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Nagyhetek a kamarában

Rendkívül eseménydúsra sikeredett az elmúlt hónap a kamarában. Hogy csak a legnagyobbakat említsük, ünnepélyes külsőségek
közepette kilenc szakmában hetvenhét mestert avattunk; az APEH és a régió három kamarájának összefogásával megjelent a TOP
100, a Dél-alföld gazdaságát az abban szereplők legjellemzőbb számaival bemutató és rangsoroló kiadvány; immáron kilencedszer
rendeztük meg a nemzetközi közlekedési konferenciát, ezúttal a közlekedésszervezés, területfejlesztés és önkormányzatiság témakörében. (Részletek a 3., a 4–5., és a 6–7. oldalon)

Témáinkból
Presztízs-díjasok (2. o.)

*

Környezetvédelem út közben (9. o.)

*

Akciós Széchenyi Kártya (11. o.)

Jelentse be tanulóigényét (10. o.)

*

December 20.: adóelőleg-feltöltés 13. o.)

*

Hatvanöt üzleti ajánlat (14–15. o.)

Boldog karácsonyt
és sikeres új esztendőt
kívánunk!
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Negyedszer adták át a Délmagyarország Presztízs Díjakat

A gazdaság szereplőit ünnepeltük

A díjazottak (kezükben az elismeréssel) és az alapítók: Orcsik Sándor (CSMKIK), Sztanó János (Szegedﬁsh), Varga Mihály (KÉSZ),
Tóth Tamás (Griﬀsoft), Pap Klára (DM kiadóigazgató), Filep László (Filep Vízszigetelő Kft.), Szetey András (DM főszerkesztő),
Károlyi László (Legrand), Hajdú József (H-Fest Kft.), Pintér János (Allianz Hungária), Robert Telc (Real Hungary) és Pintér Sándor
(Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány).
Az idén is exluzív gálaesten adták át a Délmagyarország Presztízs Díjakat, a megye gazdaA gála szórakoztató programjában az egykori
sági életének egyik legrangosabb elismerését. Az alapítók – a Lapcom Kft. Délmagyarország megasztáros Balássy Betty és Varga Feri adott
Kiadó, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a KÉSZ Holding Zrt., az Allianz koncertet, kísért a Stúdió 11 Big Band. Az est
Hungária Biztosító Zrt. – szándéka ugyanaz, mint a 2004-es induláskor: elismerni, meg- házigazdája Hajdú B. István volt.
becsülni, ünnepelni az üzleti szféra legjobbjait. Azokat, akik teljesítményben, versenykéEgymillió 343 ezer forintos felajánlás
pességben, innovációban, a környezeti értékek megóvásában, illetve személyes tehetségben
kiemelkedő módon járultak hozzá térségünk felemelkedéséhez.
Az idén első ízben belépőjegyet váltottak
a vendégek – a bevételt teljes egészében
• a környezetvédelmi díjat a Szegedﬁsh
Az alapítók – a szakmai zsűri javaslata alapján
felajánlották az alapítók a Szegedi Újszülött
– öt plusz egy kategóriában választották ki a Kft. kapta.
Életmentő Szolgálat Alapítványnak. Az 1
Külön díjat is kiadtak az idén, amit a leglegkiválóbbakat a pályázók közül:
jobb üzleti weboldal üzemeltetőjének, a Real millió 343 ezer forintról szóló okmányt dr.
2007 Presztízs Díját
Pintér Sándor, az alapítvány kuratóriumának
• az év kisvállalkozása kategóriában a Hungary Zrt-nek ítéltek oda.
A vendégek rövid bemutatkozó filmek elnöke vette át a gálaest végén. A professzor
Filep Vízszigetelő Kft.,
• az év középvállalkozása a H-Fest Kft., segítségével ismerkedhettek meg kategórián- megköszönte a támogatást, és elmondta: „a
ként a jelöltekkel, akik közül természetesen mozgó intenzív osztály” a három megyéből
• az év vállalkozása a Legrand Zrt.,
• az év üzletembere díjat Robert Telc, a mindig csak egy valaki vihette el a pálmát. szállítja a sokszor kritikus állapotban lévő
A díjakat az alapítók – a kamara képvise- csecsemőket a szegedi gyerekklinikára. Az
Real Hungary Zrt. vezérigazgatója,
• az üzleti innovációs díjat a Griﬀsoft letében Orcsik Sándor alelnök – adták át a adományokból lélegeztető gépet és műszereket vásárolnak.
győzteseknek.
Informatikai Zrt.,

Regionális kamarai pályázatíró szakértői hálózat
Amint azt már korábban jeleztük a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara szakértői hálózatot hozott létre, a térség vállalkozásainak pályázatírási és pályázat menedzselési tevékenységeinek lebonyolítására.
A hálózat jelenlegi tagjai:
Laser Consult Kft., Innov Hungaricum Kft., Biopolisz Kft, McMillan
& Baneth Kft., Hatásfok Team Kft., Tisza Volán Zrt.
A hálózat nyitott, így várjuk további szakértő vállalkozások jelentkezését, akik elfogadják a kialakított szerződéses feltételeket.
A hálózat menedzsere: Gyulai Tamás.
Kamarai koordináció: Kozsuchné Somogyi Katalin.
Kamarai tanácsadó: Juhász Csilla.

Tanácsadás
Juhász Csilla kamarai tanácsadó továbbra is várja a pályázni kívánó
vállalkozások érdeklődését telefonon vagy személyesen, előre egyeztetett
időpontban. (tel.: 62/486-987/146. m.)
Fogadóórák
A hálózat pályázatíró tagjai a szokásos időben, kedden és csütörtökön
15.00–16.30 között tartják fogadóóráikat a kamarai székházban (Szeged,
Párizsi krt. 8–12.).
A regionális kamarai pályázatíró szakértői hálózat információit és a
fogadóórák témáit folyamatosan közzé tesszük a www.csmkik.hu oldalon
a „Pályázatírói Szakértői Hálózat” menüpontban.

KAMARAI FUTÁR Gazdasági információs és üzleti havilap. Kiadja a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Szeged, Párizsi krt. 8–12. Tel.: 62/426-343, fax: 62/426-149. Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 524. E-mail: info@csmkik.hu. Felelős kiadó:
dr. Horváth Lajos. Főszerkesztő: Őrﬁ Ferenc. A szerkesztőbizottság tagjai: dr. Horváth Lajos, Kovács Kata, Orcsik Sándor,
Pavlovits Miklós, dr. Tráser Ferenc. Nyomás: ARBITER 2000 EC., 6726 Szeged, Déryné u. 26/B. Terjeszti a Magyar Posta Rt. HU ISSN 1219-7289
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Három kamara és az APEH összefogásával adták ki – Az első százat
több mint 133 ezer működő adóalany közül választották ki

Kuriózum a Top 100-as könyv

Parragh László, Czinege Csilla, Szeri István és Hódsági Tamás
Czinege Csilla és Szikora János egyeztet
a bemutató előtti percekben
A Csongrád Megyei KereskedelCsongrád megyének a dél-alföldi megyei kamarai elnök pedig arra arányú a csökkenés az önálló tevémi és Iparkamaránál mutatták be régióban elfoglalt gazdasági súlyát hívta fel a ﬁgyelmet, hogy a legtöbb kenységet folytató magánszemélyek
az APEH és a régió három kama- jelzi, hogy a hárommegyés rangsor céget „adták” a Top 100-ba.
körében ﬁgyelhető meg: országosan
rájának összefogásával kiadott Top első hat helyén a „mi cégeink” állnak,
Dr. Szeri István, a Csongrád 2,8, a régióban 8 százalékkal vannak
100-as könyvet a dél-alföldi régió sorrendben a Démász, a Dégáz, a Megyei Kereskedelmi és Iparka- kevesebben. Ugyanakkor például a jogi
gazdaságáról. Ez az első ilyen jel- Lombard, a Pick, a Sole-MiZo Zrt. mara elnöke előadásában további személyiséggel rendelkező gazdálkodó
legű kiadvány, amely adatsoraival, és a KÉSZ Kft. Csak a 7. helyre kiemeléseket tett: elmondta, hogy szervezetek száma 5,2 százalékkal
táblázataival átfogó képet nyújt a férkőzhetett be az első kecskeméti a Top 25-ből 17 a Csongrád me- nőtt (országosan 6,1 százalékkal).
térség helyzetéről, fejlettségéről. vállalkozás, a Knorr-Bremse Fék- gyei cég, amire büszkék lehetünk. Mindhárom megyére jellemző a
rendszerek Kft., majd a nyolcadikon Kifejtette, jelentősége van annak koncentráció, a legtöbb vállalkozás
Először vállalkozott arra az APEH már újra Csongrád megyei céget, a az adatnak is, hogy a budapesti és a megyeszékhelyeken található.
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága Hungerit Zrt.-t találjuk. Holott az a győri régió után a Dél-Alföldön
A régió működő adóalanyainak
– együtt a Bács-Kiskun, a Békés és a összkép ennél diﬀerenciáltabb, hiszen a legmagasabb az ezer főre jutó száma 133 ezer 653 volt 2006-ban
Csongrád Megyei Kereskedelmi és a száz legnagyobb nettó árbevételű vállalkozások száma.
(510 ezer az adóﬁzető magánszemély),
Iparkamarával –, hogy elkészítse a vállalkozásból 46 a Bács-Kiskun
A kötet a gazdaság szereplőinek összjövedelmük elérte a 4 ezer 705
vállalkozások TOP 100-as listáját, az megyei, 37 a Csongrád megyei cég. elemzésén túl az üzleti tevékenységhez milliárd forintot, és összesen 511,2
adatok birtokában pedig elemezze Békés megye sereghajtó 17, listára szorosan kapcsolódó adóﬁzetésről milliárd forint adót ﬁzettek be, igaz,
2006 gazdasági folyamatait. A száz került vállalkozásával. Igaz, több is számos adatot közöl. Kiderül be- 104,4 milliárdot vissza is igényeltek
vállalkozást az értékesítés nettó éves jelentős vállalatának másutt található lőle, hogy 2006-ban megfordult egy – mondta Tamásné Czinege Csilla. A
árbevétele alapján választották ki a székhelye, ezt külön is kihang- országos tendencia: míg korábban régió nettó éves árbevételének közel
a kötet szerkesztői – ez ugyanis a súlyozta Hódsági Tamás, a Békés évről évre nőtt az adóalanyok száma, 35 százalékát, az exportértékesítés
nemzetközileg is használt és elismert Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tavaly országosan 0,4, a Dél-Alföldön felét az első száz vállalkozás adja. A
legfőbb rangsorolási mutató.
elnöke. Gaál József, a Bács-Kiskun 3 százalékkal csökkent. A legnagyobb térség húzóágazata a kereskedelem, az
A Top 100 könyvbemutatóját, gáláját
összbevétel 34 százalékát nyújtja.
a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
A kötet felelős szerkesztője Ballai
Iparkamaránál mutatták be novemJózsef újságíró, szakmai szerkesztője
ber 13-án. A prezentáció alkalmából
Százdi Jenőné főosztályvezető, szakelőadást tartott dr. Szikora János, az
mai főtanácsadó volt.
APEH elnöke, Tamásné Czinege Csilla,
F. K.
az adóhatóság dél-alföldi regionális
igazgatója, valamint dr. Parragh László,
Egyéni vállalkozók
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
és a költségek
elnöke is. (Parragh László előadását
A Dél-Alföldön a tételes költa magyar gazdaságról januári száségelszámolást választó egyémunkban ismertetjük.)
ni vállalkozók bevétele 382,4
Az első helyen álló vállalkozásmilliárd forint volt tavaly, 7,1
nak, a szegedi székhelyű Démász
százalékkal több mint az előző
Zrt.-nek 87,8 milliárd, a századik
évben. És íme egy másik adat a
helyre került társas vállalkozásnak
könyvből: ugyanezek a vállalkoaz érsekhalmi (Bács-Kiskun megyei)
zások 2006. évre bevallott összes
Első Magyar Gyümölcsfeldolgozó és
költsége 382,9 milliárd forint
Gyártó Zrt.-nek nettó 4,4 milliárd
volt, 500 millió forinttal több
forint volt az árbevétele 2006-ban.
mint amennyit a bevételi oldalon
A dél-alföldi régió 100 legjelentőkimutattak. A vállalkozói kivét
sebb vállalkozása közül 86 adózó
egy főre jutó havi összege 55 ezer
járult hozzá ahhoz, hogy nevét, főbb
forint volt, a minimálbérnél 7
gazdasági adatait a kiadványban
ezer 500 forinttal kevesebb.
nyilvánosságra hozzák.
Megtelt érdeklődőkkel a kamara konferenciaterme
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IX. nemzetközi közlekedési konferencia Szegeden (1.)

Közlekedésszervezés, területfejlesztés, önkormányzatiság

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint Euro Info
Központja immár kilencedik alkalommal szervezett nemzetközi közlekedési konferenciát Szegeden, ezúttal Közlekedésszervezés, területfejlesztés,
önkormányzatiság címmel, november 15–16-án a kamara székházában. A
két nap alatt tizenhárom különféle témakörben fejtették ki gondolataikat az
adott területek szakértői. A konferencia nyitó előadását dr. Ujhelyi István,
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára tartotta,
Úton az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007–2013 címmel. A Szegeden élő

politikus a közlekedési konferencián jelentette be azt a hírt, hogy egyeztetéseik
eredményeként a korábbi elképzeléseket megváltoztatva, nem kétszer egy,
hanem kétszer két sávos lesz az M43-as Makó–Nagylak közötti szakasza is!
A konferencia másik vezető előadója dr. Dabóczi Kálmán, a közlekedési
tárca főosztályvezetője most mutatta be először szakmai közönség előtt
a közforgalmú személyközlekedés új típusú szervezését. A két témakör
jelentőségére tekintettel mostani számunkban, a közlekedési konferenciáról
szóló összefoglalónk első részében, erre a két előadásra fókuszálunk.

