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A kormány elfogadta az új szakképzési koncepciót, melynek alapján várhatóan október végére készülnek el a szakképzéssel kapcsolatos törvényjavaslatok. 
Vér Sándort, a 20 éves Baustudium igazgatóját, a GYOSZE új elnökét kértük helyzetértékelésre – reményekről és veszélyekről is beszélt az oktatási szakember.  
– Módosulnak a munkaügyi szabályok – a változásokról Cséffán József, a Szegedi Munkaügyi Bíróság elnöke beszélt a kamarában. – Kettős áfarendszer borzolja a 
kedélyeket júliustól a vendéglátásban – a jogszabály ismertetése mellett az egyik érintettet, Gyuris Lászlót, az A Capella cukrászda vezetőjét kérdeztük.  – A szegedi 
Hungarikum Fesztiválon kamaránk is jócskán kivette részét, standunkon EU-totó és gyékényfonás is várta az érdeklődőket. (Részletek a 6–7., 3., 4. és 11. oldalon)

Remények és veszélyek a szakképzésben
Változó munkaügyi törvények

Kettős áfa a vendéglátók nyakán
Kamara a Hungarikum Fesztiválon
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A Széchenyi Kártya Program ke-
retében szeptember 1-jétől már el-
érhető az Agrár Széchenyi Kártya is. 
Az új konstrukció mezőgazdasági 
termékek előállításával, feldol-
gozásával és forgalmazásával, 
erdő-, vad- és halgazdálkodással 
foglalkozó mezőgazdasági ős-
termelők, családi gazdálkodók, 
egyéni vállalkozók, illetve társas 
vállalkozásként működő kis- és kö-
zépvállalkozások által igényelhető 
szabad felhasználású 1, 2 vagy 3 
éves lejáratú folyószámlahitel. 

Az Agrár Széchenyi Kártya hi-
telkerete legalább 500 000 Ft, vagy 
félmillió forintonként növekvő, 
legfeljebb 25 millió Ft összeg 
lehet, melyhez a magyar állam 
2% kamattámogatást és garan-

Magyar Köztársasági Ezüst 
Érdemkeresztet kapott nemré-
giben a szentesi Bőhm Sándor, 
az IPOSZ felügyelő bizott-
ságának elnökhelyettese, a 
kamara alapító tagja, osztály-
elnöke. A műszerész mester 
szerint 40 év munkájának 
elismerése van a kitüntetés-
ben. 

„A rendszeresen visszatérő kuncsaftok elégedettsége a lényeg” 

Ezüst érdemkeresztet  
kapott Bőhm Sándor

Bőhm Sándor húsz éve az 
IPOSZ felügyelő bizottságának 
elnökhelyettese, előtte ugyanennyi 
ideig a szentesi ipartestület elnöke 
volt. Négy évtizede kisiparos, 
nincs olyan ember Szentesen, aki 
ne tért volna be valaha az üzletébe 
kulcsot másoltatni vagy bélyegzőt 
készíttetni. Bőhm Sándor szakmai 
és társadalmi munkája elismerése-

ként kapott Magyar Köztársasági 
Ezüst Érdemkeresztet. 

– A szakmai és társadalmi mun-
ka egyaránt fontos számomra, 
ezeket mindig szívvel-lélekkel 
végzem. Az érdemkereszt azonban 
részben a családomé: nélkülük 
nem tudnám egyik feladatot sem 
megoldani teljes odafigyeléssel. A 
feleségem támogatása, a lányaim 
és az unokáim nagy örömet jelen-
tenek számomra – mondta Bőhm 
Sándor. – Budapestről kerültem 
Szentesre, amikor megnősültem. 
Nagyon megszerettem a várost, 
igyekszem minden tőlem telhe-
tőt megtenni a fejlődéséért. A 
szó klasszikus értelmében kis-
iparosnak tartom magam, nem 
vállalkozónak. Számomra nem 
a gazdasági növekedés, hanem a 
rendszeresen visszatérő kuncsaf-
tok elégedettsége a lényeg. 

– Váratlanul ért a kitüntetés 
– mondja Bőhm Sándor. A nem-
zetgazdasági miniszter nevében 
Cséfalvay Zoltán parlamenti és 
gazdaságstratégiáért felelős ál-
lamtitkár adta át a kitüntetést 
ünnepélyes külsőségek közepette 
a fővárosban. 

Indul az Agrár Széchenyi Kártya!
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ciadíj-támogatást biztosít. 
A hiteligénylőnek 15 mil-
lió forint hitelösszegig 
egy, felette két lezárt, 
teljes éves gazdálkodói 
múlttal és az MVH-nál 
regisztrációs számmal 
kell rendelkeznie. A hi-
teligénylőnek nem lehet 
köztartozása vagy lejárt 
hiteltartozása. A további 
részletes feltételeket az Agrár 
Széchenyi Kártya Üzletszabályzata 
tartalmazza (www.kavosz.hu). 
A hitel biztosítéka 15 millió Ft hi-
telösszegig az előírt magánszemély 
készfizető kezességvállalása, 15 millió 
Ft felett a hitelnyújtó és az Agrár- 
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 
(AVHGA) által elfogadott egyéb fe-

dezet (ingatlan vagy ingóság) 
bevonása is szükséges. 

A hitelkeret megnyi-
tásakor a hitelkeret 
nagyságától függő 
„kártyadíj” és a garan-
ciadíj állami támoga-
táson felüli részének 

megfizetése esedékes. 
A „kártyadíj” minden 

induló költséget tar-
talmaz, egyéb (bírálati, 

keretnyitási stb.) díjak nincsenek. 
A hitel futamideje alatt az igény-
be vett (kihasznált) kölcsön ösz-
szege után ügyleti kamatot, ill. 
kezelési költséget kell fizetni. 
A hitel visszafizetése a futamidő 
végén, lejáratkor, egy összegben 
esedékes.

A hitelnyújtó a hitelkeret 
minél egyszerűbb igénybe vé-
tele érdekében egy MasterCard 
Standard típusú, nemzetközi 
bankkártyát bocsát ki a vál-
lalkozó számára. Ezenkívül a 
hitelkeret az egyéb, szokásos 
módokon is igénybe vehető, pl. 
átutalás, banki vagy ATM-ből 
történő készpénzfelvétel stb. 
Az Agrár Széchenyi Kártya 
igényléséhez szükséges do-
kumentumokat kamaránkhoz 
lehet benyújtani.  Az Agrár 
Széchenyi Kártyát forgalma-
zó hitelintézetek köre folya-
matosan bővül, érdeklődjön 
e z  ü g y b e n  k a m a r á n k n á l ! 
Információ a 62/554-264-es 
telefonszámon kapható!

Bőhm Sándor  
a kamarában 

Bőhm Sándor a Csongrád 
Megyei Kézműves Kamara 
alapító tagja, 1994-től a 
Kereskedelmi és Iparkamarába 
való beolvadásig alelnöke. 
2000-től kamarai osztályelnök. 
Orcsik Sándor, a kamara kéz-
műves alelnöke szerint Bőhm 
Sándor legfőbb tulajdonságai: 
megbízható, korrekt, nagy 
munkabírású, együttműködő, 
harcos érdekérvényesítő, az 
adójogszabályok változását 
naprakészen követi.Bőhm Sándor a műhelyében.  

Még az érdemkeresztet is „megszereli”...

Bőhm Sándor  
a kitüntetéssel
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Július elsejétől nem mindegy, 
hogy a kedvezményes 18 százalé-
kos áfakulcs alá tartozó termékeket 
termékértékesítés keretében, vagy 
pedig vendéglátó-ipari szolgáltatás 
keretében szolgálják ki, a kedvez-
ményes áfa ugyanis csak az első 
esetben érvényesíthető. 

A z  Eu róp a  Tan á c s  kö z ö s 
hozzáadottértékadó-rendszerről 
szóló irányelvének végrehajtási 
rendelete (Vhr.) egyedi rendelke-
zéseket tartalmaz az éttermi, illet-
ve vendéglátó-ipari szolgáltatások 
meghatározására. 

Az éttermi és vendéglátó-ipari 
szolgáltatások olyan szolgáltatások, 
amelyek kész- vagy félkész ételek 
és/vagy italok emberi fogyasztás-
ra szánt értékesítéséből állnak, és 
amelyeket az azonnali fogyasztást 
lehetővé tevő megfelelő kiegészítő 
szolgáltatások kísérnek. 

Amennyiben klasszikus értelem-
ben vett éttermi vagy vendéglátó-
ipari szolgáltatásról van szó, akkor 
szolgáltatásnyújtásnak minősül, 
amely nem tartozik a kedvezményes 
adómérték alá, vagyis 25 százalék 
áfát kell felszámítani. Amikor ter-
mékértékesítésként valósul meg 
az adott termékek eladása, akkor 
alkalmazható a 18 százalékos ked-
vezményes kulcs. Amennyiben 
nemcsak kiszállítás történik, ha-
nem felszolgálás, kellékbiztosítás 
stb., úgy az már vendéglátó-ipari 
szolgáltatásnak minősül.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság tájékoztatása szerint kétfé-
le módon lehet eljárni: egy- illetve 
kétáras árfeltüntetés. A két ár feltün-
tetése abban az esetben nem minősül 
a fogyasztó megtévesztésének, vagyis 
jogszabálysértésnek, ha egyértelműen 
megjelenik, hogy melyik ár vonatko-
zik az elvitelre és melyik a helyben 

Pick, Csomiép, Legrand, 
Délkertész
Magyar Termék 

nagydíjasok
Négy Csongrád megyei vál-

lalkozás munkáját és terméke-
it ismerték el a közelmúltban 
Magyar Termék Nagydíjjal az 
Országházban rendezett ün-
nepségen. A rangos elismerést 
a szentesi Délkertész Kft. friss 
fogyasztású paradicsomjáért, a 
Legrand Zrt. Niloné süllyesztett 
kettős csatlakozó aljzatáért vehet-
te át a díjat. A Szegedi Pick Zrt. 
a korábban elnyert tíz Magyar 
Termék Nagydíj kitüntető cím 
után a folyamatos kiváló minősé-
get elismerő Gazdaságért Nívódíj 
különdíját is megkapta. A cég 
által gyártott Herz szeletelt vas-
tagkolbász termékcsalád ugyan-
akkor Magyar Termék Nagydíj 
elismerésben részesült. 

Két fejlesztéséért is átvehette 
a Magyar Termék Nagydíjat a 
vásárhelyi Csomiép Kft. A be-
tonelemeket, betontermékeket 
gyártó vállalat az úgynevezett 
ÖMA-beton termékcsaládjával, 
illetve a trapéz szelvényű könnyí-
tett árok- és mederburkoló elem-
családjával nyerte el a kitüntetést. 
Az utóbbi fejlesztéséért, s piacra 
vezetéséért ráadásul magkapták 
a Kiírók Tanács különdíját is. Az 
Országház felsőházi termében 
rendezett ünnepségen köszön-
tőt mondott Latorczai János, az 
Országgyűlés alelnöke. A cég-
vezetők a nagydíjakat Koszorús 
Lászlótól, az Országgyűlés gaz-
dasági és informatikai bizottsága 
alelnökétől vehették át. 

A  C s o n g r á d  M e g y e i 
Kereskedelmi és Iparkamara 
május 6-ától megkezdte az Új 
Széchenyi Terv (ÚSZT) Kombinált 
Mikrohitel termékének forgal-
mazását, amely akár kezdő vál-
lalkozások számára is kedvező 
kamatozású mikrohitelt nyújt 
vissza nem térítendő támogatással 
kiegészítve. 

A KA-VOSZ Vállalkozás-
fejlesztési Zrt. alvállalkozójaként 
kamaránkban is igényelhető 

Kombinált Mikrohitel igényelhető a kamarában
termék nemcsak Magyarországon, 
hanem egész Európában egyedülálló. 
A konstrukció keretében már 10 
százalék önerő mellett fejlesztésre, 
bővítésre, akár ingatlanberuházásra 
is 1–8 millió forint kedvező kama-
tozású, maximum tízéves futamidejű 
beruházási mikrohitelt lehet igényel-
ni, amihez ugyanazon eljárásrend 
során 1–4 millió forint vissza nem 
térítendő támogatás társítható.

