázat benyújtását meg
előző 12 hónapig folyamatosan a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara regisztrált tagja 
volt, 

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

3) a pályázat beadásakor lejárt 
köztartozása nincs,

4) a pályázat beadásakor tag
díj és szolgáltatásidíjhátraléka 
nincs,

5)  az Etikai Bizottság nem 
hozott elmarasztaló határozatot 
ellene,

6)  Nem pályázhat 5 évig az 
a kamarai tag, aki/amely a már 
folyósított támogatásból eredő 
visszafizetési kötelezettségének 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az előző évek gyakorlatához hasonlóan 
pályázati felhívást tesz közzé az alábbi témákban. A pályázat benyújtásához szükséges pá-
lyázati csomag, mely tartalmazza a részletes pályázati felhívást, az adatlapot és az ahhoz 

kapcsolódó útmutatót, 2009. február 11-étől szerezhető be a kamara ügyfélszolgálatán.
A pályázat célja, hogy egyszeri pénzügyi támogatással segítséget nyújtson a kamarai tagok 

gazdaság- és kereskedelemfejlesztéséhez, bel- és külföldi piacra jutásához,  
üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez, innovációs elképzelésük megvalósításához.

nem tett eleget, a támogatási célt 
nem valósította meg, vagy megté
vesztően nyilatkozott.

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

Fent megnevezett feltételeknek 
együttesen kell fennállniuk, bár-
melyik hiánya a pályázat érdemi 
vizsgálat nélküli kizárását eredmé-
nyezi a pályázati körből.

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

A pályázaton való részvétel rész
letes feltételeit, a pályázat benyúj
tásának tartalmi és formai követel
ményeit, a pályázat elbírálásának 
szempontjait a Pályázati Útmutató 
(csomag) tartalmazza. 

Pályázatot benyújtani kizárólag 
a kamaránál hivatalosan beszerzett 
és regisztrált CD lemezen tárolt 
Pályázati Útmutató csomag alapján 
lehet, 2009. február 11-étől.

Pályázati útmutató ára: 2000 
Ft.

A pályázati útmutató beszerezhe-
tő: Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 
szám alatti székhelyén és a hód-
mezővásárhelyi és szentesi 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 tá
mogatásban abban az esetben ré
szesülhetnek újból, amennyiben a 
pályázat benyújtásakor 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 kintlévő aktuális 

támogatás összege együttesen nem 
haladhatja meg a 7 millió Ftot.

A visszatérítendő kamatmentes 
támogatás jegybanki alapka-
mat + 6% késedelmi kamattal 
növelt teljes összege lejárttá 
válik azon a napon, amikor a 
vállalkozás kamarai tagsága 
megszűnik, vagy kamarai tag-
díj- és szolgáltatásidíj-fizetési 
kötelezettségét határidőre nem 
teljesíti.

IV. A pályázat beérkezésének 
határideje:

A pályázat beérkezésének 
határideje: 2009. április 21. 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 ese-
tén igazolási kérelemnek nincs 
helye.

A benyújtott pályázatokat a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöksége bírálja 
el az elnökség mellett működő 
gazdaságfejlesztési munkabizottság 
javaslata alapján, legkésőbb 2009. 
június 30ig.
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2009. január 30án jelent meg 
az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv kisvállalkozások fejlesztését 
támogató pályázati felhívása. 

A GOP20092.1.1/A jelű pá
lyázati konstrukció célja a mik
ro, kis és középvállalkozások 
jövedelemtermelő képességének 
növelése technológiai fejleszté
sen, korszerűsítésen keresztül. 
Az akár 50 millió Ft összegű 
támogatás technológiai fejlesztést 
eredményező beruházásokra 
igényelhető: új vagy 3 évnél 
nem régebbi használt eszköz 
beszerzésére, illetve információs 
technológiafejlesztésre, domain 
név regisztrációra és a hozzá 
kapcsolódó honlapkészítésre, 

valamint minőség, környezet és 
egyéb irányítási, vezetési, hite
lesítési rendszerek, szabványok 
bevezetésére és tanúsíttatására.

A vissza nem térítendő támo
gatás aránya a fejlesztés összkölt
ségének 5070 %a, minimum 
1 millió, maximum 50 millió 
forint.

A GOP20092.1.1/A pályázati 
konstrukció keretében a tervezett 
keretösszeg 18 milliárd forint 
2009. évre. A pályázatok benyúj
tása 2009. február 13tól 2009. 
december 31ig lehetséges. 

Bővebb információ és a pályázati 
dokumentáció a Nemzeti Fejleszté
si Ügynökség honlapján található, 
a www.nfu.hu oldalon.

Az OFA pályázatot hirdet: A 
foglalkoztatottság megőrzésének 
támogatása a gazdasági visszaesés 
következtében átmenetileg nehéz 
helyzetbe jutott munkáltatóknál 
című programra.

A Szociális és Munkaügyi Mi
nisztérium kezdeményezésére 
az OFA az átmeneti gazdasági 
visszaesés foglalkoztatási hatá
sainak mérséklése, az érintett 
munkavállalók munkahelyének 
megőrzése, illetve foglalkoztat
hatóságuk fejlesztése, valamint a 
gazdasági visszaesésből fakadóan 
átmenetileg megszűnő álláshe
lyek számának a minimalizálása 
érdekében három támogatási 
programot indít:

A foglalkoztatottság megőr1. 
zésének támogatására a gazdasági 
visszaesés következtében átme
netileg nehéz helyzetbe jutott 

munkáltatóknál (továbbiakban: 
MEGŐRZÉS9122/2009).

A gazdasági visszaesés kö2. 
vetkeztében állásukat vesztők újra 
elhelyezkedésének támogatása 
más munkáltatónál (továbbiak
ban: MUNKÁBA9124/2009).

A gazdasági visszaesés kö3. 
vetkeztében elbocsátással fenye
getett munkavállalók munkába 
helyezését közvetlenül elősegítő 
munkaerőpiaciszolgáltatások 
támogatása (továbbiakban: ÚJ 
KILÁTÁSOK9111/2009). 

A három támogatási programra 
rendelkezésre bocsátott támogatá
si keretösszeg 5950 millió forint. 
A keret felhasználása folyamatos, 
a három pályázati felhívásra be
érkezett pályázatok sorrendjében 
történik a döntéshozatal.

Link: http://kamara.dravanet.
hu/csmkik/index.php?id=2114

Megjelent a TÁMOP 2.2.4/08/1 
„Határon átnyúló együttműködés 
a szakképzés és felnőttképzés 
területén” című pályázat.

Ennek az uniós pályázatnak 
a célja a magyar tapasztalatok 
átadása a többi EUtagállam 
(elsősorban a szomszédos or
szágok) szak és felnőttképzéssel 
foglalkozó intézményei, valamint 
munkaügyi központjai számára. 
Továbbá a munkaerőpiac igénye
ivel összhangban olyan képzési 
programok kidolgozása, illetve 
tananyagok fejlesztése, amelyek 
hiányoznak az együttműködő 
országokban, és amelyekre a gaz
dasági szereplők oldaláról igény 
jelentkezik. 

Támogatás kapható a Magyar
országon már alkalmazott fel
nőtt és szakképzési programok, 
módszertanok és programfejlesz
tési tapasztalatok terjesztésére 
irányuló konferenciákra, szemi
náriumokra, szakmai műhelyekre. 
Továbbá szak és felnőttképzési 
módszertanok terjesztését szol
gáló képzések szervezésére, a 
programhoz kapcsolódó tan
anyagok, képzések, módszer

Hirdessen Ön is 
a KAMARAI FuTáRBAN 

most még kedvezményesebb áron!
Közel 2300 példányban jut el a gazdasági szférában működő 
kamarai tagokhoz (vállalkozásokhoz, cégek vezetőihez), va
lamint a megye és a régió szakmai szervezeteihez
kedvező árakon hirdethet, melyeknél a kamarai tagoknak 
további kedvezményeket biztosítunk
többszöri megjelenés megrendelése esetén még kedvezőbb 
hirdetési ár!

Próbálja ki Ön is és mindezt most még több kedvezmény
nyel!

Aki kivágja hirdetésünket, és ezzel együtt adja le hirdetési 
megrendelőjét, annak további 20%-ot biztosítunk a teljes 
hirdetési árból!

Kérjen részletes információt a futar@csmkik.hu címen vagy 
telefonon kamaránk ügyfélszolgálatán!

tanok, tapasztalatok külföldi al
kalmazásához nyújtott szakmai 
támogatásra. Támogatható ezeken 
túl a honlapfejlesztés, valamint 
webes felület kialakítása a projekt 
bemutatása, illetve a projekt részt
vevőinek kapcsolattartása céljából. 
Pályázni azok a felnőttképzésről 
szóló 2001. évi CI. törvény 3. § 
(1) bekezdés b) pontjában meg
határozott felnőttképzést folytató 
intézmények jogosultak, amelyek 
rendelkeznek ugyanezen jogsza
bály 12. §ában meghatározott 
akkreditációs tanúsítvánnyal, 
továbbá a felnőttképzés kereté
ben szakképzést is folytatnak, 
és többéves hagyományokra 
épülő, dokumentált szak illet
ve felnőttképzési programokat 
valósítottak meg európai uniós 
– elsősorban szomszédos – tagál
lamokban működő intézményekkel. 
A pályázat keretében elnyerhető, 
vissza nem térítendő támogatás 
összege 10 és 50 millió forint között 
mozoghat.  Erre a célra rendelkezés
re álló keretösszeg 800 millió forint. 
A pályázatok beadása: 2009. 
február 12től március 12ig le
hetséges.

10 és 50 millió forint közötti összegekre lehet pályázni
Szakképzés, felnőttképzés a szomszédban

Van kiút a válságból!
Támogatás a foglalkoztatottság megőrzésére

Pályázati felhívás – Akár 50 millió forint is 
lehet a támogatás

Technológiafejlesztés  
a GOP segítségével

Az alábbi aktuális európai uniós pályá
zati lehetőségekről bővebb információt 
a kamara honlapján (www.csmkik.hu) 
az Enterprise Europe Network logóra 
kattintva találhatnak:

•	 Klaszter Európai Innovációs 
Platform (ClusterIP)

•	 Tudásintenzív Szolgáltatások 

Európai Innovációs Platformja (KIS
IP)

•	 Európai Innovációs Platform az 
Ökoinnovációról (Ecoinnovation
IP)

•	 Az innováció támogatására al
kalmas új eszközök és szolgáltatási kon
cepciók kidolgozásának elősegítése.

Aktuális Eu-s pályázati lehetőségek
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Olyan dolgok hátráltatják a szak
képzést, mint pl. a gyakorlati/elméleti 
képzések aránya nem a törvényileg 
előírtakban biztosított óraszámban 
történik. Vagyis nincs biztosítva a 
gyakorlati képzőhelyek számára a 
szükséges gyakorlati óraszám.

 A tanulói visszajelzések alapján 
az iskolai tanműhelyekben nem, 
vagy alig használják a korszerű 
diagnosztikai műszereket, nincs 
biztosítva számukra a szakmai alapok 
megtanulásának lehetősége.

Az autójavító szakmák (autósze
relő, autóelektronikai műszerész, 
karosszérialakatos) elsajátításához, 
az önálló munkavégzésre alkalmassá 
váláshoz lényegesen több gyakor
lati idő szükséges. Az életszerű, az 
ügyfélvevő igényt kielégítő mun
kakörnyezet nélkül a szakmák nem 
sajátíthatók el megfelelő módon.

Ezért is született meg az a javas-
lat, hogy a törvényben biztosított 
gyakorlati/elméleti arány helyreál
lításán túlmenően a végzős tanuló 
az iskola befejezése után, fél év 
gyakornoki idő letöltését követő-
en, eredményes gyakorlati vizsga 
során kaphasson szakmunkás-
bizonyítványt.

A szakmai modulképzés beve-
zetése is új feladatok elé állítja a 
tanulókat, a képzőket, szakoktató-
kat, vizsgáztatókat. Szükséges, hogy 

Közlekedésről,  
megújuló energiákról

A kamara 13as és a 10es osztály 
szervezésében Csongrád Megyei Ke
reskedelmi és Iparkamara kapcsolat
rendszerének bővítése a hatóságokkal 
(Nemzeti Közlekedési Hatóság) és a 
megújuló energiákat korszerű techno
lógiával alkalmazó szereplőkkel téma
körben szervez tájékoztató programot  
március 3-án 13 órától Szegeden, két 
helyszínnel.

Program: 
13–15 óráig a kamara székházá

ban:
•	 A Nemzeti Közlekedési Ható

ság új helyzetben, az ellenőrzéseik 
új területei, jogszabályi,( rendeleti) 
aktualitások – Borbás Jenő, a NKH 
DARI főosztályvezetője.

