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Kamarai Futár

TOP 100

Csongrád megye gazdasága
a top 100-as kiadvány tükrében
Nemesi Pál, a Ferroép Zrt.
vezérigazgatója, a kamara elnöke:

Megújult formában jelent meg idén a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „Top 100 – Csongrád megye gazdasága 2017” című kiadványa, amelyet ezúttal a Délmagyarországot kiadó Lapcom Zrt.
közreműködésével adott ki gazdasági önkormányzatunk. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei
Adó- és Vámigazgatósága, valamint a Központi Statisztikai Hivatal által készített elemzések mellett interjúk, riportok gazdagítják a kiadványt. A részletes elemzéseket, adatokat tartalmazó kiadványt, mely a
www.csmkik.hu kamarai honlapon már elérhető, lapzártánk után mutatták be. Az alábbiakban beavatjuk
olvasóinkat a részletekbe, és ízelítőt adunk interjúinkból.

A top 15 cég Csongrád megyében
(a 2016. évi nettó árbevétel alapján)

„Tény, hogy általános építőipari
dömping van, és a meglévő kapacitások az igényeket nem tudják
kielégíteni, és ez még csak fokozódik a jövőben. Új technológiák
alkalmazása lehet a megoldás,
illetve az érzékelhetően magasabb
bérrel az elvándorolt munkaerő
egy része hazahívható. Lendületben vagyunk, és maradunk is,
hiszen ma már az építőipar 0–24
órában és január elsejétől december utolsó napjáig tud dolgozni,
olyan a technológia.”
Kőkuti Attila, a Tornádó International Kft. vezetője, a kamara
ipari alelnöke:

„Maguknak a cégeknek tenniük kell azért, hogy jó képzés
legyen. Saját példánk: két független szakoktatót vettünk fel,
akik mechatronikát, lakatos-,
hegesztő- és gépiforgácsolómesterséget tanítanak. Mindig
olyan a feladatuk, ami kötődik a
gyártásunkhoz, így gyorsan érheti sikerélmény is a ﬁatalokat. Az
egyedi felépítményeket gyártó
Tornádónál minden megrendelés
egy új fejlesztést jelent. Nálunk
egy termékben jelentkezik a
prototípus és a végtermék, ez
az egyedi gyártás.”

Sorrend

Forrás: NAV

Név

Székhely

Főtevékenység

1.

Országos Dohányboltellátó Kft.

Hódmezővásárhely

Dohányáru nagykereskedelme

2.

NKM Áramszolgáltató Zrt.

Szeged

Villamosenergia-kereskedelem

3.

Pick Szeged Zrt.

Szeged

Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

4.

Contitech Fluid Automotive Hungária Kft.

Makó

Gumiabroncs, gumitömlő gyártása

5.

SOLE-MiZo Zrt.

Szeged

Tejtermék gyártása

6.

KÉSZ Építő Zrt.

Szeged

Épületépítési projekt szervezése

7.

NKM Áramhálózati Kft.

Szeged

Villamosenergia-elosztás

8.

Hungerit Zrt.

Szentes

Baromfihús feldolgozása, tartósítása

2016.

9.

Hansa-Kontakt Kft.

Szeged

Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagyker.

10.

Givaudan Hungary Kft.

Makó

M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

11.

Contitech Rubber Industrial Kft.

Szeged

Egyéb gumitermék gyártása

12.

Villeroy & Boch Magyarország Kft.

Hódmezővásárhely

Egészségügyi kerámia gyártása

13.

Legrand Zrt.

Szentes

Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

14.

MA-KA Takarmánykeverő és Forgalmazó Kft.

Szentes

Haszonállat-eledel gyártása

15.

ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt.

Szeged

Gázelosztás

A megye elmúlt évi gazdasági
teljesítményének elemzése egyrészt
az adóhivatalhoz beérkezett társasági adóbevallások számadatain,
másrészt a Központi Statisztikai
Hivatal adatgyűjtésén alapszik. A
megyei top 100 vállalkozás listája
az adóhivatal társasági bevallás
adatai alapján került összeállításra,
melybe 2016-ban is 2,2 milliárd forintot meghaladó nettó árbevétellel
lehetett bekerülni.

Nettó árbevétel – közel
kétharmada a top 100
vállalkozásnál

A Csongrád megyei székhelyű,
kettős könyvvitelt vezető vállalkozások nettó árbevétele 2016-ban
300 milliárd forintot meghaladóan, 15,8%-kal emelkedett az előző
évhez képest. A növekedés a top
100 vállalkozásnak köszönhető,
náluk közel 500 milliárd forint-

tal – 48,3 %-kal – több árbevétel
keletkezett, míg a megye többi
vállalkozása 17,7%-kal teljesített
kevesebbet.
Az árbevétel nemzetgazdasági ágak közötti megoszlásában a
kereskedelem, gépjárműjavítás
kiugró teljesítménye következtében
lényegi változások történtek. A
vezető nemzetgazdasági ág szerepét a feldolgozóipartól átvette
a kereskedelem, gépjárműjavítás,
a közel 500 milliárd forintos növekedés következtében részaránya
29,0 százalékról 45,9 százalékra
emelkedett.
A második helyre szoruló feldolgozóipar részaránya 29,7 százalékról 26,3 százalékra csökkent. A
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás,
légkondicionálás nemzetgazdasági
ág megtartotta harmadik helyét,
részaránya viszont 7,1 százalékra
fogyatkozott.

Export árbevétel
– 80 százaléka a top 100
vállalkozásnál

A nettó árbevétel kevesebb
mint egyötödét az export teszi
ki, melynek nagyságrendje 2016ban ugyan nem változott, de a
megye gazdasági eredményeiben
továbbra is meghatározó szerepet
játszik.
Csongrád megye export árbevételének háromnegyede egyetlen
nemzetgazdasági ág, a feldolgozóipar teljesítménye. A második
legnagyobb részarányú nemzetgazdasági ág a kereskedelem, gépjárműjavítás ág.
Az áfabevallás tárgyi eszközbeszerzés sora alapján lehet képet
kapni a beruházásokról. 2016-ban
Csongrád megye gazdálkodóinak
összes tárgyi eszköz beszerzése 11,2
milliárd forinttal volt alacsonyabb a
megelőző évi összegnél.
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A megyei top 30 importőr vállalkozásának jellemző árukörei:
élelmiszer-ízesítők, adalékanyagok,
gumiipari alapanyagok, szerszámok,
gépek, textiltermékek, szaniteráruk.
Az áruk származási helyei Szerbia,
Oroszország, az Amerikai Egyesült
Államok és a távol-keleti országok,
Japán.
A top 30 importőr között 2016ban 8 új gazdálkodót találunk. Ezen
gazdálkodók jellemzően Kínából
importálnak radarokat, biztonságtechnikai kamerákat, kaputelefonokat, ülésfűtést, csavarokat.

Szolgáltatási ágazatok

A Központi Statisztikai Hivatal
elemzése alapján Csongrád megyében a legnagyobb részesedésük
a bruttó hozzáadott értékből a
szolgáltatási ágazatoknak volt,
beleértve a kereskedelmet is. Ezt
követte az ipar és építőipar, majd
a mezőgazdaság. A szolgáltatási
szférán belül a közigazgatás, oktatás, egészségügyi szolgáltatás járult
hozzá a legnagyobb mértékben a
megye gazdasági teljesítményéhez:
együttes arányuk a megye bruttó
hozzáadott értékén belül 2015-ben
22%-ot tett ki.
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Pataki Andrea, a Kontaktia
Kft. ügyvezetője, a kamara szolgáltatási alelnöke:

„Azt gondolom, el kell fogadnunk, hogy Szeged nem lesz
ipari központ. A szolgáltató
szektor ugyanakkor igen sokrétű,
változatos vállalati és szervezeti
formákat, együttműködéseket
hordoz. A szolgáltató központokon kívül sok lehetőség rejlik
az informatikai vállalkozásokban,
de szerintem a turizmusból,
egészségügyi szolgáltatásokból
is bőven van még mit kiaknáznia
a megye gazdaságának.”
Palotás Sándor, a Déli-Farm
ügyvezetője, a kamara kereskedelmi alelnöke:

Beruházások

lálható,
és 1028 fővel gyarapodott az nettó árbevétel alapján a rangsor
növekedést követően nem érte el az előző évit. A többi
ittvállalkozás
foglalkoztatottak
száma. Szintén élén a hódmezővásárhelyi járás áll,
exportja az előző évi csökkenés után 2016-ban
a megyei rangsort vezető vállalkobővült
620
fővel
a
kereskedelemben,
csak kis mértékben növekedett.
gépjárműjavításban alkalmazottak zásnak köszönhetően. A megyén
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nemzetgazdasági ág. top 100 vállalkozás
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részará63%-a.
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képviselő géjszakalegnagyobb
nyú kereskedelem,
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az
Export-import
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exportértéke
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a
átlagos
állományi62,5
létszám.
top 100 vállalkozás 29,6 milliárd forinttal
járult
hozzá.
A NAV megyei
igazgatóságának
Top 100 vállalkozás
vámosztálya Csongrád megye 30
A megye árbevételének közel legnagyobb export-, illetve importkétharmadát – az előző évi 60%-kal forgalmat lebonyolító vállalkozását
szemben – a top 100 vállalkozás választotta ki, valamint elemezte
teljesítette, továbbra is nekik kö- az általuk forgalmazott termékkört
szönhető a megyei árbevétel-nö- és az export-import relációkat.
(Vámszempontból exportnak, illetve
vekmény.
A vezető nemzetgazdasági ágak- importnak a harmadik – nem uniós –
ban meghatározó szerepet tölt be a országba kilépő, valamint az onnan
top100 vállalkozás: a kereskedelem belépő áruforgalmat nevezzük.)
A megye legnagyobb exportőárbevételének közel 70 százaléka,
a feldolgozóipar árbevételének rei ágynemű-garnitúrák, textíliák,
majdnem 80 százaléka, valamint gumi- és műanyagipari termékek,
a villamosenergia-ipar árbevéte- nyers és feldolgozott sertés- és
le szinte teljes egészében tőlük baromfitermékek, tejtermékek,
gabonafélék, szaniterek, gépek, vilszármazik.
A top 100 vállalkozás a megye lamosipari termékek kivitelét végzik
exportjának továbbra is közel 80 jellemzően Szerbia, Oroszország, a
százalékát adja, de ennek mértéke Közel- és Távol-Kelet országai felé.
A top 30 exportőr közé a 2015.
nem érte el az előző évit. A feldolgozóiparon belül a top 100 vállalkozás évihez képest 4 új gazdálkodó keexport árbevétele 90,5 százalékos. rült be. Ezen gazdálkodók tovább
Ez a vállalkozói kör jelentős sze- bővítik az exportált áruk, valamint
repet tölt be a megyei foglalkozta- a célországok körét is. Jellemzően
tásban is. A top 100 vállalkozás az mosószereket, háztartási tisztítószeátlagos állományi létszám közel reket exportálnak Kínába, betonipari
harmadát tudhatja magáénak, mi- öntősablonokat Közép-Amerikába,
közben 1393 fővel növelte alkalma- kacsatollat, libatollat Tajvanra, nemes
zottainak számát 2016-ban. A top nyár rönköket Szerbiába.

2016-ban a megyei székhelyű
szervezetek által megvalósított
beruházások volumene 18%-kal vis�szaesett a négy évvel korábbihoz
viszonyítva. 2016-ban 37%-os volt
a csökkenés. A jelentős visszaesés
hátterében alapvetően az áll, hogy
2015 végére az uniós támogatásból
finanszírozott fejlesztések többsége befejeződött. Néhány szolgáltatási ág fejlesztésére viszont az
egy évvel korábbinál több jutott.
Legnagyobb mértékben az előző
évi 3-szorosára a tudományos és
műszaki tevékenység fejlesztési
kiadásai emelkedtek, ami döntően
a szegedi lézerközpont megvalósításához kapcsolódó beruházásnak
köszönhető.