További részletes információ-
kat a CSMKIK ügyfélszolgálatain 

kérhet az alábbi elérhetősége-
ken:

• Szeged, Párizsi krt. 8–12. Tel.: 
62/554-264 (h–p: 9–12; h, sz: 13–15)

• Hmv.-hely, Táncsics M. u. 15. 
Tel.: 62/244-064 (h, sz: 10–13, 16–18; 
p: 9–12)

• Szentes, Tóth József u. 13., 
Filep Ház (Mérleg Adótanácsadó 
és Könyvelőiroda) Tel.: 30/685-1459 
(h–cs: 8–17; p: 8–12-ig).

(Csak előzetes bejelentkezés 
alapján!)

Változtak a vendéglátó-ipari szolgáltatások szabályai

Kettős áfa a vendéglátósok nyakán

fogyasztásra. Egy ár feltüntetése esetén 
a NAV jogosult ellenőrizni, hogy a 

számlázás során a megfelelő mértékű 
áfa került elszámolásra.

Kifejezette nyomasztja és 
aggasztja a vendéglátós szakmát 
a kettős áfa bevezetése – válaszolta 
kérdésünkre Gyuris László mes-
tercukrász, az A Capella cukrászda 
tulajdonosa. – Megint azt érezzük, 
hogy azokat ütik a legjobban akik 
előállítanak valamit, gyártanak, 
termelnek magas hozzáadott ér-
tékkel dolgoznak. Márpedig a mi 
tevékenységünk ilyen, kézműves 
munkát végzünk, sok embert 
foglalkoztatunk, nálam a három 
üzletünkben, több mint százan 
dolgoznak. Ezt a kézműves munkát 
nem szabadna veszélyeztetni, in-
kább minden eszközzel támogatni. 
(Más megítélés alá eshet persze 
az a  viszonteladó,  aki nem állít 
elő semmilyen új értéket.) 

Igen, megérezzük a forgalmunk-
ban a kettős áfa alkalmazását. Olyan 
családok, akik a szó jó értelmében 
vett polgári szokásként, be-beültek 
hozzánk egy ételre, italra, édességre, 
így szerezve ünnepi pillanatokat 
egymásnak, most gyakran in-
kább becsomagoltatják, elviszik 

a süteményt. Szomorú helyzet ez. 
Nemcsak nekünk, nekik is. 

Természetesen betartjuk a jog-
szabályt, két árat írunk mindegyik 
sütemény mellé: egyet elvitelre, egy 
magasabbat a helyben fogyasztásra. 
Ha valaki az elvitelre vett süte-
ménnyel mégis leül, nem tudom 
mi történik velünk, ha egy próba-
vásárlással „lebuktat” bennünket 
az ellenőr. Ki lesz a hibás? 

Soha nem értettem egyik magyar 
kormányt sem, hogy miért aka-
runk mi mindig pápábbak lenni 
a pápánál, az összes EU-s előírást 
kezünket-lábunkat elhagyva, első-
ként akarjuk teljesíteni. A görögök 
21 éve tagjai az Európai Uniónak, 
de eszük ágában sincs kettős áfát 
bevezetni a vendéglátásban.  Nem 
is beszélve arról, hogy míg nálunk 
most 19, illetve 25 százalékos áfával 
vagyunk kénytelenek dolgozni, 
Görögországban 13, Ausztriában 
10-12 százalék az általános forgal-
mi adó. Ha engem kérdeznének, 
15 százalékos egységes áfával ki-
egyeznék. 

Ne a kézműveseket büntessék!

Gyuris László maga is kétkezi munkát végez.
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Dr. Cséffán József, a Szegedi Munkaügyi 
Bíróság elnöke tartott előadást a 2011. évi 
CV. törvény rendelkezéseiről nagy számú 
érdeklődő előtt a kamara székházában.

A Munka törvénykönyve módosítására 
több ok miatt került sor. Az egyik fő ok 
az EU-tagságunkból adódó kötelezettség, 
hiszen a közösség vonatkozó irányelveit 
megfelelően be kellett építeni a hatályos 
munkatörvénykönyvi rendelkezések közé, 
ilyenek pl. az üzemi tanácsokkal kapcsolatos 
módosítások, illetve a munkaerő-kölcsönzésre 
vonatkozó egyenlő bánásmódra vonatkozó 
előírások alkalmazása. 

A módosítás másik jelentős oka, hogy a 
gazdasági élethez/válsághelyzethez jobban al-
kalmazkodjanak a munkaügyi szabályok.

A változások jellemzője, hogy több tekin-
tetben azokhoz a gazdálkodó szervezetekhez 
kötődnek, ahol kollektív szerződés is sza-
bályozza a munkáltatók és munkavállalók 
közötti viszonyokat. Általános tapasztalat, 
hogy kollektív szerződések a munkaválla-
lók 30%-át érintő munkahelyeken vannak, 
többnyire a nagy multinacionális gazdálkodó 
szervezeteknél, illetve az állami feladatokat 
ellátó nagy szervezeteknél. Másképpen fogal-
mazva, a munkavállalók 70%-át foglalkoztató 
kis- és középvállalatoknál nincsenek kollektív 
szerződések, esetükben felértékelődött az 
üzemi tanácsok, megbízottak szerepe. Ezt 
veszi figyelembe a most formálódó új mun-
katörvénykönyvi koncepciójavaslat.

Az alábbiakban kivonatosan a változá-
sokról adunk összegzést:

Változik a próbaidő hossza, amennyiben a 
kollektív szerződés úgy rendelkezik, akár fél 
év is lehet a korábbi legfeljebb három hónap 
helyett. Ez a megoldás a munkaadóknak jó, 
hiszen ennyi idő alatt feltétlenül kiderül, 
hogy a felvett munkaerő alkalmas-e arra, 
amit csinál. Más nézet szerint viszont a 
próbaidő megnövelése alkalmas lehet a 
munkavállalók jogainak csorbítására, hiszen 
ad hoc feladat elvégzésére nem határozatlan 
időre kell alkalmazni a munkavállalót, hanem 
a feladat elvégzésével minden, a munka-
viszony megszüntetésével járó munkajogi 
védelem, „macera” elkerülhető a próbaidő 
alkalmazásával. 

A túlóradíj esetében a munkáltató nagyobb 
lehetőséget kapott arra, hogy jobban gazdál-
kodhasson a munkacsúcsok levezetésével. 
Eddig a felek megállapodhattak, hogy a 
túlórát pénzben vagy szabadidőben veszi 
ki a dolgozó. A jövőben erről a munkaadó 
dönthet egyoldalúan. Figyelem: nem változott 
az a szabály, miszerint a munkavállalókkal 
hét nappal korábban közölni kell a beosztást. 
Tehát ezen időn belül elrendelt túlmunka 
nem része a munkaidőkeretnek 

A munkaidő-átcsoportosítás a válság 
kitörése után, 2009-ben került be a Munka 
törvénykönyvébe. A lehetőséget, igaz, az 
eddiginél komolyabb korlátokkal, de vég-
legesítették a hétfőn elfogadott jogszabály-
ban. A lényege, hogy a rendes munkaidő 

Változások a Munka törvénykönyvében
átmeneti csökkentése miatt fel nem használt 
munkaórák átcsoportosíthatók. Ha mondjuk 
egy cégnél nincs elég megrendelés, akkor 
megteheti, hogy a heti 40 óra helyett csak 36 
órában foglalkoztatja a munkavállalóját, de 
az eredeti, azaz nem csökkentett bér mellett. 
Majd, amikor jobban megy a vállalkozásnak, 
fordul a helyzet, és a heti 40 óra helyett 
44 órát kell dolgozni, 
megint csak az erede-
ti bérért. A hosszabb 
munkaidőben foglal-
koztatás legfeljebb egy 
évig tarthat, ha ezen 
túlhaladnak, akkor há-
romszoros bért kell fi-
zetni. A másik jelentős 
korlát – amit a mun-
káltatónak jól meg kell 
fontolnia – hogy mun-
kaidő megemeléséről 
szóló megállapodás 
időtartama alatt nem 
közölhet működésé-
vel összefüggő okra 
alapozott rendes felmondást.

A szabadságkiadás szabályai is módosul-
tak. A szabadságot kettőnél több részletben 
csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni. 
Azaz normál esetben a cég nem küldhet el 
egy-egy napra pihenni alkalmazottakat azért, 
mert éppen kevesebb a munka. Marad tehát a 
kivételes szabály, azaz fontos gazdasági érdek, 
baleset, elemi kár, azaz a működést érintő 
súlyos ok esetén a szabadság több részletben 
is kiadható. A jogszabály meghatározza, hogy 
mit kell érteni kivételesen fontos gazdasági 
érdeken; a rendes szabadság kiadásával kap-
csolatos, munkaszervezéstől független olyan 
körülményt kell érteni, amelynek felmerülése 
esetén a rendes szabadságnak az esedékesség 
évében teljes mértékben történő kiadása 
a munkáltató gazdálkodását meghatározó 
módon hátrányosan befolyásolná.

Figyelem: továbbra is főszabály, hogy 
a szabadságot az esedékesség évében kell 
kiadni, és a következő évre történő átvi-
tel 5 nap. Bírságalap lehet az ettől eltérő 
szabadságkiadás. Figyelem: változatlanul 
főszabály, hogy a szabadsággal a munkaadó 
rendelkezik, azzal a megszorítással, hogy az 
alapszabadság egynegyedével a munkavállaló 
rendelkezik.

Megszűnt a gyesen lévők, illetve az onnan 
visszatérők kivételezett helyzete 2011. 08. 
01-jétől, a munkába állók a fizetés nélküli 
szabadságon töltött időszaknak első fél évére 
kapnak rendes szabadságot, és nem az egészre, 
ahogyan az eddig gyakorlat volt. Korábban 
a munkába állást követő 30 napon belül ki 
kellett nekik adni a felgyűlt szabadságokat, 
a jövőben abban az esetben, ha 183 napnál 
tovább voltak otthon a munkavállalók, a 
munkáltató csak a munkába állást követő 
183 napon belül köteles megkezdeni a sza-
badság kiadását. A visszatérő kismamák-
nak lehetőségük lesz rá, hogy a nekik járó 

szabadság helyett inkább megállapodjanak 
a munkáltatóval abban, hogy a szabadság 
kiadása helyett azt a munkáltató pénzzel 
megválthassa.

Előre kell jelezni a gyes-gyedről a visz-
szatérést, s nem lehet csak úgy megjelenni 
a munkahelyen munkavégzésre. Ha hat hó-
napnál rövidebb ideig volt otthon a kismama, 

akkor a munkába állás 
előtt 30 nappal, ha fél 
évnél tovább volt fize-
tés nélküli szabadsá-
gon, akkor 60 nappal 
előbb szólnia kell. Aki 
ezt elmulasztja, azt 
60 napig nem köte-
les foglalkoztatni a 
munkaadó.

A munkaerő-köl-
csönzés terjedelmes 
részt foglal el a mó-
dosítások között. 
Ennek oka,  hog y 
az EU-irányelvnek 
mindenben megfe-

lelően történjen a munkaerő-kölcsönzés, 
a szabályozás is ennek megfelelő legyen. 
Figyelem: a munkaerő-kölcsönzésben 
megjelenik a külföldi EU-tagállamok 
konkurenciája is, hiszen a jövőben külföldi 
székhelyű gazdálkodó szervezet is folytathat 
Magyarországon munkaerő-kölcsönzést. 
Megerősítést nyert törvényi szinten újfent, 
hogy a munkaerő-kölcsönzésért a munka-
vállalótól pénzt tilos kérni. A kölcsönzés 
max. ideje 5 év.

A 2011. évi XCIX. törvény is módosította 
– kiegészítette – a Munka törvénykönyvét 
az alacsony keresetű munkavállalók bé-
rének emelését ösztönző egyes törvények 
módosításáról szóló törvénnyel 2012. 01. 
01-jei hatállyal.

Ennek a jogszabálynak azért van jelen-
tősége, mert ha ezt nem tartja be a mun-
káltató, akkor a munkaügyi ellenőrzés első 
alkalommal megállapítja a jogsérelmet, egy 
második alkalommal történt ellenőrzés 
során feltárt egyéb szabálysértés esetén 
súlyosbító körülményként veszi figyelembe, 
ha a munkáltató nem rendezte az alacsony 
keresetű munkavállalók bérét akként, hogy 
annak nettó mértéke az Szja tv. változása 
miatt ne csökkenjen. 