•	 Energiagazdálkodás, a megújuló 
energiák hasznosítása és a hőszivattyús 
rendszerek technológiája – dr. Léderer 
András, a Thermo Kft. ügyvezető 
igazgatója

15.15.–15.45 utazás a második 
helyszínre.

15.45től 16.30ig a Műszerteszt Kft. 
székhelyén (Szeged, Külterület 7.): 

•	 Működő geotermikus fűtőhű
tő rendszer gyakorlati bemutatása a 
Műszerteszt Kft. székhelyén – Zentai 
Tamás, az Energotest Kft. ügyvezető 
igazgatója

A rendezvény ingyenes, de regiszt
ráció kötelező az alábbi elérhetősége
ken: Pálmai Mária ágazati referens 
(CSMKIK 62/486987, palmai.maria@
csmkik.hu)

Bemutatkozik a 
Magyar–szerb Vegyes 

Kamara Szegeden
Mint arról januári számunkban 

hírt adtunk, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara szerbiai székhellyel 
Magyar–szerb Vegyes Kamara létreho
zását kezdeményezi. A Magyar–szerb 
Vegyes Kamara a szerbiai magyar tu
lajdonú cégeket, illetve a magyar–szerb 
gazdasági kapcsolatokban érdekelt, 
a kárpátmedencei gazdasági térség 
európai pozíciójának erősítésében 
közreműködni kívánó gazdálkodó 
szervezeteket várja tagjai közé. 

A Magyar–szerb Vegyes Kamara so
ron következő tagtoborzó rendezvényét 
a CSMKIK szervezi március 5-én 10 
órai kezdettel Szegeden, melynek kere
tén belül a résztvevők megismerhetik 
a vegyes kamara feladatait, szerepét 
a vállalkozások külpiacra jutásának 
segítésében. A rendezvényen előadások 
hangzanak el a magyar–szerb kétoldalú 
gazdasági kapcsolatokról, a privatizációs, 
üzleti és tőkekihelyezési lehetőségekről, 
majd személyes konzultációra is sor 
kerül az előadókkal. 

Jelentkezési határidő: február 20. 
A rendezvényen szinkrontolmácso

lás biztosított, a részvétel ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött. 

Bővebb információ, jelentkezés: 
Đurović Éva kamarai munkatársnál a 
d.eva@csmkik.hu email címen, illetve a 
62/48687/142es melléken. A rendez
vény programja megtekinthető kamaránk 
honlapján (www.csmkik.hu ). 

Gondolatok, kezdeményezések a 13-as osztályban – Vas-fémipar,  
műszeripar, járműipar

Erősíteni, védeni a tisztes ipart
Szénási Róbert osztályelnök vezetésével december közepén tartotta 

első ülését a kamara 13-as osztálya. Napirendjén számos, a tagságot 
foglalkoztató téma szerepelt, mint például: hogyan lehetne a szakkép-
zés hatékonyságát növeli, mit kell tenni a kontárok, fusizók vissza-
szorítására, de javaslatokat fogalmaztak meg a vállalkozói világban 
kiemelkedő teljesítményt nyújtók elismerésére is. Kezdeményezik, 
hogy Rátkai Sándor papucsosmestert a kamara fogadja tiszteletbeli 
tagjává. Az ülésen szekcióvezetőket is választottak a jelen lévők, s 
összeállították az osztály 2009-es munkatervét. 

Az autójavító szakmákban történő szakképzés helyzetét elemezve, 
az a közös vélemény alakult ki, hogy a képzés hatékonysága és ered-
ményessége a jelenlegi formában, gyakorlatában, nem felel meg a 
piaci követelményeknek.

erről szakmai bontásban képzést, 
fórumot biztosítsunk a szakképzéssel 
foglalkozó vállalkozóink számára. 
Ehhez az is kell, hogy a kamara 
és a szakképző intézmények még 
szorosabb munkakapcsolatban le
gyenek egymással.

A mesterképzés fejlesztése is 
szóba került. Elhangzott, hogy a 
mestervizsga szintek és vizsgakér-
dések átdolgozásra, korszerűsítésre 
kerülnek. Ebben a munkában, az 
autószerelői szakmában Belányi 
Gyula osztályelnökségi tagunk, 
a karosszérialakatos szakmában 
pedig Szénási Róbert osztályel-
nökünk kapott a Magyar Kereske
delmi és Iparkamarától felkérést, 
megbízást a szakmai teamekben 
való részvételre.

A résztvevők erőteljes igény-
ként fogalmazták meg, hogy a 
kamaránk kezdeményezően fog-
lalkozzon a kontárok, a feketén 
dolgozók helyzetével, és járjon el 
a megfelelő szerveknél, azokkal 
szemben, akik – illegálisan – je-
lentős versenyelőnyben vannak a 
legális vállalkozókkal szemben. 
Elérkezett az az idő, amikor ezeket 
fel kell számolni, és/vagy legális 
formába kell terelni.

Már több szakmában, életben ma
radást veszélyeztető helyzet alakult 
ki a méltánytalan verseny miatt.

Irritáló a legális vállalkozók 
számára az, hogy míg ők piaci áron 
kapják, használják az energiákat (víz
csatornadíj, áramdíj, gázdíj), addig 
a feketén dolgozók kedvezményesen 
(lakossági áron) kapják mindezeket, 
és csapadékelvezetési díj fizetésétől 
is mentesülnek.

Egyesek már odáig mentek, hogy 
alkalmazottakat is foglalkoztatnak, 
ugyanakkor az utánuk fizetendő já
rulékokat, adókat sem fizetik. Arról is 
tudomásunk van, hogy az alkatrészeket 
nagykereskedelmi áron kapják az 
alkatrészforgalmazóktól. ( Ej ha!)

Adókat és járulékokat egyáltalán 
nem fizetnek, a hatósági ellenőrzések
ből és szankcionálásokból kimaradnak, 
a vállalkozásoknak előírt költséges 
képzéseken és vizsgákon nem vesznek 
részt, a munkavédelmi, tűzvédelmi be
ruházásoktól mentesülnek, és ezt még 
mindenki tudná tovább sorolni.

Javaslatok
 A kamarában és a vállalkozói 

világban kiemelkedően teljesítő
ket méltó módon el kell ismerni, 
díjazni. Meg kell találni azokat a 
kitüntetési formákat, módokat, 
melyek a vállakózók széles rétegét 
figyelembe veszi. 

 Rátkai Sándor papucsosmestert 
a kamara fogadja tiszteletbeli tag
jává.

 Kezdeményezik az iparosok, 
kereskedők múzeumának létre
hozását.

Szekcióvezetők:
Vas-fém szekció: Tóth László, 

a Schlosser Mester Kft. tulajdo
nosa. 

Műszeripar szekció: Török László, 
a Török kulcsszerviz tulajdonosa.

Járműipar szekció: Szénási Ró
bert, a Szénási Műhely tulajdonosa, 
aki az osztályelnöki feladatok mellett 
végzi, látja el ezt a megbizatást is. 

Orcsik Sándor
kézműipari tagozati elnök

Valószínű csak kevesen tudnak ar
ról, hogy létezik és működik a Magyar 
Országgyűlés Kárpátmedencei Magyar 
Képviselők Fóruma, illetve annak Gazdasági 
Albizottsága, melybe 2007ben meghívták 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
határ menti relációkat tükröző tagozatainak 
vezetőit is, köztük Jójárt Miklóst (képün
kön), a CSMKIK gesztorálásával működő 
magyar–szerb tagozat elnökét is.

Mint Jójárt Miklóstól megtudtuk, 
évente kétszer üléseznek, napirendjei
ken rendre olyan téma szerepel, amely 
javítja a  határ  mentén élő vállalkozások 
élethelyzetét. Vagyis azokat az embe
rigazdasági kapcsolatokat, amiket a 

mesterséges határok elválasztanak, mi 
megpróbáljuk összekötni – fogalmazott az 
elnök. Foglalkoztak például a schengeni 
határon különösen csúcsidőkben megne
hezült átkeléssel, vajdasági szomszédaink 
szeretnék, ha  a régi röszkei átkelőt is 
megnyitnák számukra, de nagy az igény 
arra is, hogy Mórahalom térségében 
is létesüljön átkelő. Állandó témája a 
fórumnak Szerbia és Ukrajna közelebb 
segítése az Európai Unióhoz. Az albizott
ság munkájára a hatékonyság jellemző, 
lényegre törőek a felszólalások, s mire 
vége az értekezletnek, a határozatok, 
állásfoglalások is elkészülnek – avatott 
be munkájukba Jójárt Miklós.

Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
Jójárt Miklós a határon túliakért 

is dolgozik 
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Szeretne az otthona kényelméből válogatni 
a legújabb technológiai ajánlatok és keresések 
között? 

Az Európai Bizottság 40 országban jelen levő 
vállalkozásfejlesztési hálózata, az Enterprise Europe 
Network technológiatranszferrel és innovációval 
foglalkozó adatbázisában jelenleg közel 3000 profil 
található, mégis keresgélés nélkül, könnyedén 
hozzájuthat az Ön számára érdekes ajánlatokhoz 
és keresésekhez. 

Az Automatic Matching Tool egy olyan eszköz, mely 
az Ön által megadott rendszerességgel, az Ön által 
megadott témákban tájékoztatja a legfrissebb techno
lógiai profiljainkról. Nincs más dolga, mint kitölteni egy 
regisztrációs lapot az elérhetőségeivel, az érdekesnek ítélt 
kulcsszavakkal, és várni egy megfelelő ajánlatra.

Bővebb információt a szolgáltatásról az eenszeged@
csmkik.hu email címen kérhet, vagy a www.csmkik.
hu honlapon találhat az Enterprise Europe Network 
logójára kattintva.

Rajtunk a sor!
Tudja Ön, hogy 2011-ben 

Magyarország látja el az Euró-
pai Unió soros elnökségét, amire 
az országnak már most meg kell 
kezdeni a felkészülést?

A Nemzeti Kutatási és Tech
nológiai Hivatal 2008. szeptem
ber 10i döntése értelmében az 
MTA Politikai Tudományok 
Intézete nyerte el a 2011-es 
magyar Eu-elnökséghez kap-
csolódó szakpolitikai rendez-
vénysorozatok szervezésére 
beadott pályázatot. 

A projekt célja egy olyan 
átfogó szakpolitikai konferen
ciasorozat rendezése, amely 
a magyar EUelnökség idő
szakára felméri és elemzi a 
magyar álláspontot a kü-
lönböző uniós szakpolitikai 
kérdéskörökben. 

A konferenciasorozat alcíme, 
valamint a kampány tervezett 
jelmondata: Rajtunk a sor!

A konferenciákon minden 
esetben részt vesznek az adott 
szakpolitikai témakört felügyelő 
minisztérium vezetői (minisz
ter, szakállamtitkár), az Európai 
Bizottság vezető tisztviselői, a 
Magyar Országgyűlés szakbizott
ságainak kijelölt tagjai, a parla
menti pártok szakpolitikusai, az 
Európai Parlament magyar tagjai, 
az adott iparág meghatározó 
vállalatainak vezetői, valamint a 
civil szféra képviselőit és a téma 
elismert kutatói.

A 2009 január és 2010 de
cember között zajló konfe
renciasorozat célja, hogy a 
kormányzati ciklusok, és a napi 
politikai változások ellenére 
folyamatosan biztosítson egy 
semleges egyeztetési fórumot, 
ezáltal is segítve a központi 
közigazgatás felkészülését és a 
társadalom tájékoztatását. 

Bővebb információt a kam
pányról és az aktuális rendez
vényekről a www.csmkik.hu 
honlapon az Enterprise Europe 
Network logóra kattintva ta
lálhatnak.

Az Európai unió 2009-es 
stratégiai prioritásai

Háromezer profil az innovációs adatbázisban

Az Eu 2009-es stratégiai prio-
ritásai négy fő tengelyre épül-
nek: növekedés és foglalkozta-
tás; éghajlatváltozás és fenntart-
ható Európa; polgárközeli Európa 
és Európa, mint globális partner 
elemekre.

1. Növekedés és foglalkoztatás 
Mivel a pénzügyi válság a reálgaz

daságra is hatást gyakorol, a bizottság 
stratégiát dolgoz ki a növekedésre 
gyakorolt negatív hatások korlá
tozására, a munkanélkülivé válók 
támogatására. 

A növekedést és foglalkoztatást 
célzó lisszaboni stratégia konszenzust 
teremtett abban, hogy Európát fel 
kell készíteni a jövő versenyképességi 
és szociális kihívásainak kezelésére, 
és hogy az európai gazdaságot a 
társadalmi igazságosság és a fenn
tarthatóság európai alapértékeiből 
kiindulva kell fejleszteni. A gazda
sági nehézségekre természetesen 
tekintettel kell lenni, azonban ez 
nem szabad, hogy eltérítse az EUt 
azon hosszú távú célkitűzésétől, 
hogy a jövő Európáját versenyképes, 
tudásalapú és fenntartható Európa
ként építse fel. 