A házigazda, Szeri István kamarai elnök üdvözlő
szavai után, Nagy Sándor, Szeged közlekedésért is
felelős alpolgármestere köszöntötte a konferencia
résztvevőit. Ahogy fogalmazott, fel van adva a
lecke a közlekedési szakma számára, hiszen szorító
gazdasági körülmények között, csökkenő utasszám
mellett (többen ülnek autóba) kell fejleszteni a
szolgáltatások színvonalát. (Az alpolgármester
a konferencia második napján külön előadást
tartott Szeged közösségi közlekedésének fejlesztési
irányairól.)

Az ország versenyképessége a tét

Dr. Ujhelyi István előadásában az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007–2013 (ÚMFT) közlekedésfejlesztési programjait mutatta be a konferencia
résztvevőinek. A területfejlesztési államtitkár
prezentációjának a Befektetés a jövőbe címet
adta. A Közlekedés Operatív Program (KözOP)
alapgondolata, hogy az elérhetőség minősége
döntően befolyásolja az ország versenyképességét
és a területi kohéziót, ugyanakkor a közlekedés
fejlesztésénél is cél a fenntarthatóság. Az üzleti
környezet fejlesztését az elérhetőség javítása révén
támogatják.
A Közlekedés Operatív Program prioritásaiként sorolta az államtitkár az ország és a régiók
nemzetközi közúti, nemzetközi vasúti és vízi
úti, valamint térségi elérhetőségének javítását; a
közlekedési módok összekapcsolását, a gazdasági
központok intermodalitásának és közlekedési
infrastruktúrájának, valamint a városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztését.
Ujhelyi István az egyes prioritások forrásait és a
kötelezettségvállalás éves ütemezését is bemutatta
a konferencia résztvevőinek.
A következő közlekedési programok és projektek valósulnak meg 2010-ig:

Dr. Dabóczi Kálmán, dr. Szeri István, dr. Ujhelyi István, Nagy Sándor
Közút: közel 300 km gyorsforgalmi fejlesztés,
1000 km főút rekonstrukciója.
Vasút: 400-500 km pályarekonstrukció, ebből
250 km pálya 160 km/h sebességű.
Közösségi közlekedés: 4-es metró I. szakasz,
Miskolc, Debrecen, Szeged villamosközlekedés,
Bp. 1-es és 3-as villamos meghosszabbítása.
Logisztika: 2-3, EU-szinten is jelentős logisztikai központ.
A Közlekedés Operatív Program megvalósulásától a társadalmi-területi kohézió erősítését;
tőkevonzást; a vállalkozások telephelyválasztásának
orientációját; a munkaerő mobilitásának növekedését; többletjövedelmek realizálását a nemzetközi
áruszállítás kiszolgálása révén; a vidéki, esetenként
hátrányos helyzetű térségek felzárkózásának, a
gazdasági fejlettség térbeli kiegyenlítésének előmozdítását; valamint a diszkriminációmentesség
javítását várják a szakemberek.
Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy a közlekedési operatív programot augusztus elsején
elfogadta az EU Bizottsága, majd rá pár napra
a magyar kormány már rá is ütötte pecsétjét az
idei, illetve a jövő évi akcióprogramra. A támogatási szerződések megkötésének határideje
2008. február.

Spiccen a Dél-Alföld

A Regionális Operatív Programok (ROP)
a következő területeket érintik: országos közútfejlesztés (építés, felújítás); belterületi, valamint
egyes régiókban önkormányzati külterületi úthálózat fejlesztése; kerékpárút-hálózat fejlesztése,
valamint a közösségi közlekedés infrastrukturális
fejlesztése.
Országos közútfejlesztésre 2007–2008-ban
45,7 Mrd Ft-ot, a teljes 2007–2013-as ciklusra
kivetítve 164,87 Mrd Ft-ot költenek – több mint
800 km alsóbbrendű közút felújítása szerepel a
programban. Ujhelyi István megjegyezte, ebben a
kategóriában a hét fejlesztési régió közül, KözépMagyarország mellett, a Dél-Alföld részesedik
legnagyobb mértékben a forrásokból.
Belterületi és önkormányzati úthálózat fejlesztésre 2007-ben meghirdettek 13,4 Mrd forintot,

a teljes fejlesztési időszakban 39 milliárddal lehet
számolni – ebben a harmadik legmagasabb öszszeggel szerepel a Dél-Alföld.
A kerékpárút-hálózat fejlesztésére közel 30
milliárdot szán a program, harmadát ebben az
évben meghirdették – régiónk ebből a forrásból
a legtöbbet viheti el.
A közösségi közlekedés infrastrukturális
fejlesztésére 2007–2008-ban 10,4 Mrd forintot,
a ciklus egészére 60 Mrd forintot irányoz elő az
operatív program. Ennek a fejlesztési forrásnak
a felét két régió, a Dél-Alföld és az Észak-Alföld
használja fel, hasonló arányban.
A KözOP-ból Csongrád megyében a következő
közlekedésfejlesztésekre lehet számítani:
• 451. sz. főút Csongrád elkerülő szakasz;
• 47. sz. főút Algyő–Hódmezővásárhely négy
sávra bővítése, III. ütem;
• 47. sz. főút Csongrád megyei szakaszának
burkolatmegerősítése;
• 5. sz. főút Szeged elkerülő III. ütem vasúti
felüljáróval;
• M43 gyorsforgalmi út Szeged (5.sz. főút)–
Makó (4416 j. út) közötti szakasz kivitelezése;
• Szeged villamos.
A területfejlesztési államtitkár jelezte, hamarosan
elindul a vasúthálózat korszerűsítése, modernizációja is, aminek elsősorban az utazás kényelmét,
színvonalát kell szolgálnia. Az Európai Unió hisz
a vasút fejlesztésében – tette hozzá.
A közlekedésfejlesztési beruházásokkal kapcsolatban Ujhelyi István egy kérdést hagyott a
vállalkozókra, továbbgondolásra: óriási méretű
kivitelezői munkák kezdődnek, lesz-e hozzá vajon
elegendő munkaerő-kapacitásuk?

Innen szép nyerni!

Dr. Dabóczi Kálmán, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztériumban a közszolgáltatások szervezéséért felelős főosztályt irányítja, előadásának címe
stílszerűen ez volt: A közforgalmú személyközlekedés új típusú szervezése Magyarországon. A
főosztályvezető habitusára jellemző, hogy amikor
jó egy évvel ezelőtt elvállata ezt a munkát, azt
mondta főnökének, a közlekedési miniszternek:
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„Nézze meg, az ajtóm fölé az van írva, hogy
műtő, és nem mészárszék.” A közszolgáltatások
átalakításának, reformlépéseinek megértéséhez
a 2006. szeptemberi állapotokhoz kanyarodott
vissza az előadó, amit aligha lehet frappánsabban
kifejezni, mint ahogy ő: „Innen szép nyerni!”
Honnan is?:
q nincs deﬁniált szerepe az alágazatoknak;
q nincs alágazati párbeszéd, együttműködés
(sőt egymással és nem az egyéni közlekedéssel
versenyeznek);
q nincs érdemi menetrend-jóváhagyás;
q nincs hiteles utasforgalmi adat;
q nincs egységes menetrendi egyeztetés;
q nincs érdemi ráhatása a megrendelőnek a
volumenre és a struktúrára;
q nincs módszertani, történeti, szervezeti előzménye a felelős megrendelői magatartásnak.

A regionális jelenlét
megkerülhetetlen

Decemberre viszont elkészült a közösségi közlekedés középtávú koncepciója, mely megteremtette az alapot az átalakításokhoz. Az eredmények
eléréséhez elengedhetetlen:
q az állami szerepvállalás határainak újragondolása;
q a közszolgáltatási szerződések rendszerének
kiterjesztése;
q az alágazati munkamegosztás újragondolása: „Hol van a (mellék) vonalnak hozzáadott
értéke?” (hálózatoptimalizáció); „100+” projekt:
vasúti kompetenciák erősítése (nagy távolság,
előváros);
q az elemzések módszertani hátterének kidolgozása és kialakítása (pl. strukturált adatbázisok);
q a menetrendi elvek, verziók, alternatívák
kidolgozása (MÁV);
q az egységes, közös érdekeken alapuló utasforgalmi felmérések;
q az egységes menetrendi egyeztetés – intézményi feltételek (RKI);
q az egységes menetrend-jóváhagyási kritériumok.
A közlekedési szakember fontosnak érezte
megjegyezni, hogy regionális jelenlét nélkül nem
lehet érdemi változást, javulást elérni.
A közösségi közlekedésben is meg kell barátkozni a szubszidiaritás elvével, ami egyrészt
kompetenciaelvonást jelent, vagyis amit az alacsonyabb rendű szervezés meg tud oldani, oda nem
szabad a magasabb rendű szintnek belépni; viszont
ha valamit nem tudnak megoldani alacsonyabb
szinten, a magasabb szintnek segítségnyújtási
kötelezettsége van. E gondolatkörbe tartozik, hogy
változtatni kell az állam és az önkormányzatok
egyenlőtlen erőviszonyán is. A lokálpatriotizmusra
kétféle értelmezést is adott az előadó, érdemes
ezen a helyen is felidézni őket: 1. A lokálpatriotizmus: helyi érdekű hazaﬁság, a szűkebb világ
(pl. tájegység, lakóhely, városrész stb.) túlbecsülése,
túlhajtott szeretete. 2. A lokálpatriotizmus egyfajta
helyhez kötődő honﬁságot jelent, mely egykor
a hagyományos társadalom egybetartásának,
egymásra utaltságának természetes kelléke volt,
s a jövőben is az kell, hogy legyen. Ön melyiket
választaná? – fordult költői kérdésével hallgatóságához a minisztérium főosztályvezetője.

Lazítás a konferencia szünetében...
de ezt elsődlegesen a szolgáltatás színvonalával
és nem adminisztratív eszközökkel teszi;
q valós mobilitási igényeket elégít ki, de ﬁgyel
a potenciális piacra is;
q rugalmasan és gyorsan alkalmazkodik a
változásokhoz, de kiszámítható, nem változik túl
gyakran;
q növeli a mobilitási szabadságfokot, de eközben
a teljes utazási lánc tekintetében összehangolt;
q minden utazási igényre megpróbál reális
alternatívát nyújtani, de eközben a gazdasági
hatékonyságra és a költségvetési keretekre is
ﬁgyelemmel van.
Egy mondattal: A jó menetrend egy dinamikus
kompromisszum.

Számolás, mérés, optimalizáció

A menetrend optimalizációjának két vetületét
villantotta fel a minisztériumi szakember:
q Stratégiai optimalizáció: Részletes utasforgalmi felméréseken és adatbázis-támogatáson
alapul. 2007. április–május: nyugat-dunántúli és a
dél-alföldi régió – 16 500 járat, 5800 kérdezőbiztos;
2007. október–november: négy további régió 13
000 kérdezőbiztos; speciális módszertani elemek
(pl. párhuzamosság vizsgálat, optimalizációs
algoritmus stb.)
q Operatív optimalizáció: Közszolgáltatások
Szervezése Főosztály – 7300 menetrend-módosítás
2006 szeptembere óta; KTI Regionális Közlekedésszervező Irodák – regionális jelenlét 7 irodában,
35 szakemberrel; egységes társadalmi egyeztetés
konkrét menetrendi kínálatról; 2007. augusztus,
szeptember 3200 településsel egyeztetés, 819 oldal
emlékeztető, 1414 konkrét ügy kezelése; teljesen
új, mobilitási igényekből levezetett járatstruktúrát
és elvi menetrendet eredményez.
A főosztályvezető szerint a megrendelői állam
meg tudja mondani, hogy milyen hálózaton,
mekkora volument és milyen összetételben akar
megrendelni. Az operatív menetrend optimalizáció
tavaly ősz óta folyamatosan zajlik a Volán társaKulcskérdés a menetrendek kialakítása és harmo- ságoknál.
Jellemző, hogy 2006 utolsó négy hónapjában
nizációja. Mitől jó a menetrend? Attól, hogy:
q növeli a közösségi közlekedés vonzerejét, a bővítő módosítások több mint 60%-át az új

Mitől jó a menetrend?

járatindítás, az útvonal-hosszabbítás és az új
megállóhely-betétel tette ki, a szűkítő módosítások 60%-át a járat/járat-szakasz leállítás és a
közlekedési nap szűkítése jelentette. 2007 első
nyolc hónapjában jelentősen megnőtt az egy hónapra eső menetrend-módosítások száma. Idén
a bővítő módosítások 4/5-ét az új járatindítás, a
szűkítő módosítások 90%-át a járatleállítás és a
járatszüneteltetés tette ki. Év végére várhatóan
elkészül az elvi menetrend két régióra, amely
már a tényleges menetrendekben is megjelenik!
„Egy tankhajót is meg lehet fordítani, legfeljebb
kicsit nagy rádiusszal…” – fogalmazott bölcsen a
minisztérium főosztályvezetője.