A bírság kiszabásának lehetősége mellett 
konkrét jogszabályi hátrányt fog elszenvedni 
a munkáltató, ha nem tesz eleget a törvényi 
„elvárásnak”, mert két évig közbeszerzési 
eljáráson ajánlattevőként nem indulhat, 
és a központi költségvetésből, valamint 
elkülönített állami pénzalapokból származó 
támogatásban nem részesülhet.

(A jogszabályi hivatkozásokat megtalálja 
a www.csmkik.hu honlapon.)

Összeállította:
Dr. Horváth Károly,

a CSMKIK jogi tanácsadója
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Pedagógiai tanfolyam szerve-
zésével segítjük a képzésbe most 
bekapcsolódó vállalkozásokat.

Ezúton is köszöntjük a tanu-
lóképzésbe most bekapcsolódó 
vállalkozásokat. Köszönjük, hogy 
szakmai tudásuk átadásával hoz-
zájárulnak a tanulók szakirányú 
felkészítéséhez! 

Tudjuk azonban, hogy a 
gyakorlati képzéshez szükség 
van pedagógiai, módszertani 
ismeretekre is, amelyek – leg-
alább részben történő – meg-
szerzéséhez a Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
pedagógiai tanfolyam szerve-
zésével járul hozzá. 

Tanfolyamunkra az újként a 
képzésbe bekapcsolódó gyakor-
lati oktatókat, vállalkozókat, 
gazdálkodó szervezetek képvi-
selőit várjuk. Térítésmentesen 
szervezett tanfolyamunkon 
5x5 órás foglalkozáson való 
részvételre invitáljuk önöket. 
A tanfolyami foglalkozások 

megtartására szakmai hozzá-
értéssel, gyakorlattal rendel-
kező szakembereket kértünk 
fel annak érdekében, hogy a 
„szakirodalmi” tudnivalókat 
hitelesen, interaktív módon, a 
megvalósíthatóság szempont-
jából lehessen közvetíteni. Azt 
reméljük, hogy a pszicholó-
giai, módszertani témák, az új 
Országos Képzési Jegyzékhez 
kapcsolódó tudnivalók, iskolai és 
vállalati szakemberek, kamarai 
munkatársak tágabb betekin-
tési lehetőséget biztosítanak a 
szakképzés rendszerébe, a kom-
petenciafejlesztés módszereibe, 
amelyeket a gyakorlatban, a 
tanulókkal történő foglalkozás 
keretében fel lehet használni. 

A foglalkozások időpontját, 
tematikáját, helyét honlapunkon 
tekinthetik meg szeptember 15-
ét követően. Kérjük, a kamara 
honlapján (www.csmkik.hu) 
tájékozódjon minderről.

Oktatási Igazgatóság 

Kedves Kamarai Tag !
Nyelviskolánk hosszú évek óta kamarai tag, cégünk lelkesen üdvözli 

és támogatja a tagsággal való együttműködést. 
Engedje meg, hogy ezúton személyesebb hangvételben mutassam be 

Önöknek nyelviskolánk tevékenységét, és szívesen vennénk, ha Önök is 
hasonlóan hívnák fel figyelmünket termékeikre, szolgáltatásaikra!

Cégünk azon kevés szegedi nyelviskola egyike, amely nemcsak nyelv-
vizsga-felkészítéssel, tanulókra szabott képzésekkel áll megrendelői 
rendelkezésére, hanem négy különböző nyelvvizsgatípus közül segítünk 
kiválasztani a vizsgázó céljainak és adottságainak legmegfelelőbbet, 
és ami fontos: nálunk vizsgázhat.

Cégvezetőként kérem, tiszteljen meg a bizalmával, és bízza ránk 
dolgozója nyelvi képzését.

Szülőként is szeretném Önöket megszólítani. A gyermekeink hosz-
szú távú befektetések, minél céltudatosabban invesztálunk energiát 
beléjük, annál sikeresebbek és boldogabbak lesznek, és leszünk mi is. 
A nyelvtudás ma már elengedhetetlen. Sokan vállalnak nyelvoktatást, 
de az általunk nyújtott személyre szabott, komplex szolgáltatás a 
leghatékonyabb a piacon. 

Az Ön igényeinek megfelelően garantáljuk a minőségi képzést, és 
mindent elkövetünk a sikeresség érdekében.

Küldje hozzánk tanulni dolgozóit és gyermekét, mi azzal háláljuk 
meg, hogy felkészítjük és vizsgáztatjuk, mert nekünk az Önök elége-
dettsége a legnagyobb öröm.

Sok szeretettel várjuk jelentkezését.
 Tisztelettel:

dr. Dávid Katalin Zsuzsanna

ECL, ZÖLD ÚT, ORIGO TELC Vizsgahely
6723 SZEGED, CSONGOR TÉR 1.

TEL:  +36 70 326 8159, 
E-MAIL: info@laksmi.hu

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 06-0047-05, AKKREDITÁCIÓS SZÁM: AL-1020

Megjelent a nemzeti erőfor-
rás miniszter 30/2011. (VI. 7.) 
NEFMI rendelete a 2011/2012. 
tanév rendjéről, valamint egyes 
oktatási tárgyú jogszabályok 
módosításáról.

A szorgalmi idő 
- első tanítási napja 2011. szep-

tember 1. (csütörtök), 
- utolsó tanítási napja 2012. 

június 15. (péntek). 
A tanítási napok száma száz-

nyolcvanhárom nap. A nappali 
oktatás munkarendje szerint mű-
ködő középiskolában és szakis-
kolában a tanítási napok száma 
száznyolcvankettő nap.

Az iskola utolsó, befejező év-
folyamán az utolsó tanítási nap 
középiskolákban és a szakisko-
lákban 2012. május 3.

A szorgalmi idő első féléve 
2012. január 13-ig tart. Az isko-
lák 2012. január 20-ig értesítik a 
tanulókat, kiskorú tanuló esetén 
a szülőket az első félévben elért 
tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünet a szor-
galmi időben, a tanítás 

nélküli munkanapok
A szorgalmi idő alatt – a ta-

nítási napokon felül – a nevelő-
testület a tanév helyi rendjében 
meghatározott pedagógiai célra 
a nappali oktatás munkarendje 
szerint működő középiskolában 
és szakiskolában hat munkana-
pot tanítás nélküli munkanap-
ként használhat fel, amelyből 
egy tanítás nélküli munkanap 
programjáról a nevelőtestület 
véleményének kikérésével az is-
kolai diákönkormányzat jogosult 
dönteni.

Az őszi szünet 2011. november 
2-jétõl november 5-ig tart. A 
szünet előtti utolsó tanítási nap 
október 28. (péntek), a szünet 
utáni első tanítási nap november 
7. (hétfő).

A téli szünet 2011. december 
22-étõl 2012. január 2-áig tart. A 
szünet előtti utolsó tanítási nap 
2011. december 21. (szerda), a 
szünet utáni első tanítási nap 
2012. január 3. (kedd).

A tavaszi szünet 2012. április 
5-ától április 9-éig tart. A szünet 
előtti utolsó tanítási nap április 
4. (szerda), a szünet utáni első 
tanítási nap április 10. (kedd).

Az iskola – a szorgalmi idő kez-
dő és befejező napjának változatla-

nul hagyásával – más időpontban 
is adhat a tanulóknak szünetet, 
valamint a szünetek kezdő és 
befejező napját módosíthatja, 
ha a heti pihenőnapon tartott 
tanítási nappal ehhez a szükséges 
feltételeket megteremti.

Az egyéb jogszabály által el-
rendelt munkanap-áthelyezést a 
nevelési-oktatási intézményekben 
is alkalmazni kell.

A vizsgák rendje 
A szakközépiskolai és a szak-

iskolai szakmai vizsgákat az 1. 
mellékletben foglaltak szerint 
kell megtartani.

A 2. melléklet tartalmazza azok-
nak a tanulmányi versenyeknek a 
jegyzékét, amelyeket az oktatásért 
felelős miniszter által vezetett 
minisztérium (a továbbiakban: 
NEFMI) hirdet meg az isko-
lák részére, továbbá amelyeket 
pályáztatás nélkül anyagilag és 
szakmailag támogat.

Az iskola a munkatervében ha-
tározza meg azokat a tanulmányi 
versenyeket, amelyekre felkészíti 
a tanulókat.

(4) A szakképzés tanulmányi 
versenyei tekintetében a szakképe-
sítésért felelős miniszter az általa 
kiírt szakmai tanulmányi versenyre 
vonatkozó felhívásról 2011. október 
20-ig gondoskodik.

Szakmai vizsgaidő-
szakok, vizsganapok

A szakközépiskolákban, a 
szakiskolákban, a speciális szak-
iskolákban a szakmai vizsgák 
írásbeli, szóbeli és gyakorlati 
vizsgarészét, valamint írásbeli, 
interaktív, szóbeli és gyakorlati 
vizsgatevékenységét az alábbi 
időben kell megszervezni: 

- írásbeli vizsgarész, írásbeli és 
interaktív vizsgatevékenység: 

2012. május 14–15–16–17–18. 
8 órától 

- szóbeli és gyakorlati vizsga-
rész: 2012. június 

- szóbeli és gyakorlati vizsgate-
vékenység: 2012. május–június.

Térítésmentes tanfolyam vállalkozásoknak
Pedagógiai ismeretek 
gyakorlati képzéshez

Szorgalmi idő, tanítási szünet, vizsganapok  
– rendelet a tanév rendjéről

Becsöngettek
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– Igazgató úr, mielőtt a múltba, 
és az örökölt helyzetre tekintenénk, 
kezdjük a jelennel. Ön elsők között 
ismerkedett meg a kormány által 
elfogadott szakképzési koncep-
ció főbb elemeivel, mi az első 
benyomása?

– Vegyesek az érzelmeim. Van 
benne sok pozitívum, de maradtak 
kételyeim, vannak veszélyek és 
látok néhány jelentős problémát 
is. 

– Kezdjük a pozitívumoknál!
– Jó az üzenete annak, hogy 

a koncepció gazdasághoz való 
igazodásban jelöli a képzés lé-
nyegét. Jó dolognak tartom, hogy 
a szakközépiskolákban kötelező 
lesz a komplex szakmai érettségi, 
amely önmagában is bizonyos 
munkakörök betöltésére jogosít. 
Az ilyen szakmai érettségivel előnyt 
élveznek a szakirányú felsőfokú 
továbbtanulásban, de rövidebb 
idő alatt szerezhetnek technikusi 
vagy szakmunkásvégzettséget is. 
A szakiskoláknak fontos szerepük 
van a társadalmi felzárkóztatásban 
is, amit a kormány az úgynevezett 
Híd-programmal kíván biztosíta-
ni. Nemcsak az általános iskolai 
hiányosságok pótlásárról van szó, 

Remények és veszélyek az országos szakképzési koncepcióban

Igazodási pont a gazdaság
Nemrég ünnepelte alapításának 20. év-

fordulóját a megye legnagyobb vállalkozói 
alapon működő gyakorlati szakképzőhelye, 
a Baustudium Kft. A megye négy város-
ában (Szegeden, Vásárhelyen, Makón és 
Szentesen), valamint Kiskunfélegyházán 
24 szakmában 580 tanulót foglalkoztató 
társaságnál mintegy szeizmográfként a 
rendszerváltástól kezdve, jól nyomon lehet 

követni a szakképzést érintő – sokszor ért-
hetetlen és értelmetlen – változásokat. Most, 
ha úgy tetszik megint helyzet van, a kormány 
elfogadta az új szakképzési koncepciót, 
melynek alapján várhatóan október végére 
készülnek el a szakképzéssel kapcsolatos 
törvényjavaslatok (Szt. Szht.). A várható 
változásokról az intézmény igazgatóját, Vér 
Sándort kérdeztük, akit pár hónappal ezelőtt 

a Gyakorlati Oktatószervezetek Egyesülete 
elnökének választott, s a Csongrád Megyei 
Kereskedelemi és Iparkamara Oktatási, 
Szakképzési és Mestervizsga Munkabizottság 
meghatározó tagjaként maga is számos 
olyan munkaanyag kidolgozásában vett 
részt, melyet az országos kamara is fel-
használt a törvény-előkészítők számára 
készült javaslatai kidolgozásánál. 

hanem hogy segítségével bárki, 
bármelyik életkorban folytathassa 
megkezdett tanulmányait. Saját 
Csongrád megyei javaslatunk kö-
szön vissza abban a fejezetben, 
mely rugalmasabbá teszi a szakok-
tatókra, szaktanárokra vonatkozó 
képesítési előírásokat, munkaügyi 
szabályokat; indokolt esetben el 
lehet tekinteni a pedagógus vég-
zettség megkövetelésétől – fonto-

sabb szempont, 
hogy a szakmai 
t á r g y a t  a z 
oktassa, aki 
legjobban ért 
hozzá. 