2. Éghajlatváltozás és fenntart-
ható Európa 

Az EU által vezetett megbeszélések 
három, 2020ig teljesítendő célszám 
meghatározásához vezettek el: az 
üvegházhatást okozó gázok kibo
csátásának 20%os csökkentése, a 
megújuló energia arányának 20%ra 
emelése, valamint az energiahaté
konyság 20%os javítása. 

A csomag másik fő célkitűzése 
az európai energiaellátás/termelés 
biztonságossá és fenntarthatóvá 
tétele, illetve versenyképességének 
biztosítása. 

3. Polgárközeli Európa 
A jelenlegi bizottság az Európa

projekt középpontjába állította az 
európai polgárt: a polgárokhoz közel 
álló olyan területeken dolgozott ki 
politikákat, mint az alapvető jogok 
és állampolgárság, migráció, igazság
szolgáltatás, biztonság és védelem, 
fogyasztóvédelem és egészségügy. 

Továbbra is prioritásként kezelik 

a közös bevándorlási politika meg
teremtésének célkitűzését. Ezzel 
összefüggésben szerepet kapnak a 
külső politikák is: meg kell erősíteni 
a harmadik országokkal a migráció 
kezelésére létrehozott partnersége
ket, és szorosabb kapcsolatokat kell 
teremteni a fejlesztési és a kereske
delmi politikákkal. 

Mivel a polgárok immár szabadon 
mozoghatnak az EUn belül, egyenlő 
hozzáféréssel kell rendelkezzenek 
az igazságszolgáltatáshoz, hogy 

részesülhessenek a jogállamiság 
által biztosított jogvédelmében. 
A jogsértőknek számolniuk kell 
a velük szembeni eljárásokkal és 
ítéletekkel. 

4. Európa mint globális part-
ner 

A bizottság 2009ben is folytatja 
a stratégiai partnerekkel fenntartott 
kapcsolatok továbbépítését. Az utób
bi évek is bizonyítják, hogy a nagy 
nehézségekkel járó időkben milyen 
fontosak az Egyesült Államokkal 
közösen kimunkált stratégiák, mint 
ahogy kölcsönösen fontos az Orosz
országgal fenntartott jó viszony és 
a hatásos politikai intézkedések 
kidolgozása olyan területeken, mint 
az energiaügy, a migráció, a keres
kedelem és a beruházások. 

A pénzügyi válság ugyanakkor 
arra is rávilágított, hogy mennyire 
sürgető az ázsiai stratégiai partnerek
kel – Kínával, Indiával és Japánnal –, 
valamint egyéb felemelkedőben lévő 

gazdaságokkal, pl. Brazíliával fenn
tartott kapcsolatok elmélyítése. 

A bizottság kiemelten az aláb-
biakra koncentrál:
• A bővítési folyamat továbbvitele, 

különösen hogy a Horvátországgal 
folytatott tárgyalások döntő sza
kaszba érnek. A NyugatBalkán 
többi országa számára felvázolják az 
európai jövőképet, a Törökországgal 
folytatott csatlakozási tárgyalások 
pedig az ország belső reformjainak 
előrehaladásával összhangban ala
kulnak majd. A bizottság tovább
ra is kiemelt figyelemmel kíséri 
a koszovói gazdasági és politikai 
fejleményeket.
• A barcelonai folyamat tovább

fejlesztése: a mediterrán unió és a 
keleti partnerség kialakítására irá
nyuló munka ugyancsak bizonyítja, 
milyen jelentőséget tulajdonítunk 
az EU szomszédaival fenntartott 
célorientált és széles körű kapcso
latoknak. Az Európa szomszédaival 
kialakított korrekt viszony elősegíti 
az energiabiztonság, a migráció, az 
éghajlatváltozás és a hasonló kihí
vások eredményesebb kezelését. Az 
európai szomszédságpolitika keretébe 
illeszkedve a bizottság olyan ötleteket 
fog kidolgozni, amelyek révén az 
EU elmozdulhat abba az irányba, 
hogy megtalálja a helyes egyensúlyt 
egyfelől a szomszédaival fenntar
tott általános gazdaságipolitikai 
kapcsolatok javítása, másfelől az 
egyes régiók, illetve partnerek sajátos 
igényeihez igazodó kapcsolatokra 
való törekvés szükségessége között. 
• Hatékony munkakapcsolatok kiala
kítása az új amerikai adminisztráci
óval, ami elengedhetetlen az olyan 
fajsúlyos globális kihívások kezelése 
terén, mint az éghajlatváltozás, továb
bá a biztonság és stabilitás előmozdí
tásában vagy a gazdasági és közigaz
gatási együttműködés fejlesztésében. 
(Forrás: Európa Szerver, 2009. 
február 2., http://euroinfo.hu/
europaszerver,

A cikk teljes terjedelmében megta-
lálható a www.csmkik.hu honlapon 
az Enterprise Europe Network logóra 
kattintva. )
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A makói Váll-Ker.-nél is csak a legjobb 
kandallóépítőket foglalkoztatják.

A szükségletek mögött, melyek megoldá-
sát a TISZK-rendszer kiépítésétől reméljük, 
rendkívül összetett, bonyolult problémák 
húzódnak meg. Nem könnyen megfogható 
és kiszámítható gazdasági, társadalmi folya-
matok befolyásolják a szakképzést. A TISZK a 
Térségi Integrált Szakképző Központ kifejezés 
rövidítése. Azonban a TISZK mint fogalom 
egyszerre jelenti a központi fejlesztéssel kiala-
kított gyakorlati képzőhelyeket és a szakkép-
zés-szervezési rendszert is. Kilenc fenntartó, 
iskolafenntartó összefogásával megalakult az 
1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft.

A szakképzés elmúlt években mind hazai, 
mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős 
átalakuláson ment keresztül a megváltozott 
gazdasági és a társadalmi elvárások hatására. A 
változások közel sem tekinthetőek befejezettnek, 
ennek oka, hogy a szakképzettségek struktú
rájában és feltételrendszerében folyamatosan 
alkalmazkodni kell a gazdaság általános és helyi 
elvárásaihoz.

Általános vélemény a munkáltatók és az 
oktatási szakemberek körében, hogy a jelenleg 
működő szakképzési rendszer nem reflektál kellő 
mértékben a vállalkozások igényeire. Rontja a 
helyzetet, hogy a szakképző helyek száma dráma
ian lecsökkent, az iskolán kívüli tanműhelyekben 
képzettek aránya is jelentősen visszaesett. Azon
ban nemcsak a szakképzési rendszer struktúrája 
problematikus, a minőségi elvárásoknak is csak 
hiányosan tud eleget tenni a jelenlegi rendszer. 
Bár a szakképzés modernizálása terén történt 
számos előrelépés, azonban az iskolarendszerben 
a képzési struktúra megváltoztatása nagyon 
időigényes folyamat, hiszen hálózati, tantervi és 
pedagógusképzési reformokat igényel.

Rugalmas képzési formákra van igény
A tanulók számára a legkedvezőbb helyzet 

akkor jönne létre, ha szakmájuk alapfogásait az 
iskolai tanműhelyben sajátíthatnák el, és üzemi 
körülmények között mélyíthetnék, szakmai spe
cifikus ismeretekkel kiegészítve a már meglévő 
tudásukat. Ehhez együttműködésre van szükség a 
jelenleg éppen egymásban vetélytársat látó oktatási 
intézmények és vállalkozások között. Másfelől 
a régiócentrikus európai támogatási rendszer, a 
régiócentrikus nemzeti gazdaságpolitika is indo
kolttá teszi a gazdaságfejlesztéssel összehangolt 
szakképzésfejlesztés rendszerszemléletű regionális 
megközelítésének szükségességét.

Felmérések azt mutatják, hogy a vállalkozások 
részéről leginkább a rugalmas képzési formák 
iránt van igény. Szeretnék a jelenleginél jóval 
racionálisabb, a későbbi specializált ismeretek 
oktatását is lehetővé tevő szakmai struktúra 
kialakítását és a munkaerőpiaci átképzés in
tézményrendszerének kiépítését és hatékony 
működtetését. A képzési rendszernek szolgálnia 
kell az egész életen át tartó tanulást is. 

A gazdaság igényeihez illeszkedő szakképzési 
rendszer kialakítása szükségessé teszi a szakkép
zést folytató szervezetek és a gazdasági szereplők 
közötti kommunikáció erősítését, a regionális 
egyeztetési rendszer kialakítását. 

Régiós érdek az is, hogy a szakképzési hozzájárulás 
gyűjtését és elosztását is rendszerbe szervezzük. 
A vállalatok képzésre, fejlesztésre, innovációra 

A TISZK szerepe a szakemberképzésben – Megalakult az 1000 Mester közhasznú társaság

Miért kell az új szakképzés-szervezési rendszer?
fordítható (fordítandó) pénzeszközeinek nagyon 
jelentős része még mindig kikerül a régióból, „köz
ponti kalapba” jut, nem a közép és felsőfokú tudás 
régión belüli „termelőerővé” válását segíti! 

A szak és felnőttképzéssel szemben támasztott 
társadalmi igény, hogy a szakképzésre fordí
tott állami források koncentráltan kerüljenek 
felhasználásra Az esetlegesen kötött egyedi 
szakképzési megállapodások helyett szervezett, 
a régió vállalatainak és vállalkozásainak szak
képzési hozzájárulását intézményesen gyűjtő és a 
szakképzést folytató intézmények szolgáltatásait 
kiajánló tevékenységre van szükség.

Választékot pályaválasztáshoz
A régióban a pályakezdő fiatalok igen nagy 

számban nem kívánják megtanult szakmájukat, 
képzettségüket folytatni. Az esetek túlnyomó 
többségében a nem megfelelő pályadöntés mögött 
az önismeret hiánya, vagy a pályák, képzések nem 
megfelelő színtű ismerete húzódik meg. A tapasz
talatok azt mutatják, hogy a megfelelő színvonalú 
tájékoztatás, a pályaorientáció, a pályaválasztási 
tanácsadás javíthat ezeken a jelenségeken. Szükség 
van egy olyan központi rendszerre, amely tényleges 
választási lehetőséget kínál a tanulók számára. 

A szakképzést végző intézmények együttmű
ködése jelenleg esetleges, szervezetlen. Emiatt 
egymásról (egymás diákjairól, tevékenységéről, 
terveiről, lehetőségeiről és a szorosabb együtt
működésben rejlő új lehetőségekről) keveset 
tudnak. Ez a diákoknak is hátrányos, mert a 
rendszer szegmensei közötti mobilitásuk során 
magukra vannak hagyva, tájékozatlanok, nem 
használhatják ki a lehetőségeiket.

Mi lesz új a rendszer kialakítása után?
Az iskolai rendszerű szakképzésben a szakmai 

kínálat, a kapacitáskihasználtság közös tervezése, 
szervezése fog történni a TISZK kereteiben mű
ködő iskoláknál. A Délalföldi Regionális Képzési 
és Fejlesztési Bizottság stratégiai határozatait 
végrehajtva a TISZKet létrehozó társaság meg
határozza a szakképzési évfolyamokon indítható 
osztályok számát, az egyes szakképzésekben a 
beiskolázási keretszámokat. 

A szakképzési hozzájárulásra kötelezett vállal
kozások 2008. szeptember 1jétől nem közvetle
nül a szakképző iskolákkal, hanem a TISZKet 
működtető társasággal köthetnek csak támogatási 
szerződést. A pénz továbbra is az iskolákhoz kerül, 
azonban a társaság dönt, a régiós stratégiai célo

kat is figyelembe véve, a begyűjtött szakképzési 
hozzájárulás elosztásáról. Elkerülhetőek lesznek 
ezzel a párhuzamos fejlesztések, hatékonyabban 
lehet felhasználni a támogatásokat. Olyan nagyobb 
volumenű beruházások is megvalósíthatók lesznek, 
amit egyegy iskola sohasem lenne képes megoldani 
a közös összefogás nélkül.

A szakképzés intézményi feladatmegosz-
tással fog történni

A „Milyen gyakorlati modulokat célszerű 
közösen szervezni?”, a „Hol van közös képzési 
kapacitáskihasználásra lehetőség?”, a „Hol vannak 
közös képzési szakaszok?” kérdésekre történő 
válaszadás a közös adatbázisok és egyeztetések 
segítségével. A jobb szakoktatói kihasználást, 
közösen tervezett fejlesztést fogja szolgálni a 
humánerőforrásfejlesztési stratégia. 

A gazdaság igényeinek megfelelő szakképzési 
struktúra kialakítását elősegítő döntések alapfelté
tele a megbízhatóan működő információrendszer 
és a gondos döntéselőkészítő tevékenység. A 
megalapozott döntéshez szükség van a hely
zetelemzésre, az iskolarendszerű szakképzésből 
kikerülők összetételének ismeretére, a képzési 
kibocsátás rövid és középtávú prognózisára, 
amely ezen adatbázis felhasználásával készül.