Külföldi tőkebefektetések

2015-ben Csongrád megyei székhellyel 405 külföldi közvetlen tőkebefektetéssel rendelkező vállalkozás
működött, melyek külföldi tőkéje
együttesen 321 milliárd forintot
tett ki. Csongrád megyében az egy
vállalkozásra jutó külföldi tőkebefektetés nagysága 16%-kal elmaradt
az országostól, a dél-alföldi régió
átlagát azonban 28%-kal meghaladta.

Kutatás-fejlesztés

2016-ban Csongrád megye – a
megye 250 kutatóhelyén dolgozók,
ezen belül a kutatók, fejlesztők száma alapján – az első helyet foglalta
el a megyék rangsorában.
Csongrád megye gazdasági erejéhez képest az ország legtöbb
megyéjénél többet fordít kuta(Folytatás a 4. oldalon.)

„A Déli-Farmot még édesapám
alapította üzlettársaival, én 2000
óta dolgozom a cégben, ami azóta már családi vállalkozássá vált.
A takarmányforgalmazásban,
a középvállalkozói szférában
jelentős cégnek számítunk, agráreszköz üzletágban pedig ott
vagyunk a piacvezetők között.
– Ha egy apa el tudja fogadni,
hogy más megoldással is rendben
megy tovább a vállalkozás, akkor
sikeres lehet a generációváltás.”
Török László, a Török Kulcs�szerviz tulajdonosa és vezetője,
a kamara kézműves alelnöke:

„Az idő és a szaktudás meghozta gyümölcsét, ami eljuttatott
minket a mai modern technológiák
magas szintű ismeretéhez, alkalmazásához. A több lábon állásnak
köszönhetően jött a kulcsmásolás
mellé a gravírozás, a bélyegzőkészítés, a jelöléstechnika, a sportserlegek kis- és nagykereskedelme,
a zárak, lakatok, veretek forgalmazása, valamint a vezérkulcsos
rendszerek építése.”
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Pálmai Antal, a Medikémia
vezérigazgatója:

„A Medikémiának az a versenyelőnye, hogy a kis szériát is
el tudjuk vállalni, ez a piaci rés
mindig lesz, persze hatékonyabbá
kell tenni. A stabil működés egyik
záloga, hogy 165 kisrészvényesük
van, bíznak a menedzsmentben.
Autós vegyi termékben és aeroszol festékben magyarországi
piacvezető az idén 50 éves Medikémia.”
Károlyi László, a Legrand Zrt.
vezérigazgatója:

„A megszerzett tudás elengedhetetlen, de a tapasztalat
és okos döntések teszik mindezt hasznossá. A fenntartható, hatékony és eredményes
működéshez nem elég a pénz
és a szaktudás, okos döntések
is kellenek. A 23 milliárd forint
árbevételű, stabilan működő
Legrand Zrt. több mint 500 embernek ad munkát.”

Kamarai Futár

TOP 100 – Krónika
(Folytatás a 3. oldalról.)
tás-fejlesztésre. 2015-ben erre a
tevékenységre a GDP 3,56%-át fordították a megyében, e mutató
alapján Csongrád a főváros és a
megyék alkotta rangsor élén szerepelt. 2016-ban viszont kevesebb
mint hattizedére esett vissza egy év
alatt a kutatásra fordított összeg.
2016-ban a megye kutatóhelyein felhasznált K+F ráfordítások
55%-át a vállalkozásoknál, 24%-át
a felsőoktatásban, 21%-át pedig a
kutató-fejlesztő intézetekben és
egyéb költségvetési kutatóhelyeken
használták fel.
A K+F ráfordítások egy lakosra
jutó értékét tekintve is élen jár a
megyék között Csongrád.

A megye ipara

A megye gazdaságában az ipari
és az építőipari tevékenység mind
az országos, mind pedig a régiós
átlaghoz képest kisebb szerepet
játszik. A megye ipari teljesítménye
2013 óta évről évre folyamatosan
nőtt, amely nagyrészt az exportpiacok bővülésének köszönhető.
A megyei székhelyű ipar termelésének legnagyobb része (45%)
az élelmiszeriparból származik. A
megye iparának másik meghatározó
ágazata a gumi- és műanyagipar,
2016-ban az élelmiszeriparral együtt
a teljes ipari kibocsátás közel háromnegyedét adta.
A megye ipara kevésbé exportorientált, 2016-ban az értékesítés
bevételeinek 44%-a származott
külpiacokról. Ugyanezen arány országosan és a Dél-Alföldön egyaránt
71%-ot ért el.
A megyében végzett építőipari
termelés volumene 2010 és 2016
között a kétharmadára visszaesett,
évente meglehetősen hullámzóan
alakult, 2016-ban pedig több mint

40%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Ez utóbbi nagyrészt annak
következménye, hogy a beruházási
teljesítmények – elsősorban az
uniós források felhasználásával
megvalósított csatornahálózatfejlesztések befejeződésével – jelentősen visszaestek.

Sebők-Papp Imre, a szentesi
HK-Ceram ügyvezetője:

Munkaerőpiac

2016-ban kedvezően változott
a népesség gazdasági aktivitása
Csongrád megyében, az aktív népesség bővülése mellett a növekvő
foglalkoztatottság csökkenő munkanélküliséggel párosult.
A foglalkoztatottak száma 2010hez képest 14%-kal nőtt, ugyanakkor
a munkanélkülieké csaknem a felére
csökkent. Mindezek eredményeként
2010 és 2016 között a foglalkoztatási
arány 58,3%-ra emelkedett, a munkanélküliségi ráta pedig a felére,
4,4%-ra csökkent. Csongrád megye
mindkét mutató tekintetében Budapest és a megyék rangsorának
középmezőnyében helyezkedett el.
A főváros után Csongrád megyében volt a legtöbb a felsőfokú
végzettséggel rendelkező foglalkoztatottak aránya, 2016-ban 29%.
Az alkalmazottak mintegy 60%-át
foglalkoztató versenyszférát 4,5%-os
létszámnövekedés jellemezte, míg
a költségvetési szerveknél lényegében ugyanannyian dolgoztak, mint
2015-ben.
2016-ban az alkalmazottak 4,7%-a
a mezőgazdasági szektorban, 27%-a
az iparban, 4,0%-a az építőiparban,
míg a szolgáltatási területen 64%-a
dolgozott.
A részletes elemzéseket, adatokat
tartalmazó „Top 100 – Csongrád
megye gazdasága 2017” c. kiadvány
megtekinthető a www.csmkik.hu
kamarai honlapon.

„Nem tudunk és nem is akarunk a nagyszériás gyártókkal
versenyezni. Abszolút réspiacon
dolgozunk, ami komoly mérnöki
tudást, anyagismeretet, fejlesztést
igényel. Tűzálló kerámiái több
mint 90 százalékát exportálja
a 2,5 milliárdos árbevételű, folyamatosan fejlődő HK-Ceram.”
Nagy Mihály, a ContiTech
Fluid Automotive Hungária Kft.
ügyvezető igazgatója:

„Minden ötödik Európában eladott új autóban a ContiTech hűtő- és
fűtőcsövei vannak, szinte az összes
ismert márkának szállítunk. Legnagyobb vevőnk a VW-konszern,
a Daimler és a BMW, utóbbinál 10
autóból 8 az cég alkatrészeivel fut. A
fejlődés folyamatos, 2015-ről 2016-ra
12 százalékkal tudtunk növekedni, ezt a tempót idén is tartjuk.”

Üzleti együttműködési lehetőségek a két ország között

Iráni nagykövet a kamarában
Kamaránkba látogatott Gholamali Rajabi Yazdi, az Iráni Iszlám
Köztársaság nagykövete és Mohammad Javad Hosseini gazdasági
tanácsos. A találkozó célja a két
ország közötti gazdasági kapcsolatok erősítése és az együttműködési területek meghatározása
volt. Miután Nemesi Pál kamarai
elnök a megye gazdaságáról
tájékoztatta a vendégeket, a
nagykövet elmondta, hogy az
iráni–magyar gazdasági kapcsolatok 2015 óta növekedésnek
indultak, és mind az iráni, mind
a magyar gazdasági kamarák és
nagykövetségek aktívan támo-

gatják a vállalkozókat a gazdasági
együttműködések kialakításában.
A megbeszélésen az alábbi üzleti együttműködési lehetőségek
körvonalazódtak: élelmiszerexport,
húsexport, napenergia-rendszerek
exportja, telepítése, kutatási projektek, építőipar (kövek, üveg és
csempe importja).
Amennyiben szeretné külkapcsolatait a fent említett szektorokban
bővíteni, kamaránk közvetíti az
érdeklődéseket Irán nagykövetségére. Kapcsolat: Kozsuchné Somogyi Katalin vállalkozásfejlesztési
és külgazdasági vezető, email:
kozsuchne@csmkik.hu

Gholamali Rajabi Yazdi és Nemesi Pál
kezet rázott az együttműködésre
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Kamarai konjunktúrajelentés – Optimistábbak a vállalkozások

Javuló várakozásokkal tekintenek
üzleti helyzetükre a megye vállalkozásai
Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézete 2017 októberében
40. alkalommal mérte fel a hazai
vállalkozások üzleti helyzetét, és üzleti
várakozásaikat. A felmérésben részt
vevő 131 Csongrád megyei vállalkozás
válaszai alapján elmondható, hogy
a megyei gazdasági szereplők optimistábbak a jelenlegi, és a jövőbeni
üzleti helyzetüket tekintve, mint az
előző félévben. A konjunktúramutató
értéke 15 ponttal nőtt megyénkben,
így +30 pontra emelkedve közelít az
országos +49 ponthoz.
A felmérés lehetővé teszi, hogy a
vállalkozások jellemzői szerint vonjunk le következtetéseket. Ez alapján
a kedvező üzleti klímát leginkább a
részben külföldi tulajdonban lévő,
döntően exportáló és több mint
250 főt foglalkoztató ipari cégek
jelzik – e cégek üzleti várakozásai
a legkedvezőbbek.
A konjunktúramutató komponenseit tekintve a jelenlegi üzleti helyzetüket pozitívan értékelik a megyei
vállalkozások, 27 pontot nőtt a mutató
értéke. A jelenlegi helyzethez képest
kevésbé bizakodóak a válaszadók a
várható üzleti helyzetükkel kapcsolatban, azonban a fél évvel ezelőtti
eredményhez képest így is 23 ponttal
magasabb a mutató értéke.
A kapacitáskihasználtság mértéke
az országos átlagnál kisebb mértékben nőtt, azonban a következő 6
hónapban a kapacitáskihasználtság
növekedésére számít a vállalkozások
jelentős része.
A jelenlegi jövedelmezőségi
helyzet is sokat javult az áprilisi

eredményekhez képest: -19 pontról
5 pontra emelkedett, míg a várható
jövedelmezőség 16 pontos növekedés után 12 ponton áll jelenleg.
A gépberuházások várható volumene 14, míg az építési beruházásoké -14 ponton áll. Az építési
beruházások várható volumene
15 ponttal, a gépberuházásoké 3
ponttal emelkedett az előző fél
évhez képest.
Az értékesítés volumene összességében kis mértékben (2 ponttal) csökkent, azonban a belföldi
értékesítés volumene 17 ponttal

+43 pontra nőtt, megközelítve az
országos +49 pontos értéket. A
megrendelések várható alakulásával kapcsolatban optimisták a
vállalkozások: az előző félévhez
képest 10 ponttal nőtt a mutató
értéke, így jelenleg 86 ponton áll.
Növekedett azon vállalkozások
aránya, akik létszámbővítést terveznek: míg az előző félévben negatív volt a mutató értéke, vagyis
többségben voltak azok, akik nem
terveztek új munkaerőt felvenni,
addig ebben a félévben +17 ponton
áll a mutató. Az országos érték

1 pontos növekedéssel +19 ponton áll, így az áprilisi 24 pontos
különbség a Csongrád megyei és
az országos eredmények között 2
pontra csökkent.
Összességében elmondható, hogy
a legtöbb mutató értéke az országos
eredményeknél nagyobb mértékben
nőtt. A kedvező várakozások főként
a beruházások, a munkaerő-kereslet, és a várható megrendelések
területén jellemzőek.
Köszönjük a kérdőívet kitöltő
vállalkozásoknak a felmérésben
való részvételt.