– A felső-
fokú szakkép-
zést kivezetik 
a  k ö z o k t a -
tásból, és az 
ilyen formában 
megszerezhető 
szakképesíté-
seket kiveszik 
az Országos 
K é p z é s i 
J e g y z é k b ő l 
( OK J ) ,  am i 
szerintem is 
e g y s z e r ű b b 
rendszert ered-
ményez.  Az 
OKJ-t egyéb-
ként is átalakít-
ják, finomítják, 
pontosítják a 

szakiskolák tervezett 3 évfolya-
mos működéséhez, ami várha-
tóan átláthatóbb és egyszerűbb 
rendszert eredményez. Teljesen 
ésszerű javaslat az is, hogy korlá-
tozzák az ingyenes évismétlések 
számát, maximum kétszer lehet 
megbukni az állam kontójára a 
képzési időszak alatt. Átalakítják 
a szakmai és vizsgakövetelmé-
nyeket, életszerűbbé válhatnak a 
vizsgák, csökkentik, illetve ösz-
szevonnak szakmai modulokat, 
a részfeladatok helyett jobban 
az egészre, a komplexitásra lehet 
fordítani a figyelmet; megnő a 
súlya a szintvizsgáknak, kötelező 
lesz minden olyan szakképesítés 
esetén, amelyre tanulószerződés 
köthető. A koncepció szerint az 
iskolai szakképzésben is keret-
tantervek szerint folyik majd az 
oktatás, az országosan egységes 
szakmai színvonal fenntartása 
reményében. 

– A szakmai vizsgákat egységes 
minőségi követelményeknek meg-
felelően, állami vizsgákká kívánják 
átalakítani, melyek függetlenek a 
képzőhelytől. A függetlenség gon-
dolata jó, ám ha ezzel a tanulót jól 
ismerő kérdező tanár személyét is 
kiejtik, könnyen áteshetünk a ló 
másik oldalára. Jelentős változások 
várhatók a szakképzési hozzájárulás 
rendszerében is. Hasznos javas-
latnak tartom, hogy a gyakorlati 
oktatás elszámolható költségeire 

differenciált, szakmacsoportonként 
meghatározott normatívát vezes-
senek be. Ám itt is van egy de! 
– amire később még visszatérek! 
Hasznos lenne, ha a koncepciónak 
megfelelően tényleg emelnék a 
fejlesztésre fordítható decentralizált 
keret mértékét. 

- És akkor nézzük a szakkép-
zési koncepció problémásabb 
területeit.

– Veszélyt látok például ab-
ban, hogy a koncepció alapján 
plusz kiadásokkal kell számol-
ni, miközben a jelenlegi anya-
gi források sem elegendők a 
működéshez. Várható, hogy 
a jövőben nemcsak gazdasági 
szervezetek köthetnek tanu-
lószerződést, hanem különféle 
egyéb szervezetek (egyházak, 
nonprofit szervezetek, költség-
vetési intézmények) is. Továbbra 
is a szakképzési hozzájárulásból 
kívánják finanszírozni a fel-
sőfokú szakképzés egy részét. 
Nem világosak a TISZK-ekkel 
kapcsolatos elképzelések. Nem 
látjuk az illeszkedési ponto-
kat az iskolák – TISZK-ek és 
a gyakorlati képzést folytató 
gazdálkodó szervezetek között. 
Az OKJ átalakítása során az ösz-
szevonások mellett a koncepció 
törölné azokat a szakképesíté-
seket, amelyekben bevezetésük 
óta nem volt képzés. Finomítani 
kellene az elképzelésen, hiszen 
az ok nem minden esetben a 
szakma iránti igény hiányára 
vezethető vissza. Szerintem 10 
évig a rendszerben kellene tar-
tani a képzési lehetőséget. 

– A szakmai vizsgákkal kapcso-
latban már jeleztem, hogy prob-
lémásnak látom, ha a felkészítő 
intézményt képviselő kérdező 
tanár szerepét megszüntetik. Ha 
másért nem, azért, mert ki tud 
hasonló szakértelemmel, oktatói 
felkészültséggel rendelkező kérdező 
tanárt biztosítani? Ha csak nem 
a konkurens iskola, ami megint 
nem biztos, hogy szerencsés lenne. 
(Esetleg létre kell hozni a „szakértő 
vizsgabizottsági tag” státusát, aki 
egy olyan gyakorló szakember, 
aki tökéletesen tisztában van 
az iskolai tananyaggal és az  

Vér Sándor: Csárdást járatnak a szakképzéssel

Hegesztőkre nagy a kereslet a munkaerőpiacon
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aktuális vizsgakérdésekre adan-

dó helyes válaszokkal.) A norma-
tíva meghatározása kulcskérdés az 
egész szakképzés jövőjét illetően, 
ezen áll vagy bukik a gazdálkodók 
képzési hajlama és hajlandósága. 
(Az egy hónappal ezelőtti ismert 
számokból kiindulva, alig több 
mint a felét fedezné a normatíva 
a szükséges ráfordításoknak.) 

– Az egyik legjelentősebb 
problémának találom – ha nem 
értettem félre –, hogy a gaz-
dálkodókat, illetve az iskolákat 
akarják terhelni a pályakövetési 
rendszer adminisztratív felada-
taival. Hamis lesz a kép, a feladat 
ugyanis teljesíthetetlen, hiszen 
sem a vállalkozónak, sem az 
iskolának nincsenek eszközei 
arra, hogy valós információ-
kat szerezzenek a képzőhelyet 
elhagyó végzősök munkaerő-
piaci sorsáról. És természetesen 
maguknak a fiataloknak sincs 
tájékoztatási kötelezettségük 
korábbi iskoláik, gyakorlati 
képzőhelyeik felé. Csakhogy a 
koncepció szankciókat helyez 
kilátásba a vállalkozók, illetve 
az iskolák számára. Ha ez az el-
képzelés így marad, a gazdálkodó 
kétszer is meggondolja, hogy 
tanulók fogadásával ekkora fele-
lősséget húzzon magára. Holott 
pont az lenne a cél, hogy minél 
több vállalkozás vegyen részt a 
gyakorlati oktatásban. 

– Igazgató úr, Önnek van-e 
ötlete, hogyan lehetne az egyéb-
ként tényleg fontos pályakövetést 
megoldani? 

– Szerintem elektronikus úton, 
az iskolák és a gazdálkodók 
végzett tanulóinak adatai, és a 
nyugdíjbiztosítási igazgatóság 
adatbázisában szereplő infor-
mációk összevetésével lehetne 
a legpontosabban és legkor-
rektebbül magvalósítani a pá-
lyakövetést.  

– És akkor most nézzük, 
milyen ál lapotban találja 
az új szakképzési törvény a 
Baustudiumot?

– A fejlesztések mellett folya-
matosan a létünkért kellett és 
kell ma is megküzdenünk, mert 
a jogszabályi háttér úgy válto-
zott, hogy a képzéssel kapcso-
latos központi költségtérítések 
fokozatosan csökkennek, illetve 
részben megszűntek. Ami elsősök 
esetében teljes képtelenség, hiszen 
náluk a víz, a villany, a fűtés, az 
anyagok költségeivel szemben 
még semmilyen produktumot 
nem lehet felmutatni. Ezt a tra-
gikus helyzetet a 2007. évi CII.-
es törvény eredményezte, mely 
2009 szeptemberétől húzta ki a 
szőnyeget a gyakorlati képzéssel 
foglalkozó cégek alól, megszüntet-
te a „fő tevékenységként gyakorlati 
képzők” státust is. Napjainkban 
emberfeletti erővel, áldozattal 

 és rendkívüli munkával próbá-
lunk életben maradni. Sajnos, 
ha a szakképzésben történik egy 
tollvonás, a tinta csak három év 
múlva fog megszáradni. A tavalyi 
2 évfolyamos szakképzésre való 
áttérés ugyanis a 2012–2013-as 
tanévben sodorja a legnagyobb 
hullámvölgybe a szakképző cé-
geket, függetlenül attól, hogy 
jövőre ismét visszatér a 3 éves 
szakképzés. 

– 3-2, 3-2, és most megint 3 – 
mint egy táncban… 

– Ezért is hívom én szakképzési 
csárdásnak. 2000-ben volt már egy 
ilyen 2 éves képzési periódusunk, 
ami akkor is igencsak próbára 
tette a társaságot, átmeneti időre 
akkor is megfelezte a létszámot. 
A jelenlegi 580 tanulóból jó, ha 
marad 350 a következő tanév-
ben, ami azt is jelenti, hogy az 
oktatók fele – legalábbis egy-két 

évre – fölöslegessé válik. Hogy 
tartom meg, vagy hogy hozom 
vissza őket később?! Így most a 
Baustudium nemcsak a képzéshez, 
az oktatók foglalkoztatásához 
is munkát, termelői, szakipari 
kapacitásokat, megrendeléseket 
keres. 2013–2014-ig kellene vala-
hogy életben tartani a társaságot, 
hiszen akkor tudnánk visszaállni 
az eredeti létszámra. Én bizakodó 
vagyok.

A rendszerváltás pillanata-
iban, a nagy gyárbezárások, 
gazdasági átrendeződések 
idején, a szakképzés jövőjéért 
érzett felelősségtől átitatva, 1990 
november 1-jén megalakult a 
Baustudium Szakképzési és 
Átképző Kft. A „romok alól 
húzták ki” a Délép korábban 
jól működő tanműhelyét 550 
tanulóval és az őket oktató ta-
nárokkal. Az útkereséshez a 
hitet a szakképzési berkekben 
legendává vált alapító ügyve-
zető igazgató, Süle József adta: 
„Új értéket előállító szakmun-
kások nélkül nincs működő 
gazdaság.” A társaság 1994-től 
– miután a jogszabályi háttér 
megteremtette a lehetőséget – 
főtevékenységként gyakorlati 
képzőként aposztrofálta magát. 
A Baustudium – a kamarával 
együttműködve – az országban 
az elsők között vezette be a 
tanulószerződés intézményét 
1991-ben.

A folytatás a kezdetekhez 
hasonlóan alakult, más tanmű-
helyek is kerültek nehéz hely-
zetbe, és igyekeztek szabadulni 
a szakképzéstől. Így kerültek 
a Baustudiumhoz 1992-ben a 
CSOMIÉP tanulói, és ezután 
indult el az építőipari képzés 
Makón is, az önkormányzat-
tal közösen épített műhelyben 
1993-ban. A következő évben új 
műhelyt nyitott a Baustudium 
Vásárhelyen is. A társaság – 
melynek tulajdonosai maguk 
az oktatók – túlélési stratégia-
ként mindig az előremenekü-
lést választották, fejlesztettek, 
bővítettek, ahol csak lehetett, 
pályáztak (faipari fúró-felsőma-
ró CNC gép Szegeden, varroda 
Makón stb.). 

A Baustudium munkatár-
sainak arra is volt figyelme, 
hogy a gyerekek között jelentős 
számú sajátos nevelési igényű 
tanuló akad, akik nem tudnak 
részt venni a normál szakkép-

Vér Sándor: A jövő társadalmának alapja a szakmailag és erkölcsileg 
művelt ifjúság

20 éve Baustudium

zésben. Ám hogy ezek a fiatalok 
is hasznos tagjai lehessenek a 
társadalomnak, őket is elkezd-
ték képezni. (Kerékpárszerelés, 
asztalosipari szerelés és var-
rómunka.) – Szorgalommal, 
akarattal, igyekezettel és alá-
zattal sok mindent le tudnak 
dolgozni hátrányosságaikból 
– jegyezte meg Vér Sándor, aki 
– Süle József halála óta - hat 
éve vezeti a Baustudiumot. A 
tanulók csaknem 15 százaléka 
jelenleg is sajátos nevelési igé-
nyű. A megye négy városában 
– Szegeden Hódmezővásárhelyen, 
Szentesen és Makón –, valamint 
Kiskunfélegyházán folytat gya-
korlati képzést a Baustudium 
Kft., jelenleg 24 szakmában. A 
felnőttképzésben is részt vesz 
a társaság, valamennyi, általuk 
oktatott szakmában vállalnak gya-

korlati képzést – 8-10 tanfolyam 
szokott lenni általában.