A gyakorlati képzés területén erősödni fog 
a tanulószerződéses képzési rendszer. A cél az, 
hogy amely szakmákban ez lehetséges, az iskolai 
tanműhelyekben csak az alapozás történjen, a 
gyakorlati idő nagyobb részét üzemi környe
zetben teljesítsék a tanulók, itt mélyítsék el az 
ismereteiket. 

A felnőttképzés területén a képzés és átképzés 
szakirányainak minél pontosabb, körültekintőbb és 
a piaci igényekhez igazodó meghatározása hosszú 
évek óta igényként jelentkezik a munkaerőpiac 
minden szereplőjénél. A TISZK szolgáltatásaival 
nagyobb lehetőségekkel, rugalmasabban alkal
mazkodva az egyéni igényekhez lehet szervezni 
a saját dolgozók képzését.

Mi a biztosíték a tervek megvalósulására?
Mindenekelőtt az a nagyszerű összefogás, amely

lyel az egész Csongrád megyére és Orosházára 
kiterjedő szakképzésszervezési társaság létrejött. 
Az 1000 Mester Szakképzésszervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft.t kilenc fenntartó: 
Szeged MJV önkormányzata, Csongrád megye 
önkormányzata, Hódmezővásárhely MJV önkor
mányzata, a Szegedi Tudományegyetem, Orosháza 
város önkormányzata, Mórahalom város önkor
mányzata, a Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány, 
a „Szegedi Katedra” Oktatási Alapítvány és a „Szi
nergia” Gazdasági Oktatást Támogató Alapítvány 
alapította. A tagok által fenntartott szakképző 
iskolák kapcsolatrendszere, a gazdálkodó cégek 
támogatása, a tanárok szakmai tudása, a meglévő 
műhely és eszközpark további biztosíték arra, 
hogy nagyobb szervezettséggel megvalósíthatók 
az elképzelések. A társaság elérte első eredményeit 
is: a szakképzésszervezési rendszer kiépítéséhez 
és az infrastruktúra fejlesztéséhez két pályázaton 
is nyert, a támogatás mértéke 1,3 milliárd forint. 
Ezek a pályázatok kétéves futamidejűek, de hatásuk 
reményeink szerint jóval hosszabb távú lesz. 

Solticzky József
ügyvezető igazgató

1000 Mester Nonprofit Kft.
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2008ban 415 ellenőrzést végez
tünk, ebből bemeneti ellenőrzés 96 
volt. Ennek keretében szakértőink 
olyan képzőhelyekre látogattak, 
amelyek ebben az évben kezd
tek tanulóképzéssel foglalkozni, 
vagy a vállalkozás körülményei
ben történtek változások, vagy új 
szakma bevezetésére került sor. A 
vállalkozások az ellenőrzések ered
ményeképpen képzési határozatot 
kaptak, ez teszi számukra lehetővé 
a tanulók gyakorlati felkészítésének 
jogszerű folytatását. 

Jelentős számú volt az úgyneve
zett „emelt szintű” – akkreditációs 
– ellenőrzések száma is, 254 gya
korlóhelyet érintett. Ebben az 
ellenőrzési fázisban a képzőhely 
és a gyakorlati oktató felkészült
ségét vizsgáltuk, minősítettük. Azt 
tapasztaltuk, hogy a szakképzésbe 
bekapcsolódó vállalkozások tuda
tosan készülnek fel a gyakorlati 
oktatásra. A képzőhelyek megfe
lelnek a szakmai és vizsgakövetel
ményekben megfogalmazott tárgyi 
feltételeknek, a gyakorlati oktatás
sal megbízottak pedig dokumentált 
és a gyakorlatban is ellenőrizhető 
szakmai felkészültséggel rendelkez
nek. Az ellenőrzésben részt vevő 
szakértők és kamarai képviselők 

A Csongrád Megyei Kereske
delmi és Iparkamara, valamint 
a Humán Szakemberek Orszá
gos Szövetsége pártolásával 
működő humánklub február 
17-én 15 órától tartja követ
kező összejövetelét Szegeden, 

a kamara székházában (Párizsi 
krt. 8–12.)

Az előadás témája: 
Az outplacement előnyei és 

gyakorlati tapasztalatai.
Előadó: Hegyes Erika, a  Trenk

walder Szegedi Iroda vezetője.

Kedves Fiatalok!
Immár kilencedik alkalommal jelenünk 

meg „kamarai tájékoztató füzetünkkel”, hogy 
hasznos tanáccsal, lehetőségekkel segítséget 
nyújtsunk egy életre szóló fontos döntésetek, 
a pályaválasztás előtt.

Ismertetjük azokat a gyakorlati szakképző 
helyeket, ahol jól felkészült szakemberek irá
nyítása mellett tanulhatjátok meg a választott 
szakmátokat, valamint a térségi szakelméletet 
biztosító szakképző iskolák nevét, pontos 
címét.

Hogyan válasszatok szakmát?
−	  Család szakmai tradíciójának átgondo

lása,
−	  gazdaságban, munkaerőpiacokon való 

elhelyezkedés lehetősége különböző szak
mákban

−	  munkaerőpiaci igényekről való tájéko
zódás

−	  részvétel pályaválasztási tanácsadásokon, 
börzéken

   – saját képesség reális felmérése (érdek
lődési kör, fizikai képesség)

−	  üzemlátogatások lehetőségének kiak
názása (szervezett vagy egyedi formában)

E néhány javaslatból is kitűnik, hogy nagy 
körültekintést igényel első lépésetek megtétele 
a munka világa felé, melyhez kérjétek szüleitek 
segítségét, támogatását.

Ne feledjétek el a szakmai alapok megis
merése után az önálló munkavégzésre való 
törekvést a megújuló technikák, technológiák 
szükségszerű befogadását, az állandó képzés, 
átképzés, önképzés szükségszerűségét. Mindezt 
idegen nyelv megszerzésével, megtanulásával 
párhuzamosan, hogy egy jól képzett, állandó 
tanulni vágyó kiváló szakember váljon belő
letek, hogy megálljátok a helyeteket „határon 
innen, határon túl” egyaránt.

Tisztelt Szülők, Kedves Fiatalok!

Tudjuk, hogy most különösen nagy felelősség 
hárul Önökre gyermekeik pályaválasztásának 
segítése alkalmából.

Mégis arra kérjük Önöket, hogy ne a volt 
saját álmuk, vágyuk megvalósítását próbálják 
gyermekeikre erőltetni, hanem ismerve a 
képességeiket, érdeklődési körüket, a világ
ban történő elhelyezkedési lehetőségeiket 
figyelembe véve, segítsék őket döntésük 
meghozatalában.

Ehhez kívánunk Önöknek a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nevében 
jó egészséget, gyermekeiknek sok sikert és 
eredményes tanulást.

(A kiadvány megjelenése 2009. február 
közepén várható.)

Kesztyűs Lajos
szakképzési tanácsadó

Ebben a tanévben is megren
dezésre kerülnek a kamara által 
felügyelt szakképesítésekben a 
gyakorlati szintvizsgák. A szakké
pesítések szakmai és vizsgáztatási 
követelményeikben meghatározott 
időben történik a bonyolítás. Ebben 
a tanévben egy hónap csúszással 
indultak, de a félévkor aktuá
lis vizsgák január 20. és február 

20a közötti időben meg fognak 
történni. Ebben az időszakban 18 
szakképesítésben lesz szintvizsga, 
összesen 34 vizsgahelyszínen. A 
további – zömében építőipari 
szakmák – szintvizsgája május 
hónapban lesz.

Ebben a tanévben várhatóan 
630 tanulót érint a gyakorlati 
szintvizsga.

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara ismét megrendezi 
az általa felügyelt 16+11 szak
mában a szakma kiváló tanulója 
versenyt, melynek elődöntője a 
területi kamarák szervezésének 
keretében zajlik. 

Csongrád megyében összesen 79 
tanuló jelentkezett az SZKTVre 
asztalos, ácsállványozó, cukrász, 
épületburkoló, gázvezeték és ké
szülékszerelő, hegesztő, kereskedő, 
kőműves, nőiruhakészítő, pincér, 
szakács, szellőző és klímaberen
dezés szerelő, szobafestőmázoló és 
tapétázó, villanyszerelő, valamint 
vízvezeték és központifűtéssze
relő szakmákban.

A verseny döntőjét 2009. április 
22–24. között rendezik meg Bu
dapesten a Hungexpo területén, 
melyre a versenyzőkön kívül több 
ezer diákot is várnak.  A háromnapos 
rendezvényen a versenyek mellett 
színes programokkal, koncertekkel, 
kvízműsorokkal, nyereményjátékok
kal várják az érdeklődőket.

A verseny elsősorban a gyakor
lati tudást díjazza, az elődöntők 
eredményébe pedig beleszámít 
a gyakorlati szintvizsgák ered
ménye is.

A versennyel kapcsolatban tájé
kozódhatnak a www.szakmasztar.
hu weboldalon.

Dankó Viktória

értékelése szerint állítottuk ki a 
„Tanúsítványt”, amely lehetősé
get biztosít a gazdálkodóknak a 
képzéssel kapcsolatos költségeik, 
a szakképzési hozzájárulás elszá
molására. 

Folytattunk évközi ellenőrzé
seket is, ezeket elsősorban az új 
OKJvel kapcsolatos változások 
indokolták. 

A vizsgálódások alkalmával 
apróbb hiányosságok természe
tesen felmerültek, amelyekre a 
szakértők felhívták a gazdálkodók 
figyelmét. Az Oktatási Igazgatóság 
szakképzési tanácsadói a későbbi
ekben a hiánypótlást figyelemmel 
kísérik. 

2009ben is folytatjuk a gya
korlóhelyekkel az ellenőrzések 
révén is fenntartott kapcsolatain
kat. Az ellenőrzésekhez ebben az 
évben is forrást biztosít a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara. Ez
úton is kérjük a vállalkozásokat, 
hogy az emelt szintű ellenőrzéshez 
nyújtsák be igényeiket írásban 
kamaránknál. 

És végül: a szakképzésben bekö
vetkező változások miatt ajánljuk 
tanácsainkat, segítségünket minden 
képzésben részt vevőnek. 

Siposné Magony Mária

Ellenőrzésekkel az eredményesebb gyakorlati oktatásért

Ajánljuk tanácsainkat, 
segítségünket

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási 
Igazgatósága szakképzési feladatai között 2008-ban is a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara célkitűzéseinek megfelelően vett részt 
a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati oktatási helyeken 
folyó képzés ellenőrzésében. 

Megkezdődtek a Szakma Kiváló Tanulója verseny megyei elődöntői

Keressük a szakmák  
ifjú sztárjait

Szintvizsga 2008/2009-ban

Humánklub

Szakma- és gyakorlati képzőhely választás 2009/2010
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Az oktatási reformok halaszthatatlanok, a hu
mán erőforrástermelő rendszerek lejtmenetben 
vannak, a „zöld könyv” a reformról a döntéshozók 
előtt! A hosszú évtizedekig uralkodó „paternális” 
(atyáskodó) állam iskolarendszerében nem volt 
szükség olyan – ma létfontosságú – képességek 
átadására, mint az önállóság, vállalkozókészség, 
közösségépítés, önképzés és még sok más, ma 
a siker feltételeként feltételezett képesség. A 
tananyagok összeállítói nem gondolták fontos
nak ezen és hasonlóan alapvető képességeket 
az élethosszig tartó munkahely és az állandó 
vásárlóértékű nyugdíjak korában.

A cikkíró legelső fejezete rögtön találó: Azonnal 
lépni kell! Hogy miért is? A történelem  számos 
példával igazolja, hogy a válság lehetőségeket is 
teremt azoknak, akik a kilátásokat fürkészik, és 
megvan bennük a bátorság az új irányokba tett 
lépések megtételéhez!

Az információ, a tudás, a képesség 
és a munkaviszony

Mint azt dr. Tóth István cikkében leírta, nap
jainkban a világot kettéosztó vonalak valóban a 
tudás, pontosabban a tanulási képesség mentén 
húzódnak. Ezeket azonban – ellentétben a jöve
delmekkel – nem lehet egyszerűen kiegyenlíteni. 
Manapság a fizikai munka nem sokat ér, és a 
„tej föle” az úgynevezett tudásiparosoknak jut. 
Az iskolában megszerzett tudás azonban már 
gyakran az iskola befejezése után 23 évvel 
elavultnak számít.   