Indul az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer
A 2014/24/EK irányelvnek való megfelelés
érdekében jött létre az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR), ami lehetővé teszi a
hirdetmények elektronikus formában történő
feladását, a közbeszerzési dokumentumok
elektronikus formában való rendelkezésre
bocsátását, valamint az eljárás menetében
a teljes körű elektronikus kommunikációt.
A központi, egységes, állami elektronikus
közbeszerzési rendszer 2017. december 31-től
már élesben fog működni, használata azonban csak 2018. április 15-től válik kötelezővé.
Az informatikai rendszer használata minden
ajánlatkérő számára kötelező lesz, az EKR-ben
kell előkészíteni elektronikusan a dokumentációt, és a hirdetmények kezelése, feladása
itt történik. Az EKR a teljes közbeszerzési
folyamatot lefedi, a koncessziós beszerzési
eljárásoknál és tervpályázati eljárásoknál is az

elektronikus felületet kell használni. Az ajánlatokat elektronikusan kell benyújtani, illetve a
szerződéses adatok is itt kerülnek rögzítésre.

A rendszer használatával lehetővé válik, hogy
nem kelljen azon igazolásokat becsatolni újra,
melyeket az adott ajánlatkérő számára egy
korábbi elektronikus eljárásban már benyújtott.
További egyszerűsítés, hogy a bontás automa-

tikusan történik, és a rendszer jegyzőkönyvet
generál a megadott adatokból. A közbeszerzési
dokumentumok közvetlenül elérhetőek lesznek,
és a gazdasági szereplők érdeklődésüket egy
gombnyomással jelezhetik.
Az EKR egyes részei regisztráció nélkül is elérhetőek, így nyilvános lesz az ajánlatkérői nyilvántartás, a FAKSZ nyilvántartás, a hirdetmények és
publikált éves közbeszerzési tervek. Az ajánlatkérő
és az ajánlattevő gazdasági szereplők, valamint a
FAKSZ-ok számára azonban kötelező a regisztráció.
Mivel az EKR rendszer használata minden
közbeszerzési eljárásban részt vevő ajánlatkérőt
és ajánlattevőt érint, ezért kamaránk szeretné
segíteni a felkészülésben a Csongrád megyei
vállalkozásokat. Az EKR gyakorlati kérdéseiről
2018. január 12-én délelőtt szakmai előadást
tartunk kamaránkban, melyre várunk minden
érdeklődő vállalkozást.
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Megjelent!

Megjelent a Gyakorlati képzés
tanulószerződéssel, együttműködési megállapodással és hallgatói
munkaszerződéssel a munka világában című kiadvány 2017-es
változata a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara jóvoltából. A kiadvány többek között tartalmazza
Tímárné Staberecz Teréz kamarai
tanácsadói hálózat szakértőjének
előző Futárban megjelent, a szakképzési hozzájárulás elszámolásáról szóló előadásának témáját is.
A kiadvány beszerezhető a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara szegedi és vásárhelyi
irodájában. Emellett elektronikusan elérhető a http://www.csmkik.
hu/szakkepzes weboldalon is.
A projekt a Nemzetgazdasági
Minisztérium finanszírozásában
valósult meg a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész
terhére.

Szakképzés

Kamarai Futár

Üzemlátogatások, iskolai találkozók, kiállítások
– Bemutattuk az új Szakmasorolót

Mintegy 6500-an vettek részt
az idei pályaválasztási programokon
Az őszi pályaválasztási időszak
az IH Rendezvényközpontban megrendezett Pályaválasztási Vásárral
és a Szent-Györgyi Albert Agórában tartott családi pályaválasztási
kiállítással zárult. A két kiállítást a
Csongrád Megyei Kormányhivatal
szervezte, de kamaránk, mint kiállító
mindhárom napon részt vett. Itt mutattuk be legújabb pályaorientációs
kiadványunkat, a Szakmasorolót.
Kamaránk mellett még kiállítóként
részt vett ezen az eseményen 12 cég,
46 középfokú, 4 felsőfokú oktatási
intézmény és 6 civil szervezet. A két
napon mintegy 2000 látogató volt jelen,
a családi napon 500 család tartotta
fontosnak, hogy gyermekével együtt
informálódjon a továbbtanulásról.

Szakmasoroló

A szakmákról szóló ismereteket
összefoglaló 80 oldalas kis könyvünk,
a Szakmasoroló idén is nagy népszerűségnek örvendett, hiszen egyszerre
tartalmazza pl. a szakmaleírásokat, az
iskolákat, és az egyes szakmákban egészségügyileg kizáró/korlátozó tényezőket.

Árnyék program

A kormányhivatallal és kamaránkkal együttműködve befejeződött a

Junior Achievement Magyarország
Alapítvány Árnyék programja, ahol
összesen 40 középiskolás diák „árnyékként követte” egy-egy szakma
képviselőjét egy teljes munkanapon
keresztül. A követett szakmák, pl.
színész, marketinges, turisztikai szakember, könyvelő és még lehetne
sorolni.

1351-en üzemlátogatáson

Mindezeken felül a CSMKIK koordinálásával és a kormányhivatallal való
együttműködésben az 7., 8. osztályos
általános iskolások üzemlátogatáson
is részt vettek október 2.–november
14. között. Ebben az időszakban 63
céges és 27 tanműhelyes látogatáson voltak 1351-en.
Az üzemlátogatásokra való utazás
kamaránk, a kormányhivatal és az Új
Nemzedék Központ
együttműködésével
és a támogatásával
valósult meg.

Iskolákban, szülők
és tanulók között

Nem maradtak el a szülői értekezletek, osztályfőnöki órák sem az
iskolákban. 13-szor voltunk, főként
a környékbeli kisebb településeken
tájékoztatót tartani, elsősorban a
nyolcadik osztályos tanulók szüleinek,
amire 274 szülő volt kíváncsi. Az iskolai
foglalkozásokon 721 tanuló vett részt
34 alkalommal. A két program a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
munkatársaival közösen valósult meg
nagyobbrészt. Ennek azért is van
jelentősége, mert itt lehetőség volt
arra is, hogy tanácsadók mérjék fel a
gyerekek továbbtanulási érdeklődését.
Az előzőeken túl további 8 nagyobb
rendezvényt szerveztünk általános
iskolásoknak és középiskolásoknak.
Ebből kiemelendő többek között a
Tájoló nap, ami a gimnazisták pályaorientációs programja.
A projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium finanszírozásában valósult
meg a Nemzeti Foglalkoztatási Alap
képzési alaprész terhére.

Teljesültek a kamarai garanciavállaláshoz fűzött remények
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Képzési
Igazgatósága a megyében működő két szakképzési centrummal
folytatott szoros együttműködés, előzetes szakmai egyeztetések hatására, közel 10%-kal tudta
növelni az előző időszakhoz képest a tanulószerződések számát
(2016. november 30-án 2955, míg
2017. november 30-án már 3242
megkötött szerződés volt). A

cél az volt, hogy az arra alkalmas
tanulók minél hamarabb vállalati
környezetben, munkafolyamatba
ágyazott tanulással sajátítsák el a
választott szakképesítést.
A kamarai garanciavállalás és a
tanulószerződések megkötésének
elősegítése érdekében az iskolai
adatszolgáltatást követően a kamara személyes ügyfélkezelés
keretében valamennyi potenciális
tanulószerződés-kötőt felkeresett,

hogy összekapcsolja a gyakorlati
képzésben részt venni kívánó tanulókat a gyakorlati képzőhelyekkel.
Pozitívum, hogy újabb szakképesítésekben, szakképesítés ráépülésekben, illetve a felnőttoktatás
vonatkozásában is vállalkozó kedvűek voltak a tanulók, szakképző
iskolák, gazdálkodók.
Ezúton is köszönjük az egész
éves együttműködést valamennyi
szakképző iskolának és gyakorlati
képzőhelynek!
A projekt a Nemzetgazdasági
Minisztérium finanszírozásában
valósult meg a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész
terhére.
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Szakképzés

Újragondolt gazdasági jövőkép –
újragondolt szakképzési koncepció
Változásokkal jellemezhető világban élünk, ez alól nem tekinthető
kivételnek a szakképzés sem. Sokszor, sokféle szinten és fórumon
fogalmazódik meg, hogy a szakmai képzést a munkaerő-piaci igények
alapján kell megszervezni. Ezek az igények egyre több szakmában
hiányhelyzetet jeleznek már most is. A kérdés az, hogy a gazdaság
Jelenleg is zajlik Csongrád megye
hosszú távú gazdasági jövőképének
előkészítése a kamarában. A kamara
által elnökölt Csongrád Megyei
Fejlesztési és Képzési Bizottság,
megismerve a megye gazdasági
jövőképére tett kamarai javaslatot,
továbbá a szakmai képzésben jelenleg is zajló és várható változásokat,
átdolgozta szakképzés-fejlesztési
koncepcióját. Ebben megfogalmazta, hogy közreműködik a megye
gazdasági jövőképében vizionált,
a húzóágazatok humán igényeihez
igazodó szakképzés alakításában.
Ez a közös gondolkodás még csak
elkezdődött, és várhatóan stratégiaalkotással és feladatmeghatározással folytatódik a következő
időszakban a kamara és a bizottság
munkájában egyaránt.

Biztosítani kell
a feltételeket
Hosszú távon gondolkodni sem
a gazdaságban, sem a szakképzésben nem egyszerű kihívás,
ugyanakkor megkerülhetetlen.
Valamennyi, a megyében oktatott szakképesítésre és ágazatra
általánosan fogalmazható meg,
hogy minőségi munka csak az
oktatás tartalmi és módszertani
korszerűsítésével biztosítható.
A korábbi évek közoktatásban
elmaradt beruházásai a szakképzés
intézményrendszerét érintették
érzékenyen. A fenntartók feladata
a következő években eszközt és
működtetési feltételeket biztosítani a képzéshez. Legalább ilyen
fontos a szakmailag és módszertanilag jól képzett pedagógusok
munkája.

Nagyobb szerepet kell
vállalniuk a cégeknek
A fogadó oldalt, a gazdálkodókat
képviselve a bizottság átdolgozott
koncepciójában megerősítette, hogy
a gazdasági szereplők szakképzésben történő szerepvállalásának
növelése nélkül nem lehet a szakképzést hatékonyan működtetni,
azaz nem lehet lemondani a duális
szakképzés kínálta lehetőségekről,
a cégeknél történő munkaerő-piaci
felkészítésről. Hangsúlyt kapott

a dokumentumban, hogy
a gyorsuló
világban az
új ismeretek,
technológiák
iránti igény
hosszabb távon devalválja a jelenlegi
szakmaszerkezetet. Az
élethosszig
tartó tanulás
gondolata már
az iskolarendszerből való
kilépéssel aktuálissá válik.
Ehhez stabil
alapkompetenciák kialakítását várják el a gazdálkodók az iskolarendszertől. A cégek
érdeke az ismeretek megújítását,

és a szakképzés összefüggését, kölcsönhatását – ha fel akarunk
készülni az egyre gyorsuló technikai-technológiai kihívásokra –
milyen időtávban kell végiggondolni. Jellemzően a közoktatásban
zajló folyamatok, a rendre megjelenő jogszabályváltozások rövid
távú tervezést tesznek lehetővé.