Vér Sándornak van egy szép 
mondása: „A jövő társadalmának 
alapja a szakmailag és erkölcsileg 
művelt ifjúság.” A legszebb mégis 
az, hogy ő komolyan is gondolja. 
Ahogy a jubileumi ünnepségen 
is elmondta, a szakmai tudás 
mellett a legnagyobb lehetőség a 
nevelésre a gyakorlati képzésben 
van, hiszen a havi mintegy 150 
tanulmányi órából a gyerekek 
84–112 órát az oktatójuk tár-
saságában töltenek. Akik így 
egyfajta családtaggá, pótszülővé 
is válhatnak, és gyakran válnak 
is. Nagy tehát az oktatók lehető-
sége, de a felelőssége is a tanulók 
erkölcsi nevelésében. Érdemes 
lenne jobban megbecsülnie őket 
a társadalomnak!

Ő. F.
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Június 17-én Szegeden járt a 
belgiumi Vallon Régió Budapesti 
Gazdasági és Kereskedelmi 
Képviseletéről Ránky Edit gazda-
sági és kereskedelmi attasé asszony, 
akinek látogatási programját ka-
maránk készítette elő.

Csongrád megye és a Vallon 
Régió gazdaságának kölcsönös 
bemutatását követően több kö-
zös vonásra derült fény: mindkét 
régióban kiemelt szerep jut az 
agráriumnak, élelmiszer-feldol-
gozásnak, logisztikai, szállítmá-
nyozási szolgáltatásoknak, kuta-
tás-fejlesztésnek, ezen belül is a 
biotechnológiának.

Az attasé asszony előrejelzett 
érdeklődésének megfelelően tájé-

koztató hangzott 
el a klaszterek 
megyei helyze-
téről, szerepéről. 
Az Archenerg 
Klaszter szemé-

A Vajdasági Gazdasági Kamara – a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara partner-
ségével – sikeres pályázatot nyújtott be „Az 
élelmiszeripar, valamint a megújuló energia-
szektor klaszteresedési lehetőségei a határ menti 
régióban” címmel a Magyarország–Szerbia IPA 
Határon Átnyúló Együttműködési Program ke-
retében, melyben szerbiai partnerként a Vajdaság 
AT Stratégiai Gazdaságkutatási Központja 
(Vojvodina CESS) is részt vesz.

A projekt célkitűzéseivel összhangban szep-
tember 22-én 9 órától a kamara székházában (I. 

emelet, Lednitzky terem) klaszterszeminárium 
kerül megrendezésre a vállalkozók részére. A 
rendezvény elméleti megközelítésben mutatja 
be a klasztereket, majd az ezt követő, október 
végi 2. klaszterszeminárium nyújtja a vál-
lalkozók részére a klaszterekhez kapcsolódó 
gyakorlati ismereteket. Ekkor mutatják be 
többek között a pályázat keretén belül elkészült 
klasztertanulmány eredményeit, konklúzióit is. 
A mindkét szemináriumon részt vevő vállal-
kozóknak korlátozott létszámban lehetőséget 
biztosítunk arra, hogy szervezett buszos kiutazás 

keretében részt vegyenek 
a novemberi újvidéki pro-
jektzáró konferencián is. 

A rendezvényre minden érdeklődő vállalkozót 
nagy szeretettel várunk. 

Jelentkezési határidő: szeptember 19.
Részletes program és jelentkezés: www.csmkik.

hu honlapon vagy Ðurović Éva projektasszisz-
tensnél a durovic.eva@csmkik.hu e-mail címen 
és a 62/554-250/173 telefonszámon.

Amit a belga üzleti 
kultúráról tudni érdemes

A többnyelvűség, az eltérő kul-
túrák és különböző mentalitások 
Belgiumban az élet minden területén, 
így az üzleti világban is jelen vannak. 
Itt a sikerhez az is hozzájárulhat, 
ha ismerjük tárgyalópartnerünk 
származását, és anyanyelvén kom-
munikálunk vele.

ELTÉRŐ MENTALITáS,  
KÜLÖNBÖZŐ NYELVEK

A föderális felépítésű Belgium 
valójában egyszerre több ország, 
eltérő kulturális és üzleti szokásokkal. 
Az üzleti kapcsolatok kialakításakor 
fontos szerepet kap, hogy milyen 
nyelven vesszük fel a kapcsolatot 
belga partnerünkkel. A Brüsszeltől 
délre eső vallon területen a francia 
nyelvet részesítik előnyben, míg a 
fővárostól északra található flamand 
részen könnyebben boldogulhatunk 
az angol, vagy a holland nyelvvel. A 

francia és a holland mellett az ország 
harmadik hivatalos nyelve a német, 
amelyet a vallon terület keleti részein 
beszélnek.

Az EU-intézményekbe érkező 
hazai üzletemberek számára ér-
demes jóval a tervezett találkozó 
előtt leegyeztetni a megbeszélés 
részleteit, illetve célszerű idejében 
elkezdeni az uniós épületekbe való 
belépéshez legtöbbször elengedhe-
tetlen akkreditáció ügyintézését is 
– tanácsolja az egyik legfontosabb 
EU-intézmény munkatársa.

ELTÉRŐ HABITUSSAL
A flamandok kis általánosítással a 

hollandok tulajdonságait hordozzák, 
többnyire megbízhatóak, pontosak 
és precízek, sokszor hétvégén is dol-
goznak. Programjaikat szeretik jó 
előre megtervezni. Ezzel szemben 
a vallonok a könnyedebb franciák 

stílusjegyeit viselik, munkarendjük 
és munkastílusuk lazább.

Az üzleti ebéd, vagy vacsorameg-
hívás és az ajándék a vallonok és a 
flamandok esetében is elfogadott. 
Különösen örülnek azoknak az aján-
dékoknak, amelyek a tárgyalások 
tárgyául szolgáló termékhez, vagy 
szolgáltatáshoz kötődnek.
MINŐSÉG ÉS MEGBíZHATóSáG

Általánosságban jellemző, hogy a 
belga üzletemberek szavahihetők és 
precízek. A szóbeli megállapodásokat 
írásban is megerősítik, de már a kéz-
fogáskor is biztosak lehetünk benne, 
hogy partnerünk jól átgondolta az 
üzleti megállapodást, és nem fog 
változtatni a véleményén. Ha üzleti 
utunk végeredmény nélkül zárul le, és 
már itthonról várjuk belga partnerünk 
döntését, nyugodtan megsürgethetjük 
egy érdeklődő, de udvarias e-maillel, 

Klaszterszemináriumok kis- és középvállalkozások részére

Magyar–vallon kapcsolatok – Szegeden

lyesen is bemutatta tevékenységét. A 
Biopolisz Kft. a technológiatranszfer 
területén folytatott tevékenységéről 
adott tájékoztatást.

A megbeszélésen felmerült igé-
nyeknek, érdeklődési területeknek 
megfelelően eljuttattuk az attasé 
asszony részére azon, adatbázi-
sainkban szereplő vállalkozások 
cégprofilját, amelyek belgiumi kap-
csolatok kialakításában érdekeltek. 
Jövőbeni kapcsolatfelvétel céljá-
ból honlapcímeket adtunk meg a 

Szegedi Logisztikai Központhoz 
és a Duna–Körös–Maros–Tisza 
eurorégióhoz. 

A két fél megállapodott abban, 
hogy a hozzájuk beérkező, ér-
deklődésre számot tartó üzleti 
és innovációs partnerkereséseket 
rendszeresen eljuttatják egymás-
hoz.

Az attasé asszony tárgyalásokat 
folytatott Szeged város, valamint 
a Csongrád Megyei Közgyűlés 
vezetőivel is.

vagy telefonhívással. Az esetek több-
ségében azonban erre nincs szükség, 
mert ritkán halogatják a választ, akkor 
is csak nyomós okkal.

A belga importőröknek nincsenek 
előítéleteik a magyar cégekkel szem-
ben, és jó minőségű, versenyképes 
árú termékeket keresnek. Nagyon 
fontos számukra a mindig egyenle-
tes minőség és a pontos, határidőre 
történő szállítás.

IRODáN KíVÜL
Belga partnereink részéről a tár-

gyalásokat összekötő informális prog-
ramok alkalmával is tetten érhető a 
távolságtartás. Kötetlen beszélgetések 
alkalmával téma lehet a nyaralás, a 
család, egymás országainak sajátos-
ságai, egyediségei, vagy látnivalói. 
Nem tanácsos viszont szóba hozni a 
politikát, mert ez minden területen 
érzékeny téma.

Forrás: Szokás, illem, ajándék 
(szerkesztette: Németh Andrea, 
Fincziczki Béla);

http://www.eastinfo.hu/hu/media/
download/protokoll_roviden.pdf

A belga piacra való belépést 
tervező hazai vállalkozások szá-
mára nagy segítséget nyújthat az 
Enterprise Europe Network, az 
Európai Bizottság egyetlen hivatalos 
vállalkozásfejlesztési hálózata, melyen 
keresztül tevékenységi körüknek és 
igényeiknek megfelelő üzleti part-
nereket kereshetnek. Az Enterprise 
Europe Network szegedi irodáját 
megtalálják a kamara épületében a 
Szeged, Párizsi krt. 8–12. szám alatt, 
de szolgáltatásaikról részletes tájé-
koztatást kérhetnek az eenszeged@
csmkik.hu e-mail címen is. 
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A Temes Megyei Kereskedelmi, 
Ipari és Agrárkamara – a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
partnerségével – „Megújuló energia – 
üzleti együttműködés egy jobb jövő-
ért” című közös projektet valósít meg 
a Magyarország–Románia Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 
2007–2013 támogatásával.

Tanulmány a megújuló 
energiáról

A projekt keretében két ta-
nulmány készült, melyek témája 
a biogáztermelés lehetőségei a 
Temes és Csongrád megye határ 
menti régióban, illetve a megújuló 
energia felhasználás hatékonysági 
elemzése. A tanulmány összeállítá-
sában magyar és román szakértők 
vettek részt, az elemzések mindkét 
országra, illetve az érintett határ 
menti régióra elkészültek.

A tanulmányok elérhetőek a 
www.csmkik.hu honlapon.

Online shop a megújuló 
energiáért

A projekt keretében létrehoz-
tak egy online shopot, melyen 
megújuló energiával foglalkozó 
magyar és román cégek ingye-
nesen helyezhetik el profiljukat 
kapcsolatteremtés céljából. Az 
online shop a www.greenpower.
store.ro címen érhető el magyar, 
román és angol nyelven.

Október 3. és 9. között harma-
dik alkalommal rendezik meg az 
Európai Bizottság által a vállalkozói 
formát Európa-szerte népszerűsítő 
európai kkv-hét kampányt.

Magyarország már az előző 
években csatlakozott a rendez-
vénysorozathoz, 2010-ben 54 
rendezvénnyel, míg összeurópai 
szinten 1500 rendezvény került 
életre hívásra.

A kkv-hét célja a vállalkozók 
megismertetése a számukra elér-
hető támogatásokkal, társadalmi 
szerepükkel és a vállalkozói élet-
forma népszerűsítése.

A kampány 37 országban, nem-
zeti, regionális és helyi szinten 
zajlik, így a rendez-
vényekre és progra-
mokra a jelenlegi és 
a leendő vállalkozók 
közvetlen közelében 
kerül sor.

A vállalkozói szer-
vezetek, vállalkozástá-
mogató szolgáltatók, 
valamint nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok ál-
tal szervezett rendezvényeken 
a vállalkozások megoszthatják 
tapasztalataikat, és további isme-
retekre tehetnek szert.

A kkv-héthez kamaránk és az 
Enterprise Europe Network – 
Szeged idén is számos rendezvény 
szervezésével járul hozzá.