Gyökeresen megváltozik a munkavállalók 
helyzete is, sőt maga a munkavállalói státus is 
erodálódik. Az „életfogytig tartó” munkaviszony
nak (hacsak nem alapítunk saját vállalkozást!) 
– úgy tűnik – lejárt az ideje. Az alkalmazotti 
lét sürgető késztetéseinek hatására az egyénnek 
folyamatosan képeznie kell magát a jövőben, és 
értékké emelkedik, hogy újra és újra megújítsa 
tudását, felfrissítse ismereteit más területeken 
is! A jövő talán legfontosabb elvárása a mun
kavállalótól a váltáshoz szükséges bátorság és 
készség. Az amerikaiak ezt már régóta „change 
management”nek, (változásmenedzsmentnek) 
nevezik. Gerken német jövőkutató trendme
nedzsmentnek nevezi ezt a jelenségcsoportot. 
Nálunk a pályaválasztói tanácsadó rendszernek 
kell ezt a késztetést közvetítenie a pályára lépni 
szándékozók, a munkát keresők felé!

Mindezek eredményeképp került a köztudatba 
az élethosszig tartó tanulás (Life Long Lear
ning) fogalma, mely hűen fejezi ki az egyéntől 
– napjainkban és a jövőben fokozottan – elvárt 
követelményt, mely szerint állandóan meg 
kell majd változtatnia eredeti pályáját, hogy 
karrierje folyamatos átszervezésével ki tudja 
majd szolgálni a folytonosan változó piaci 
igényeket. A fogalom maga az Európai Unió 
2000es Lisszabonban megtartott értekezletén 
került napirendre, mint a tudás, a képességek 
és a kompetenciafejlesztés állandó eszköze, és 

A válság és esély valóban társak
– csak helyesen kellene értelmeznünk a jelzéseket –

Dr. Tóth István szakképzéssel kapcsolatos véleménye a Kamarai Futár 2008 decemberi számában jelent meg. Írásával 
nehéz lenne vitatkozni. A szerző szeretne olyan szervezeti változásokat látni a szakoktatásban, melyek biztosítanák 
az ebben a rendszerben képzettek részére is, hogy – szakmájuk révén – maguk és családjuk biztos megélhetéséről 
gondoskodni tudjanak. Annak ellenére, hogy magam nem az oktatás, hanem a marketing, és a nemzetközi szállít-
mányozás területén dolgozom, ismerősek érvei és ezzel más szakmák képviselői is így vannak. Napjainkban, oktatási 
intézményeink, nem igazán nyújtanak – tudnak nyújtani – megbízható életpályamodellt.

Magyarországon a 2007–2013as időszakra 
már kormánystratégia is született alkalmazására, 
annak az oktatási rendszerbe való beépítésére. 
Stratégia tehát már van! 

Csak az egész ismerete számít
A tudás, a képességek és a kompetencia meg

szerzésének és fejlesztésének folyamatai körül 
azonban máig sok a félreértés, néha tévhit ne
hezíti a tisztánlátást.

Napjaink gyakorlott internetes „szörfözői” például 
nem aggódnak, ha információt kell szerezniük, 
vagy letölteniük a „cybertér”ből, hiszen nem 
az a lényeges, hogy tudást töltsön le, hanem csak 
információra van szüksége. Nem a tudás meg
szerzésének igénye készteti a kutatásra, csupán 
pillanatnyi érdeklődése. A megszerzett információ 
ellenőrzésére, kipróbálására, pedig ritkán szán időt. 
Az ilyen „információszerzés” nem számít valódi 
tudásnak, hiszen csupán felszínes, amolyan „vir
tuális tudás” mint az  információ, amit megkapott. 
A szakemberek szerint ugyanis tudásnak „csak az 
egész ismerete számít”, amibe beleértendő a meg
ismerési képesség mellett, annak használatának és 
alkalmazásának képessége is, amit viszont hosszú, 
tapasztalati folyamat kell hogy megelőzzön. 

Ezt az „ismeretek alkalmazására való képes
séget” hívják kompetenciának. Ezt pedig tanulni 
kell, nem tölthető le az internetről! Nehezíti a 
helyzetet, hogy a tudás átadása nem feltétlenül 
tartalmazza a megismerési képesség átadását is, 
amely az adott tudás létrehozásához kell. 

A kompetencia
Azok a változások, melyek a gazdaság, társa

dalom területén az utóbbi 20 évben történtek, 
merőben más kompetenciákat kívánnak a siker 
eléréséhez az egyénektől, mint a korábbi évtize
dekben. De mi is az a kompetencia?

„Az életfogytiglani tanulás lényege, hogy ott 
és akkor másra lesz szükség, mint itt és most. 
A kompetencia „tudni, miként interpretálni”t 
jelent. A kompetens ember nemcsak ismeri a 
diszciplina szabályait, hanem azt is tudja, hogy 
miként és mikor kell azokat alkalmazni. A kom
petencia nem egy tulajdonság, hanem egy viszony 
a tudás és annak birtokosa között. Az emberi 
kompetencia nem másolható le pontosan. 

Mindannyian saját kompetenciánkat fejleszt
jük ki – gyakorlattal, hibákon, töprengéseken 
és ismétlésen keresztül. Az intuíció sohasem 
szavakba önthető. Több mint a tudás” – írja 
Baracskai Zoltán (Követő nélkül nincs vezető. 
Myrror Média 2004) 

Nos mint az eddigiekből is kiderül, csakis 
a gyakorlat az, ami kompetenssé teszi a tudás 
alkalmazóját! Különösen a „kompetencia alapú 
oktatás” bevezetése az, ami révén felértékelődnek 
azok a személyek, akik tudása nem lelhető fel a 
könyvtárak, vagy a Google kínálatában, csakis 
az ő fejükben! Mindezek alapján pedig az is 
nyilvánvaló, miért szükséges az élethosszig tartó 

tanulás azok részére, akik sikeresek szeretnének 
lenni, és miért fontos a tudás alkalmazásának 
beható ismerete, azaz a gyakorlat. 

A gyakorlat során keletkezhet az a sikerérzet 
a tanulókban, mely elkötelezheti őket egyegy 
szakma mellett, s ez az elkötelezettség kölcsönöz
het szakmai alázatot és odaadást, kreativitást és 
kitartást tudásvágyuknak. Az ilyen ember tűzi ki 
aztán saját maga a céljait, és kezd dolgozni azok 
megvalósításán. Ez maga az önmegvalósítás, mely 
a szakemberek szerint is a boldogság elérésének 
legbiztosabb útja.

A „kompetencia alapú oktatás” azt hirdeti 
saját nevében is, hogy a tanuló rengeteg várható 
élethelyzettel meg fog ismerkedni és ily módon 
tanulhatja meg a szakma „csínjátbínját”. Ez pedig 
a tananyagok folyamatos megújulása révén a 
gyakorlási lehetőségek kimeríthetetlen tárházát 
kell hogy nyújtsa az érdeklődőknek. 

A kamara szerepének újraértékelése 
a tanulási folyamatokban

A kötelező tagság, vagy regisztráció beveze
tése halaszthatatlan. A  régiós piac gazdasági 
szereplőinek „láthatóvá tétele” elengedhetetlen, a 
becsületesen dolgozó tagok munkáját lehetetlenítik 
el a „fantomok”. Döntés hiányában nem tudjuk 
betartatni az etikai szabályokat sem! 

A felnőttoktatásban való részvétel fokozása 
révén a legújabb tudást kell átadni a vállalko
zók részére! A tudás folyamatos megújításának 
megkönnyítése tagjaink részére elengedhetetlen. 
A kamarának az eddigieknél is nagyobb mérték
ben kellene a szakmák valódi fórumává válnia! 
Meg kell ismernünk a vállalkozók, vállalkozások 
legégetőbb problémáit és együttesen kialakítani 
olyan szolgáltatási palettát, mely segíteni képes 
a megye mikro és kisvállalkozóit sikeres piaci 
munkájukban. 

A kkvk tanuló központjává és információs 
pályaudvarává kell válnunk. A vállalkozóknak ezen 
rétege nagyon kevés információval rendelkezik 
piacáról, hiszen a saját marketingszervezettel 
rendelkező nagyvállalatoknak is egyre nagyobb 
erőfeszítésébe kerül a piaci igények rendszeres 
figyelemmel követése, elemzése. A beszerez
hető, megbízható piaci információk már ma is 
létfontosságúak, a vállalkozások döntéshozatala 
és üzleti tervezése szempontjából. A tanulás és a 
hálózatosodás az európai üzleti folyamatokban 
egymást erősítő, feltételező hatások! 

Befejezésül pedig talán Mauró F. Guillen, a 
Warton School professzorának menedzsmentet 
oktató aktuális szavai: „Akárcsak a fellendülés-
nek, a recessziónak is éppúgy vannak nyertesei, 
mint vesztesei”!! Nekünk a nyertesek közé kell 
kerülnünk, s ez nem kevés feladatot jelent, mivel 
mint  a gazdaság lokális szereplőinek, elsősorban 
magunkra, közösségünkre kell hogy számítsunk, 
a tervezés és megvalósítás folyamataiban! 

Majoros János
vállalkozó
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A rendkívül nagy érdeklődés 
mellett zajló rendezvényen dr. 
Szűcs Edit az APEH Délalföl
di Regionális Igazgatóságának 
osztályvezetője tartott előadást a 
személyi jövedelemadó, áfa, járu
lékok, illetve az adózás rendjének 
2009 évi változásairól.

Az előadás az állandó meghatal
mazással kapcsolatos tudnivalók 
ismertetésével kezdődött.

2009. január 1jétől az állandó 
meghatalmazást az adózón kívül 
a meghatalmazott képviselő is 
bejelentheti az adóhatósághoz. 
Az állandó meghatalmazás be
jelentésére a 09VAMO nyomtat
vány szolgál, amelyet kizárólag 
az APEH internetes honlapjáról 
lehet letölteni, kitölteni pedig az 
ott található nyomtatványkitöltő 
programmal. Az állandó meg
hatalmazás adóhatósági nyil
vántartásba vételéhez – mivel a 
nyomtatvány csak bejelentésre 
szolgál – az eredeti állandó meg
hatalmazást is mellékelni kell; 
a rajtuk szereplő adatoknak, a 
meghatalmazott által ellátható 
ügycsoportoknak egyezniük kell. 
Az állandó meghatalmazást az 
adóhatósághoz kizárólag postai 
úton, vagy személyesen, az ügy
félszolgálatokon lehet bejelenteni, 
elektronikus úton nincs rá lehe
tőség. Amennyiben az állandó 
meghatalmazást, megbízást az 
adózó képviselője jelenti be, az 
adóhatóság a bejelentésről az 
adózót írásban értesíti.

Az előadásból kiderült, hogy 
véglegesítődött a TEÁOR kódok 
átsorolásának határideje. A 2009. 
évi első adómegállapítási idő
szakról szóló adóbevallással (az 
éves bevallásra kötelezett adózók 
esetében a 2008. évről benyújtandó 
éves adóbevallással) egyidejűleg 
kell a tevékenységi kör megfelelő 
módosítását változásként bejelente
ni az állami adóhatósághoz. Tehát 
aki 2008ban a TEÁOR változás 
miatt nem kérelmezte a módosí
tást a cégbíróságon, annak 2009 
február közepéig kell bejelentést 
tenni az APEHhoz.

Dr. Szűcs Edit kiemelte a keres
kedelmi és iparkamara szerepét 
a TEÁORt érintő jogszabályvál
tozások terén elért eredménnyel 
kapcsolatban. 

Adóváltozásokról Hódmezővásárhelyen
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hódme-

zővásárhelyi Városi Szervezete „Adóváltozások 2009” címmel 
előadást rendezett Hódmezővásárhelyen az SZTE Mezőgaz-
dasági Karán. 

2009. január 1jétől, ha az 
adózónak az adott bevallási 
időszakban nem keletkezett 
adókötelezettsége, akkor nullás 
adóbevallás benyújtása helyett az 
adózó az adóbevallással egyen
értékű nyilatkozatot tehet. Így az 

adóhatóság követni tudja, hogy 
az adózó mulasztás  miatt nem 
adta be bevallását, vagy azért 
mert az nullától eltérő adatokat 
nem tartalmazott  volna.

Ezen túl a munkáltatóknak egy 
plusz adatot is fel kell tüntetni a 
bérjegyzéken arra vonatkozólag, 
hogy a munkavállalótól előző 
hónapban levont járulékok be
fizetésre kerülteke.

Megszűnik az osztalék adóz
tatásának 35 százalékos kulcsa, 
és a magánszemély osztalékból 
(osztalékelőlegből) származó 
jövedelme teljes egészében 25 szá
zalékkal adóköteles. Ezen szabály 
mind az egyéni, mind a társas 
vállalkozókat már 2009ben is 
érinti, hiszen a 2009ben kifizetett 
(akár a 2008as év terhére, akár a 
korábbi évek terhére) osztalék már 
a módosított szabályok szerint 
kizárólag 25% szjamértékkel 
adózik.

A február 1jétől hatályba lépő 
változások közül elsőként kiemelte 
azt a törvényi kötelezettséget, 
mely szerint az evaalany beszer
zéseihez kapcsolódó számlákat 

az adó megállapításához való jog 
elévüléséig meg kell őrizni.  