Az MFKB szegedi rendezvényén
ismerkedhettek a vállalkozások a
gazdasági jövőképpel
új eszközök, új technológiák működtetését szolgáló, releváns tudás
megszerzése munkavállalóiknál.

Megjelent a 2018/2019. tanév beiskolázását
előkészítő szakmaszerkezeti kormányrendelet

Egy jogszabály, amely
a szakképzés minden
szereplője számára fontos
A 353/2017. (XI. 29.) kormányrendelet – a Csongrád Megyei
Fejlesztési és Képzési Bizottság
javaslatának figyelembe vételével
- tartalmazza azokat a szakképesítéseket, amelyeket az állam támogatni
kíván, amelyeket korlátozottan
támogat, azaz létszámkerethez
köti a támogatás nagyságát, vagy
munkaerő-piaci és egyéb okok miatt
nem kíván támogatni.
A 2018/2019. tanévben Csongrád
megyében az alábbi szakképesítések a gazdaság által különösen
keresett, ezért ösztöndíjjal is
támogatott szakképesítések:
• asztalos,
• autóelektronikai műszerész,
• erdészeti szakmunkás,
• festő, mázoló, tapétázó,
• gépgyártás-technológiai
technikus,

• gépi forgácsoló,
• gyakorló ápoló,
• hegesztő,
• húsipari termékgyártó,
• ipari gépész,
• kertész,
• kőműves,
• központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő,
• mechatronikai technikus,
• mechatronikus karbantartó,
• mezőgazdasági gépész,
• női szabó,
• szociális gondozó és ápoló
• szoftverfejlesztő,
• villanyszerelő
A projekt a Nemzetgazdasági
Minisztérium finanszírozásában
valósult meg a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész
terhére.

Partnerek a válaszok
megtalálásában
A bizottság munkájában a partnerség nyújtotta lehetőségek széles
körűek. A gazdasági kamarák, vállalkozások, szervezetek, hivatalok,
hatóságok, állami intézmények, a
szakképző iskolák és fenntartóik,
önkormányzatok, munkaadói és
munkavállalói szervezetek, a korábban megalakult foglalkoztatási
paktumok közvetlenül és közvetett
módon működnek együtt a bizottsággal a képzési igények közvetítésében az ipari és szolgáltatási
területeken. Multik nélküli és jelentős agrárgazdasággal rendelkező
megyénkben jelentős súlya van az
agrárképzéseknek is.
Az MFKB Csongrád megye szakképzés-fejlesztési koncepciójának
megalkotásával nem lezárt, hanem
megnyitott egy folyamatot. Keresi a
választ arra, hogy a jövőben, hosszabb
távon gondolkodva, milyen gazdasági
szerkezet, milyen húzóágazatok biztosítják a megye felzárkózását, milyen
szakképzés, milyen szakmaszerkezet
járul mindehhez hozzá.
A megyei szakképzés-fejlesztési
koncepciót honlapunkon olvashatja.
A projekt a Nemzetgazdasági
Minisztérium finanszírozásában
valósult meg a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére.
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A XIX. Szegedi Közlekedési Konferencia margójára

Exponenciális fejlődés a digitalizációban
Lezajlott a XIX. Nemzetközi Közlekedési Konferencia Szegeden. Az esemény moderátori szerepét kamaránk
tiszteletbeli elnöke, dr. Szeri István, az MKIK Közlekedési és Logisztikai Kollégiumának elnöke látta el, akinek
összefoglaló gondolatait az alábbiakban olvashatják.
A közlekedési szakma kíváncsian
várta már szeptemberben, hogy
a novemberi szegedi konferencia
milyen tematikával rukkol elő a
szakmai közönségnek. Nos, az idén
is telitalálat volt a témaválasztás,
hiszen az elmúlt hetek másról
sem szóltak mint a közlekedés
informatikai támogatottságának
hazai integrációjáról. ,,Digitalizáció a közlekedésben” címmel
olyan szakkonferenciát rendezett
a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara az MKIK, a KTE,
a KTI, az NM Zrt. és a Delta Zrt.
támogatásával, hogy a szakmai
közönség az utóbbi évek egyik
legsikeresebb konferenciájának
kiáltotta ki a rendezvényt.
Kétségtelen, a digitalizáció a
következő néhány évben radikálisan fogja átalakítani világunkat, s
ezen belül a közlekedést is, mint
történelmünk során a repülés vagy
az internet feltalálása. Sőt egyes
jövőkutatók úgy vélik, semmilyen
korábbi technológiai esemény nem
lesz mérhető a totális digitalizációhoz.
Raymond Kurzweil, a Google
fejlesztési igazgatója egyenesen
azt jósolja, hogy az IT szektorban
a fejlődés annyira exponenciális
lesz, hogy – kevesebb mint 25 év
múlva – „2045-re egy 1000 dolláros
PC számítási kapacitása eléri a teljes
emberiség agykapacitását.”

Áthatja az életünket
Kétségtelen, a digitalizáció áthatja
az életünket, a munkánkat. Gyökeresen megváltoztatja az értékteremtést, forradalmasítja a gazdaságot
és a társadalmat. Mind több adatot
kapcsolunk össze egymással, ami új
típusú szolgáltatásokat, termékeket
és üzleti modelleket hív életre. Az
üzleti folyamatok sem maradnak
érintetlenül. Az „Ipar 4.0”, a hálózatos termelés lehetővé teszi az
értékláncok teljes újjászervezését
és az üzleti modellek jelentős megváltoztatását.
Egy ország digitalizációs képessége négy alapvető tételhez kötődik:
1. a mobil- és vezetékes hálózatok
fejlettségéhez,
2. azok hozzáférhetőségéhez,
3. a digitális tartalomkínálathoz,
4. és a lakosság digitális kompetenciájához.

van szükség, és a közlekedés digitális világtrendjeit követnünk kell.
A közlekedés rohamosan változó rendszerirányaiban csak azok
tudnak sikeresek lenni, akik hatékonyan
reagálnak
a közlekedéssel ös�szefüggő
informáA konferencia moderátori szerepét
ciós igédr. Szeri István látta el.
nyekre, a
szolgáltatások fejlődésére,
a digitális
technológiáknak és
tartalmaknak tehát
utas, fuvaroztatói
és operászintje kisebb, mint az Európai Unió tori igényeket kell kiszolgálniuk.
fejlett országaiban. Pedig Európa Ma már világosan látszik, akik
lakosságának mintegy 40%-a nem is nem hisznek a digitális technorendelkezik megfelelő szintű digi- lógiákban és tartalmakban, azok
tális kompetenciával, és ezen belül hozzáférhetőségében és az ilyen
22% nem is használja az internetet. irányú fejlesztések szükségszerűMagyarország lakossága a digitális ségében, véglegesen lemaradnak.
világ lehetőségeinek kihasználása Ez pedig később akár társadalmi
szempontjából maradt le korábban, feszültségeket is okozhat.
Az új digitális eszközök, pl. okos
amit gőzerővel próbál pótolni. A
kompetencia fejlesztéséhez kulcs- telefonok, mint felületek már szolfontosságú a digitális technológiával gálják a közlekedési szolgáltatátámogatott oktatás, de más ága- sokat, ha vannak jól strukturált
zatokban is – így a közlekedésben tartalmak és eljutnak a felhasználókhoz. S amennyiben eljutnak
– nélkülözhetetlenné vált.
hozzájuk a legfrissebb technológiai
Aki nem hisz benne,
és tartalomfejlesztések, és azon
Míg az internetes hálózat fejlettségét és internetelérést tekintve
Magyarország jó úton halad, a
kompetenciákat tekintve nálunk
az alapvető digitális készségek

végleg
lemarad

A modern
közlekedés
minden
szintjén ma
már nélkülözhetetlen
az innováció,
hiszen a digitalizáció
megjelenik
a közlekedés
technológiai
és szervezési szintjein.
Tehát gyors
transzformációra, gyors
reakciókra

kialakulnak az opcionális interaktivitások, létrejön a szolgáltatók és
felhasználók (utasok, fuvarozók)
interakciója.

Szakmai kérdések
a terítéken
A XIX. Szegedi Nemzetközi
Közlekedési Konferencia ezeket
a témákat járta körbe a maga
valóságában, meghallgatva a közlekedési kormányzat, a felhasználók
és a technológiai és tartalomfejlesztők gondolatait. Előadásokat
hallottak a résztvevők a digitális
adathordozók hazai fejlődéséről,
az e-személyigazolvány jövőjéről,
az okos eszközök fizetési alkalmazásairól, személyszállítás területén a már meglévő elektronikus
jegy- és bérletrendszerről (JÉ),
vagy a NEK (nemzeti egységes
kártyarendszer) kritériumrendszeréről és a most elinduló „Egyjegy” országos nagyprojektről is.
Nem különben az árufuvarozás,
logisztika elektronizálásáról, mind
közhatalmi igényrendszerről, mind
pedig a szolgáltatói lehetőségekről. Fontos információk jutottak el a szabványos közlekedési
adatcsere-előírásokról és a hazai
fejlődéséről, a meglévő adatbázisok összekapcsolhatóságáról, és
azok fejlesztéséről is.


2017. december
 Kell

egy digitalizációs
országstratégia

Már most látszik, hogy hazánkban
is exponenciálisan fejlődik mind a
digitalizált szolgáltatási, mind pedig
az infrastruktúra adattartalom. A
konferencia végén a hallgatóság
egyetértett abban az ajánlásban,
hogy Magyarországon is kell egy
valós digitalizációs országstratégia,
ahol valamennyi alágazat digitális
részstratégiájának egybefoglalása
megtörténik. Olyan országstratégia
kell, amely kijelöli legalább 10 év távlatában azt az utat, melyen minden
alágazatnak, így a közlekedésnek
is végig kell mennie!
Mert az elérhető társadalmi hasznok felbecsülhetetlenek, gondoljunk
csak a közlekedési adatok digitális
megőrzésére, a közlekedés versenyképességének növekedésére,
a hatékony és felgyorsult reagáló
képességre – mellyel együtt járnak
a korszerű működési folyamatok –,
az ésszerű fenntarthatóságra, a még
erősebb megrendelői és utaskontrollra, a társadalmi átláthatóságra
vagy a kezelhető közlekedési kockázatokra. Ezek mind-mind az utasok
vagy megrendelők, végső soron az
állampolgárok érdekeit szolgálják.
(Forrás: www.webradio.hu)
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Sikertörténet –Kamarai tagunk nyerte el a
zsűri különdíját

2017 legkreatívabb felelős
foglalkoztatója a szegedi
Mystic Nails Hungary Bt.

Csongrád megyei
vállalkozásokat
díjaztak
Az Év vállalkozója
A Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége (VOSZ) idén
is megrendezte a Vállalkozók Napját Budapesten. A hagyományoknak megfelelően az ünnepségen
kitüntetések átadására is sor került
a kiemelkedő vállalkozói teljesítmények elismeréséül. A díjakat
Demján Sándor, a VOSZ elnöke
és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter adta át. Csongrád
megyéből hárman, Gyuris László
(Aranytopáz Kft.), Pócsik Géza
(Pócsik Kft.) és Török Imre (Dinamika 97 Bt.) az Év vállalkozója
díjat vehették át.