Változás, nyitottság, együttműködés, iránymutatás

Ahhoz, hogy a reform sikeres lehessen, dr.
Dabóczi Kálmán három tényezőre hívta fel a
ﬁgyelmet:
1. Változásra és nyitottságra van szükségünk,
hogy az évtizedek alatt kikristályosodott, vagy
néha inkább becsontosodott struktúrákhoz hozzá
merjünk nyúlni, merjünk új alternatív közlekedésszervezési módokban, lehetőségekben gondolkodni.
2. Nem lehet a reformot „one-man-show”-ként
végigvinni, miközben a többi érintett a pálya szélén
„drukkol”, hogy mikor omlik össze a rendszer.
Az együttműködésnek teljesen új dimenzióit
kell tudnunk kialakítani a minisztériumon belül,
minisztériumok között, önkormányzatokkal és a
szolgáltatókkal.
3. Nem teheti meg az állam, hogy ilyen radikális, a szó legjobb értelmében gyökeres átalakítás
során a „lovak közé dobja a gyeplőt” és kivonul
a közösségi közlekedés szervezése, ﬁnanszírozása
mögül. Fel kell vállalni a dinamikus, koordinatív
szerepet, irányt kell mutatni, hogy mit és hogyan
szeretnénk megvalósítani. Ennek az iránymutatásnak egy lényegi eleme a mai előterjesztés a
közösségi közlekedés középtávú átalakításáról.
Ő. F.
(Folytatjuk)
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Kilenc szakmában hetvenhét új mestert avattunk a kamarában

A mester cím kötelez!

Régen adták már meg ennyire a
módját mesteravatónak, mint legutóbb a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Nem csoda,
hiszen a regionális fejlesztési program
(ROP) támogatásával indított felkészítő tanfolyamoknak köszönhetően
kilenc szakmában hetvenheten tettek
sikeres mestervizsgát.
Az idén először nyílt alkalom arra,
hogy egyszerre kilenc szakmában
vállalkozók, illetve rátermett alkalmazottaik támogatással szerezzenek mestercímet a kamaránál. A többhónapos
tanfolyam végén hetvenheten tettek
sikeres vizsgát: villanyszerelő, kőműves,
gázvezeték- és készülékszerelő, pék,
gáz- és olajtüzelő berendezés szerelő,
fodrász, kozmetikus, autószerelő és
autóvillamossági szerelő szakmában. A
oklevelek átadására zsúfolásig megtelt
a kamara konferenciaterme – kandidáló mesterekkel, hozzátartozóikkal,
felkészítőikkel. Az ünnep méltóságát
emelte, hogy meghívták a rendezvényre
a kézműves mesterek két mai is alkotó
doyenjét, a 94 éves Rátkai Sándor
szegedi papucskészítő mestert és a
92 esztendős Babarczi János üllési
kádármestert is. Rátkai Sanyi bácsi
egyszerűen fogalmazta meg a lényeget:
mindig arra törekedjenek, hogy amit
csinálnak jó legyen és szép legyen.
Magáról annyit mondott: „Addig
élek, amíg dolgozni tudok!” Babarczi
mester is megható módon tisztelte
meg Csongrád megye új mestereit,
elszavalta nekik Szép Ernő: Imádság
a magyarokért című versét. Szakmai
életútjuk elismeréseként mindketten
oklevelet kaptak.
Az alkalomhoz illő emelkedett,
ugyanakkor megszívlelendő gondolatokat fogalmaztak meg az ünnepség
szónokai a mesteri cím értékéről,
rangjáról s viselője magatartásáról.
Pálfalvi Zsolt, a regionális oktatási
hivatal igazgatójának megfogalmazása
szerint, arról ismerszik meg a mester,
hogy valamit nagyon tud, emiatt feltekint rá környezete, tanácsot kérnek
tőle, elkezdik mesternek szólítani,
s tanítványai lesznek – tanulóként
vagy munkatársként. Orcsik Sándor, a
kamara kézműves alelnöke a szakma
diplomájának nevezte a mesterlevelet.
Emlékeztette a kandidáló mestereket
arra, hogy a magyar kézműipar minden időben meg tudta őrizni helyét
az európai kézművességben, jelentős

Mesterek és tanítványok – a Himnuszt hallgatják
Kilenc szakmában hetvenheten kaptak
mesterlevelet:

Autószerelő mesterek:

1. Ballai Attila Péter
2. Bogos Gábor
3. Lajkó Ferenc
4. Ribizsár Péter
5. Szanda Roland
6. Viski Sándor
A mestervizsga-bizottság elnöke:
Belányi Gyula

Autóvillamossági szerelő mesterek:
1. Bakai Zoltán
2. Balogh Tibor
3. Cziczelszki Gábor
4. Gajda Gábor
5. Nógrádi Krisztián
6. Sipos Ferenc László
7. Sós László
8. Szalma Tibor Pál
A mestervizsga-bizottság elnöke:
Orcsik Sándor

Fodrászmesterek:

Mesterré fogadom...
szerepet vállalva a polgárosodásban.
Tudással, tehetséggel ezt kell megőrizniük, továbbadniuk. Ám ez csak
akkor sikerülhet, ha a rendkívül erős
versenyhelyzetben tudásuk folyamatos
csiszolásával, technológiáik megújításával, a vevők magas szintű kiszolgálásával, s a szakmai, etikai, üzleti
normák betartásával valóban magas
hőfokon gyakorolják hivatásukat. Az
alelnök a mesterek lelkére kötötte: csak
olyan munkát vállaljanak el, amelyet
határidőre, jó minőségben teljesíteni
is tudnak. Egyben bátorította őket,
vegyenek részt a kamarai életben,
élvezzék a tagság minden előnyét.

Babarczi János és Orcsik Sándor

Szügyi György, a kamara oktatási, szakképzési munkabizottságának
elnöke praktikusan azt kívánta az új
mestereknek, hogy tudjanak is megélni
a tisztes iparból. A város nevében dr.
Révész Mihály, a közgyűlés oktatási bizottságának elnöke köszöntötte
mestereket.
Az avató ünnep főszereplőit Horváth
Lajos, a kamara titkára, és az érintett
szakmák vizsgabizottsági elnökei fogadták mesterré. Az ünnepi eseményt
a Szegedi Divatiskola és a kamara
divat- és szépségklubjának bemutatója
majd állófogadás zárta.
Ő. F.

Hetvenhét mesterlevél

1. Csongrádi Marianna
2. Fábián Tímea
3. Gregus Norbert
4. Horváthné Vass Edit
5. Justin Szilvia
6. Kremerné Mihalecz Szilvia
7. Kurusa Krisztina
8. Nagyné Köteles Erika
9. Olasz Edit
10. Pataki Szilvia
11. Péter Zsanett
12. Pocsainé Török Andrea
13. Sziveri Zsoltné
14. Tóth Erika
15. Vándor Krisztina
16. Zsemberi Zita
A mestervizsga-bizottság elnöke:
Gregus Istvánné

Orcsik Sándor Rátkai Sándorral

ÿ
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ÿ Gázvezeték- és készülékszerelő

mesterek

1. Bodó László
2. Dragomér Norbert
3. Földvári Nagy Sándor
4. Gombos Attila
5. Karai Antal
6. Méhes Róbert
7. Szabó László
8. Tóth Lajos
9. Varga Zoltán
A mestervizsga-bizottság elnöke:
Domonkos László

Gáz- és olajtüzelő berendezés szerelő, üzembe helyező mesterek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Békési András
Elek György
Kőrösi József
Szabó János
Szamos István Lajos
Szegedi József
Szurovecz Gyula
Szűcs Péter
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Szakképzés
9. Tóth Gábor István
10. Volford András
11. Weress Ákos
12. Zsolnai Árpád
A mestervizsga-bizottság elnöke:
Vincze Károly

Kozmetikusmesterek

1. Bertáné Jávor Boglárka
2. Fehérné Nagy Margaréta
3. Komlósi Noémi
4. Móra Éva
A mestervizsga-bizottság elnöke:
Ludányi Olga

Kőművesmesterek
1.

Bihari Lajos

2. Horváth Sándor
3. Laczkó Zsolt
4. Lovász Béla
5. Márton Csaba
6. Ménesi László
7. Pataki Róbert
8. Varga Zoltán
A mestervizsga-bizottság elnöke:
Dobó István

Pékmesterek
1.
2.
3.
4.
5.

Berta Zoltán
Börcsök Róbert
Nagy László
Németh Mihály
Rábik Krisztián

6. Szabó László
7. Szentgyörgyiné Gyémánt Éva
A mestervizsga-bizottság elnöke:
Ónozó Géza

Villanyszerelő-mesterek:

1. Deák Tamás Krisztián
2. Fodor Nándor Imre
3. Hulmann Ferenc Zsolt
4. Kiri Tamás Zoltán
5. Nagy Attila
6. Tóth János
7. Tóth Tamás
A mestervizsga-bizottság elnöke:
Kisznyér Sándor

Mestervizsga-bizottsági elnökök kinevezése

Két mestergyöngyszem a kereskedő, és a szakács
vizsgabizottság élén: Bánáti Antal és Csiszár István

A mesteravató ünnepség keretében adta át dr. Horváth Lajos titkár
a megbízóleveleket– dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke nevében – a mestervizsga-bizottság elnöki teendőinek
ellátására. Vizsgabizottsági elnökök a következő három évben (zárójelben
a szakma megnevezése):
B. Szűcs Antal (szobafestő-mázoló, tapétázó), Balázs András (pék),
Bánáti Antal (kereskedő), Belányi Gyula (autószerelő), Blaha Gyula
(villanyszerelő), Bódi Géza (vendéglős-fogadós, pincér), Csiszár István
(szakács), Dobó István (kőműves), Domonkos László (gázvezeték- és
készülékszerelő), Füsti Molnár Lajos (cukrász) , Gregus Istvánné
(fodrász), Joó Béla (kárpitos), Kovács László (rádió- és hangtechnikai műszerész, televízió- és videotechnikai műszerész), Ludányi Olga
(kozmetikus), Orcsik Sándor (autóvillamossági szerelő), Papp Horváth
István (gipszmintakészítő), Presztóczki Veronika (fodrász), Szebenyi
Mihály (vízvezeték- és központifűtés-szerelő), Szekeres József (fényezőmázoló/járműfényező) Szénási Róbert (karosszérialakatos), Tóth Csabáné
(női szabó / nőiruha-készítő), Török Sándor (kerámiakészítő), Traum
József (fogtechnikus).

Korszerűsödik a mesterképzés és vizsgáztatás!
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
legutóbbi elnökségi ülésén állást foglalt a
mesterképzés, valamint vizsgáztatás követelményrendszerének átdolgozásáról, az egységes
országos vizsgáztatás megvalósításáról, a
vizsgabizottsági tagság feltételrendszerének
és a mesterképzés ösztönzési rendszerének
témáiban. Mindez része annak a nyáron
elindult folyamatnak, melyben a területi
kamarák javaslatait egységes rendbe foglalva
a kizárólag kamarai fennhatóság alá tartozó
képzés és vizsgáztatás megújul. Ebben foglalt
állást a CSMKIK Oktatási, Szakképzési és
Mestervizsga Munkabizottsága.
Kamaránk bizottsága november 5-én tárgyalta
a mesterképzés és vizsgáztatás megújításának
kiemelten fontos országos és megyei teendőit.
A bizottság ülésén egyértelműen állást foglalt
amellett, hogy a kizárólag kamarai fennhatóság
alá tartozó képzés és vizsgáztatás rendjét úgy
kell átalakítani, hogy emelkedjen annak színvonala, országos elismertsége, a mesterlevéllel
rendelkező szakemberek országos presztízse.
Azt is megállapította bizottságunk, hogy
a szakképzés jelenlegi színvonala erősen és
negatív irányba befolyásolja a ráépülő mes-

terképzés színvonalát. A szakképzettséggel
rendelkezők ugyanis gyakran szövegértési és
olvasási nehézségekkel küzdenek, miközben a
mesterképzéstől elvárható, hogy az ügyfél-kommunikációban gördülékeny kommunikációval,
az elvégzendő munka árkalkulációjában logikus
gondolkodással és tudatos ügyfélempátiával
rendelkező mestereket képezzen.
Komoly továbblépési kötelezettsége a mesterképzésnek, hogy illeszkedjen az új OKJ
(Országos Képzési Jegyzék) szakmai és szakmacsoportokra történő felosztásához.
Mindezen elvárásokat úgy kell teljesítenie,
hogy az okleveles mesterek képesek legyenek
az általuk vezetett, vagy alkalmazottként részt
vevő vállalkozásban a szakma hagyományainak
tisztelete és megőrzése mellett az új technológiák megismerésére és hatékony alkalmazásba
vételére.
A fentiekre csak akkor van lehetőség, ha a mesteroklevél megszerzését követően a vizsgáztatás
kompetenciaközpontú, ugyanakkor az oklevél
megtartására vonatkozó meghatározott időszakonként gyűjtendő továbbképzési kreditpontok
segítségével valósítja meg a folyamatosan korszerűsödő technológiák megismerését.