Az adószám felfüggesztéséről 
elmondta, hogy az adózó adószá
ma akkor is felfüggeszthető lesz, 
ha a tértivevénnyel küldött hivata
los adóhatósági iratot egymás után 
kétszer sem sikerül teljesíteni. 
Sikertelen a kézbesítés akkor is, 
ha a küldeményt a levélszekrény 
hiánya, vagy elégtelensége miatt 
nem lehet kézbesíteni.

Az előadásból az is kiderült, 
hogy február 1jétől az adóked
vezményre jogosító igazolások 
kiadásának határideje az adóévet 
követő év január 31e helyett 
az adóévet követő év február 
15e lesz.

Dr. Szűcs Edit a cégautóadózás 
szabályainak ismertetésével zárta 
előadását. A törvény értelmében 
2009. február 1jétől az szja rend
szerében megszűnik a cégautóadó, 
az új cégautóadó szabályozása a 
gépjárműadótörvénybe került 
áthelyezésre.

Az szjatörvény 1. számú mel
lékletének egy új, 8.37. pontja 
alapján adómentes természet
beni

juttatás a kifizető, külföldi 
székhelyű jogi személy, egyéb 
szervezet által biztosított személy
gépkocsi magáncélú használata, 
továbbá azzal összefüggésben 
úthasználatra jogosító bérlet, jegy 
juttatása. 2009. januárra még a 
2008as szabályok alapján kell 
a cégautóadót megfizetni. 2009. 
február 1jétől az új cégautóadó 
vagyoni típusú adó. A személy

gépkocsit az új szabály szerint adó 
terheli, ha nem magánszemély a 
tulajdonosa (evás társas vállal
kozóknak is kell fizetni), vagy 
magánszemély a tulajdonosa, de 
bárki költséget számol el utána. A 
személygépkocsi tulajdonlásával 
(pl. biztosítás, szervizköltség), 
használatával (pl. üzemanyag
költség) kapcsolatos bármilyen 
költség elszámolása cégautóadó
kötelezettséget keletkeztet. Nem 

kell azonban cégautóadót fizetni, 
ha a magánszemély tulajdoná
ban álló személygépkocsi után 
kizárólag kiküldetési rendelvény 
alapján hivatali, üzleti utazás 
költségtérítése címén számolnak 
el a futott kilométer alapján költ
séget, továbbá nem kell fizetni 
a magánautóval munkába járás 
költségeinek a munkaadó általi 
megtérítése esetén sem.

Az adó mértéke havonta 1600 
cm3 hengerűrtartalmat vagy 1200 
cm3 kamratérfogatot meg nem 
haladó személygépkocsi esetében 
7000 Ft, egyéb esetekben 15 000 
Ft. A cégautóadóból levonható az 
azon hónapokra eső, általa már 
határidőben megfizetett gép
járműadó, amely hónapokban 
a személygépkocsi után gépjár
műadó és cégautóadófizetési 
kötelezettsége is fennáll. Az adót 
önadózással negyedévente, a ne
gyedévet követő hónap 20áig 
kell bevallani és az APEHnak 
befizetni.

A rendezvény igen aktív kon
zultációval záródott.

Kiss Ivetta

A magyarországi TEÁORharcot dr. Hampel Tamás, a kamara 
vásárhelyi szervezetének elnöke vívta meg, maga mögött tudva a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara segítségét, befolyását, erejét. 
És nyert vele valamennyi vállalkozó.   

Hampel Tamás az ősszel úgy gondolta, elérkezett az idő, hogy végre 
ész és szakmai érvek alapján igényeljük, egyszer és mindenkorra 
legyen vége a TEÁOR számokkal kapcsolatos pénz és időrabló 
hercehurcának. Megírta az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 
Civilisztikai Kodifikációs Főosztályának (IRM) azokat az érveket, 
amelyek szükségtelenné teszik, hogy az okmányirodákban és a 
cégbíróságoknál a TEÁOR számokat is nyilvántartsák. Dr. Parragh 
László vezetésével az MKIK habozás nélkül felvállalta, hogy az ügy 
markáns szószólójává válik. Valamivel több mint egy hónappal később 
az IRM előállt egy jogszabályszövegtervezet vázlatával, ami teljesen 
megfelelt azon elvárásoknak, amelyeket ez ügyben kérnek és elvárnak 
a vállalkozások. Változtattak a jogszabályon. Amit tehát nem sikerült 
korábban több alkalommal sem megfelelően szabályozni, az most 
végre sikerült – Hampel Tamás és a kamara segítségével. 

Hampel megnyerte a TEáOR-csatát
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Közbeszerzési törvénymódosítás
A 2008. évi CVIII. törvény módosította a közbeszerzésekről szóló 

2003. évi CXXIX. törvényt. A törvénymódosítás több lépcsőben lép 
hatályba, részben 2009. április 1jén, részben 2010. január 1jén, illetve 
2010. július 1jén. A törvénymódosítás a Magyar Közlöny 187. számában 
jelent meg, melyről kamaránk a tavasz folyamán ismertető rendezvényt 
szervez tagjainak.

Jövedéki rendeletmódosítás – standolási kötelezettség 
a vendéglátóiparban

A pénzügyminiszter 38/2008. (XII. 31.) PM rendeletével módosítot
ta a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös 
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendeletet. A rendelet értel
mében 2009. február 1jétől a vendéglátóipari üzletek készletforgalmi 
nyilvántartást kötelesek vezetni az általuk készletezett és forgalmazott 
zárjeggyel ellátott alkoholtermékekről (pl. vodka, whisky, pálinka, egyéb 
röviditalok). A nyilvántartási kötelezettséget előíró jogszabály nem 
vonatkozik a sörre, a borra, a pezsgőre és a köztes alkoholtermékekre. 
Az italokra vonatkozólag összesítetten (tehát nem választékonként), leg
alább egy tizedesjegy pontossággal, literben rögzíteni kell az adott napi 
nyitókészletet, az adott napon beszerzett mennyiséget, az adott napon 
értékesített mennyiséget és az adott napi zárókészletet.

A készlet felvétele történhet úgynevezett standmércével, de ha a 
vendéglátó a napi értékesítés és beszerzés pontos adatával rendelkezik, 
akkor a mennyiség meghatározása egyszerű számításos módszerrel is 
elvégezhető. A nyilvántartás napi adatait legkésőbb a következő napi 
nyitva tartás kezdetéig – folyamatos nyitva tartás esetén a következő 
nap 9 óráig – kell bejegyezni. 

A készletforgalmi nyilvántartás vezetése történhet papíralapon, vagy 
számítógépes program segítségével. A papíralapú nyilvántartás lehet a vám
hatóság által rendszeresített, a vám és pénzügyőri hivataloknál és a regionális 
ellenőrzési központoknál megvásárolható formanyomtatvány, vagy a hatósági 
felügyeletet ellátó vám és pénzügyőri hivatal által hitelesített bármilyen 
sorszámozott, összefűzött nyomtatvány (pl. füzet). Ezenkívül a Vám és 
Pénzügyőrség honlapjáról letölthető egy készletforgalmi nyilvántartás minta is.  
Abban az esetben, ha a készletforgalmi nyilvántartás nem, vagy hiányo
san kerül vezetésre, mulasztási bírság kerül kiszabásra, melynek összege 
természetes személyek esetén 300 000 forintig gazdálkodók esetén 600 
000 forintig terjedhet. További információk a Vám és Pénzügyőrség 
honlapján a http://www.vam.hu címen találhatók. A rendeletmódosítás 
a Magyar Közlöny 2008. évi 192. számában jelent meg.

Könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba 
vételéért fizetendő díjak

A 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet a könyvviteli szolgáltatást végzők 
nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosítá
sáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző 
szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól szól. 

A módosítás értelmében a nyilvántartásba vétel díja 9000 Ft, az 
új igazolvány kiállítását eredményező adatmódosítás díja 2000 Ft. 
Amennyiben az adatmódosítás új igazolvány kiadását nem vonja maga 
után, a nyilvántartásban szereplő adat vagy adatok módosítása, valamint 
a nyilvántartásból való törlés díja 1000 Ft. Ha a kérelmező a hatósági 
erkölcsi bizonyítvány beszerzését a Pénzügyminisztériumtól kéri, a fenti
ekben meghatározott díjon felül a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 
külön jogszabályban meghatározott díjat is meg kell fizetni a kérelem 
benyújtásával egyidejűleg.

A rendelet 2009. február 14én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba 
lépést követően indult eljárásokra kell alkalmazni. A jogszabály a Magyar 
Közlöny 2008. évi 192. számában olvasható.

A telepengedélyezés rendje 2009-től
A jelenleg hatályban lévő, a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. 

(VI. 11.) kormányrendeletet 2009. március 31jétől teljes egészében 
felváltja, hatályon kívül helyezi a 358/2008. (XII. 31.) kormányrendelet. 
Az új rendelet „a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése 
alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, 
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól” címet 
viseli, és az 1. és 2. mellékletben felsorolt gazdasági tevékenység folyta
tására terjed ki. A rendelet különbséget tesz a csupán bejelentésköteles 
tevékenységek, valamint az engedélykötelesek között. Bejelentést követően 
a tevékenység végzése nyomban megkezdhető, míg ha engedélyezésre 
van szükség, az több időt vehet igénybe.

Az új rendelet szerint az 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari 
tevékenység csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben, vagy 
építményen belül önálló rendeltetési egységben (együtt: telep) az e ren
deletben meghatározottak szerint folytatható.

A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően 
folytatható:

a) az 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység;
b) a 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység;
ba) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, 

valamint
bb) nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy 

építményen önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő 
rendeltetéssel 6 hónapnál nem régebbi jogerős és végrehajtható haszná
latbavételi vagy végleges fennmaradási engedéllyel rendelkezik.

Az előző bekezdésben nem említett esetekben az ipari tevékenységet 
csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni. Bejelentéshez 
kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari 
tevékenység megkezdését megelőzően a 3. mellékletben meghatáro
zott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint 
illetékes, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról 
szóló törvényben meghatározott kistérség székhelye szerinti települési, 
Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél (a továbbiakban: jegyző) 
írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet. A telepengedély 
kiadására irányuló kérelmet a 4. mellékletben meghatározott adattartalmú 
formanyomtatványon a jegyzőhöz kell benyújtani.

A rendelet teljes szövege és mellékletei a Magyar Közlöny 2008. évi 193. 
számában tekinthetők meg. A telepengedélyezés új rendjéről kamaránk 
előreláthatólag március hónapban tart tájékoztató rendezvényt.

Környezetvédelmi termékdíj-rendeletek
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezet

védelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 2009. január 1jétől 
életbe lépő változásai elengedhetetlenné tették a végrehajtási jellegű 
rendeletek módosítását is. A Magyar Közlöny 2008. évi 188. számában 
jelent meg a 313/2008. (XII. 22.) kr. rendelet, mely a környezetvédelmi 
termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, 
valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. 
(IV. 11.) kormányrendeletet módosította, míg csak 2008. december 
31én, a Magyar Közlöny 193. számában került kihirdetésre a 31/2008. 
(XII. 31.) KvVM rendelettel módosított 10/1995. KTM rendelet. A 
környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos hatályos előírásokról és azok 
alkalmazásáról kamaránk márciusi termékdíjrendezvényén tájékoztatjuk 
az érdeklődőket.

Alkalmazható üzemanyagárak
Az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a Hivatalos Értesítő 3. számá

ban tette közzé a 2009. február 1je és február 28a között alkalmazható 
üzemanyagárak mértékét. Eszerint az 

•	 ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 229 Ft/l, 
•	 a gázolaj 243 Ft/l, 
•	 a keverék 253 Ft/l, 
•	 az LPT autógáz 159 Ft/l.
Ha az SZJA törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyag

költséget a közzétett árak szerint számolja el, akkor nem szükséges az 
üzemanyagról számlát beszerezni.

Jegybanki alapkamat
A Magyar Nemzeti Bank elnöke 2/2009. (I.19.) számú rendeletével 

módosította a jegybanki alapkamat mértékét. A rendelet értelmében a 
jegybanki alapkamat mértéke 2009. január 20. napjától 9,5%. Az MNB 
rendelet a Magyar Közlöny 2009. évi 7. számában jelent meg.
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Lengyelország

0902-01 Kórházakat egyszer használatos 
anyagokkal, orvosi, sebészeti eszközökkel 
(sebészeti kesztyű, ruházat, kötszer) ellátó 
lengyel cég kereskedelmi partnert keres.

G.C.Z.M. ZARYS Sp. z o.o. , PL41808 
Zabrze, ul. Pod Borem 18. , tel.: /+4832/
3760720, fax: 3760691, mobil.: /+48607/
995838, email: pawel_ossowski@zarys.
com.pl,  weblap: http://www.zarys.com.pl/ 
Kapcsolat: Pawel OSSOWSKI úr.