Kiválósági díj
Az elismerést Gyimesi László, a Mystic Nails
Hungary Bt. ügyvezetője (jobbról) vette át a
budapesti díjátadó ünnepségen.
Az OFA Országos Foglalkoztatási
Közhasznú Kft. által meghirdetett
„Az év felelős foglalkoztatója 2017”
pályázat célja azon munkáltatók
felkutatása volt, akik az emberi
erőforrást vállalatuk legfontosabb
értékeként kezelik, és megtartásuk,
fejlesztésük és jólétük érdekében
erőfeszítéseket is tesznek.
Kamaránk tagja, a műköröm kozmetikumok gyártásával és forgalmazásával foglalkozó Mystic Nails
Hungary Bt. a 2017. évre célként
tűzte ki a vállalkozás ismertségét és
elismertségét segítő pályázatokon,
díjakon való részvételt. Ezek az
elismerések hatékonyan támogathatják a jövőbeni marketingcéljaik
megvalósulását. Az ilyen jellegű
lehetőségek felkutatásához kérte
a cég ügyvezetője munkatársunk

segítségét. Az év folyamán több
alkalommal küldtünk tájékoztatást
az újonnan megjelenő – e célkitűzés
megvalósulását segítő – pályázati
lehetőségekről.
Így vettek részt többek között
az OFA által kiírt „Az év felelős
foglalkoztatója 2017” pályázaton,
melyen a cég a kisvállalkozások
kategóriában az elismerésre méltó
II. helyet szerezte meg.
Az OFA szerint bebizonyosodott
továbbá, hogy „felelős foglalkoztatónak lenni nem feltétlenül pénz
kérdése. A Mystic Nails Hungary Bt.
olyan kreatív eszközökkel növeli
munkatársai elkötelezettségét, amelyek bármely cég számára példaértékűek lehetnek.” Ezért elnyerte a
zsűri különdíját is - a „Legkreatívabb
felelős foglalkoztató” címet.
Gratulálunk a sikerhez!

Családi értékrendjük, hos�szú távú szemléletmódjuk és
társadalmi felelősségvállalási
tevékenységük elismerésére
K&H családi vállalatok kiválósági
díjat kapott a Naturtex Kft. és
HUNGERIT Baromfifeldolgozó
és Élelmiszeripari Zrt. A kitüntetéssel a családi vállalkozások
társadalomban és gazdaságban
egyaránt meghatározó szerepét
kívánja tovább erősíteni a bank.

A Fujitsu legjobb
nagykövete
A PC Trade System Kft.-t huszonhétezer partnere közül ítélte legérdemesebbnek „A Fujitsu legjobb
nagykövete” díjra a nemzetközi
információtechnológiai vállalat.
A szegedi vállalkozás a magyar
cégek közül elsőként nyerte el a
Fujitsu legrangosabb elismerését. A
rangos elismerést a magyar vállalat
ügyvezetője, Tóth Gábor vette
át a müncheni Fujitsu Forumon.

A ContiTech a legfittebb munkahely
Önkéntes kamarai tagunk, a szegedi ContiTech Rubber Industrial Kft.
nyerte el a Legfittebb munkahely
címet Budapesten. A programban
részt vevő vállalatok online kérdőív
kitöltésével vehettek részt a megmérettetésben. Vizsgálták a munkavállalók sportolási szokásait, motivációit, és a vállalat által nyújtott
lehetőségeket. A ContiTech tavaly
indult először a megmérettetésen,
akkor az 5. helyet szerezték meg,
idén viszont már a dobogó legfelső
fokára állhattak fel nagyvállalati
kategóriában.

Csáki Katalin
HR Manager,
Tóth Nikoletta
HR-fejlesztő és
Czakó Márton, a
Legfittebb Munkahely Program
projekt vezetője
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Névjegy

Ötletbörze csoport létrehozásán is munkálkodik Horváth János,
a kamara csongrádi térségi elnöke

Minden üzembe szeretnénk bevinni
a felső tagozatos diákokat
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tavalyi Csongrád térségi tisztújító ülésén
Horváth Jánost, a Horváth Légtechnika Kft.
ügyvezetőjét választották a térség elnökévé.
Megpezsdült az élet, irodát szeretne kialakítani
a vállalkozóknak, jó partneri viszonyt alakított
ki az önkormányzattal, közös ösztöndíjprogramban is gondolkodnak. Üzemlátogatásokat
szerveznek, s ahogy a térségi elnök fogalmazott, lehetőleg mindenhová szeretnék bevinni
a felső tagozatosokat.
– Bevezetésképpen kérem, mondja el, mikor és
hogyan került kapcsolatba a kamarával?
– Korábban a Fűtőbernél dolgoztam, amikor
jött a privatizáció, szerettem volna, ha az emberek
megvennék a céget. Volt egy kis ellenállás ezzel
szemben, így hát megcsináltam a sajátomat.
1993-ban egyéni vállalkozó lettem, majd bt.-t,
később kft.-t alapítottam. Lég- és klímatechnikai
elemek gyártásával, kivitelezésével foglalkozunk,
nagy beruházásaink vannak, jelenleg 24 fővel
dolgozunk. A cégem, ha jól emlékszem, 1996 óta
tagja a kamarának. Valahová tartozni jó dolog.
Kapcsolatokat, lehetőségeket eredményez, nem
is fordult meg soha a fejemben, hogy kilépjek.
– Megválasztása óta több mint egy év telt
el, sikerült-e valamit megvalósítani az akkori
elképzelései közül, tudván, hogy még saját
érdekükben is igen nehéz megmozdítani a
vállalkozásokat?
– Csongrádon 1348 regisztrált vállalkozás
volt, első gondolatom az volt, hogy lehetetlen,
hogy ne tudjam valahová leültetni a vezetőiket. Nem volt kamarai iroda. A főutcán egy 50
négyzetméteres helyiséget fogunk kialakítani,
naponta nyitva lesz, nem kell majd Szentesre
vagy Szegedre utazni, ha el szeretnének valamit
intézni. Szeretnék egy ötletbörze csoportot is

létrehozni, ahol a város vezetőit tájékoztathatnánk az igényeinkről, a céljainkról.
– Milyen a csongrádi vállalkozók közérzete?
Vannak-e speciális, helyi sajátosságok?
– Ilyen is, olyan is a közérzet. Ez az esztendő
váratlan volt számunkra: a minimálbér-emelés,
az alapanyagárak emelkedése sok nehézséget
okozott. Dönteni kellett, hogy elvállalunk egy
munkát, és akkor bukunk rajta, vagy nem vállaljuk el, és így elengedjük a várható bevételt.
Helyi sajátosságnak a lég- és klímatechnikát
nevezném, ez innen nőtt ki. A legkiválóbb
minőségben Csongrádon készülnek ezek a
berendezések. Alapvető érdeke minden tér-

„

Elsősorban azt szeretném,
ha a most megmozgatott
közel 100 gyerekből jövőre
egy teli osztály elindulna.

”

ségnek a gazdaságfejlesztés, ahogy máshol,
Csongrád környékén is uniós pályázatokban
gondolkodunk. A vállalkozások élnek is a kínálkozó lehetőséggel.
– Mennyiben tekinti az önkormányzat partnernek a kamarát, és személy szerint önt, mint
a szervezet térségi elnökét? Bele tudnak szólni
a vállalkozókat érintő döntésekbe? Milyen közös
ügyeket tudna említeni?
– Mindig kikérik a véleményünket. Félévente
a polgármester tájékoztatja a vállalkozásokat
arról, hogy milyen pályázatokat nyújtottak be.
A javaslatainkat figyelembe veszik, nagyon jó
a kapcsolatunk. 2016 szeptemberétől vagyok
a térségi kamara elnöke. Azóta rendszeresen
tartunk vállalkozói fórumokat, ezeken részt
vesz a város polgármestere is. Májusban volt

Csongrádon készülnek a legkiválóbb minőségben a légtechnikai berendezések.

Horváth János:
Valahová tartozni jó dolog.
egy munkaerőfórum, ezen a vállalkozók, az önkormányzat, az iskolák, a szolgáltatók részéről
sokan részt vettek. Ennek kapcsán eszembe
jutott, hogy hatodik osztályos gyerekként
nekem mekkora élmény volt ellátogatni egy
lakatosműhelybe. Akkor egyeztünk meg többek
között abban is, hogy legyen szorosabb az
együttműködés az iskolák és a kamara között.
November óta üzemlátogatásokat szervezünk,
lehetőleg mindenhová szeretnénk bevinni a
felső tagozatosokat. Tapasztalataink szerint
még a pedagógusok is meglepődnek, hogy
olyan szakmák vannak Csongrádon, amikről
addig nem is tudtak. A gyerekek érdeklődők
voltak: kérdeztek, jegyzeteltek. Jelenleg az
önkormányzattal közösen egy ösztöndíjprogram
kialakításán dolgozunk.
– Manapság nem a munkanélküliség, hanem
éppen a munkaerőhiány okozza az egyik legnagyobb problémát a cégek életében. Hogyan állnak
e téren a csongrádi vállalkozások?
– Több embert is tudnánk alkalmazni. A
cégemnél például most az árbevételünk 10
százalékát elvesztettük amiatt, hogy nem tudtunk elvállalni bizonyos munkákat. Legalább 6
alkalmas embert azonnal fel tudnánk venni. Áthidaló megoldásként alvállalkozókkal dolgozunk
együtt. De szinte minden cég, a legkisebbektől
a legnagyobbakig, ugyanezzel a gonddal küzd.
Távolabbról, akár Kárpátaljáról próbálunk dolgozókat szerződtetni.
– Ha egy év múlva ugyanígy leülünk beszélgetni,
minek kellene addig történnie, változnia, hogy
elégedett legyen az eredményekkel?
– Elsősorban azt szeretném, ha a most megmozgatott közel 100 gyerekből jövőre egy
teli osztály elindulna. Mindegy, hogy milyen
szakmában, mert a bútorgyárban is kell lakatos,
villanyszerelő, targoncavezető. Szeretném, ha
a gazdaság olyan irányt venne, ami húzná a
vállalkozásokat. Hogy ne azon kelljen izgulni:
leszállítottam valamit, de vajon megjön-e a pénz.
Králik Emese
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Szakmai délután
az őstermelők
adózási kérdéseiről
December 4-én első alkalommal tartott kamaránk számviteli klubja tájékoztatót az őstermelők
adózásának speciális kérdéseiről. Az eseményre
közel 40 számviteli szakember volt kíváncsi, akik
az adózás mellett az őstermelők társadalombiztosítási viszonyukra vonatkozó kérdéseikre is
választ kaptak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
valamint Csongrád Megyei Kormányhivatal
munkatársától.

Kommunikációs és reklámklub

Az ipari és innovációs klub közös rendezvénye
az informatikai klubbal

A világot formáló reklám Mikulás-napi évzáró gondolatok

Kamaránk kommunikációs és
reklámklubja december 5-én, a
Szent-Györgyi Albert Agorában
tartotta soron következő találkozóját, amelyen Olajos Márk, a Four
Creation reklámügynökség vezetője tartott előadást. A résztvevők
betekintést kaptak a marketing
világába: példákon keresztül meg-

tudhatták,
hogyan
épül fel és
milyen kritériumoknak kell a
jó reklámnak megfelelnie,
hogy aztán az élet
minden
területére
kihathasson. Megismerhették
továbbá
a reklámügynökségek mindennapjait, és
választ kaptak arra is, hogy men�nyiben más, mennyire működőképes egy ilyen vidéki vállalkozás
a fővárosiakhoz képest, valamint
hogy a reklám világában dolgozók
mennyire képviselnek összetartó,
akár co-workingre is hajlandó
közösséget.