Felmerült annak szükségessége is, hogy a
mesterképzésben részt vevő tanárok kizárólag
egy akkreditációs folyamat után kerülhessenek
fel egy országos listára, melynek tanárai szintén
a folyamatos továbbképzés alapján tarthatják
csak meg tagságukat.
Az országosan nyolcvanöt mesterszakmán
belül a CSMKIK, szakértői által öt szakmát
fel tudna vállalni (autószerelő, autóvillamossági szerelő, karosszériajavító, járműfényező,
hűtő- és klímajavító), mely szakmán belül a
mesterképzés képzési anyagainak korszerűsítését, a tanárok felkészítését, és a vizsgáztatás
anyagainak összeállítását kifejleszti.
Szó esett arról is, hogy az országosan egységes
vizsgáztatási szempontok és gyakorlat érdekében
célszerű a régiónkénti vizsgáztatási feltételek
megteremtésében gondolkodni. Ehhez olyan
javaslatok is születtek, melyek hasznosítják
egy-egy szakmában már bevált vizsgáztatási módszereknek (például mesterdolgozat
megírása a kozmetikusszakmában) a többi
mesterszakmában való alkalmazását.
Szügyi György
az Oktatási, Szakképzési és Mestervizsga
Munkabizottság elnöke
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Iránytű

Kamarai Futár

Szabadkai Interregionális Gazdasági Vásár

Négyévnyi kihagyás után
október 25–28. között ismét
megrendezték a Szabadkai
Interregionális Gazdasági Vásárt, valamint az első Házunk
és Otthonunk Lakberendezési
Szakkiállítást, melyhez a pénzügyi hátteret az Európai Újjáépítési Ügynökség biztosította. A
vásáron a vajdasági vállalkozók
mellett részt vettek magyar,
román, szlovén és montenegrói
kiállítók is. A vásár megnyitóját
követően sor került az „Együtt
Európába!”szakmai konferenciára, melynek fő célja a magyar–szerb határ menti térség

KKV-i közötti együttműködés
erősítése volt. A Vajdaság gazdasági helyzetét Pásztor István,
Vajdaság Autonóm Tartomány
privatizációs és vállalkozásügyi
titkára mutatta be, míg Nagy
Ferenc, a Magyar Köztársaság
szabadkai főkonzulátusának
főkonzulja a szerb–magyar gazdasági együttműködés jelenlegi
helyzetéről beszélt.
A kamaránk gesztorságával
működő MKIK magyar–szerb
tagozatot a tagozat elnöke, Jójárt
Miklós mutatta be a résztvevőknek.
A vásáron a CSMKIK és az

Magyar–román
külgazdasági fórum
Az MKIK magyar–román tagozata, az ITD-H és a Békés Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
„Együtt Európában” címmel
magyar–román külgazdasági
fórumot és üzletember-találkozót rendezett november 21-én
Békéscsabán.
A résztvevők aktuális információkat kaptak a magyar–román
kereskedelmi kapcsolatok alakulásáról, a kereskedelmi kamarák
közreműködő szerepéről az üzleti
kapcsolatok fejlesztésében.
A VÁTI képviselője tájékoztatta
a jelenlévőket a határon átnyúló együttműködési programok
változásairól a 2007–2013-as
költségvetési időszakban. Bővebb
információ: www.vati.hu vagy

www.interreghrs.com honlapokon.
A Bihar Megyei Közpénzügyek
Felügyelőségének aligazgatója,
Fandly Máriusz tartott előadást
a román adórendszerről és cégalapításról. Az aligazgató úr az
adóügyekkel kapcsolatos kérdésekre magyar nyelvű válaszadást
ígért az érdeklődőknek (e-mail:
Marius.Fandly.BH@mail.mﬁnate.
gv.ro).
Általános gazdasági, üzleti
információkat és üzleti kapcsolatokban segítséget román viszonylatban az MKIK magyar–román
tagozata tud nyújtani (Elnök: dr.
Orosz Tivadar, titkár: Rák János,
e-mail: janos.rak@bmkik.hu, tel:
66/ 451-775, fax: 66/ 324-976).

MKIK magyar–szerb tagozata
a Szabadkai Kamarával közös
információs standon képviseltette magát, ahol elhelyeztük

vállalkozásaink prospektusait, valamint munkatársunk
válaszolt az érdeklődők kérdéseire.

Kínaiak a kamarában
A kamarába is ellátogatott az a kínai delegáció, melynek kétnapos Csongrád megyei programját az ITD-H Dél-aföldi Regionális
Képviselete szervezte november 15–16-án.
Fehér Éva szolgáltatási alelnök fogadta Ren Hong-bin, a Kínai
Köztársaság budapesti nagykövetsége gazdasági és kereskedelmi
tanácsosa által vezetett delegációt, melyben több követségi munkatárs és Magyarországon tevékenykedő kínai cég képviselői is
részt vettek.
A kamarai tevékenység és a megye gazdasági bemutatását követően a vendégek elmondták, hogy milyen együttműködésekben
lennének érdekeltek.
A vállalkozások egy része továbbra is a kereskedelmi kapcsolatok
erősítését szorgalmazta, többek között ruházati termékek, elemek
eladásában érdekeltek.
A tanácsos úr tájékoztatójából azonban az is kiderült, hogy a
Magyarországon működő mintegy 4000 kínai cég közül többen
keresik a nagyobb projektekben való hosszú távú együttműködési
lehetőséget, és céljuk, hogy tevékenységükben növeljék a vidéki
jelenlét arányát.
Többek között banki, légi fuvarozói, IT témakörökben bővítenék
üzleti kapcsolataikat. Ezen kívül építőiparban és ingatlan befektetésekben is érdekeltek lennének, a potenciális partnerek és projektek
felkutatásában pedig szívesen vennék a kamarai közreműködést.

2007 december
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EU-rópa

Közlekedés és
Euro Info
környezetvédelem Központ Szeged
– körkép az EU-ban

HU-6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12.
Tel.: 62-486-987/146, fax: 426-149
www.csmkik.hu/eic
e-mail: eicszeged@csmkik.hu

A közlekedés energiafogyasztása a 27 tagú EU-ban 2000 és 2005
között évente átlagosan 1,3%-kal nőtt, ami csak kissé marad el az
ugyanerre az időszakra számított, átlagosan 1,7%-os GDP-növekedés
mögött. E számok nem arra utalnak, hogy a gazdasági növekedés
valóban szétválna a környezetterhelés és a természeti erőforrások a bizottságnak az üzemanyagok miigénybevételének mértékétől.
nőségéről szóló irányelv, valamint a
Az üvegházhatást okozó gázok között évente átlagosan 4,4%-kal, a közúti forgalomban használt gázolaj
közlekedésre visszavezethető kibo- porkibocsátás 4,2%-kal csökkent. minimális jövedéki adómértéke tekintetében a 2003/96/EK irányelv módocsátása továbbra is nő, ami a 27 tagú
Csökkent a halálos
sítására, valamint a légi forgalom uniós
EU-ban 2000 és 2005 között évente
kimenetelű közlekedési
kibocsátáskereskedelmi rendszerbe
átlagosan 1,2%-os növekedést tett ki.
történő felvételére irányuló javaslatait.
2004-ben a belföldi közlekedés a 15
balesetek száma
tagú EU összes üvegházhatást okozó
Ehhez hasonlóan a közúti forga- Elfogadták a vasút liberalizálására
gázkibocsátásának 21%-át tette ki. A lom növekedése ellenére folyamato- irányuló csomagot, és felülvizsgálták
kibocsátás 1990 és 2004 között 26%- san csökkent a közúti közlekedési a tömegközlekedési szolgáltatásokat
kal növekedett, miközben ugyaneb- balesetekben elhunytak száma az szabályozó jogi keretet.
A tagállamok intézkedések egész
ben az időszakban más ágazatokban EU-27-ekben és az EU-15-ökben
során keresztül kívánják megvalósítani
csökkent a kibocsátás.
a fenntarthatóbb közlekedésre és a
A forgalmi torlódások
környezetkímélő közlekedési módokra
való áttérést. Csak néhány tagállam (pl.
növekedtek
Finnország) rendelkezik közlekedési
Az új személygépkocsik 1 kiloméstratégiával. Más tagállamok esetében
terre eső átlagos széndioxid-kiboa fenntartható közlekedést beemelték
csátása 2000 és 2004 között folyamás stratégiákba (pl. nemzeti területmatosan csökkent az EU-15-ökben,
rendezési terv, ﬁnanszírozási stratégiák
évente átlagosan 1,3%-kal. Ez az érték
– Írország és Olaszország).
azonban az előző évtized értékénél
Léteznek más kezdeményezések is,
alacsonyabb, és nem elégséges ahhoz,
melyek a teherautó-útdíjtól (Auszthogy elérjék a 2008/2009-re megharia) egészen a közúti infrastruktúra
tározott 140 g/km, illetve a 2012-re
korszerűsítéséig és az adók kivetéséig
meghatározott 120 g/km célt.
terjednek (Bulgária).
Nem valósult meg a környezetkímélő közlekedési módokra való egyaránt. Az EU-15 jó úton halad
Ösztönzik a károsanyagkiegyensúlyozott áttérés célkitűzése. azon javasolt célkitűzés felé, hogy
kibocsátás
csökkentését
Az EU-27-ek tekintetében a közúti 2000-hez képest 2010-re felére csökNéhány tagállam adóintézkedészállítás belföldi áruszállításból való kentse a közúti baleseti halálozások
részesedése lassan ugyan, de to- számát, az EU-27 azonban ettől seket fogadott el annak érdekében,
hogy ösztönözze az üvegházhatást
vább növekedett 2000 óta: 2005-ben kissé lemaradt.
okozó gázok csökkentését: egye76,5%-ot tett ki. Az egy személyausek támogatják a kisebb méretű,
Közlekedési stratégiák
tóra eső utaskilométerek az EU-15Az uniós szakpolitika főbb fejlemé- üzemanyag-takarékos gépkocsik
ökben viszonylag stabilizálódtak,
2004-ben elérték a teljes belföldi nyei között találjuk a közlekedéspo- vásárlását (Dánia, Belgium), az alszemélyszállítás 84,8%-át. A forgalmi litikai fehér könyv félidős bizottsági ternatív üzemanyagok (Románia) és
értékelését; a városi mobilitásról szóló a bio üzemanyagok felhasználását
torlódások növekedtek.
Pozitívumként említhető meg a zöld könyvet, a személygépkocsikra (Ausztria, Bulgária), más országok
közlekedésből származó szennye- és a könnyű haszongépjárművekre pedig jövedéki adó alóli mentességet
zőanyag-kibocsátás csökkentése szigorúbb előírásokat megállapító (Dánia), adókedvezményeket (Materén elért haladás: az ózonra káros (Euro 5-ös és 6-os normaként ismert) gyarország) és pénzügyi ösztönzőket
anyagok kibocsátása 2000 és 2004 szabályozások elfogadását; továbbá (Olaszország) nyújtanak. Más tag-

Naprakész információk e-mail útján

Heti elektronikus hírlevél

A CSMKIK Euro Info Központja az uniós információk, kamarai rendezvények iránt érdeklődő
vállalkozások számára ajánlja ingyenes szolgáltatását, melyet az e-mail címmel rendelkező ügyfelek
vehetnek igénybe.
A hírlevél felépítése:
Rendezvényajánló – folyamatos tájékoztatást
adunk a kamara és az EIC éppen aktuális rendezvényeiről.
Körkép – uniós hírek

Böngésző – pályázati lehetőségek, hasznos
internetcímek, üzleti partnerközvetítés, könyvajánló.
Oktatás – a kamara által szervezett tanfolyamok
ismertetője, oktatással kapcsolatos hírek.
Együttműködő partnereink – a kereskedelemfejlesztéssel, uniós információszolgáltatással foglalkozó
társintézmények rendezvényei.
Hírlevél igénylése: tel.: 62/486-987/194,
eicszeged@csmkik.hu

államok helyi sebességkorlátozásokat alkalmaznak, és bevezették a
P+R (park-and-ride) rendszereket
(Ausztria, Málta). Több tagállam
intézkedéseket hozott a környezetkímélő multimodális közlekedési
rendszerre való áttérés ösztönzésére
(Dánia, Magyarország) mind a személyszállítás (Csehország), mind
az áruszállítás (Hollandia) terén. A
tömegközlekedésre irányuló állami
kezdeményezések kiterjednek a
vasúthálózatot (nemzeti, regionális
és elővárosi) célzó beruházásokra,
az útdíjra és a kerékpározás népszerűsítésére (Ausztria, Bulgária,
Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország,). A közúti
közlekedésbiztonság tekintetében
néhány tagállam nemzeti közúti
közlekedésbiztonsági stratégiákat
fogadott el (Csehország, Görögország), mások javítottak a gépkocsik
műszaki vizsgálatán (pl. Bulgária),
illetve szigorítottak a sebesség-ellenőrzéseken (pl. Franciaország).