RENEXPO® 
A RENEXPO® SOUTH-

EAST EUROPE, Románia 
legnagyobb és legfontosabb 
megújuló energia és energia-
hatékonyság témakörében 
rendezett kiállítását novem-
ber 9–11. között immár ne-
gyedik alkalommal rende-
zik meg Bukarestben a Sala 
Palatuluiban.

Az első 200 jelentkezőnek in-
gyen belépőjegyet tudunk biz-
tosítani, melyet a kamaránknál 
igényelhetnek az eenszeged@
csmkik.hu e-mail címen.

„Egy nap az interneten böngésztem, 
amikor rábukkantam egy buborékfújót 
bemutató videóra. Biztos voltam benne, 
hogy ez a gyerekeknek nagyon tetszene és 
hatalmas üzleti lehetőséget rejt magában. 
A nehezén már túl is vagyok, köszönöm, 
Enterprise Europe Network.” 

Sandrine Jourdain, vizuális kommu-
nikációs szakember Franciaországból, 
Marseilles-ból. Az Enterprise Europe 
Network segített Jourdain-nak megvaló-
sítani az ötletét azáltal, hogy tanácsokkal 
látta el a vállalkozáshoz szükséges eszközök 
beszerzését illetően, valamint segített 
kapcsolatba lépni egy Európába szállító 
kínai vállalattal.

•
„Az Enterprise Europe Network gyors 

eredményeket hozott, és az egyre növek-
vő vállalatunk szívesen dolgozik velük a 
jövőben is.”

Az Enterprise Europe Network vállalkozók szavaival:

Rodica Chiorean, a párizsi (Franciaország) 
Westline társalapítója. Az Enterprise 
Europe Network segítségének köszön-
hetően a kis francia elektrotechnikai 
vállalat képes volt üzlettársakat találni 
Lengyelországban, valamint lehetősége 
nyílt terjeszteni innovatív SmartDrive 
készülékét egy új piacon.

•
„Az Enterprise Europe Networknek köszön-

hetően bonyolult eljárásokon tudtam magamat 
sikerrel átküzdeni, és ennek eredményeképp 

jelentős pénzügyi támogatáshoz jutottam 
a vállalkozásom számára.”

Dr Małgorzata Włodarczyk fogorvos a 
lengyelországi Krakkóban. Az Enterprise 
Europe Network segítségével a lengyel 
fogorvos praxisának fejlesztésére európai 
uniós támogatást kapott. Ezáltal növeli 
kezeléseinek minőségét és fokozza vál-
lalkozásának versenyképességét.

•
„Az Enterprise Europe Network segít-

ségével képesek voltunk olyan lehetősége-
ket kihasználni, melyeket saját erőnkből 
nem sikerült volna.” mondja Antola. „Az 
Enterprise Europe Network olyan, mint 
egy kkv-s gázpedál – a Kaipaus fejlődését 
is felgyorsította.”

Ha Ön is szeretne külföldi üzleti part-
nereket találni, keresse az Enterprise 
Europe Network – Szeged munkatársait 
az eenszeged@csmkik.hu e-mail címen.

GPS vállalkozóknak

Európai kkv-hét

Már harmadik alkalommal 
kerül megrendezésre október 
13-án a Junior Achievement 
Magyarországgal együttműködve a 
Próbálkozó vállalkozók Csongrád 
megyében című vetélkedő, mely a 
középiskolások vállalkozó kedvét 
és kreativitását teszi próbára.

A hét keretében hagyomány-
teremtő szándékkal indítjuk el 
a GPS vállalkozóknak című 

roadshow-nkat, 
mely egy szemé-
lyes találkozóra 
invitálja a dél-
alföldi régió vál-
lalkozóit. Ennek 
keretében, meg-
ismerkedhetnek 
a kamarában mű-
ködő Enterprise 

Europe Network szolgáltatásaival 
és tájékozódhatnak a partnerke-
resési lehetőségekről. Az ingyenes 
konzultációsorozat a Somogyi-
könyvtárból indul útjára október 
20-án.

Az eseményekről folyamatosan 
frissülő információkat találhat a 
www.csmkik.hu honlapon a hét 
logójára kattintva.

Megújuló energia – üzleti  
együttműködés egy jobb jövőért

Amennyiben úgy gondolja, hogy 
hasznos lehet Önnek a honlapon 
való megjelenés, kérjük töltse ki a 
http://kamara.dravanet.hu/csmkik/
index.php?id=3599 címen található 
adatlapot.

A kitöltött, cégszerűen aláírt 
adatlapot kérjük, küldje a tanacs.
edina@csmkik.hu email címre 
vagy a 62/426-149-es faxszám-
ra.
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• Alkalmazott fotográfus,
• Idegenvezető, utazásügyintéző,
• Állatkerti állatgondozó, 
• Közbeszerzési referens,
• Külkereskedelmi ügyintéző,
• Logisztikai ügyintéző, 

Élelmezésvezető,
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző,
• Sportedző, ügyintéző titkár,
• Szoftverfejlesztő,
• TB-szakelőadó.

OKJ-szakképzések indulnak
az SZTE JGYPK Szakképzési Központban:

Tel: 62/546-266, fax: 62/546-284, 9-13 óráig.
www.szttk.hu • krisztina@jgypk.u-szeged.hu.
Al: ALF-033, Nytsz: 06-0019-03

Expresszcsomag.hu
Csomagszállítás  

aznapra
Szeged–Kecskemét–

Budapest között
1990 Ft-tól.

www.expresszcsomag.hu
Tel.: 06-70/967-1760

Augusztus 24-én nyitotta meg 
kapuit az 5. Szabadkai Nemzet-
közi és Regionális Vásár, melyen 
összesen kétszázhúsz kiállító érke-
zett Szerbiából, Magyarországról, 
Horvátországból, Romániából és 
Ausztriából. A vásáron több város 
is képviseltette magát, így például 
Pécs és Eszék, továbbá szerbiai, 
horvátországi és magyarországi 
gazdasági kamarák is bemutat-
koztak. Kamaránk az eddigi sok 
éves gyakorlatnak megfelelően 
idén is a Szabadkai Regionális 
Gazdasági Kamara standján várta az 
érdeklődőket. A vásár megnyitóját 
több rangos vendég is megtisztelte, 
többek között Nikowitz Oszkár, 
a Magyar Köztársaság belgrádi 

Humánklub
Negatív érzelmek 

szerepe, hatása és 
kezelése a vezetői 

munkában
A Csongrád Megyei Keres-

kedelmi és Iparkamara, valamint 
a Humán Szakemberek Országos 
Szövetsége pártolásával működő 
humánklub szeptember 27-én 15 
órai kezdettel tartja következő 
összejövetelét Szegeden, a kamara 
székházában (Szeged, Párizsi krt. 
8–12.).

Téma: Negatív érzelmek sze-
repe, hatása és kezelése a vezetői 
munkában.

Előadó: Szügyi György, az 
Euromenedzser Tanácsadó és 
Képzési Központ elnök-vezér-
igazgatója.

Az előadó Szügyi György és a 
klubvezető Magyar István  meg-
hívójukhoz közösen jegyzett, a 
témába vágó tanulmányt tettek 
közzé. Felvetik például azt a kér-
dést, hogy vajon a harmonikusan 
együttműködő, alkotni vágyó, 
önbizalommal teli eredményes 
munkavégzés fel tudja-e váltani a 
negatív érzésekkel végzett munkát. 
A szerzők ehhez a sikeres közös-
ségépítés legfontosabb eszközeit 
is segítségül hívják. Ebben – a 
magyar társadalom negatív érzelmi 
viszonyulásának néhány kiemel-
ten fontos aspektusán túl – arra 
is igyekeztek rávilágítani, hogy 
bármely vállalat vagy intézmény 
vezetése a közös pozitív célok kitű-
zésén és az azzal való azonosuláson 
keresztül képes megvalósítani az 
egyéni kreativitást hasznosítani 
kész munkakultúrát. Ehhez olyan 
indirekt, és az érzelmi agyfélte-
kére koncentráló üzenetekre van 
szükség, melyekkel a negatív ma-
gatartásmintákat pozitív mintákkal 
képesek behelyettesíteni. 

A tanulmány a kamara honlap-
ján teljes terjedelmében olvasható 
(www.csmkik.hu).

Bogár László Makón

Válság és valóság
A Makói  Polgár i  Kör a 

Csongrád Megyei Keres kedel mi 
és Iparkamara, és a Maros Menti 
Vállalkozók Szövetsége október 
5-én (szerdán) délután 16 órai 
kezdettel előadást, kerekasztal-
beszélgetést szervez Makón, a 
Kisbagoly vendéglőben (Makó, 
Petőfi park 3.). 

Téma:
.A magyar gazdaság rövid 

helyzetértékelése
• Mi lehet a svájci frank erő-

södésének háttere? 
• Kinek, kiknek a zsebében 

tűnnek el az államok adósságának 
kamatai?

• Van-e esély olyan törvényre, 
miszerint egy banki ügyletben 
a bank is veszíthet, mint a tevé-
kenysége során bármelyik más 
vállalkozás? 

Vendég: dr. Bogár László 
közgazdász – a ,,Hálózatok világ-
uralma”, a „Válság és valóság” va-
lamint az „Idegrendszerváltozás” 
c. könyvek írója.

Építőipari rendezvény a szabadkai vásáron 

nagykövete és Stjepan Mikolčić, a 
horvát mezőgazdasági, halászati 
és vidékfejlesztési minisztérium 
államtitkára. A szabadkai vásár kí-

sérőrendezvényeként augusztus 26-
án építőipari szakmai rendezvény 
került megtartásra az MSZKIK, 
HITA, és a Szabadkai Regionális 
Gazdasági Kamara közös szer-
vezésében „A magyar és a szerb 
építőipar a kilábalás küszöbén” 
címmel. A rendezvényen bemutat-
ták az európai uniós modelleket, 
minőségi előírásokat, jó gyakorla-
tokat, valamint azokat az apróbb, 
nagyobb lehetőségeket, túlélési 
technikákat, amelyekkel fel lehet 
készülni a pozitív változások idejére. 
Nemesi Pál, a CSMKIK elnöke, 
a Ferroép Zrt. vezérigazgatója is 
ebben a programban mutatta be 
az érdeklődőknek az általa vezetett 
vállalkozást.
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A Somogyi-könyvtár idén is 
csatlakozott, a szegedi Hungarikum 
Fesztivál programjaihoz. Tárlatukon 
népművészeti, népzenei munkákat 
láthatott a nagyközönség augusztus 
4–27. között. 

Negyedik alkalommal rendez-
ték meg a Hungarikum Fesztivált 
augusztus 11–14. között Szegeden, 
a Széchenyi téren.

A négynapos rendezvény alatt 
a kamara a kézműves bemutatók 
mellett a felnőtteket és az iskoláskorú 
gyerekeket érdekes EU-s totókkal, 
izgalmas ajándékokkal, a kicsiket 
pedig színezős játékokkal és apró 
nyereményekkel várta a gyermek-
játszó melletti standon.

Standunk látogatói az EU-s infor-
mációk mellett E. Somogyi Andrea 
iparművész vezetésével kipróbálhat-
ták a selyemfestést, valamint Török 
Gizella gyékényfonó iparművész 
segítségével bepillantást nyertek a 
gyékényfonás technikájába.

A látogatókat finom Caffé Diemme 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara volt a 
házigazdája szeptember 2–4. kö-
zött „A kézművesség 1000 éve a 
Kárpát-medencében” című orszá-
gos kamarai rendezvénysorozatnak, 
melyen a CSMKIK tagjai 
közül is többen részt vettek. 
Nyíregyháza városa ebben 
az időben szervezte meg 
a Nyírségi Ősz hagyomá-
nyos programsorozatot, 
melynek keretében idén 
is színvonalas kulturális 
és zenei programokkal 
várta az érdeklődőket. A 
rendezvényhez  kapcso-
lódva szeptember 2-án 
kihelyezett ülést tartott a 
Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (MKIK) el-

Csongrád megye 
élő népművészeti 

bemutatója a 
Polgárok Házában

Kárpát-medencei magyar nép-
művészet sorozat részeként szep-
tember 9-én „Csongrád megye élő 
népművészeti öröksége” címmel 
népművészeti bemutatót tartottak a 
budapesti Polgárok Házában. 