Pályázati figyelő
Aktuális pályázatok

• Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program
• GINOP-1.2.5-15 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása
• GINOP-1.2.7-17 Gyors növekedésű (gazella)
vállalkozások komplex fejlesztéseinek
támogatása
• GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált
hiteltermék keretében
• GINOP-2.1.3-15 – Iparjog
• GINOP-2.1.4-15 Innovációs voucher
• GINOP-2.1.6-16 Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innovációvezérelt exportbővítés érdekében

cégvezetők számára
A kamara ipari és innovációs klubja december 6-án tartotta rendezvényét, ez alkalommal is közösen
az informatikai klubbal. Az előadó,
Nagyné Miske Margit úgy fogalmazott: „Mindenki tudja és teszi is,
aki üzletember, de nagyon fontos
ezt összefoglalni és áttekinteni.”
Prezentációjában csokorba gyűjtötte, mire kell figyelni így év végén.
Könyvelés rendbe tétele területén:
adatok, számlák, határidők,. szerződések áttekintése, lejáratuk, a
benne foglalt feltételek a jövő évre
is maradhatnak-e, megfelelőek
vagy változtatásra van szükség.

• GINOP-2.1.8-17 A kkv-k versenyképességének
növelése adaptív technológiai innováció
révén
• GINOP-3.1.2-8.2.4-16 Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és
középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának,
nemzetközi piacokra való belépésének
támogatása
• G INOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia
használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált
hiteltermékkel
• GINOP-5.1.3.-16 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése
• GINOP-5.1.4-17 Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása

A jövő tervezése: árbevétel, beszállítók, költségek – ezekre szinte
minden vezető gondol –, továbbá
a beruházások, üzleti utazások,
dolgozói képzések, szabadságok
tervezése. A kiélezett munkaerőhiány egyre inkább fontossá teszi
a HR munkát, melynek fontos része
az aktív dolgozók éves értékelése
és a visszacsatolás, a pályatervezés,
illetve az inaktív alkalmazottakra,
kismamákra, nyugdíjasokra fordított
figyelem. Potenciális jó munkaerő
válhat a gyakornokból, érdemes erre
időt és energiát fordítani! – hívta
fel a figyelmet az előadó.

• GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására
• GINOP-5.3.10-17 Létszámleépítések megelőzése és kezelése
• GINOP-8.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
• GINOP-8.1.3/A-16 Nemzeti Technológiai és
Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram
• GINOP-8.2.3-17 Specializált seed és preseed befektetési tőkealap induló IKT
vállalkozások számára új ötletekhez, új
piacra lépéshez kockázati tőkeprogram
• GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése
célú hitelprogram
A pályázatokról további információ a www.
csmkik.hu, és a www.palyazat.gov.hu oldalon
olvasható.

12

Mérleg

Kamarai Futár

Négyszázötvennégy fogyasztói panaszos ügynél tartott a kamara mellett működő
Független Békéltető Testület október végén

Gyorsan és hatékonyan békéltetnek
A számok alapján is hatékony és gyors segítséget biztosít a fogyasztóvédelmi panaszok
kezelésének alternatív formája, a békéltetés. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Független Békéltető Testület számai alapján az ország legjobb, ezzel a területtel foglalkozó szervezetei közé sorolható. Az év végén dr. Horváth Károlyt, a Csongrád megyei
testület elnökét kértük meg egy kis összegzésre.
– Nagyon sokszor csörög a telefon a kamará- kel, azaz a jogszabályoknak és szerződéseknek
ban, hiszen a gazdasági önkormányzat mellett is megfelelve hoztunk határozatot.
működő Független Békéltető Testületnek mindig
Slágertéma volt ez évben is a parkolásos
sok dolga akad. Hogyan látja a munkájukat panaszos ügyek száma, 17 százalékos volt az
tekintve a 2017-es évet?
összes ügyekhez viszonyított arányuk. Többnyire
– Az elmúlt évben országos viszonylat- Szeged városában történő parkolásos panaszos
ban dobogós, 3. helyen szerepelt a békélte- ügyek voltak a jellemzőek. Igyekeztünk ezekben
tő testületünk az 567 fogyasztói panaszos az ügyekben is a felek közötti egyezségben
ügyszámmal. Idén időarányosan hasonló az közreműködni, de a parkolásra kötelező erejű
ügyszám, október 30-ig 454. Közel azonos városi rendelet van érvényben, és ha nem tartják
számban kerestek meg bennünket
személyesen, telefonon vagy email-ben. Ezeknek kisebb részében
a tanácsadás elegendőnek bizonyult, többségében viszont kérték
a békéltető eljárás lefolytatását az
érintett vállalkozásokkal szemben.
Tapasztaljuk, hogy az ügyek több
mint harmadában a fogyasztók a
honlapunkról töltik le a kérelem
formanyomtatványát és azt kitöltve
e-mailen küldik be. Ez nagyon meg�gyorsítja az ügyek kezelését, hiszen
ha az ügy megoldásához hiányzik
Dr. Horváth Károly békéltet.
információ, vagy egy dokumentum,
akkor e-mailben kérjük a hiánypótlást
is. A békéltető testület általában 30-35 nap alatt be a fogyasztók a rendeletben foglaltakat, akkor
hoz határozatot, tehát ismerve a hatóságok méltányosság gyakorlására már csak egészen
ügyintézési idejét a békéltetés nagyon gyors szűk körben van lehetőség.
eljárás.
Árubemutatókkal kapcsolatos panaszos ügyek
a korábbi években voltak jellemzőek, idén már
Slágerek 2017-ben
ritkábban tapasztaltunk jogsértő magatartást.
– Cipők, szolgáltatások, árubemutatók. Csak Sajnos megjelennek időről időre olyan „utazó
három címszó, amiről sokat hallhatunk a békél- vállalkozások” pld. Zöld Ház Kft., melyek széktetéssel összefüggésben napjainkban. Milyen helye valahol az ország másik felén, településén
slágertémák voltak ebben az évben?
van, és nagyobb összegű készpénzes felmérési
– A slágertéma változatlanul a lábbeliket érintő díjakat számítanak fel a hiszékeny, többnyire
panaszok, az összes ügyön belül az arányuk 18 idősebb korosztályba tartozó fogyasztónak.
százalék. Hozzánk már csak akkor jutnak el a Békéltető testületünk ajánlásában megállapícipős ügyek, amikor az eladó vállalkozás elutasítja totta a vállalkozás jogellenes magatartását, és
a fogyasztó panaszát. Tehát arra utalok ezzel, igényelte a vállalkozástól, hogy fizesse vissza
hogy a vállalkozások az esetek többségében a megtévesztő magatartása alapján felvett
teszik a dolgukat, és a fogyasztói panaszt pénzt a fogyasztónak. Sajnos, kötelezésre ilyen
helyben orvosolják. Találkoztunk olyan esettel, esetekben sincs jogunk.
amikor néhány hetes használat alatt a cipő
Okosan az online vásárlással
deformálódott. A vállalkozás arra hivatkozott
többek között, hogy az „egyéni járásmód” miatt
– Egyre több az online, internet útján törtörtént a deformitás. Felkaptuk a fejünket mi is, ténő vétel. Ez számos előnnyel jár, például
hogy mit jelent az egyéni járásmód, netán, hogy a vevő otthonról vásárol, összehasonlíthatja
csámpás a járása a fogyasztónak? Lehet ez is, az árakat, olcsóbban vásárolhat, futár hozde egy cipőnek normál körülmények között el za a megrendelt árut, de vannak kockázati
kell látnia a feladatát, tehát hogy járni lehessen tényezők is. Például a fogyasztók zömében
benne. Ebben az ügyben azzal az ajánlással arra panaszkodnak, hogy nem olyan a termék,
éltünk, hogy cserélje ki a cipőt, és ennek eleget mint amilyet megrendeltek, nem jó a méret
tett a vállalkozás.
stb. Ezt viszonylag könnyen lehet orvosolni,
Nagyon magas az egyezségkötések száma és mert 14 napon belül vissza lehet küldeni az
aránya, így az október 30-ig lezárt 454 ügyben árut. (A visszaküldés költsége viszont már a
36 százalék volt az egyezségek aránya, és több vevőt terheli). Nem ilyen egyszerű, ha valami
mint negyedükben éltünk az ajánlási jogkörünk- nevenincs nem EU-s országbeli webshopból

vásárol a vevő, mert a garanciát érvényesíteni
nehézkes. Gyakran elvész, eltörik az áru, és
ezt csak a kicsomagolás után veszi észre a
vevő. Mindig ellenőrizni kell a csomagolás
épségét, és ha van rá lehetőség, még a futár
jelenlétében bontsuk fel a csomagot, hogy
meggyőződhessünk arról, hogy azt kaptuk,
amiért fizettünk, és épségben, működőképes
állapotban van. Ne higgyünk a túl olcsón kínált
árunak. Az is előfordult már, hogy egy 20 000
forintos fogyasztói árú terméket 20 forintért
kínált a magyar webshop, vett is a magyar
fogyasztó rögtön négy darab terméket, és
utóbb kiderült, hogy programozási hiba történt, és az ilyen hibáért való felelősséget az
általános szerződési feltételekben zárta ki
az eladó vállalkozás. (A megrendeléskor felhívják a figyelmet arra,
hogy az ÁSZF rendelkezéseit a vevő
kötelezően elfogadja.)

Igazodnak az élethez
– A fogyasztók mellett a jogszabályokhoz kapcsolódó észrevételeiket
is megosztják az illetékes minisztériummal. Ebben az évben milyen
változtatást/változtatásokat javasoltak, és miért?
– Ebben az évben januártól a pénzügyi békéltető testületek a bankokkal, pénzintézetekkel, biztosítókkal
kapcsolatos fogyasztói panaszok
esetében egymillió forintos értékhatárig kötelező erejű első fokú döntést hozhatnak,
természetesen a határozat ellen a pénzügyi
vállalkozás bírósághoz fordulhat. Információim
szerint nagyon hatékony az alternatív vitarendezésnek ez a formája a pénzügyi területen.
Erre tekintettel éltünk olyan javaslattal az
illetékes minisztérium felé, hogy a fogyasztóvédelmi törvény hatálya alá tartozó ügyekben
(áruvásárlás, szolgáltatás) százezer forintos
ügyértékig a békéltető testületek is hozhassanak
kötelező erejű döntést. Álláspontunk szerint a
polgári perrendtartási törvény 2018 január 1-jétől
történő hatályba lépését követően növekedni
fog a kis perértékű ügyekben a perelterelés
intézménye, azaz a békéltető testületekhez is
többen fognak fordulni.
– Hogy látja a vállalkozások hozzáállását a
panaszosokhoz?
– A vállalkozások magatartása jelentősen
változott a fogyasztóvédelmi törvény módosítását követően, jelesül, amikor kötelezővé
vált a fogyasztói panaszra vállalkozás által
adandó írásos érdemi válasz. Itt a hangsúly az
„érdemi” válaszon van. Továbbá a békéltető
testületi ülésen kötelező a vállalkozásnak olyan
képviselőt biztosítania, aki egyezség megkötési
joggal is fel van hatalmazva. Tapasztalatunk
szerint sok esetben már az eljárás kezdetén
– a tárgyalás kitűzése előtt – egyezséget
ajánl a vállalkozás a fogyasztó számára, és
ilyen esetekben a fogyasztó is hajlamosabb
a kompromisszumra.
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Megnyílt a kamara és a Somogyi-könyvtár közös kiállítása

Régi kutak, vizek a bibliotékában

Kamaránk és a Somogyi-könyvtár együttműködésének eredményeként december 7-én
ismét kamaratörténeti kiállítás nyílt Szegeden
„A régi kútat elnézni csendbe…” címmel. A
bibliotékával közös tárlatsorozatunkkal 2017-ben
– az előző esztendő „vizes témáját” folytatva
– a kutakat „járjuk körül”. A régi könyvekből,

folyóiratokból, fotókból és képeslapokból a
könyvtár első emeleti kiállítóterében összeállított kiállításon az általános ipartörténeti
és néprajzi vonatkozások mellett kitérünk az
alföldi artézi fúrásokra, bemutatjuk Szeged
város díszkútjait, és bepillantunk a felszínre
törő vizek szimbolikájába is. A tárlatot az Épü-

A Somogyi-könyvtár polcairól

„Had mönnyön a víz!”