Vannak eszközök

További lépések is lehetségesek. A
tagállamok intézkedései kiterjedhetnek
az üzemanyag-hatékonyságot célzó
technológiák, a kevésbé szennyező
meghajtások, a környezetkímélő,
kevésbé energiaigényes közlekedési
módok ösztönzésére; valamennyi
közlekedési mód tekintetében a szenynyezőanyag-kibocsátásra vonatkozó
előírások és az üvegházhatást okozó
gázokra vonatkozó értékek szigorítására; zajtérképek kidolgozására és
a közlekedés által okozott zaj csökkentésére a zaj forrásánál; a városi
mobilitásra irányuló intézkedésekre és
a logisztika optimalizálására; valamint
az infrastruktúra adóztatására irányuló
módszerek fejlesztésére.
Kapcsolódó anyagok:
Közlekedés és környezet http://
www.euroinfo.hu/europaszerver/20fej/trred.htm
Repülőgépek és a környezetvédelem http://euroinfo.hu/
europaszerver/4fej/legk.htm
Éghajlat-változási jelenségek és
védekezés http://www.euroinfo.
hu/europaszerver/4fej/uvved.htm
Globális felmelegedés http://www.
euroinfo.hu/europaszerver/4fej/globwarm.htm
Forrás: EU, EURO INFO SERVICE, 2007
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Oktatás

Jelentse be tanulóigényét!
A szakképzési törvény előírásainak megfelelően
a tanulók szakmai gyakorlati oktatását biztosító
gazdálkodó szervezetek kötelesek írásban közölni
tanulóigényüket a területileg illetékes gazdasági
kamarának. Csongrád megyében a tanulóigényt
a mellékelt lap kitöltésével lehet teljesíteni, amit a
Csongrád Megyei Iparkamara Oktatási Igazgatóságára
kell eljuttatni. A gazdálkodóknak (vállalkozóknak)
annyi bejelentőlapot kell kitölteni, ahány szakmában
tanulóigényük van. (Az igénybejelentő-lap kér-

hető- faxon, e-mailben és telefonon is az oktatási
igazgatóságtól, vagy letölthető a www.csmkik.hu
honlapról.)
Az igényeket a következő címre kérjük beküldeni:
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
6701 Szeged, Párizsi krt. 8–12. Pf. 524.
vagy e-mail cím: czirok.gyorgyi@csmkik.hu.
Tel: 62/486-987/175 mellék.
Beküldési határidő: 2007. december 31.

Tanulóigény-bejelentés az Országos Képzési Jegyzékben
szereplő szakképesítés gyakorlati oktatására
2008/2009. tanévre
Figyelem! Minden szakképesítésre egy-egy igénybejelentő lapot kell kitölteni
Gyakorlati képzést igénylő gazdálkodó szervezet, vállalkozó
Neve: ....................�
Címe .....................�
E-mail címe: ........�
Vezető neve, beosztása: .....................................................................................................................
Telefon: ............................................................................... Fax:.........................................................
Gyakorlati képzés helye (több gyakorlati képzési hely esetén kérjük, hogy csatolja a részletes felsorolást):
Címe: ....................�
Telefon: ............................................................................... Fax:.........................................................
Gyakorlati oktatásért felelős személy neve: ....................................................................................
Szakképesítés megnevezése: ..............................................................................................................
Kamara által már kiadott képzési határozat száma: ......................................................................
Gyakorlati oktatást végző személy neve: .........................................................................................
Szakelméleti oktatást végző iskola megnevezése: ..........................................................................
................................�
Gyakorlati oktatásra tanulószerződéssel felvételre tervezett létszám:
I. szakképző évfolyamra
................................................. fő
Iskolai tanműhelyből II. szakképző évfolyamra
................................................. fő
Fontos!
1. Tanulószerződést csak azon tanulókkal lehet kötni, akik a l6. életévüket 2008. augusztus
31-ig betöltik, és rendelkeznek az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott előképzettséggel, valamint a szakma gyakorlására alkalmasak.
2. A következő tanévtől bevezetésre kerülnek az új OKJ-s szakmák. Ezek a későbbiekben,
iskolánként megtekinthetők lesznek a kamara honlapján.
……………………………………………………..
Cégszerű aláírás

Tanulószerződés: a szakképzés
meghatározó formája
Az MKIK országos konferenciát szervezett november 13-án Budapesten Tanulószerződéssel a munka
világában címmel mintegy 500 fő részvételével. A
rendezvényt dr. Parragh László, az MKIK elnöke
nyitotta meg, majd dr. Lamperth Mónika szociális
és munkaügyi miniszter tartott előadást a kormány
szakképzési politikájának aktuális kérdéseiről. Dr.
Szilágyi János, az MKIK oktatási és képzési igazgatója
magáról a tanulószerződés intézményrendszeréről
tartott átfogó értékelést. A tanulószerződéssel kapcsolatos legfontosabb megállapításai: A munkával

egybekötött szakképzés – munkára szocializálás;
A munkatapasztalatokra épülő gyakorlati képzés
– sikerélmény; A szakképzés vonzerejének növelése:
amiben tehetségesek; A munka világába történő
átmenet segítése; A ﬁzikai szakmák társadalmi
presztízsének a növelése; Szociális státus, anyagi
függetlenség, munkabér–teljesítmény; 39 ezer fő a
foglalkoztatási és társadalombiztosítási rendszerben;
Évente kb. 7 milliárd Ft juttatás a tanulóknak; A
tanulószerződés a magyar szakképzés meghatározó
formája.

Kamarai Futár

Autószerelők,
karosszériajavítók
ﬁgyelmébe
A kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályok szerint
a veszélyes anyagokkal és
veszélyes készítményekkel tevékenységet végzőknek megfelelő ismeretekkel kell rendelkezniük a vegyi anyagokra
vonatkozóan. Az ÁNTSZ
Dél-alföldi Regionális Intézete ezen ismeretek oktatására
vizsgával egybekötött
általános közegészségügyi
tanfolyamot
szervez autószerelők, karosszériajavítók, autófényezők, autóüvegezők, gumijavítók körében.
Részvételi díj: 15 500 Ft/fő,
amely a tanfolyami oktatást
(2×3 órában), konzultációt és
a vizsga anyagát valamint a
vizsgadíjat tartalmazza.
Érdeklődni és jelentkezni lehet az ÁNTSZ szegedi,
mórahalomi kistérségi intézeténél Farkas Márta kémiai
biztonsági felügyelőnél. Elérhetőségek: telefon: 62/592500/142 mellék, fax: 62/401091, e-mail: szeged@csongrad.
antsz.hu

E-könyv a humánklubban

A kamara humánklubja december 13-án 15 órától tartja
következő foglalkozását Szegeden, a CSMKIK székházában
(Párizsi krt. 8–12., Lillin terem)
A rendezvény címe: Tanulás
kedvemre való módon és időben. Előadó: Szügyi György, az
Euromenedzser Tanácsadó és
Képzési Központ vezérigazgatója,
és Tápai Csaba számítástechnikai
vállalkozó.
A klubfoglalkozáson a jövő
humánerőforrás-fejlesztésének
egy rendkívüli lehetőségéről
lesz szó, ami nem más, mint a
tudásanyag közvetítésének írásos,
audiovizuális és önellenőrző
tesztek segítségével az előrehaladást mérni tudó, ugyanakkor
szórakoztató és látványos módja,
a könyv feltámadása e-könyv
formájában.

2007 december

Marad
a Széchenyi
Kártya kamattámogatása
Mégsem szűnik meg a
Széchenyi Kártya kamattámogatása az év végével, sőt
megújul a kártyakonstrukció.
A vállalkozói érdekképviseletek
ugyanis sikeresen lobbiztak a
Széchenyi Kártya állami kamattámogatásáért, és Kóka János
gazdasági és közlekedési miniszter elsőként ezt november
6-án, a VOSZ által szervezett
európai kereskedelem napján
jelentette be.
A minisztérium kormányhatározatba foglalja, hogy 2008.
december 31-ig meghosszabbított kamattámogatást biztosítanak a Széchenyi Kártya
konstrukciónak. A támogatással a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelhez jutásának
támogatása megmarad.
Forrás: KA-VOSZ ZRT honlap,
Sajtóﬁgyelő (www.kavosz.hu)

Ünnepi akció!

Most igényeljen nálunk
Széchenyi Kártyát!

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink
ﬁgyelmét, hogy 2007. december
19-ig az ünnepekre való tekintettel csak a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamaránál
most kedvezményesen igényelhet
Széchenyi Kártyát. Mi gondolunk
Önre!
Új igénylők esetében a regisztrációs díjból 25%, érvényes Széchenyi Kártyával rendelkező ügyfeleink részére 20% kedvezményt
adunk, hogy „több maradjon
karácsonyi ajándékra”.
Ráadásul még az igényléshez
szükséges cégkivonat árát is csökkentettük 500 Ft-tal! Spóroljon
velünk!
Miért pont a Széchenyi Kártyát
válassza a rengeteg hitelkonstrukció közül?

Csatlakozzon a kedvezményt nyújtó vállalkozások
táborához, növelje vásárlói számát!
Potenciális vásárlóinak táborát növelheti közel egymillió
kártyatulajdonossal! Tegye
vonzóvá számukra vállalkozását, és adjon – egy Ön által
meghatározott mértékű – csábító kedvezményt!
A mai szoros piaci versenyben egyre inkább előtérbe
kerül a vásárló-, illetve ügyfélmegtartás. Ennek egyik jól bevált
eszköze a törzsvásárlói vagy ügyfélkártya, amelyet most Önnek
a kereskedelmi és iparkamarák
tagjainál lévő kamarai tagkártya,
valamint az Euro Discount Club
(EDC) kombinált törzsvásárlói
rendszere biztosít.
A támogató informatikai rendszer már működik, Önnek csak
jelentkezni kell és hasznosítani
az előnyeit.
Adminisztrációs költség
Jelentkezési díj
Összesen:
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Szolgáltatások

Mert
- nem kell hozzá ingatlanfedezet;
- gyors hitelbírálatú;
- szabad felhasználású;
- egyszerűsített eljárással igényelhető;
- kedvező kamatozású, mivel
államilag támogatott hitelkonstrukció.
Még egy indok!
Aki még az idén igényel Széchenyi Kártyát, annak nemcsak
2008-ban, de a 2008. évben
végzett hosszabbítás miatt még
2009-ben is biztos lesz a kamattámogatása.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, vegye fel a
kapcsolatot kamaránk munkatársaival.

Ügyintézők:
Szeged, Párizsi krt. 8–12.
Németh Tamás, Pintér Ágnes.
Telefon: 62/486-987
Hódmezővásárhely, Táncsics
M. u. 15:
Kiss Ivetta
Telefon: 62/244-064
Szentes, Tóth József u.13.
Sülyös Edit
Tel: 63/316-454
További részletes információt
a www.csmkik.hu, vagy a www.
kavosz.hu weboldalról szerezhet.

A munkaerő szabad áramlása
az Európai Unióban
Az Európai Bizottság TAIEX Irodája és a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2007. november 8-án szemináriumot szervezett az Európai
Unión belüli munkaerő-áramlásról, melyen az előadók igyekeztek
érinteni mind a vállalkozások, mind az egyéni munkavállalók számára
lényeges kérdéseket az EU-s foglalkoztatás területén.

A jelentkezési lap kitöltésével,
amelyet igényelhet a területi kamarák ügyfélszolgálatán, vagy letölthet a http://proﬁtalhatsz.mkik.
hu internetes oldalról (Kamarai
Kedvezmény Rendszer menüpont
– Nyomtatványok) és a jelentkezés
díjának megﬁzetésével bekerül a
törzsvásárlói rendszerbe, mint kedvezményt nyújtó vállalkozás.
A Kamarai Kedvezmény Rendszerbe történő elfogadóhelyként
való jelentkezés díja:

Kamarai tag részére
2000 Ft+áfa
2000 Ft+áfa

Nem kamarai tag részére
2000 Ft+áfa
22 000 Ft+áfa
24 000 Ft+áfa

A fenti díj megﬁzetésével - amennyiben igényli – csatlakozhat
az EDC törzsvásárlói rendszeréhez is!

A diplomák uniós szintű elfogadását a 2005/36/EC közösségi irányelv szabályozza, melyet a direktíva
nemzeti koordinátora, Ms. Carol
Ann Rowlands ismertetett.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakmai tanácsadója, a
külföldiek alkalmazásának jogszabályi hátteréről adott részletes tájékoztatást. A vonatkozó szabályozások
(1991 évi IV. törvény, 8/1999-es
SZCSM rendelet, 93/2004-es és
354/2006-os kormányrendeletek)
ismerete főként azoknak a hazai vállalkozásoknak lehet fontos, melyek
külföldi állampolgárokat kívánnak
alkalmazni.
Az érdeklődők megismerkedhettek az EURES hálózat működésével
is, mely az EU-n belüli álláskeresést
és állásközvetítést hivatott segíteni állásajánlatokkal, önéletrajz

adatbázissal, illetve gyakorlati információkkal a külföldi élet- és
munkakörülményekről. Magyarországon egyelőre az egyéni külföldi
munkavállalásban működik közre
a hálózat, külföldön már jelentősen
képviselteti magát a munkaadói
oldal is állásajánlatokkal.
Egy másik szervezet, mely szintén
EU-s szinten tud segíteni, a Nemzeti Europass Központ. A központ
ún. Europass dokumentumokkal a
meglévő képesítések, végzettségek,
bizonyítványok és szaktudások öszszehasonlíthatóságát teremti meg
közösségi szinten.
Bővebb információ a témában:
http://www.szmm.gov.hu/main.
php?folderID=13419
http://europa.eu.int/eures/home.
jsp?lang=hu
http://www.europass.hu/
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MKIK brüsszeli
képviselet
– interneten is
November 15-től megkezdte működését a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
brüsszeli képviseletének honlapja, mely az MKIK központi
weblapjáról (www.mkik.hu)
az „MKIK brüsszeli képviselet”-re kattintva érhető el.
A honlap folyamatos frissítésű, naprakész információt
tartalmaz a kamarai és vállalkozói kört érintő brüsszeli
hírekről, eseményekről és
pályázati lehetőségekről. A
napi tájékoztató funkció mellett az oldal átfogó képet ad
a képviselet tevékenységéről,
különböző aktuális európai
uniós témákról, valamint
belga–magyar üzleti kapcsolatokról.