A mesterségbemutató prog-
ramban a szegedi papucskészítés, 
csipkeverés, gyöngyfűzés, tojásfestés 
titkaiba pillanzhattak be az érdek-
lődők. A Csongrád megye kincsei 
címmel nyílt kiállításon többszörösen 
díjazott Csongrád megyei népi 
iparművészek (csuhéfonó, fafaragó, 
fazekas, gyékényfonó, hímző, késes, 
mézeskalács-készítő és szövő) nyílt 
kiállítás.  

A Dallamok, gondolatok, érzések 
Csongrád megyéből című részben 
verses, zenés, táncos összeállítást 
hallgathattak meg a rendezvény 
résztvevői tehetséges fiatal Csongrád 
megyei előadók tolmácsolásában. 
Közreműködtek: a szentesi Aranypáva 
nagydíjas Margaréta Citerazenekar, 
Tari Dorottya népdalénekes, Szűcs 
Bálint népzenész (koboz), Szűcs 
Szilárd népzenész (duda, furulyák, 
kaval, klarinét), és a többszörös nívó-
díjas üllési ,,FONÓ” Néptáncegyüttes. 
Muzsikált: Patyi Zoltán és barátai, 
énekelt: Papp László. 

Az est végén Csongrád megyei 
jellegzetes étel- és italkóstolóval 
kínálták a közönséget! A szervezők 
ásotthalmi borral, szatymazi bio 
baracklével, szegedi paprikával és 
mangalicaszalonnával, mindszenti 
kiflivel, szegvári lakodalmas kalács-
csal, algyői haltepertővel, öttömösi 
spárgával és makói hagymával ké-
szültek a bemutatóra. 

Kiállítók
Ambrus Sándor fazekas, Magyar 

Kézműves Remek-díjas népi ipar-
művész; Fetter Ferencné hímző, 
Király Zsiga-díjas népi iparművész; 
Gálné Nagy Ildikó szövő népi ipar-
művész; HÓDFÓ Hímzőműhely.
Jellinek Márta mézeskalács-készítő, 
Életfa és Király Zsiga-díjas népi 
iparművész; Kádár Barbara fazekas, 
a Népművészet Ifjú Mestere; Kovács 
Csilla népiékszer-készítő; Kovács 
Imréné csipkekészítő, hímző népi 
iparművész; Kovács Sándor fafara-
gó népi iparművész; Sallay Tibor, 
Magyar Kézműves Remek-díjas 
papucskészítő; Szabó Éva hímesto-
jás-festő népi iparművész; Tarjányi 
József késes népi iparművész; Heller 
Ödön Művelődési Ház Gyékényes 
Műhelye; Ungi Jánosné csuhéfonó; 
Szanka József magángyűjtő.

Hungarikumok a Széchenyi téren

EU-totó és gyékényfonás a kamara standján

kávéval, hasznos információs anya-
gokkal és izgalmas nyeremények-
kel várták a kamaránál működő 
Enterprise Europe Network regio-
nális irodájának munkatársai.

A szökőkút mellett húzódó kéz-
művesek utcáján rendezkedtek be 
a DANE 2004 (Dél-magyarországi 
Alkotók Népművészeti Egyesülete) 
népi iparművészei: Tarjányi József 
csongrádi késes népi iparművész 
mellett Gálné Nagy Ildikó szövő, Szakál 
László citerakészítő, Muhari Mária 
csuhészobrász, Muráti Kamilló bőrmű-
ves, Chemez Attila fafaragó, Chemezné 
Fekete Alexandra szálasanyag-fonó, 
Gardi László fazekas, Gilicze Istvánné 
csipkeverő és Szabó Éva tojásfestő. 
A népi iparművészek közül többen 
bemutatót is tartottak 

A hagyományos kézműves ter-
mékek mellett minőségi magyar 
élelmiszerekkel is megismerked-
hetnek a látogatók A fesztivál közel 
kilencven kiállítója között találunk 
borászatot, pálinkaházat, minőségi 
hentesárut, sajtot, szódát. A mézesnél 
selyemfű-, gesztenye-, vagy hársmé-
zet is kóstolhattunk. Kapható volt 
természetesen szegedi fűszerpaprika, 
valamint gyümölcslekvár, vörös- és 
fehérbordzsem is. Nem maradtak ki a 
hagyományos magyar édességek sem: 
rétes, kürtős- és mézeskalács.

Hungarikumok a Somogyi-könyvtárban
Fotókon, képeslapokon megele-

venedett a szegedi, Szeged környéki 
népélet. Dankó Pista eredeti szegedi 
nótái mellett a Liszt-év kapcsán 
Liszt Ferenc Revive Szégedin! című, 
a város 1879-es árvíz utáni újjáé-
ledésére készített kottakéziratának 
hasonmás kiadása is látható volt. 
Az első Kodály-népdalföldolgozás 
1907-es előadásának szegedi mű-
sora után a Balázs Béla–Bartók 
Béla: A fából faragott királyfi című 
kottája zárta a sort Vaszy Viktor 
hagyatékából. 

Új válogatással jelentkezett a 
Halasi Csipkemúzeum, és bemutat-
kozott Kovács Sándor szegedi fafa-
ragó, népi iparművész paraszti és 
pásztor használati tárgyaival, illetve 
Keczer Tamás makói karikásostor-
készítő tájjellegű karikásaival.

A kézművesség 1000 éve a Kárpát-medencében

Kézművesek a nyírségi őszben
nöksége is. Az ülésen, az MKIK 
történetében először, dr. Parragh 
László elnök fogadta mesterré a kö-
zelmúltban sikeres gyakorlati vizsgát 
tett pékmestereket. Szeptember 3-án 
pedig kézműves konferenciát tartottak 

a Sóstói Múzeumfaluban, ahol az 
MKIK elnöke kiemelte, a kézművesség 
helyzetének alakulása minden időben 
a gazdasági fejlődés motorját jelentet-
te, hiszen a nagy válságok és háborúk 
után a nagyvállalkozások fejlődése 

még váratott magára, de a 
kisiparosok már a romok 
felett megkezdték műkö-
désüket, megalapozva az 
ország újjáépítését, elindítva 
a gazdaság vérkeringését. A 
programban természetesen 
nemcsak előadások, hanem 
kézműves bemutatók és a 
népi gasztronómia helyi 
ízeinek kóstolása is szere-
pelt; mint ahogy az érpataki 
Zsindelyes Pálinka és Népi 
Gasztronómiai Fesztivál  
megtekintése is.
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...pályázat...pályázat...pályázat...pályázat...pályázat...
Társadalmi egyeztetés -  

Új Széchenyi Terv pályázat
2011. szeptember 5., hétfő
Társadalmi egyeztetésen mind a 

7 régióban megjelenő ,,Turisztikai 
attrakciók és szolgáltatások fej-
lesztése (konvergencia régiók)” c., 
DAOP-2.1.1/J-11 számú pályázat.

Egyeztetési időszak: 2011. szep-
tember 2–szeptember 18.

Jelen pályázati felhívás kereté-
ben a turisták számára vonzerőt, 
élményeket, időtöltési lehetőséget 
nyújtó turisztikai attrakciók, valamint 
turisztikai szolgáltatások fejlesztése 
támogatható. Az így kialakítható, 
a turisták igényeinek megfelelő 
színvonalú turisztikai termékekkel 
növelhető az attrakciók látogatottsága 
és jövedelemtermelő képessége, 
valamint mérsékelhető a turizmus 
időbeli koncentráltsága.

Részletek: http://ujszechenyiterv.
gov.hu/forum_topic_pate/568/
filter?offset=0&theme_filter=

Telephelyfejlesztés
DAOP-1.1.1/E -11
A pályázat célja a mikro-, kis- 

és középvállalkozások működési 
helyszínéül szolgáló infrastruktúra 
fejlesztésével, illetve a működési 
feltételeik kedvezőbbé tételével a 
vállalkozások üzleti környezetének, 
s ezáltal közvetve a régiók foglal-
koztatási helyzetének a javítása.  
Pályázok köre: jogi személyiségű 
vállalkozások, jogi személyiség 
nélküli vállalkozások, egyéb vál-
lalkozások.

Támogatható tevékenységek:
• új épület építése, létesítése, a 

szükséges épületgépészeti beruhá-
zások végrehajtása

• meglévő épületek átalakítása, 
bővítése, korszerűsítése, helyreállítá-
sa, felújítása, a szükséges épületgé-
pészeti beruházások végrehajtása

• alapinfrastruktúra kiépítése, 
bővítése, átalakítása, korszerűsíté-
se, helyreállítása, felújítása önálló 
tevékenységként 

• eszközbeszerzés, eszközlízing 
(zárt végű)

• projektelőkészítés
• a termelő és szolgáltató tevé-

kenységekhez kapcsolódó épület 
bérlése

• a pályázónál foglalkoztatott 
alkalmazottak számának növelé-
se – bérköltség formájában. (FTE 
alapján)

Támogatás mértéke: maximum 
50%.

Támogatás összege: minimum 5 
millió forint, maximum 100 millió 
forint.

Jelen kiírás keretében támogatott 

projektek esetében az igénybe vehető 
maximális előleg mértéke a megítélt 
támogatás 25%-a.

A pályázatok benyújtása 2011. 
június 30-tól lehetséges.

Benyújtási határidők:
• Első szakasz: 2011. szeptember 

19.
• Második szakasz: 2011. de-

cember 30. 

Ipartelepítés
DAOP-1.1.1/D-11
A pályázat célja a régióban mű-

ködő, illetve letelepülni kívánó, 
elsősorban gyártó, valamint szol-
gáltató gazdasági társaságok jelentős 
foglalkoztatási hatással járó fejlesz-
tései infrastrukturális elemeinek 
támogatása. Ezáltal közvetve javítva 
a régiók foglalkoztatási helyzetét, az 
üzleti környezetet és a régió ver-
senyképességét.

Pályázok köre: jogi személyisé-
gű vállalkozás, jogi személyiség 
nélküli vállalkozás, jogi személyi-
ségű nonprofit szervezet, egyéb 
vállalat.

Támogatható tevékenységek:
• új épület építése, létesítése, a 

szükséges épületgépészeti beruhá-
zások végrehajtása

• meglévő épületek átalakítása, 
bővítése, korszerűsítése, helyreállítá-
sa, felújítása, a szükséges épületgé-
pészeti beruházások végrehajtása.

Támogatás mértéke: maximum 
50%.

Támogatás összege: minimum 
100 millió forint, maximum 1000 
millió forint.

A pályázatok benyújtása 2011. 
június 30-tól 2011. december 30-ig 
lehetséges.

Mikrovállalkozások fejlesztése
GOP-2011-2.1.1/M
A pályázati kiírás célja, hogy vissza 

nem térítendő támogatás és kedvez-
ményes hitel együttes biztosítása 
révén segítse a mikrovállalkozásokat, 
hogy kis lépéssel fejlesszék a vállal-
kozásukat technológiai fejlesztésen, 
korszerűsítésen keresztül.

A pályázati kiírásra kizárólag 
mikrovállalkozásnak minősülő vál-
lalkozások pályázhatnak.

A támogatható tevékenységek 
köre:

A mikrovállalkozások fejlesztése 
érdekében eszközbeszerzésre, infrast-
rukturális és ingatlanberuházásra, 
valamint információs technoló-
giafejlesztésre lehet támogatást 
igényelni.

Támogatás mértéke: 
• A pályázó 10% saját forrást 

(önerőt) köteles biztosítani.

• A vissza nem térítendő támo-
gatás mértéke maximum a Pályázati 
Projektérték 45%-a lehet, de legfel-
jebb 4 millió Ft.

• A visszatérítendő támoga-
tás mértéke maximum a Pályázati 
Projektérték 60%-a lehet, de legfel-
jebb 8 millió Ft.

• A vissza nem térítendő támo-
gatás összege nem haladhatja meg a 
visszatérítendő támogatás összegét. 

A pályázatok benyújtása 2011. 
március 1-jétől december 31-ig le-
hetséges.

Mikro-, kis- és középvállalko-
zások technológiafejlesztése
GOP-2011-2.1.1/A
Támogatás célja: mikro-, kis- és 

középvállalkozások versenyké-
pességének, piacon maradásának, 
munkahelyteremtő és megtartó 
képességének egyik feltétele, ha lépést 
tudnak tartani a kor technikai elvárá-
saival, ezért fontos felszereltségének, 
technológiai hátterének fejlesztése. 
A vállalkozások technológiafejlesz-
tése céljából eszközbeszerzésre és 
információs technológiafejlesztésre 
lehet támogatást igényelni.