Mesterségek dicsérete: „A régi kútat elnézni csendbe...” címmel rendezte idei közös szakmatörténeti kiállítását a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Somogyikönyvtár. A kutakhoz és a felszínre törő vizekhez kapcsolódó könyvtári dokumentumok tárlatát
muzeális öntöttvas kútfejek gazdagítják. A Dóm téri bibliotéka aulájában 2018. január 24-ig
megtekinthető kiállítás ajánlójaként Tóth Ferenc kútásásról szóló tanulmányából szemezgetünk.
„A Maros kitűnő ivóvízzel látta el a várost,
amelyet talicskákba rakott kantákkal hordtak.
Az ásott kutak vizét – ha minőségben nem is
vetekedett a folyóvízzel – ember, állat egyaránt
fogyasztotta” – írja Anyag és technika Makó népi
építkezésében című tanulmányának kútásásról
szóló fejezetében Tóth Ferenc (a Móra Ferenc
Múzeum Évkönyve, 1976/77-1).
Az első katonai fölmérésben (1772) mintegy
kétszáz gémeskút adatait jegyezték föl, 1791-től
pedig, tűzvédelmi okból, kötelező jelleggel írták
elő, hogy minden ház udvarán álljon ásott kút
vagy víztároló. Ugyanakkor megtiltották, hogy
„bárki a szomszédja kútját használja.”
Az ásott kutak történetét is összefoglalja a
Mesterségek dicsérete: „A régi kútat elnézni
csendbe...” című szakmatörténeti kiállítás, a
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
valamint a Somogyi-könyvtár közös rendezésében. A régi könyvekből, folyóiratokból, fotókból
és képeslapokból összeállított tárlat (amelynek
címe Tóth Árpád A kút című verséből való) az
általános ipartörténeti és néprajzi vonatkozások mellett ismerteti az alföldi artézi fúrások
krónikáját, bemutatja Szeged díszkútjait, s a
látogatók kalandozhatnak a felszínre törő vizek
szimbolikájának világában is.

Kútásó állvány.
(A Móra Ferenc Múzeum
Évkönyve, 1976/77-1)

letgépészeti Múzeum és a makói József Attila
Múzeum gyűjteményéből származó öntöttvas
kútfejek teszik még látványosabbá.
A Mesterségek dícsérete sorozat folytatásaként megrendezett kamaratörténeti kiállítás
2018. január 24-ig tekinthető meg a könyvtár
földszinti kiállítóterében.
A kiállítást az Épületgépészeti Múzeum és a
makói József Attila Múzeum gyűjteményéből
származó öntöttvas kútfejek teszik még látványosabbá. A tárlat január 24-ig tekinthető meg
a bibliotéka aulájában.
Az ásott kút legrégibb típusa az egy szezonra
szolgáló „gödörkút” – írja Tóth Ferenc. Az újjáépített változata a „rovásos”, vagy „fenyőfa
kút”, amelyek oldalát vörösfenyő vagy tölgyfa
pallókból rótták össze, „a vödörrel merigetett
vizet kézből kézbe, láncban adogatták fel.”
A téglakutak már kerek kiképzést kaptak. Az
ásást és építést egyetlen nap alatt kellett elvégezni, nehogy a kút oldala beomoljon. Elsőként
deszkából henger alakú „árkust” készítettek,
amelynek átmérője a kútnak felelt meg. A
munkát irányító kútásó rövid nyelű rugós ásóval
és lapáttal csigavonalban mélyítette a gödröt.
Szemmérték szerint dolgozott, az átlót azért
időnként mérőpálcával ellenőrizte.
A kút fölé csigával fölszerelt, háromlábú állvány
került: a két „hajtó” ennek segítségével húzta
föl a lentről kitermelt, sárral-földdel megtöltött,
negyvenliteres vödröket, amelyeket ugyancsak
két „vödrös” ürített ki. Amikor elérték a talajvíz
szintjét, a kútásó fölszólt a munkába bekapcsolódó „szivattyúsnak”: „had mönnyön a víz!”
Ekkor eresztették le az árkust, s kezdték dobálni a
kútásónak a kút bélelésére szolgáló, vasas téglákat.
Az árkus folyamatosan süllyedt mindaddig, amíg az
ásást még biztonsággal lehetett végezni. A továbbiakban már kotróval, „bágerrel” mélyítették a kutat.
Íves kúttéglát az első világháború előtt kezdtek
gyártani. A téglát idővel kiszorította a betongyűrű, amely Szabó Ferenc kútásó szerint a víz
minőségét nem befolyásolja, ugyanis: „mindig
arra igyekszünk, hogy alulról gyűjjön a víz, mert
ha ódarrul gyün, beiszapolódik a kút.”
Nyilas Péter
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Jogszabályfigyelő

Kamarai Futár

Megszületett az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás megszüntetéséről szóló rendelet

Új európai uniós jogszabály
vonatkozik az online vásárlásra

Az európai fogyasztók az interneten keresz- üzletben, ne részesüljenek hátrányos megkütül hamarosan ugyanúgy vásárolhatnak majd lönböztetésben az árak, illetve az értékesítési
egy másik tagállamban műszaki cikkeket, vagy fizetési feltételek tekintetében – kivéve
bérelhetnek autót, foglalhatják le szállodai indokolt esetben, például a hozzáadottérték17 | 12 | 07
szobájukat
vagy vehetnek koncertjegyeket, adóval (áfával) kapcsolatos okból vagy bizonyos
mintha
mindezt
sajátKormányhivatal
országukban tennék. közérdekű jogi rendelkezésekből kifolyólag. (...)
Csongrád
Megyei
Az új szabályok három olyan konkrét esetet
Megszületett ugyanis az indokolatlan területi
FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY
alapú tartalomkorlátozás megszüntetésére határoznak meg, amikor a különböző uniós fejlesztése céljából tárhelyszolgáltatást kíván
MUNKAERŐPIACI
OSZTÁLY
irányuló
új uniós jogszabályra
vonatkozó tagállamok fogyasztói közötti eltérő bánásmód vásárolni egy spanyol cégtől. Az új szabályok
eleve indokolatlan, és objektív kritériumokkal értelmében hozzáférhet a szolgáltatáshoz,
politikai megállapodás.
Az indokolatlan területi alapú tartalomkor- nem támasztható alá:
regisztrálhatja magát, és megvásárolhatja ezt
1. Fizikai szállítás nélküli termékértékesítés. a szolgáltatást anélkül, hogy többletdíjakat
látozás
(uniós szaknyelven „geoblocking”)
SAJTÓKÖZLEMÉNY
megszüntetéséről szóló rendelet (…) szerint Példa: egy belga fogyasztó hűtőszekrényt kíván kellene fizetnie a spanyol fogyasztókhoz képest.
az európai polgárok szabadon választhatják ki vásárolni. A legvonzóbb megoldásra egy német
3. Egy konkrét fizikai helyen nyújtott szolgálazt a weboldalt, amelyről vásárolni szeretnének, weboldalon talál rá. Az új szabályok értelmében tatások értékesítése. Példa: egy olasz család
a fogyasztó
a termék megrendelésére,
mindenfajta
korlátozás
vagy átirányítás
nélkül. HÁROM
közvetlenül vásárolhat
utazást
FIATALOKNAK
MUNKÁT!
AZ ELSŐ
ÉVjogosult
EREDMÉNYESEN
ZÁRUL, CSONGRÁD
MEGYÉBEN
ISegy franciaor(...) Az új szabályok az Európai Unió hivatalos és annak a kereskedő telephelyén való átvételére szági vidámparkba anélkül, hogy átirányítanák
FOLYTATÓDIK
A követő
FIATALOK
FOGLALKOZTATÁSÁT
IFJÚSÁGI
KIEMELT
vagy saját otthonába ELŐSEGÍTŐ
történő szállíttatására.
lapjában
való kihirdetést
kilenc hónap
őketGARANCIA
valamelyik olasz
weboldalra a vásárlás
A
bizottság
részéről
remélik,
hogy
idővel,
az
elteltével
lépnek
hatályba,
lehetővé
téve
a
kisebb
lebonyolítása
céljából.
Gondoljunk itt a DisPROJEKT.
internetes megrendelések számának növeke- neyland korábbi gyakorlatára, amikor is eltérő
kereskedők számára az alkalmazkodást. (...)
Az Európai Bizottság által javasolt jogszabály désével a szállítás lebonyolítására is létrejön áron kínálta belépőjegyeit, attól függően,
egy közvetítői
piac.
biztosítani
hivatott,
hogy azok
fogyasztók,
hogy melyik tagállamból
akarta a vevő azt
Az Ifjúsági
Garancia
egya átfogó,
oktatási
és foglalkoztatási
intézkedések kombinációjával
az ifjúsági
2. Elektronikusan nyújtott szolgáltatások érté- megvásárolni. (...)
akik egy másik EU-országban kívánnak árut vagy
munkanélküliség
csökkentését,
a
fiatalok
élethelyzetének
javítását
célzó
rendszer,
aminek
létrehozására
szolgáltatást vásárolni, akár az interneten, akár kesítése. Példa: egy bolgár fogyasztó weboldal
Bővebben: www.csmkik.hu/een/

egy 2013. áprilisi tanácsi ajánlás szólította fel a tagállamokat.
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2017. december

kereskedelmi együttműködéseket
keres. A megállapodás formája
lehetne kereskedelmi, gyártási,
kiszervezési vagy alvállalkozói szerződés. (BORO20170210001)

Szeretne külföldi üzleti partnereket találni?
Vegye igénybe az Enterprise
Europe Network díjmentes szolgáltatásait!
Az Európai Bizottság vállalkozásfejlesztési hálózata, az Enterprise
Europe Network kiemelt figyelmet
fordít a nemzetközi együttműködések elősegítésére.
Adatbázisainkban közel 7500
nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.
Kiemelt ajánlataink:
KERESKEDELMI
PARTNERKERESÉSEK
Élelmiszeripari, mezőgazdasági
termékek
Egy lengyel állattenyésztéshez
kapcsolódó takarmányok és termékek (pl: trágya) gyártásával
foglalkozó cég disztribútorokat
keres termékei értékesítéséhez.
(BOPL20171102004)
Bulgária egyik vezető keksz-, aprósütemény- és pralinégyártója disztribútorokat keres új piacok elérése
érdekében. (BOBG20171107003)
Szlovén kisvállalkozás mikro tápanyagokkal dúsított trágya előállításával foglalkozik, amelynek célja,
hogy gazdagabbá tegye a talajt,
javítsa a növények minőségét és a
termést. Olyan kereskedelmi partnereket keresnek, akik érdekeltek
a termék értékesítésében, valamint
közreműködnének a marketingjében
is. Ügynöki megbízási szerződést
vagy kereskedelmi együttműködést
kötnének. (BOSI20171110002)
ICT
Egy digitális és virtuális üzleti
kommunikációs készségek tréninget kínáló angol cég kiszervezné
tevékenységét, vagy szolgáltatói
együttműködést kötne világszerte.
A vállalkozás több mint 20 éve segíti a cégeket abban, hogy hogyan
legyen hatékonyabb a virtuális csapatkommunikáció. Eddig már a kö-
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Üzleti ajánlatok