Kamarai Futár

Becsey Zsolt európai parlamenti képviselő a kamara elnökségi ülésén

Egység a sokszínűségben

A kamara elnökségének legutóbbi, mórahalmi kihelyezett ülésén
dr. Becsey Zsolt, az Európai Unió
néppárti parlamenti képviselője a
brüsszeli műhelymunkába avatta
be a testület tagjait.
Ahogy a politikus fogalmazott,
szeretné, ha az EP minél hamarabb
túljutna az alkotmánnyal kapcsolatos
krízisen, hiszen igen sok a sürgős és
fontos tennivaló, akár az eurozóna
bővítésével, akár a pénzügyi reformokkal kapcsolatban. Ami a mezőgazdaságot illeti, aggodalomra ad
okot, hogy a közvetlen kiﬁzetéseket
meg akarják szüntetni, a kukorica
intervenciója 3 éven belül eltűnik;
az angolok jövőre reformot akarnak.
A borreformmal kapcsolatban a
kulturált és igényes borfogyasztás
támogatására hívta fel a ﬁgyelmet,
nem véletlenül, hiszen véleménye
szerint jelenleg a hazai borok 70
százaléka kannás bor minőségű.
A politikus új keletű, igen kellemes
hangzású európai jelszót osztott
meg hallgatóságával, ami a verseny
mindenhatóságának tompítására utal:
Egység a sokszínűségben! Dr. Becsey

Zsolt történelmi dátumnak és igen
jó érzésnek nevezte, hogy december
21-étől korlátok nélkül lehet az osztrák, a szlovén és s szlovák határon
be- és kilépni, miközben a schengeni
határok keletre tolódnak.
Ami gazdaságpolitikát illeti, a
legfontosabb fejlemények között
említette az EP képviselő az egységes
társasági adó és az adóalap harmonizációját, az áfacsomag kérdésében
viszont nem sikerült előbbre jutni a
brüsszeli politikusoknak. A képviselő
sajnálja, hogy bor még mindig nem
számít jövedéki terméknek; a gázolaj
és a cigaretta esetében szintemelést
akarnak elérni.
A közlekedéssel kapcsolatban
a fenntarthatóságot hangsúlyozta
Becsey Zsolt, aki sajnálkozva állapította meg, hogy még a következő
húsz év is közúti közlekedésé lesz, az
áruszállításban is. Noha a prioritás
a vasúti, a vízi és a légi közlekedés,
éppen az áruszállítási boom miatt szükséges a közútfejlesztés is.
A teherfuvarozást, főleg a zöldek,
sokféleképpen akarják büntetni, ami
növeli a közúti áruszállítás költsége-

it. A politikus
szerint integrált közlekedésfejlesztésre
van szükség.
Ezzel kapcsolatos hír, hogy
a regionális
repterek is
támogathatók
lesznek.
Dr. Becsey Zsolt abban bízik, hogy
pár éven belül a magyar vállalkozók
innét számlázhatnak külföldön vállalt
szolgáltatásaikért. Frappáns a példa,
míg egy halottszállító már fuvarozhat
Bécsben, élő embert szállító vállalkozó,
vagyis a taxis még nem. Az irányelv
eléggé „kiherélt” formájában 2009-ben
lép hatályba, a teljes nyitás 2012-ben
várható. Ez azt jelenti, hogy mondjuk,
ha egy magyar kőműves átruccan
Ausztriába ólat építeni, hazulról számlázhat majd, és itt adózik utána. Ahogy
Becsey Zsolt fogalmazott, a hazai
vállalkozások nagyon várják már a
jelenlegi „Frankeinstein”-direktíva
megszüntetését.
Ő. F.

HR szakmai nap a Legrand Magyarországnál
Öt év után újra HR szakmai napot rendezett 2007. november 6-án
a Legrand Zrt. HR csapata. A nap házigazdája a vállalat HR-igazgatója, Gáborné S. Katalin volt, aki az OHE szervezet egyik alelnöke
és a társadalmi kapcsolatokért felelős. Az Országos Humánpolitikai
Egyesület elnöke, számos környékbeli és országos vállalat is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.
A szakmai nap Károlyi László
vezérigazgató köszöntőjével indult,
amelyben bemutatta a vállalat főbb
fejlődési szakaszait, elért eredményeit
és terveit a jövőre nézve. Az előadók
között Ribi Gábor kereskedelmi igazgató nyitotta meg a szakmai részt „A
ﬂuktuáció kezelése a kereskedelmi
szervezetben” című előadásával.
Ezt követte a gyakornoki program
bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok megosztása, amelyet Zsibók
Zsolt műszaki igazgató és Zakar Éva
HR fejlesztési és szolgáltatási vezető
mutatott be. A vállalat belső kommunikációját és belső PR tevékenységét
Olajos Anikó belső kommunikációs
munkatárs prezentálta. A délelőtti
blokk után a vendégek gyárlátogatáson vettek részt, ahol megnézték
az üzemeket, ismerkedtek a Legrand
technológiájával.
A délutáni előadásokat Mészáros
László termelési igazgató nyitot-

ta meg a 4 műszakos munkarend
tapasztalataival. Záró előadóként
Gáborné S. Katalin ismertette a
vállalatnál alkalmazott bérezési
formákat és a munkavállalóknak
nyújtott juttatási csomagokat.
A témafelvezetők után vélemények, javaslatok, kérdések hangzottak el a résztvevők köréből. Ezek
a kisebb csoportokban működő
szakmai rendezvények alkalmat
adnak a „benchmarkra”, segítik a
HR-es szakembereket abban, hogy
elsajátítsák a „best practice-t”.
A szakmai napot az OHE elnök
ügyvezető igazgatója, dr. Bóday
Pál, és alelnöke Gáborné S. Katalin
értékelték. Az elnök kiemelte, hogy
a mai rendezvény „unikum” az OHE
szervezet életében, hiszen kevés
olyan vállalattal találkozott, ahol a
HR vezetőkön kívül más vezetők is
előadtak volna HR témában, szerinte
ez példaértékű.

2007 december
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Részletek az APEH aktuális közleményeiből

December 20.: adóelőleg-feltöltési kötelezettség

Egyes adótörvények rendelkezése alapján
az adózók meghatározott körének adóelőleget kell ﬁzetnie, sőt bizonyos esetekben
az adóév során beﬁzetett előlegeket az
év végén a várható adó összegére ki kell
egészíteni. Ez az ún. adóelőleg-feltöltési
kötelezettség, ami jelenleg a társasági
adó, a társas vállalkozások különadója,
valamint az egyszerűsített vállalkozói adó
tekintetében áll fenn.
A feltöltési kötelezettség a társasági adó
alanyai közül azokat a kettős könyvvitelt
vezető belföldi illetőségű adózókat és külföldi
vállalkozókat terheli, akiknek a kötelezettség
teljesítésének napjára adóelőleget kellett
bevallaniuk, és az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevételük
meghaladta az 50 millió forintot. Ezeknek
az adóalanyoknak az év közben beﬁzetett
adóelőlegüket az adóévi várható ﬁzetendő
adó összegére ki kell egészíteniük. Ezt a
kötelezettséget a naptári, illetve az üzleti
év utolsó hónapjának 20. napjáig kell teljesítenie annak az adóalanynak, amely ebben
az időpontban működő adózónak minősül,
ide értve a csődeljárás vagy végelszámolás
alatt lévő adózót is.
A törvény értelmében nincs feltöltési
kötelezettsége az adózónak megszűnésekor,
valamint ha adóbevallást a cégbejegyzési
eljárás befejezése miatt ad be. Nem kell
kiegészítenie adóelőlegét a Munkavállalói
Résztulajdonosi Program szervezetének, a
közhasznú társaságnak, a vízi társulatnak,
az alapítványnak, a közalapítványnak, a
társadalmi szervezetnek, a köztestületnek,
az egyháznak, a lakásszövetkezetnek és az
önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak.

A társasági adóelőleg-feltöltésre kötelezett
adóalanyoknak a ﬁzetési kötelezettség mellett
a 0729K számú nyomtatványon – december
hó 20-áig – bevallást is be kell nyújtaniuk
az előlegkiegészítés összegéről.
A társas vállalkozásokat terhelő különadó
valamennyi alanya – kivéve a törvényben
felsorolt egyes adózói csoportokat – köteles
az adóévben beﬁzetett előleget kiegészíteni.
Az előlegfeltöltést az adóév utolsó hónapjának
20. napjáig kell teljesíteni.
Az adóelőleget az egyszerűsített vállalkozói
adó valamennyi alanyának december hó 20.
napjáig kell kiegészíteni.
Az adóelőleg-kiegészítési kötelezettségüket elmulasztó adózók mulasztási bírsággal
sújthatók. A feltöltési kötelezettséget az éves
várható adó 100 százalékára kell teljesíteni, de
mulasztási bírság csak a 90 százalék alatti teljesítés esetén szabható ki, az adózás rendjéről
szóló törvény értelmében. A mulasztási bírság
alapja a beﬁzetett adóelőleg és a ﬁzetendő
adó 90 százalékának különbözete, mértéke
legfeljebb a bírságalap 20 százaléka.
A mulasztás jogkövetkezménye azt az
adóalanyt is terheli, aki a törvényben meghatározott határidőt akár csak 1-2 nappal
mulasztja el, ezért a feltöltési kötelezettségről
olyan időpontig célszerű gondoskodni, hogy
a pénzintézet legkésőbb december 20.
terhelési nappal teljesítse adózó átutalási
megbízását.

Régi számlatömbök selejtezése

A számla, egyszerűsített számla, nyugtanyomtatványok kizárólag az állami adóhatóság által a nyomtatvány előállítója részére
kijelölt sorszámtartományba illeszkedő

nyomtatott sorszám alkalmazásával, az
adott sorszám egyszeri felhasználásával állíthatók elő a 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletet
(továbbiakban: R.) 2007. január 1-jétől
hatályos rendelkezései szerint. Az állami
adóhatóság a nyomtatvány-előállítók részére
kijelölt sorszámtartományokat honlapján
rendszeresen közzéteszi, melynek elérhetősége:
www.apeh.hu/adatbleker/szigoru.
A nyomtatványforgalmazók már csak ilyen
új típusú számlanyomtatványokat forgalmazhatják 2007. július 1-jétől. 2007. I. félévében a
nyomtatványforgalmazók régi és új gyártású
nyomtatványtömböt egyaránt forgalmazhattak.
2007. I. félévében a nyomtatványértékesítésről kibocsátott számlában a nyomtatvány
értékesítőjének, a számla kötelező adattartalmán túl a nyomtatvány előállításának évét is
fel kellet tüntetni. Az adóalany ugyanis így
szerez tudomást arról, hogy az általa vásárolt
nyomtatvány csak 2007. év végéig, vagy azt
követően is felhasználható-e.
Az adóalanyok 2007. december 31-ig
használhatják fel a nyomtatványforgalmazóktól első félévben vásárolt, illetve
készleten lévő régi előállítású számla- és
nyugtanyomtatványaikat. A már megkezdett
első félévben, illetve azt megelőzően vásárolt
számla- és nyugtanyomtatvány-tömböket
2007. december 31. napjával le kell zárni.
A fel nem használt nyomtatványtömböket
utólag is ellenőrizhető módon, bizonylattal
alátámasztottan 2008. január 31-ig selejtezni kell.
Nem vonatkozik az új előírás a számlázó
programmal, vagy elektronikus úton kiállított
számlák, a pénztárgépi nyugták előállítására
[R. 1. § (6)].

A Gazdaságfejlesztési Operatív Programról

Jogszabályﬁgyelő
Egyes termékek kiegészítő oltalma

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a
versenyképességért prioritására és a Regionális Fejlesztési Operatív
Programok K+F és innovációs tárgyú konstrukcióira rendelt források
terhére az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló,
2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet alapján nyújtható
támogatások részletes szabályairól és a támogatási jogcímeiről a
Magyar Közlöny 138. számában ad tájékoztatást.