0902-02 MDF lapokat gyártó lengyel 
cég kínálja az általa gyártott terméket. 
Képkeretezőkkel, bútor- és nyílászáró 
gyártókkal/kereskedőkkel szeretné felvenni 
a kapcsolatot.

P.P.H.U. MIXPOL, Pl44352 Czyżowice, 
ul. Wiejska 38.,  email: mixpol@wb.pl  
Kapcsolat: Wł. CECOT úr.

0902-03 Sajt, tejtermék és tejpor gyártá-
sával foglalkozó lengyel cég nagykereske-
dőket, kereskedelmi partnert keres.

POLMLEK OLSZTYN SP. Z O.O. , Pl
10339 Olsztyn, ul. Poprzeczna 24., tel.: 
/+4889/5261752, fax: 5266185, email: 
biuro@polmlek.com , weblap: http://www.
polmlek.com/    Kapcsolat: Monika GÓR
NA úrhölgy.

0902-04 Lengyel cég ajánlja műanyag 
hulladék újrafeldolgozására alkalmas 
innovativ technológiáját. A végtermék: 
folyékony üzemanyag komponens vagy 
elektromos energia.

Firma AKROPOS, mobil: /+48697/
710794, email: agrobio@wp.pl

Kapcsolat: Włodzimierz STACHOLEC úr.
Csehország

0902-05 Konyhai termékeket gyártó 
cseh cég ajánlata: sziták/szűrők, sütőtepsik 
és cukrászkellékek, tapadásmentes tepsik, 
egyéb konyhai termékek (krumplinyomó, 
porcukorszóró, tésztaszűrő, habverő, liszt 
merőkanál) és dekoratív sütőformák.

BLEX, a.s.,Závodu míru 327/4; 360 17 
Karlovy Vary, Czech republic, tel.: +420353 
403 310, fax: +420353 449 687, web: www.
blex.cz email: Priplatova@blex.cz 

0902-06 Élelmiszer-ipari gépeket gyártó 
szlovén cég magyar partnereket keres. A 
cég által gyártott termékek: sajtgyártáshoz 
szükséges gépek (pasztőrözők, kádak, 
hárfák, prések, hűtőkádak, elválasztók, 
fermentálók), kis sajtgyártó gépek, tej-, 
illetve sörgyártó gépek.

Plevnik d.o.o., Podsmreka 24, SI 1356 
Dobrova pri Ljubljani, tel.: +3861/2561165, 
fax: +3861/2574422, web: www.plevnik.si 
email: info@plevnik.si

Hongkong, Kína
0902-07 Hongkongi kereskedelmi ügy-

nök a kínai piacon történő értékesítésre 
keres új termékeket.

South China Trading Agency, Unit B, 
7/F Bank Buiding, 102 Queen,s Road West, 
Hong Kong , web: http://www.schina.hk  
email: peter@schina.hk kapcsolattartó: 
Peter Choi

Ukrajna
0902-08 a) ungváron lévő 1,5 hektár 

telekre tervezett – félkész állapotban lévő 
– Pláza frekventált helyen tulajdonostól 
eladó. Teljes infrastrukturális lehetőség. 
Jelenlegi ár: 1,5 millió euró. b) ungváron 
lévő gyár, mely a Mercedes, a BMW, az 
Audi, és Porsche autókhoz gyártott és 
szerelt vezetékeket, kész átállni bármilyen 
fém- vagy műanyag termék gyártására. 
Bérbeadás és eladás egyaránt szóba jöhet. 
Gyártási terület: 2300 négyzetméter, föld-
terület: 3000 négyzetméter.

További információ: Pelehács Mihály, 
0630/4649067 email: gabor.mail.com@
gmail.com
ITD-H Ügyfélkapcsolati és 

Tanácsadó Központ
Az ITD-H Ügyfélkapcsolati és Tanácsadó 

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

Telefon: (1) 472-8150
0902-09 Dán cég ergonómiai termékek 

gyártója (ipari székek, ipari munkaasztal-
ok). Beszállítót keres az alábbi termékre: 
ergonomic bandages.

0902/E/DK1

0902-10 Észtországi cég műanyag sze-
metes zsákok gyártóit keresi: 250 literes, 
90x140 cm-es, hengerelve.

0902/E/EE1
0902-11 Amerikai cég keres lemezmeg-

munkálással foglalkozó cégeket, szerver- és 
egyéb számítástechnikai/telekommuniká-
ciós eszközök házainak gyártására.

0902/E/US1
0902-12 Török kereskedő cég az alábbi 

édesipari és feldolgozott élelmiszer-ipari 
termékeket keresi az uSA-ba történő érté-
kesítésre: csokoládé, cukorka, keksz, fűszer, 
tea, kávé, étolaj, ecet, üdítőitalok.

0902/E/TR1
Ausztria

0902-13 A Huber und Tarde asztalos 
üzem eladásra és bérbeadásra kínálja az 
alábbi 3 db ablakgyártó gépét: 1. SAC 
45F sarokmegmunkáló gép, (15 éves); 
2. GANNER Tirol zárfúró (10 éves); 3. 
GuBISCH hornyoló gép (20 éves). A 
három géppel két asztalos naponta 50 db 
thermo-ablakot tud legyártani. Irányár: 22 
000 euró. Bérleti díj: havi 500 euró.

Kapcsolat: Ecoplus International Ungarn 
GmbH, Szinte Zsolt, H1146 Budapest, 
Zichy Géza u. 5., tel.: +36 20 399 0237, fax: 
+361 220 0983, email: office.budapest@
ecoplus.at 

0902-14 Magyarországi projektlehető-
ségeket keres az alsó-ausztriai Biogest: A 
Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH 
második generációs biogáz üzemeket 
tervez, épít és üzemeltet. Az elmúlt évben 
32 db. 90-1000 kW teljesítményű és több 
mint 100 db 500-60 000 lakos egyenértékű 
üzemet terveztek. A cég Ausztriában, 
Csehországban, Szlovákiában, Lengyel-
országban és Magyarországon is tevé-
kenykedik. A magyarországi leányvállalat 
olyan állattenyésztőkkel és mezőgazdasági 
cégekkel keresi a kapcsolatot, akik biogáz 
üzem építésében gondolkodnak. A Biogest 
azon projektek iránt érdeklődik, melyek-
ben tulajdonjogot vásárolhat, továbbá a 
létrejövő  üzem későbbi üzemeltetését 
is átvállalja. Felmerülő kérdések esetén 
a cég magyarországi képviselője, Stefan 
Bäck, készséggel áll rendelkezésre magyar 
nyelven is.

BIOGEST Hungária Kft., Frankenburg 
út 2/D. 4. sz. üzlethelyiség, HU9400 Sop
ron, Magyarország, tel.: +36 30 7585819, 
email: office@biogestbiogas.hu web: www.
biogestbiogas.hu

Románia
0902-15 Üzleti lehetőségek a Curtici 

Arad Vámszabadterületen. A Curtici Arad 
Free Zone két területből áll: az egyik a ma-
gyar határ menti Curtici város közelében, a 
másik pedig Arad nyugati részén az Aradi 
Nemzetközi Repülőtér kifutópályájának 
közelében. 300 ezer négyzetméternyi terü-
letet tudnak koncesszióba vagy bérbe adni. 
A terület jó infrastruktúrával rendelkezik: 
vízelvezető és csatornahálózat, víz- és 
áramellátás, telekommunikációs hálózat, 
közvilágítás és úthálózat. Az övezet előnyei: 
korlátlan idejű áruraktározás (melynek 
ideje alatt az áru nem tartozik az import 
és kereskedelempolitikai szabályozások 
hatálya alá), vámmentesség, bizonyos te-
vékenységekre áfamentesség, tőke és profit 
külföldre vitelének lehetősége, pénzügyi 
műveletek keményvalutában, lehetőség az 
áru származásának megváltoztatására.

További információk: R.A. Administratia 
Zonei Libere Curtici Arad, 310001 Arad, 
Str. I. Grozescu nr. 5, Romania, telefon            /
fax: 0040257282434; 0040257285458, 
email:  zonaliberacurticiarad@yahoo.com 
web: http://freezone.arad.ro  contact person: 
Mrs. Adriana Chirilov.
Enterprise Europe Network

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

0902-16 Famegmunkálással foglalkozó 
cégek számára vágószerszámokat gyártó és 
javító olasz cég termékeit szeretné értéke-
síteni. Végfelhasználókat (fűrészüzemek, 

ácsok, fafeldolgozók stb.) és képviselőket 
keres.

0902-17 Lekvár és dzsem készítésével 
foglalkozó olasz cég disztribútorokat, 
ügynököket és képviselőket keres termé-
keinek értékesítésére.

0902-18 Előregyártott épületek terve-
zésével, gyártásával és összeszerelésével 
foglalkozó spanyol cég disztribútorokat 
keres.

0902-19 Fizioterápiás és rehabilitációs 
felszerelések gyártásával és viszonteladá-
sával foglalkozó olasz cég partnert keres 
kölcsönös gyártásra vagy tevékenységek 
outsourcingjára. Elsősorban olyan cégeket 
keres, melyek fából készült termékeket és 
komponenseket gyártanának számára. 
Az induló termék „swedish wall bar of 
wood” lenne, minimum 500 darab/év 
mennyiségben.

0902-20 Angol cég, mely kiállító vitri-
neket szállít kiskereskedelmi üzleteknek és 
kiállításokra, szeretné felvenni a kapcsolatot 
az általa szállított termékekhez használatos 
réz- és alumíniumkomponenseket legyár-
tani képes partnerekkel. A termék meg-
munkálására vonatkozó követelmény: „The 
products need to be finished in anodised 
aluminium, polsihed chrome, polished 
brass or black”. A terméket pótcsavarokkal 
és Allen kulccsal együtt kell csomagolni és 
címkézni. ( A gyártani kívánt termékekről 
képek rendelkezésünkre állnak.)

0902-21 Fürdőszobai és konyhai mér-
legek disztribúciójával foglalkozó angol 
cég vállalja olyan jó minőségű európai 
háztartási cikk márkák angliai és íror-
szági disztribúcióját, melyek illeszkednek 
az általa forgalmazott termékskálába. 
Pl. fürdőszobai termékeknél: WC-kefe, 
WC-papír tartó, törülközők, tükrök, für-
dőszobai gyógyszertárolók stb.; konyhai 
termékeknél: vízforralók, kenyérsütő, 
mikrohullámú sütő, nagy tálak, sütőtepsik, 
serpenyők stb.

0902-22 Indonéziából pálmaolajat im-
portáló angol cég szeretné a pálmaolajat 
Európában értékesíteni, s e cél meg-
valósításához keres együttműködő 
partnereket: a) egy finomítót a nyers 
pálmaolajhoz; b) pálmaolaj termékekkel 
és melléktermékekkel foglalkozó cége-
ket; c) pálmaolajból készült biodízellel 
foglalkozó cégeket.

0902-23 Örmény cég szeretné felvenni a 
kapcsolatot olyan gyümölcsfeldolgozó gép 
gyártóival, mely alkalmas gyümölcspüré 
és -por gyártására.

0902-24 Munka- és szabadidő-ruházatot 
gyártó horvát cég hasonló termékeket 
gyártó üzleti partnereket keres. A horvát 
cég kereskedelmi közvetítői szolgáltatását 
ajánlja, azaz külföldi márkák disztribúcióját 
vállalja a hazai piacon. Ezenkívül fran-
chise partnereket keres, érdekelt továbbá 
joint venture-ben és kölcsönös termelési 
együttműködésben.

0902-25 Lengyel kereskedelmi ügynök 
ajánlja közvetítői szolgáltatásait acélipari, 
építőipari, gépipari gyártók számára, 
melyek szeretnék termékeiket bevezetni a 
lengyel piacra vagy olyan KKV-k számára, 
melyeknek még nincs Lengyelországban 
ügynökük.

0902-26 Fa- és pellet tüzelésű fűtési rend-
szereket gyártó olasz cég hasonló területen 
(lakossági, ipari, hydro-thermo-sanitary 
fűtés) tevékenykedő disztribútorokkal 
szeretné felvenni a kapcsolatot. Elvárások a 
lehetséges partnerrel szemben: nemzeti és 
regionális értékesítési hálózat, raktárház, 
műszaki segítségnyújtás.

0902-27 Orosz cég orvosi sterilizációs 
felszerelések disztribútoraival és gyártóival 
szeretné felvenni a kapcsolatot a termékek 
oroszországi disztribúciója céljából.

0902-28 Környezetbarát babatermé-
kekkel (mosható pelenkák) foglalkozó 
francia cég alvállalkozókat keres mosható 
textilpelenkák gyártására.