ÜZLETI AJÁNLATOK
– 2017. december
vetkező területeken szerzett tapasztalatot: IT, mérnöki tevékenység és
közigazgatás. A bővítés célja, hogy
fejlessze a virtuális kommunikációt,
a digitális tudást és a csoportmenedzsmentet. (BOUK20171107001)
Északkelet-Románia egyik legnagyobb IT cége szoftver alapú
kiszervezett feladatok ellátására
szakosodott. Tevékenységi körük
fókusza a webfejlesztés, mobil és
asztali applikáció fejlesztés és felhő
alapú szolgáltatások. A cég vállalja,
hogy ügyfele munkacsoportjához
közvetlenül csatlakozik, vagy igény
szerint különálló tervező-fejlesztő
csapatként lépnek fel a folyamat
során. (BORO20171017002)
Orvosi, gyógyászati
termékek, eszközök
Egy román cég gyógyszeripari
termékek értékesítésével foglalkozik. Olyan partnerekkel venné
fel a kapcsolatot, akik szívesen
eladnák termékeiket Romániában disztribútori megállapodás
keretében. A keresett termékek
például étrend-kiegészítők, kozmetikumok és bőrápolási termékek.
(BRRO20170913001)
Műanyagipar,
műanyag-feldolgozás
Műanyag alapanyag és árucikk
piacán aktív lengyel cég disztribúciós partnert keres külföldre lépése
érdekében. A vállalat gyártási és
alvállalkozói megállapodásban is
érdekelt olyan külföldi vállalatokkal, akiknek termelési kapacitásra
van szükségük. (BOPL20171122001)
Faipar, fa- és bútoripari
termékek
Több mint 5 éves tapasztalattal
rendelkező román cég modern
otthoni és irodabútorokat gyárt és
forgalmaz, valamint kiegészítőket
termékeihez. A vállalkozás üzleti
partnereket keres (bútorgyártókat,
tervezőket, összeszerelőket stb.).
Alvállalkozóként lépne fel, kihasználva gyártási kapacitását, illetve

Csomagolástechnika,
csomagológépek
Fiatal német spin-off cég akkumulátoripar beszállítójaként aktív
a piacon. Termelési tevékenységeik
növelése érdekében alvállalkozókat keresnek fóliák kis men�nyiségben történő vágásához.
(BRDE20171120001)
Textilipar és ruházati termékek,
divatcikkek
Fogyatékkal élő embereknek
szánt funkcionális és adaptív ruházatot gyártó román vállalkozás
partnereket keres az EU-ban. Az
együttműködést disztribútori vagy
alvállalkozói megállapodás keretében képzeli el. (BORO20171031001)
TECHNOLÓGIAI
PARTNERKERESÉSEK
Török textilipari gyártó cég ki szeretne fejleszteni olyan megoldást,
amely képes begyűjteni és tárolni a
szélessávú fényspektrumot, majd a
fénysugarat elektromos energiává
alakítani
Török textilipari gyártó cég ki
szeretne fejleszteni egy olyan kültéri, vagy beltéri anyagot, terméket
(pl.: függöny, sátor), amely képes
begyűjteni és tárolni a szélessávú
fényspektrumot, majd a fénysugarat
elektromos energiává alakítani. Ipari
partnereket vagy kutatóintézeteket
keres a technológia kifejlesztéséhez.
Az együttműködés lehetne technológiai alapú, vagy akár kapcsolt
vállalati forma is. (TRTR20171027001)
Észt kutatócsoport partnerkeresése nehézfém ionok és radioaktív
elemek vízből történő kivonásának
kifejlesztésére
Egy észt kutatócsoport partnereket keres nehézfém ionok és
radioaktív elemek vízből történő
kivonására alkalmas szűrő kialakításához. A szennyezett víz világszerte
jelentős problémát jelent, és jelenleg
nincs olyan technológia, amely hatékonyan ki tudná szűrni a nehézfém
ionokat és radioaktív elemeket. A
várt megoldás költséghatékony,
minimális hulladékkal jár, és min-

den típusú csővezetékrendszerben
alkalmazható. (TOEE20171024001)
Algoritmusok illesztéséhez és
adatfeldolgozó technológiákhoz
partnert keresnek
Egy francia webalkalmazás-fejlesztő cég árfigyelő rendszert fejleszt
online márkák, gyártók és online
áruházak részére. Olyan tapasztalt
partnereket keres, akik jártasak a
weboldalakról nyert adatok, applikációk és egyéb források, mint az
Ajax technológia területén. Továbbá
hatékony algoritmusokat keres
adatok párosításához (szemantikai, képek, statisztikák). Mindkét
technológiának biztosítania kell az
ajánlott technológia fejlesztését.
Technikai együttműködést keres.
(TRFR20171107001)
Erős varrócérna komposztálható
anyagból
Egy svájci cég piacra dobta az első
komposztálható varrócérnáját. A
lebonthatóság érdekében a dizájn és
a gyártás előírásai nagyon szigorúak.
Következésképp a vállalkozás olyan
varrócérnát keres, amely a poliészter erősségével és tulajdonságaival
bír. Olyan partnerekkel venné fel
a kapcsolatot, akik a lebontható
varrócérna know-how-jával rendelkeznek. Kereskedelmi, technikai
vagy kutatói együttműködésben
érdekelt. (TRCH20160706001)

Üzletfejlesztés karnyújtásnyira

Online számunk esetén kattintson az üzleti ajánlatokhoz tartozó
referenciszámokra a partnerkeresés
teljes leírásáért.
A fenti ajánlatokhoz tartozó
cégadatokkal kapcsolatban az Ön
vállalkozásadatainak megadásával (cégnév, cím, kapcsolattartó
neve, telefon, e-mail cím, weboldal
elérhetősége) bővebb információ
kérhető az eenszeged@csmkik.hu
e-mail címen vagy a 62/554-254-es
telefonszámon.

Érje el költséghatékonyan a megye vállalkozóit! Hirdessen Ön is a Kamarai Futárban!
Kamaránk havilapját, a Kamarai Futárt 2014 novemberétől megújult, színes formában juttatjuk el olvasóinkhoz, kamarai tagjainkhoz.
Lapunkban lehetőséget biztosítunk a vállalkozásokat érintő hirdetések, információk kedvezményes elhelyezésére is, így 1/16 oldalas
hirdetési felületünket a regisztrált vállalkozások 11 500 Ft+áfa áron, kamarai tagjaink pedig már 8000 Ft+áfa áron igénybe vehetik.
Többszöri megjelenés esetén további kedvezményeket biztosítunk.
Kérjen árajánlatot a futar@csmkik.hu címen!
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Ünnepi nyitva tartás
a kamarában

Kamaránk ügyfélszolgálatai december 27-e
és december 29-e között szünetelnek. Szegedi
és hódmezővásárhelyi irodáink utolsó ügyfélfogadási napja december 22-e, makói irodánkban
december 21-éig, szentesi irodánkban pedig
december 19-éig várjuk ügyfeleinket. 2018-ban
az első ügyfélfogadási napunk január 2-a lesz,
a megszokott nyitva tartás szerint.
Okmányhitelesítés és szakképzési ügyintézés
a fenti nyitva tartás szerint érhető el.
A Széchenyi Kártya Program kérelmek utolsó
befogadási napja: december 18-a.

Újra e-napló képzések
a kamarában

Ismerje meg velünk a 2018-as adóváltozásokat!
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara célja, hogy minél több vállalkozás értesüljön
a jogszabályváltozásokról, ezért idén a megye 4 városában tart kamaránk tájékoztatót a 2018as adócsomagról. A konzultációval egybekötött előadások megtartására a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal szakértőit kértük fel.
A tájékoztatók időpontjai:
Január 31., 14 óra – Szentes
Január 11., 9 óra – Hódmezővásárhely
Előadó: Szabó Gábor, NAV Bács-Kiskun Megyei
Előadó: Nagy Péter, NAV Csongrád megyei Adó- és Vámigazgatóság
Adó- és Vámigazgatóság
Az előadáson a részvétel díjmentes a hátJanuár 11., 16 óra – Csongrád
ralékkal nem rendelkező Csongrád megyei
Előadó: Nagy Péter, NAV Csongrád megyei kereskedelmi és iparkamarai tagoknak és regisztAdó- és Vámigazgatóság
ráltaknak, vállalkozásonként 2 fő részvételéig.
Január 24., 9 óra 30 perc – Szeged
Előadó: Szabó Gábor, NAV Bács-Kiskun Megyei
Az eseményekre jelentkezni a www.csmkik.
Adó- és Vámigazgatóság
hu oldalon lehet.

Meghívó
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az Enterprise
Europe Network-Szeged 2018. február 17-én 19.00 órai kezdettel

Portugál Üzleti Estet szervez
Szegeden, a kamarai székházban.

Ismételten e-napló képzést szervezett kamaránk. Az építőipari vállalkozások képviselői
ezúttal is Bényi Mihály okleveles építő- és
építészmérnöktől tanulhatták meg az e-napló
vezetésének alapjait, és az azzal kapcsolatos
legfrissebb információkat az október 19-i és
26-i interaktív oktatásokon. Gazdasági önkormányzatunk 2018-ban is tervezi a képzések
szervezését, tavasszal és ősszel is várjuk
majd az érdeklődőket a kezdő és a haladó
foglalkozásokon.
Bővebb információ a madarasi.beatrix@
csmkik.hu email-címen, valamint a 62/554250-es számon, a 115-ös melléken kérhető az
e-napló képzésekről.

Ez alkalommal is sor kerül a kamara által alapított díj,
a Csongrád Megye Gazdaságáért Díj átadására.
A díjátadót követően a résztvevők az aktuális üzleti
lehetőségek mellett a büfévacsora során ízelítőt kapnak
a mediterrán gasztronómia legízletesebb fogásaiból.
A Pátkai Rozina Trió portugál és spanyol nyelvű bossa
novái után, a Coco Bongo zenekar latin jazz zenéje
pezsdíti fel a hangulatot, megidézve a portugál óceánparti miliőt. Éjfélkor tombolasorsolás, értékes nyereményekkel. Részvételi díj: 11 000 Ft+áfa/fő
Jegyek korlátozott számban igényelhetők
a konferencia@csmkik.hu címen.
Bővebb információ a kamarai honlapon a rendezvények
menüpontban, illetve az esemény facebook oldalán.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pátkai Rozina

Köszöntjük új tagjainkat
Narvik Car Bt. – Szeged
Rózsa Mónika e. v. – Szeged

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
és az Enterprise Europe Network Szeged
vezetése és munkatársai nevében ezúton kívánunk

Kellemes karácsonyt
és sikerekben gazdag,
boldog új évet !

Munkavédelem, munkaügy, EKR

Aktualitások ipari
vállalkozások
számára

Kamaránk január 12-én délelőtt tájékoztatót
tart, melyre elsősorban az ipar területén tevékenységet folytató vállalkozásokat várunk. A
munkavédelem és a munkaügy aktuális kérdéseiről a Csongrád Megyei Kormányhivatal
munkatársai tartanak előadást, valamint bemutatják az Elektronikus Közbeszerzési Rendszert
(EKR), melynek használata 2018. április 15-től
válik kötelezővé a közbeszerzési eljárásokban
érintett szereplők számára.