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
rendelete a fagykár kompenzálására

Az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai
közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról
A 2007. évi tavaszi fagykár következtében kialakult árbevételszóló 20/2004. (II.26) Korm. rendelet 1. §-a új ponttal egészül ki. kiesés kompenzálására az egyes kereskedelmi vállalkozások által
(időtartam-meghosszabbítás iránti kérelem). Bővebben a Magyar igénybe vehető hitelről bővebben a Magyar Közlöny 144. számában
Közlöny 135. számában.
olvasható.
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Bulgária
0712-01 A JS-Bulgaria Ltd. bolgár
cég keres szállítót az alábbi alkatrészre: kardánkereszt.
Bolgár nagykövetség, e-mail:
stivb@t-online.hu, kapcsolat: Uzunova
Liana, web: http://www.js-bulgaria.
com/contacts.html
Lengyelország
0712-02 Lengyel nagykereskedő
cég építőanyag (tégla és cement)
(nagy)kereskedő partnert keres.
Firma ,,ROBEK” cím: Pl-62-800
Kalisz, ul. Szeroka 10B., mobil:
(+48-509)-641-295, e-mail: Jolanta_
Jasiak@poczta.fm , kapcsolat: Jolanta
JASIAK
0712-03 Kozmetikai szerek,
autóalkatrész/felszerelés értékesítésére specializálódott lengyel
cég az említett termékek gyártóit,
forgalmazóit keresi.
,,INTERTEC Polska” Sp. z o.o. cím:
Pl-05-830 Nadarzyn, Stara Wieś, ul.
Grodziska 22., tel.: (+48-22)-738-6476,
fax: 738-6468, mobil: (+48-515)-155625, e-mail: rsuprowicz@intertecpolska.pl weblap: www.zen-on.pl,
kapcsolat: Rafał SUPROWICZ
0712-04 Kárpitozott bútorok
lengyel gyártója áruházláncokat,
nagykereskedőket, kereskedelmi
partnereket keres.
,,MEBLOTAP” S.A., Pl-22-100
Chełm, ul. Rampa Brzeska 5., tel.:
(+48-82)-5622-572, mobil: (+48-606)647-106, e-mail: export@meblotap.pl
weblap: www.meblotap.pl, kapcsolat:
Mikołaj MACUGA
0712-05 Diabetikus, alacsony fehérjetartalmú és glukózmentes termékek
lengyel gyártója nagykereskedőket,
kereskedelmi partnereket keres.
Firma ,,GLUTENEX” cím: Pl62-080 Tarnowo Podgórne, Sady
k/Poznania, ul. Ludowa 6., tel.: )+4861)-814-6537, 814-6179, fax: 8146174, e-mail: biuro@glutenex.com.pl
mt@glutenex.com.pl weblap: www.
glutenex.com.pl, kapcsolat: Mariusz
TOMASZEWSKI
0712-06 Kereskedelmi tanácsadással foglalkozó lengyel cég
tejtermék, sör, édesség gyártóit,
forgalmazóit keresi.
,,MESSO” Sp. z o.o., cím: Pl-60412 Poznań, ul. Niemeńska 8A. tel.:
(+48-61)-843-4454, mobil: (+48698/648-618)+48-602/226-449, email: messo@poznet.pl, kapcsolat:
Przemysław A. Maleńczyk úr
Magyarország
0712-07 Nyíradonyban jelenleg
nem üzemelő ipartelep, 15000 nm, 240
és 800 m²-es felújított csarnokokkal,
teljes infrastruktúrával, autópályától
22 km-re bedolgozói üzemeltetésre
üzleti partnert keres. Elsősorban
női munkavégzésre alkalmas (pl.:
összeszerelés) – nem varrodai munkát
– munkát keresnek.
Tel.: 0630-4364531 Szilágyiné Kujbus
Tünde, 06/30-690-8143 Kujbus Tibor,
e-mail: szjozsi73@ﬁbermail.hu
Németország
0712-08 Müncheni székhelyű
cég marketing és áruforgalmazás
területén tevékenykedő széles körű

Üzleti ajánlatok
szaktudással és 15 év tapasztalattal
rendelkező munkatársai stratégiai és
operatív tanácsadó szolgáltatásukat
kínálják fel magyar vállalatok és
vállalkozások részére, akik német
nyelvterületen szándékoznak üzleti
tevékenységüket kiépíteni.
A szolgáltatások spektruma átfogja az áruforgalmazás és marketing
területének minden részét. Az egyes
egységeket különálló modulként is
lehet igényelni, ami lehetővé teszi
a szolgáltatások óránkénti vagy
naponkénti elszámolását, garantálva
a költségek áttekinthetőségét is.
A tanácsadási munka a megbízók
egyéni szükségleteihez igazodik.
A megbízók maguk szabhatják
meg a tanácsadás időtartamát és
intenzitását.
Az Inline Sales cég Londonban,
Párizsban, Miamiban, Bécsben,
Zürichben és Shenzhenben rendelkezik telephellyel. Referenciái
közé tartozik többek között a Linde,
British Telecom, BBC, Motorola,
Comparex Services, Samsung, EDS,
valamint a Laser 2000 cég.
Inline Sales GmbH, cím: Mühlweg
2a, D- 82054 Sauerlach bei München,
tel.: +49-8104-88995-80, fax: +49-810488995-85, mobil: +49-171-3156811,
e-mail: s.naumann@inline-sales.com,
web: www.inline-sales.com, kapcsolat:
Herr Sebastian Naumann.
0712-09 Bajorországi székhelyű
asztalosüzem eladásra felkínálja
használt faipari gépeit és berendezéseit.
Willibald Forstner KG, tel.: +498071-7924, fax: +49-8071-40463,
e-mail: info@schreinerei-forstner.de,
kapcsolat: Herr Willibald Forstner.
Szlovákia
0712-10 Fűrésztelep Szlovákiában, a határ mellett Almágyon
eladó. 5000 m² telken, 760 m²
acélszerkezetes csarnokkal, 80 m²
irodaépülettel, fafeldolgozáshoz
szükséges gépekkel eladó. (Gatter
teljesítménye 20 kw, daraboló fűrész:
V= 50 m/perc)
Tel.: 06-20-2194637, kapcsolat:
Mesterházi Dávid.
Törökország
0712-11 Csomagolóanyagokat
gyártó török cég fonalat vásárolna,
mely összetétele a következő: 2/30
ne, 65% poly, 50% viszkóz, 150
denier poly.
Ozege Mensucat Sanayi Ve Ticaret
Ltd. Şti., cím: 64200 Uşak, Organize
San. Bol. 102. Cadde No: 52, tel.:
+90276-2668144, fax: 2667439, email: ersanmeral@gmail.com
0712-12 Márvány, travertínó édesvízi mészkő fejtésére szakosodott
török cég értékesítő partnereket
keres.
Hilal Mermer Ltd. Şti., cím:
61040 Trabzon, Sinik Beldesi
Akcaabat-Trabzon, tel.: +90- 462
262 6042, fax: 462 262 6035, e-mail:
export@hilalmermer.com, web: www.
hilalmermer.com
0712-13 Török mezőgazdasági importőr, Bayer CropScience,
Gennova, Hekta, Koruma Klor

Akali, Monsanto, Sumitomo
Corporation, Syngenta, Haifa
Chemicals termékek disztribútora
műtrágyagyártókat, exportőröket keres. (Műtrágya összetétele:
kálium-nitrát, MAP, MKP and
NKP+TE (18.18.18+TE / 19.19.19+TE / 20.20.20+TE / 12.5.40+TE /
13.46.13+TE / 10.52.10+TE))
Ozeroglu Tarim Pazarlama Ve
Ticaret Sanayii Ltd. Şti., cím: 33100
Mersin, Kuvayi Milliye Cad. Ahmet
Kürk İşh.No:128/8, tel.: +90-3243360704, fax: 3360704, e-mail:
ozeroglu@ozeroglu.com, web: www.
ozeroglu.com
0712-14 Egyszer használatos
orvosi textiltermékek török gyártója (sebészeti köpeny, szövet stb.)
partnereket keres kapacitásnövelés
céljából. Disztribútor, gyártó partnereket keres, joint-venture kapcsolat
kialakításában érdekelt.
Akyol Medical Limited Co., cím:
26200 Eskişehir, Emko San. Sitesi A/6
Blok No:4, tel.: +90222-2281887, fax:
2280709, e-mail: info@akyolmedical.
com, web: www.akyolmedical.com
ITD-H Beszállító
és Tanácsadó Központ
0712-15 Belga vállalat mikro
vízierőmű építéséhez keres magyar
cégeket afrikai partnere részére.
07-35/E/BE-1
0712-16 Belga cég ruhaipari bérmunkapartnereket keres Magyarországon. A cég magas minőségű női
felsőruházat gyártásával foglalkozik,
neves divattervezők számára.
07-35/E/BE-2
0712-17 Cseh vállalat mézet keres
megvételre.
07-35/E/CZ-1
0712-18 Cseh cég a következő termékeket szeretné Magyarországon
megvásárolni: kézi szerszámok (építési, vasipari, kerti, kőműves).
07-35/E/CZ-2
0712-19 Élelmiszer-ipari gépgyártó spanyol cég keres műanyag
alkatrészeket előállító és fémmegmunkáló (vágás, hajlítás, stb.) vállalatokat.
07-35/E/ES-1
0712-20 Kézműipari és népművészeti termékeket venne spanyol
vállalat.
07-35/E/ES-2
0712-21 Francia optikai gyártó
cég beszállítókat keres Magyarországon.
07-35/E/FR-1
0712-22 Angol vállalat, mely festett fadobozokat gyárt kooperációs
partnert keres.
07-35/E/GB-1
0712-23 Horvát cég a következő típusú magyar vállalatokkal
szeretne kapcsolatba lépni: len
szövödék, műszaki textília, PET
palack feldolgozó.
07-35/E/HR-1
0712-24 Olasz vállalat a következő
termékeket keresi Magyarországon: polisztirolszigetelő, cement,
csatornafedél-gyártók.
07-35/E/IT-1

Kamarai Futár
0712-25 Olasz cég tejet vásárolna.
07-35/E/IT-2
0712-26 Zenekiadókkal és digitális nyomdákkal szeretne olasz
vállalat kapcsolatba lépni.
07-35/E/IT-3
0712-27 Amerikai cég üvegpalackokat keres megvételre.
07-35/E/US-1
0712-28 Jó minőségű textilipari
gépek exportjával foglalkozó török
cég eladásra kínálja gépeit.
07-35/I/TR-1
0712-29 Brazil vállat cukoripari
bioetanol gyártáshoz keres befektetőket.
07-35/V/BR-1
0712-30 Ausztrál vállalat karbonsavat keres megvételre.
07-36/E/AU-1
0712-31 Izraeli alábbi vállalat
pálinkabeszállítókat keres Magyarországon.
07-36/E/IL-1
0712-32 Görög cég poliamid
szálat, katonai ruházatot és felszerelést vásárolna.
07-36/E/GR-1
0712-33 Görög vállalat a karácsonyi szezonra diót, gesztenyét (nem
pürét) keres megvételre.
07-36/E/GR-2
0712-34 Kiterjedt kereskedelmi
kapcsolattal rendelkező izraeli vállalat egészségvédelmi termékeket
vásárolna Magyarországról.
07-36/E/IL-1
0712-35 Izraeli cég csecsemők
részére a következő használati tárgyakat keresi megvételre: babakocsi,
játékok stb.
07-36/E/IL-2
0712-36 Koreai export-import
vállalat színes üveg (borosüveg,
brandy, stb.) és kristályüveg gyártókat keres.
07-36/E/KR-1
0712-37 Amerikai importőr a
következő termékek gyártóit keresi
Magyarországon: bronzés porcelánﬁgurák; kristály- és üvegáruk,
háztartási dekorációs termékek,
teáskészletek.
07-36/E/US-1
0712-38 Spanyol vállalat konfekció (női, ﬃ) gyártókkal, kiskereskedelmi üzletláncokkal, textilipari
kereskedelmi ügynökökkel szeretne
kapcsolatba lépni.
07-36/V/ES-1
0712-39 Görög cég magyar szállítmányozókkal keresi az együttműködés lehetőséget a nemzetközi
fuvarozás területén. Jelenleg Franciaország, Németország, Belgium,
Hollandia és Görögország között
fuvaroznak.
07-36/V/GR-1
0712-40 Német vállalat olyan
cégeket keres, akik matracot, ágybetétet, ill. ehhez kapcsolódó tartozékokat gyártanak.
07-37/E/DE-1