0902-29 Kül- és beltéri elektromos 
lámpák és világítótestek gyártásával 
foglalkozó bolgár cég disztribútorokat, 
kereskedelmi ügynököket vagy képvise-

lőket keres termékeinek népszerűsítésére, 
forgalmazására.

0902-30 Munkaruha-gyártó makedón 
cég (3-4 ezer darab/hó kapacitás) meg-
rendelőket keres.

0902-31 Orvosi textiltermékeket gyár-
tó török cég külkereskedelmi szakértőt 
keres, aki elősegítené a cég exporttevé-
kenységének kiterjesztését. Orvosi termé-
kek: gipsz kötözőpólya (plaster of Paris 
bandages), stockinette, géz, rugalmas 
tapasz (medical elastic plaster), injection 
plaster, ragtapaszok (wound bandage), 
steril sebkötözők (sterile dressing fabric), 
Capsicum perforated plaster, rugalmas 
pólya (elastic bandage); egyéb termékek: 
fonalak, akril, skótmintás takarók (Scotch, 
arcylic blanket).

0902-32 Közterületeken kiállított nö-
vénykompozíciók gyártásával és értékesíté-
sével foglalkozó angol cég az alábbi cégekkel 
történő kapcsolatfelvételben érdekelt: 1. 
kiváló minőségű műnövények, bokrok és 
virágok beszállítóival; 2. kortárs, modern 
virág- és növénytartók beszállítóival sze-
retné felvenni a kapcsolatot azért, hogy 
szélesebb választékot tudjanak kínálni 
ügyfeleik számára.

0902-33 Litván cég nemezelésnél 
használatos Merino gyapjú gyártóival 
vagy beszállítóival szeretné felvenni a 
kapcsolatot.

0902-34 Örmény cég két szélturbinát 
szeretne vásárolni (600 KVT kapacitású). 
Olyan cégekkel keresi a kapcsolatot, melyek 
ilyen berendezésekkel foglalkoznak.

0902-35 Kiváló minőségű bababútorokat 
és szöveteket gyártó angol cég bababol-
tokkal szeretné felvenni a kapcsolatot, 
melyek vállalnák az angol cég termékeinek 
disztribúcióját.

0902-36 Angol cég antenna vázszerke-
zetek (frames for antennas) kelet-európai 
gyártóival szeretné felvenni a kapcsolatot. 
Az itt elkészített vázszerkezeteken dol-
goznának ők tovább Angliában. (Olyan 
kivitelező/építőipari cégek jöhetnek szóba, 
melyek kis építmények vázait/vázszerkezetét 
is le tudják gyártani.)

Technology offers and 
requests

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

0902-37 Title: Energy from waste
Abstract:A Polish SME is searching a 

technology of gasification and incineration of 
segregated waste with the aim of producing 
electrical and thermal energy. The company 
is open for any kind of cooperation including 
further research, development support, 
information exchange, licence agreement, 
technical cooperation, joint venture 
agreement or manufacturing agreement. 
(TECHNOLOGY REQUEST, ref.:08 PL 
61AJ 2RYU)

Detailed information:
h t t p : / / 1 6 0 . 4 4 . 2 5 1 . 1 0 /

m at c h i n g / c o mp l e t e r e c . c f m ? B B S _
ID=129558&COMPANY=633801

0902-38 Title:Interactive learning plat-
form for elementary schools based on 
multimice access

Abstract:A Czech company focused on 
educational technologies has developed an 
application enabling parallel connection of 
wireless mices to one computer. Up to 30 
devices can be connected to single computer. 
With help of special courseware applications 
children are integrated into computerized 
education, even if computer lab is not available. 
The multimice system makes teaching 
more attractive and effective. Company 
is looking for partners for commercial 
or license agreement collaboration. 
(TECHNOLOGY OFFER, ref.:09 CZ 0744 
2S4A)

Detailed information: http://160.44.251.10/
m at c h i n g / c o mp l e t e r e c . c f m ? B B S _
ID=129754&COMPANY=633801
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Rendezvény-visszajelző
Részvételi szándékomat előzetesen jelzem, illetve a konkrét dátummal 

megjelent rendezvények esetében egyben jelentkezem. Kérem az alábbi, 
általam X-szel megjelölt rendezvény(ek)ről további tájékoztatásukat 
megküldeni.
		Aktuális bevallási kérdések – február 17. (Bővebben ugyanezen az 

oldalon)
		Humánklub – február 17. (Bővebben a 11. oldalon)
		Kiútkeresés a válságból – február 24. (Bővebben ugyanezen az 

oldalon)
		Közlekedés, megújuló energiák – március 3. (Bővebben a 8. olda-

lon)
		Magyar–szerb vegyes kamara bemutatkozója – március 5. (Bővebben 

a 8. oldalon)
		ISO 9001:2009 – március 18. (Bővebben ugyanezen az oldalon)
A vállalkozás neve:  ..............................................................................
Címe:  .................................................................................................. .
Kontaktszemély:  ..................................................................................
Tel.: ................................................  Fax:  .............................................
E-mail: ................................................ .................................................
Kamarai regisztrációs szám: .........................     ..................................  
                                                                               Aláírás

A 2008. évi vállalkozói adó és 
járulékbevallásokról, valamint az 
elektronikus bevallás változásairól 
tájékozódhatnak az érdeklődők 
február 17-én  13–17 óráig a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara számviteli szekció
jának  rendezvényén Szegeden, a 
CSMKIK székházában (Párizsi 
krt 8–12.).

Előadók az APEH Dél-alföldi 
Regionális Igazgatóság munka-
társai: Nyilas Gábor osztályvezető, 
Orosz János főtanácsos,  Tárnyik 
Pálné főtanácsos, Tariné Deák 
Edit főtanácsos.

A rendezvény programja:
•	 Adóbevallás kitöltése Java 

használatával
•	 0853as bevallás kitöltésének 

ismertetése, konzultáció a témá
ban

•	 0801es bevallás kitöltése, 

feldolgozás közben felmerült prob
lémák

•	 0901es bevalláskitöltések, 
konzultáció a témában.

A rendezvényen való részvétel 
díja a Csongrád Megyei Keres
kedelmi és Iparkamara tagdíj- és 
szolgáltatási díj hátralékkal nem 
rendelkező tagjai számára 2000 
Ft/fő+áfa, hátralékkal rendelkező 
tagok, valamint nem kamarai 
tagvállalkozások számára 6000 
Ft/fő+áfa.   Az előadás a részt vevő 
könyvvizsgálók számára a CSMKIK 
igazolása alapján kreditponttal 
beszámítható továbbképzésnek 
számít.

Amennyiben rendezvényünk 
felkeltette érdeklődését, kérjük, 
jelentkezését (levélben, faxon, ema
ilben, vagy online, a kamara hon
lapján) február 16ig kamaránkhoz 
eljuttatni szíveskedjen. 

Petschnig  
a honlapunkon
Ahogy Petschnig Mária Zitától 

megszokhattuk, a számok és tények 
is képesek drámai erővel hatni a 
hallgatóságra. Pláne ha a mutatók 
olyan akrobatamutatványokra képe
sek, mint az elmúlt évben és idén. A 
Pénzügykutató Rt. főmunkatársának 
a világválsághoz vezető útról, illetve 
a magyar gazdaság helyzetéről tartott 
előadását következő számunkban 
ismertetjük részletesen. Az elő
adásról szóló hangfelvételt viszont 
máris meghallgathatják a kamara 
honlapján (www.csmkik.hu).

Tudja-e?
Futár-számok  

a honlapon
Tudjae, hogy a Kamarai 

Futár korábbi számai „visz
szafelé” is olvashatók? Jól 
használható archívumként 
lapszámaink 2007ig visz
szamenőleg megtalálhatók 
a kamara honlapján. Lapoz
gassák, forgassák interneten 
is a Kamarai Futárt! 

Nemzetközi hírű brit pénzügyi szakember 
a kamarában

Kiútkeresés a válságból
Az Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ és a Csongrád Me

gyei Kereskedelmi és Iparkamara vendégeként tart előadást Robert Brown 
professzor február 24-én 15 órától Szegeden, a kamara székházában 
(Párizsi krt. 8–12.)  

A Bank of England krízismenedzsment szakértője, aki az IMF gazdasági 
ellenőreként és a Price Waterhouse szakértőjeként is dolgozott a pénzügyi 
válság banki hátterének elemzésében. Brown professzor a jelenlegi válság 
sajátosságairól, kialakulásának mérföldköveiről, és a válság nagyságának 
megítélését szolgáló számokról, adatokról tart előadást. Szakmai véleménye, 
hogy egy új pénzügyi világrend kialakulásához vezet a mai helyzet, melynek 
sajátosságait azért célszerű megismernünk, hogy mielőbb versenyelőnybe 
kerülhessünk azon gazdaságokkal, vállalkozásokkal szemben, melyek ezt 
későn teszik vagy elmulasztják.

Robert Brown a délmagyarországi gazdasági szerkezet specialitásait 
is figyelembe véve igyekszik a válság megértésén túl a helyi gazdasági 
szereplők akciótervéhez is tanácsot adni.

Részvételi díj: hátralékkal nem rendelkező tagvállalataink számára 2000 
Ft, másoknak 4000 Ft.

Amennyiben rendezvényünk felkeltette érdeklődését, kérjük, jelentkezé
sét (levélben, faxon, emailben vagy online, a CSMKIK honlapján: www.
csmkik.hu) a kamarához eljuttatni szíveskedjék.

Bővebb információ: Pálmai Mária ágazati referens (62/486987, palmai.
maria@csmkik.hu)

2009 januárjában megjelent az MSZ 
EN ISO 9001:2009 szabvány negyedik 
kiadása. Ezzel kapcsolatban szervez 
kamaránk és az Enterprise Europe 
Network tájékoztató előadást ISO 
9001: Elégedett vevők, hatékony 
folyamatok.  ISO 9001:2008: A rend-
szer legfrissebb változásai címmel 
március 18-án (szerdán) 14–16 óra 
között a kamara székházában  (Párizsi 
krt. 812., Lednitzky terem).

Előadó: Bezenhoffer Zoltán tanács
adó, oktató – Bureau Veritas

Az előadás témái:
•	 A minőségirányítási rendszer 

jelentősége, előnyei a vállalat életé
ben

•	 Hogyan tehetjük hatékonnyá 
meglévő ISO 9001 rendszerünket?

•	 Milyen szempontokat mérlegel
jünk, ha még nincs, de be kívánjuk 
vezetni a rendszert?

•	 A vállalatvezetés szerepe a 
rendszer sikeres működtetésében

•	 ISO 9001:2008: a változás főbb 
elemei

Részvételi díj: hátralékkal nem 
rendelkező kamarai tagoknak 2000 
Ft+áfa, nem kamarai tagok részére 
4000 Ft+áfa.

Várjuk minden érdeklődő előze
tes jelentkezését az info@csmkik.
hu címen vagy telefonon kamaránk 
ügyfélszolgálatán. 

A hagyományos tavaszi beszá
moló küldöttgyűlést megelőzően 
kamaránk ismét megrendezi ta
gozati üléseit a megyében. A már 
meglévő időpontokat az alábbiak
ban közöljük. Az összes helyszínt 
és időpontot rövidesen kamaránk 
honlapján (www.csmkik.hu) és a 
február 16án, hétfőn megjelenő 
Délmagyarország/Délvilág Pénz 
beszél mellékletében olvashatják 
majd.

Kereskedelmi tagozat
Szeged – 2009. február 25., 15 

óra (Helyszín: kamarai székház, 
Szeged, Párizsi krt. 8–12.)

Ipari tagozat
Szeged – 2009. február 27., 14 

óra (Helyszín: kamarai székház, 
Szeged, Párizsi krt. 8–12.)

Kézműves tagozat
Szeged – 2009. március 4., 15 

óra (Helyszín: kamarai székház, 
Szeged, Párizsi krt. 8–12.)

Szolgáltató tagozat
Szeged – 2009. március 6., 14 

óra (Helyszín: kamarai székház, 
Szeged, Párizsi krt. 8–12.)

Hódmezővásárhelyi összevont 
ipari, kereskedelmi, szolgáltató és 
kézműipari tagozat

2009. március 5., 14 óra 
Helyszín:  DELFIN Computer 

Informatikai ZRt., fszt.i előadó
terem

Hódmezővásárhely, Szántó Ko
vács János u. 64.

A tagozati ülés határozatképes, 
ha a tagozatba tartozó osztályok 
tagjainak legalább egyharmada 
megjelent. Határozatképtelenség 
esetén az elnökség a tagozat ülését 
változatlan helyen és napirend
del a meghirdetett időponthoz 
képest 30 perccel később ismét 
összehívja. A megismételt ülés a 
jelenlévők létszámától függetlenül 
határozatképes.

Indulnak a tagozati ülések  
a kamarában

Február 17-én a kamarában

Aktuális bevallási kérdések

Minőségirányításról a kamarában
Itt az ISO 9001:2009