2007 december
0712-41 Német cég kisbútorgyártó
cégekkel szeretne kapcsolatba lépni.
07-37/E/DE-2
0712-42 Kályhákat, kandallókat,
fűtéstechnikai termékeket gyártó
cégeket keres német vállalat.
07-37/E/DE-3
0712-43 Német cég magyarországi
élelmiszer-exportőrökkel szeretne
kapcsolatba lépni.
07-37/E/DE-4
0712-44 Német vállalat magyarországi gépipari cégeket keres együttműködés céljából.
07-37/E/DE-5
0712-45 Finn cég friss petrezselymet és reszelt tormát vásárolna
nagy mennyiségben.
07-37/E/FI-1
0712-46 Finn vállalat kosárrendszereket keres cipők, ruhák stb.
tárolására.
07-37/E/FI-2
0712-47 Izraeli vállalat alma-,
paprika- és savanyúságkonzervbeszállítókat keres.
07-37/E/IL-1
0712-48 Litván cég magyarországi
értékesítési képviselőket keres. A
cég különböző eszközöket tervez és
gyárt a hővel végzett munkafolyamatokhoz: kézműves kerámiagyártás, fémedzés, szárítás, különböző
anyagokkal történő kísérletezés,
egyéb hőkezelési célok.
Fő termékeik: Laboratóriumi és
ipari elektromos kazánégő (1600 C
fokig fűthető). Laboratóriumi és
ipari elektromos kemence (600 C
fokig fűthető). Hőszigetelő anyagok
kazánokhoz (hőállóképesség 12601750 C fok között).
07-37/V/LT-1
0712-49 Török kereskedelmi cég
egyrészt bébipelenkáit, szárított
barackot és olívaolajat szeretne
exportálni, másrészt megvételre
keres: pulp, Ikarusz busz alkatrészeket.
07-37/V/TR-1
Az ITD-H Beszállító és Tanácsadó Központ üzleti ajánlatai iránt
e-mailben vagy faxon érdeklődhetnek.
Kapcsolatszemélyek: Molnár G.
Csilla és Bazsó Beáta.
E-mail: uzletihirek@itd.hu
Fax: (1) 472-8140,
Telefon: (1) 472-8150
Euro Info Központ
0712-50 Diabetikus élelmiszerek
bolgár gyártója kereskedelmi partnereket, disztribútorokat keres.
0712-51 Különféle ipari felhasználású acéltermékek képviseletére specializálódott olasz cég olyan külföldi
partnereket keres, akik szeretnének
olaszországi piacra lépni.
0712-52 Motoralkatrészek, kiegészítők online értékesítésére specializálódott skót cég kereskedelmi
közvetítőket keres, joint-venture
kialakításában is érdekelt.
0712-53 Rozsdamentes acélból
készült (napenergiát hasznosító)
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Üzleti ajánlatok
vízmelegítő gyártására specializálódott máltai cég disztribútorokat,
ügynököket keres, joint venture,
alvállalkozói kapcsolat kialakításában érdekelt.
0712-54 Orosz gyógyszerészeti
cég kereskedelmi, pénzügyi, jointventure kapcsolat kialakításában érdekelt. Eladná cégét vagy egy részét.
Együttműködne kutató-fejlesztő
tevékenységben. Alvállalkozóként
is dolgozna.
0712-55 Táj-, tereprendező gépek gyártására specializálódott
német cég nemzetközi kereskedelmi
közvetítőket keres, továbbá részesedést vásárolna hasonló típusú
cégekben.
0712-56 Francia konzervgyártó
cég borjúpacal-beszállítókat keres,
és alvállalkozóként dolgozna.
0712-57 Különböző kövek, márvány, gránit, onyx vágására, megmunkálására, formálására szakosodott görög cég alvállalkozóként
dolgozna.
0712-58 Bambusz- és selyemtermékek belga nagykereskedője
disztribútorokat keres termékei
számára.
0712-59 Üvegházi berendezéseket
gyártó dán cég (műtrágyakeverő, öntözőberendezést és klímát
szabályozó komputer, vízszűrők,
öntözőszelep stb.) dán gyártó disztribútorokat keres.
0712-60 (Magas)építőipari gépek,
eszközök spanyol nagykereskedője
építőiparban használt tripla zsaluzó fapanelek beszállítóit, gyártóit
keresi.
0712-61 Ortopédiai termékek
(műlábak és ahhoz használt különböző eszközök) orosz gyártója
kereskedelmi, kutató-fejlesztő partnereket keres, francise kapcsolat
kialakításában érdekelt.
0712-62 Különböző marcipán,
mandulás/diós/mogyorós csók, csokoládé, praliné és trüﬀel termékek
görög gyártója disztribútorokat,
képviselőket keres.
0712-63 Pörkölt mogyoró, aszalt
gyümölcsök bolgár gyártója technológiai fejlesztő partnereket keres.
0712-64 Elektronikai berendezéseket (azonosító rendszerek, ajtózárak, interfész konverter/átalakító)
gyártó cseh cég gyártó kapcsolat
kialakításában érdekelt.
0712-65 Egészségügyi, kozmetikai
termékek kereskedelmére specializálódott szlovén cég gyártókat
keres, hogy forgalmazhassa termékeiket.
Az üzleti ajánlatokhoz tartozó
cégadatokkal kapcsolatban az Ön
vállalkozásadatainak megadásával
(cégnév, cím, kapcsolattartó neve,
telefon /faxszám, e-mail cím, esetleg weboldal elérhetősége) Füzesi
Edina ügyfélszolgálati és EIC-munkatársnál érdeklődhet a fuzesi.
edina@csmkik.hu e-mail címen vagy
a 62 / 426-149-es faxszámon. (A
várható ügyintézési idő 3–8 nap.)

Találkozó és konzultáció a kooperációs
kutatásokról

Az egyetem és a helyi
gazdaság kapcsolata

A Szegedi Tudományegyetem
és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara december
11-én 10 órai kezdettel Kooperációs kutatások – Az egyetem
és a helyi gazdaság kapcsolata
címmel rendezvényt szervez,
melynek célja az egyetem kooperációs gazdasági társaság alapításával kapcsolatos terveinek
bemutatása, illetve találkozási,
konzultációs fórum biztosítása
a kutatók és az ipari cégek képviselői részére.
A rendezvény helyszíne: a
kamara székháza (Szeged, Párizsi
krt. 8–12., Lednitzky terem).
Program:
10.00
Köszöntő

10.10
Kooperációs kutatás
felsőfokon. Magyarország első
integrált tudásközpontja. Előadó:
Kovács Tibor igazgató, SZTE Délalföldi Élet- és Anyagtudományi
Kooperációs Kutatási Központ.
10.40
Munkaerőpiac és innováció. Előadó: dr. Szeri István
elnök, Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
11.00
Kerekasztal-beszélgetés.
Kérjük, hogy jelentkezését
levélben, faxon vagy e-mailben
juttassa el a kamarába! (Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 6721 Szeged, Párizsi krt.
8–12., fax: 62/426-149, e-mail:
info@csmkik.hu)

Vámszakmai
információs nap
Előreláthatólag 2008. január végén, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, a kamara ismét megszervezi a vámszakmai információs napot.
Ez alkalommal az aktuális vámigazgatási eljárások változásai mellett
(pl. engedélyezett gazdálkodói státus engedélyezése) szó esik majd
a jövedéki szabályozás változásairól, valamint a VPOP hatáskörébe
kerülő környezetvédelmi termékdíj témakörről is.
Bővebb információ és előzetes regisztráció: Körmöczi Eszter kereskedelemfejlesztési és EIC munkatárs, tel.: 62/ 486-987/ 194, e-mail:
kormoczi.eszter@csmkik.hu
Az előzetes jelentkezőknek megküldjük a rendezvény részletes
felhívását, programját.

Színesség és hatékonyság
az AIESEC segítségével
Az AIESEC egy nemzetközi,
egyetemisták és friss diplomások
által vezetett független, nonproﬁt
szervezet, amely a világ közel 100
országában megtalálható. A világ
harmadik legnagyobb nonproﬁt
szervezete, amely jövőre ünnepli 60.
születésnapját. Alaptevékenysége a
felelős vezetőképzés és a nemzetközi
szakmai gyakornoki program.
Az AIESEC közreműködésével a
cégek talpraesett, szakmai gyakorlattal és felsőfokú nyelvtudással
rendelkező külföldi ﬁatallal színesíthetik munkaerő-állományukat.
Az AIESEC-esek elhivatottak,
magabiztosak, segítőkészek, rugal-

masak és szociálisan érzékenyek.
A vállalatok sokféle területen fogadhatnak ilyen gyakornokot,
például menedzsment, kommunikáció, logisztika, informatika,
oktatás, fejlesztés stb. Hasznos
segítség lehet terjeszkedésnél,
projekteknél, új termékek, rendszerek bevezetésekor, ötletelésnél,
szervezetátalakításkor és még számos területen.
További információ a www.aiesec.
hu oldalon, illetve Bába Zsóﬁánál
(a Szegedi Tudományegyetem helyi Bizottságának külső kapcsolatokért felelős elnökhelyettesénél
– babazsoﬁa@yahoo.com)
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Január 22-én, a kamarában

Számlázási és áfaszabályok
2008

2008. január 1-jétől hatályba
lépő új áfatörvény számos ponton
módosította a korábbi szabályozást,
jelentősen változnak a számlázási
szabályok is. Mindezekről hallhatnak az érdeklődők részletes
tájékoztatást a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara által
szervezett szakmai előadáson,
január 22-én 9 órai kezdettel
Szegeden, a kamara székházában
(Párizsi krt 8–12., II. emeleti konferenciaterem).
Előadó: dr. Nagy Péter főosztályvezető (APEH Dél-alföldi
Regionális Igazgatóság)
Az előadás programja:
9– 1130-ig Az áfatörvény fontosabb változásai, (új teljesítési idő-

pontok, tárgyi eszközre vonatkozó
pótlólagos korrekció, visszaigénylési
szabályok stb.), új számlázási
szabályok (adattartalom változása,
helyesbítő és stornó számla, stb.).
1130–12-ig Konzultáció, válasz
a feltett kérdésekre.
A rendezvényen való részvétel
díja 8000 Ft/fő+áfa, a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagdíj- és szolgáltatási díj
hátralékkal nem rendelkező tagjai
számára 4000 Ft/fő+áfa. Amenynyiben rendezvényünk felkeltette
érdeklődését, kérjük, jelentkezését
(levélben, faxon, e-mailben, vagy
on-line a kamara honlapján) január 21-ig kamaránkhoz eljuttatni
szíveskedjen.

Az interneten keresztül is lehet kérdezni

Fórum az adókról és járulékokról
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara számviteli
szekciója a Magyar Könyvvizsgáló Kamarával, a Számviteli
Szakemberek Egyesületével és a
Könyvelők Országos Egyesületével
online fórumot rendez december
19-én 10 órai kezdettel Szegeden,
a kamara székházában.
A rendezvény helyszínén és

internetes úton a Pénzügyminisztérium és az adóhatóság ismert és
elismert szakemberei (központi
és regionális) adnak választ a
rendezvényen részt vevők, és abba
interneten bekapcsolódók által
feltett kérdésekre.
Az interneten keresztül bárki
bekapcsolódhat a rendezvénybe.
Számviteli szekció vezetősége

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.
® A klaszterek jogi és üzleti szempontból – december 10. (Bővebben
ugyanezen az oldalon)
® Az egyetem és a helyi gazdaság kapcsolata – december 11. (Bővebben
15. oldalon)
® E-könyv a humánklubban – december 13. (Bővebben a 10. oldalon)
® Fórum az adókról és a járulékokról – december 19. (Bővebben
ugyanezen az oldalon)
® Adóváltozások 2008 – január 8., Vásárhely. (Bővebben ugyanezen
az oldalon)
® Számlázási és áfaszabályok 2008. – január 22. (Bővebben ugyanezen
az oldalon)
® Vámszakmai információs nap – január vége. (Bővebben a 15.
oldalon)
A vállalkozás neve: ..............................................................................
Címe: .................................................................................................. .
Kontaktszemély: ..................................................................................
Tel.: ................................................ Fax: .............................................
E-mail: ................................................ .................................................
Kamarai regisztrációs szám: ......................... ..................................
Aláírás

A kamara ügyfélfogadási rendje
az ünnepek környékén
Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk önöket, hogy az ünnepek
miatt kamaránknál az ügyfélszolgálat, a Széchenyi Kártya
ügyintézés és az okmányhitelesítés ügyfélfogadási rendje az
alábbiak szerint alakul: Ügyfélszolgálat és okmányhitelesítés:
utolsó ügyfélfogadási nap december 21. péntek 9–12-ig és
13–15-ig, Széchenyi Kártya ügyintézés: utolsó ügyfélfogadási
nap december 19. szerda 9–12-ig és 13–15-ig. December
22-én, szombaton ügyfélszolgálatunk zárva tart. December
27-től 2007. december 31-ig kamaránk zárva tart. 2008-ban
az első nyitvatartási napunk január 2. szerda, a megszokott
ügyfélfogadási renddel.
2008-ban is várjuk kedves ügyfeleinket!

Január 8-án, Hódmezővásárhelyen

Adóváltozások 2008

2008. január 1-jétől ismét jelentősen változnak az adótörvények,
amelyek részletes magyarázatát
hallhatják az érdeklődők a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hódmezővásárhelyi városi
szervezete rendezvényén január 8án (kedd) 9 órai kezdettel Vásárhelyen, az SZTE Mezőgazdasági
Kar I. emeleti „A” előadójában,
(Andrássy út 15.).
Előadó: dr. Szűcs Edit osztályvezető (APEH Dél-alföldi Regionális
Igazgatósága)
Az előadás programja:
9.00–12.00 A 2008. január 1jén hatályba lépő főbb adó- és
járulékváltozások részletes ismertetése (személyi jövedelemadó,
általános forgalmi adó, adózás
rendje, társasági adó, új adónemek,
járulékváltozások).
12.00–12.30 Konzultáció.

A rendezvényen való részvétel
díja a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagdíj- és
szolgáltatási díj hátralékkal nem
rendelkező tagjai számára 3000
Ft/fő+áfa, hátralékkal rendelkező
tagok, valamint nem kamarai
tagvállalkozások számára 8000
Ft/fő+áfa.
Az előadás a résztvevő könyvvizsgálók számára kamara igazolása alapján kreditponttal
beszámítható továbbképzésnek
számít.
Amennyiben rendezvényünk
felkeltette érdeklődését, kérjük,
jelentkezését a CSMKIK hódmezővásárhelyi városi szervezete
irodája munkatársának, Kiss
Ivettának jelezze 2008. január 7ig a 62/244-064-es telefon/telefax
számon, vagy a hmvhely@csmkik.
hu e-mail címen.

Kommunikációs és reklámklub

Klaszterszervezés

A kamara kommunikációs és
reklámklubja klaszterszervezési
szakmai délutánt rendez december
10-én (hétfőn) 14 órakor a Novotel
Szegedben. Téma: A klaszterek üzleti
és jogi szempontból. Előadó: Matuz
János ügyvéd, tanácsadó Proactive
Management Consulting Kft.
Az innovatív pólus klaszterek
szervezése az Új Magyarország
Fejlesztési Terv (ÚMFT) egyik
újszerű kezdeményezése. Ezekben
a vállalkozások játszanak vezető
szerepet, de részt vehetnek bennük
egyetemek, szakképző intézmények,

kutatóintézetek is. Az innovatív
klaszterkezdeményezések valamely
exportképes iparág/tevékenység
köré szerveződnek, együttműködésük célja az exportorientált
növekedés és a tagok által létrehozott termékek, szolgáltatások
hozzáadott értékének növelése.
A részvétel ingyenes!
Részvételi szándékát kérjük,
2007. december 7-ig jelezze a
CSMKIK címén, telefon-, illetve
faxszámain, vagy e-mail útján. (Tel:
62/486-987/112, fax: 62/426-149, email: pinter.agnes@csmkik.hu)