Pályázhatnak: a pályázati kiírásra 
kettős könyvvitelt vezető gazdasági 
társaságok, szövetkezetek és egyéni 
vállalkozók, amelyek létszáma az 
utolsó lezárt üzleti évben legalább 
1 fő volt. 

Támogatás mértéke: maximum 
40%.

Támogatás összeg: minimum 3 millió 
forint, maximum 20 millió forint.

Pályázatok 2011. március 1. és 
december 31. között adhatóak be.

Megváltozott 
munkaképességű emberek  

munkahelyeinek adaptációja  
a konvergenciarégiókban
TAMOP-1.1.1-11/1
A pályázat célja azoknak a mun-

kahelyeknek az adaptációja, fizikai 
és/vagy infokommunikációs akadály-
mentesítése, amelyeken a TÁMOP-
1.1.1-08/1-2008-0001 azonosító 
számú kiemelt projektben részt vevő 
megváltozott munkaképességű mun-
kavállalókat foglalkoztatnak. Ezen 
túl támogatható olyan pályázat is, 
amely a fenti konstrukció keretében 
önfoglalkoztatóvá váló személy szá-
mára biztosítja a foglalkoztatás fizikai 
feltételeinek megteremtését. 

Támogatható tevékenységek köre
• A termelő, szolgáltató létesít-

ményeknek a megváltozott munka-
képességű munkavállaló foglalkoz-
tatásával összefüggő átalakítása.

• A megváltozott munkaképes-
ségű személyek foglalkoztatásához 

szükséges eszközök, berendezések 
beszerzése és/vagy átalakítása.

• A megváltozott munkaképes-
ségű munkavállaló foglalkoztatása 
érdekében a munkahely és a mun-
kaeszközök korszerűsítése.

Támogatás mértéke: jóváhagyott 
összes költségének legfeljebb 100%-a.

Támogatás összege: minimum 100 
000 Ft, maximum 25 000 000 Ft. 

A pályázatok benyújtása 2011. 
augusztus 30-tól 2011. október 
31-ig lehetséges. 

A pályázatok benyújtása és elbí-
rálása folyamatosan történik.

Turisztikai szolgáltatások 
fejlesztése

DAOP-2.1.1/K-11
A konstrukció célja meglévő 

turisztikai attrakciók területén vagy 
azok környezetében, illetve azokhoz 
kapcsolódóan, valamint turisztikai 
attrakciókhoz nem kötődő turiszti-
kai célú szolgáltatások létrehozása, 
fejlesztése, melyek mind a turisták, 
mind a helyi lakosság életminőségé-
nek javításához hozzájárulnak.

A támogatható tevékenységek 
köre: 

Kizárólag induló beruházások 
támogathatók.

A pályázat keretében eszközbe-
szerzésre és infrastruktúra-fejlesz-
tésre egyaránt lehet pályázni. 

Támogatás mértéke: maximum 
70%.

Támogatás összege: minimum 5 
millió forint, maximum 50 millió 
forint.

A pályázatok 2011. március 1. 
és 2011. december 31. között ad-
hatóak be.

Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség

A pályázatokról bővebben: http://
kamara.dravanet.hu/csmkik/index.
php?p=palyazat

Új Széchenyi Terv Infopont
A kamaránkban is elérhető 

Új Széchenyi Terv Infopontok 
feladata, hogy segítsen a mikro-, 
kis- és középvállalkozásoknak 
megtalálni a számukra legal-
kalmasabb forrás lehetőségét. A 
megfelelő pályázat megtalálása 
után Tanácsadói Hálózatunkon 
keresztül pályázatírási szakértőt 
tudunk ajánlani.

Infopont ügyfélszolgálataink:
• CSMKIK Székház (Szeged, 

Párizsi krt. 8–12.), 62/554-255, 
uszt@csmkik.hu

• Szentesi Képviseleti Iroda 
(Szentes, Tóth József u. 13.), 30/340-
65-87, szentes@csmkik.hu
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Új környezetvédelmi termékdíj törvény
A 2011. évi LXXXV. törvény célja új szabályozó rendszer kereteinek 

meghatározása. A legfőbb elvárás, hogy a termékdíjköteles termékekből 
képződött hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási ipar átlátható, 
a társadalom érdekeit szolgáló módon alakuljon át, és fejlődjék tovább.

Két új szervezet alakult, az egyik a termékdíjbizottság, melynek 
feladata a döntéshozatal, az irányítás és a tájékoztatás, és az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ), amely az iparági feladatok 
végrehajtásáért felelős, de nem hatóság. A hatósági szerepet továbbra is 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el.

Az új törvény csak bizonyos területeken változtatta a díjakat (kenőolaj 
és reklámhordozó papír), valamint többek között az adminisztráció 
csökkentését határozza meg. Ennek két meghatározó eleme van. Egyik 
eszköze, hogy a kifejezetten alacsony kibocsátókat két csoportra osztja, 
melyek a részletes adminisztrációs terhek alól kivonhatók. Ez a két cso-
port a legkisebb kibocsátókat tömörítő „csekély mennyiségű csomagolást 
forgalomba hozó vagy saját célra felhasználó kötelezetti” kör, valamint az 
ezeknél valamelyest magasabb kibocsátású „kis mennyiségű csomagolást 
forgalomba hozó vagy saját célra felhasználó kötelezetti” kör. Mindkét 
csoportra jellemző, hogy termékdíj átalányt fizet, évente egyszer, egyszerű 
bejelentőlapon. A megfizetendő termékdíj mértéke a csekély kibocsátók 
esetén évi 12 000 Ft, a kis kibocsátók esetén évi 60 000 Ft. A másik elem, 
hogy a többször felhasználható termékek első forgalomba hozatalának 
megadóztatását eltörölték.

Az új termékdíj törvényről a www.csmkik.hu honlapon olvashat 
részletesebben.

A jogszabály a Magyar Közlöny 2011. évi 75. számában jelent 
meg.

Megszűnt a havi standolási kötelezettség,  
növekedett a könyvvizsgálati értékhatár

A Magyar Közlöny 2011. évi 81. számában jelent meg az egyes gaz-
dasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvény. 
A törvény 6 gazdasági tárgyú jogszabályt módosított.

Az eddig adómentes bioetanolra 40 forint literenkénti jövedéki adót 
vetettek ki. Megszűnt az alkoholt árusító vendéglátósok jövedéki tör-
vényben meghatározott havi standolási kötelezettsége. 

A kötelező könyvvizsgálati értékhatár 2012-es és 2013-as évre vo-
natkozóan az eddigi 100 millióról 200 millió forintra emelkedik (üzleti 
évet megelőző két üzleti év átlaga alapján), 2014-ben 300 millió forintra 
emeli a törvénymódosítás. A foglalkoztatottak létszámára vonatkozó 50 
fős értékhatár nem változik

Elveszik a jogellenesen használt külföldi rendszámot
A szeptember 1-jétől hatályos 138/2011. (VII. 19.) korm. rend. 

kimondja: ha a közúti, telephelyi ellenőrzés során kiderül, hogy a kül-
földi rendszámú járművek belföldi üzemeltetésére vonatkozó törvényi 
szabályok szerint a járművet jogellenesen használják, akkor a külföldi 
hatósági jelzést és engedélyt a helyszínen el kell venni, és azt az elvétel 
okának megjelölésével együtt nyolc napon belül meg kell küldeni a jármű 
belföldi üzemben tartója vagy a vezető lakóhelye, székhelye, telephelye 
szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak. 

Ha a jármű üzemben tartója vagy vezetője a hatósági eljárásban a döntés 
jogerőre emelkedéséig okirattal igazolja, hogy jogszerűen közlekedett 
külföldi rendszámú autójával, a hatósági engedélyt és jelzést visszakapja, 
a bevonásra vonatkozó eljárást pedig megszüntetik.

A jogszabály a Magyar Közlöny 2011. évi 85. számában jelent 
meg.

Új közbeszerzési törvény
2012. január 1-jétől a 2011. évi CVIII. törvény szabályozza a köz-

beszerzéseket. 
A törvény szerint közbeszerzést lehet, illetve kell kiírni árubeszerzés-

re, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, továbbá építési és 
szolgáltatási koncesszióra. 

A közbeszerzés értékének vagy az uniós, vagy pedig a nemzeti érték-
határt kell elérnie, ez alatt nem kötelező az ajánlati felhívás közzététele. 
Az előbbit az Európai Bizottság teszi közzé, míg a nemzeti értékhatárt 
a mindenkori költségvetési törvény tartalmazza. A törvény részletezi 
az uniós és a nemzeti értékhatárt meghaladó eljárások típusait, illetve 
azok részletszabályait is tartalmazza. Például az ajánlatkérő kiírhatja a 
közbeszerzést akkor is, ha ahhoz támogatásból igényelt forrást, de erre 
a felhívásban fel kell hívni az ajánlattevők figyelmét. 

Az ajánlatkérőknek a hirdetményeket elektronikus úton kell meg-
küldeniük a Közbeszerzési Hatóságnak (mely a Közbeszerzési Tanács 
jogutódja). Az ajánlatkérők a szerződés teljesülésétől számított öt évig 
kötelesek megőrizni a közbeszerzések dokumentumait.

Nem lehet ajánlattevő az, aki 2010. szeptember 15. után kötött szerződés 
alapján az alvállalkozójának a szerződött díj több mint 10 százalékával tartozik, 
vagy a fizetési késedelme meghaladja a 15 napot. Ugyancsak kizárt az ajánlat-
tevők sorából az, aki korábbi közbeszerzésen hamis adatot szolgáltatott.

Az ajánlatok értékelési szempontjaiban nincs változás,: vagy a legolcsóbb, 
vagy pedig az összességében legelőnyösebb ajánlat lehet a nyertes.

A törvény a Magyar Közlöny 2011. évi 86. számában jelent meg.
Forrás: www.ado.hu

Módosult a Munka törvénykönyve;  
kötelező bérkompenzáció

A Magyar Közlöny 2011. évi 85. számában megjelent a Munka tör-
vénykönyvét módosító 2011. évi CV. törvényről és az alacsony keresetű 
munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi XCIX. törvényről a dr. Horváth Károly által készített „A 
Munka törvénykönyve 2011-es módosításai” c. összefoglalóban olvashat.

Augusztustól 1-jétől módosult  
az egyszerűsített foglalkoztatás

Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmo-
nizációs célú módosításáról 2011. évi CV. törvény módosított a 2010. 
évi LXXV. egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényt.

Az új szabályozások szerint nem kell minden hónapban újra megállapítani 
a foglalkoztatható alkalmi munkások számát, hanem akár egyenlőtlenül 
is beosztható a létszámkeret. Ennek a keretszámnak a beosztása azonban 
a munkáltatóra van bízva, akár egy nap is alkalmazhat 365 embert, de 
akkor az év többi 364 napján egyszerűsített foglalkoztatásban már nem 
foglalkoztathat. További foglalkoztatás esetén már teljes közteher-fizetési 
kötelezettsége van a munkáltatónak.

Egyszerűsödött a mezőgazdasági idénymunka fogalma, eltörölték a 
saját gazdaság területén való munkavégzés feltételét. Mezőgazdasági 
idénymunkánál az év adott időszakához vagy időpontjához kötődőnek 
kell tekinteni az olyan munkavégzést is, amely az előállított növény 
vagy állat biológiai sajátossága miatt végezhető el kizárólag abban az 
időszakban vagy időpontban.

Csökkennek az adminisztrációs terhek is: a munkaszerződés írásba 
foglalásakor a formanyomtatványra munka megkezdéséig csak a felek 
megnevezését kell beírni, valamint a kötelező tartalmi elemekben meg-
állapodni, a személyi adatokat elegendő a nap végén kitölteni.

Egyszerűsített foglalkoztatásnál a munkaidő-beosztás a Munka 
törvénykönyve rendelkezéseitől eltérően az egybefüggő munkavégzés 
első napján is közölhető. A munkáltató munkaidőkeret hiányában is 
elrendelhet egyenlőtlen munkaidő-beosztást, és nem kell alkalmazni a 
betegszabadságra, egyéb munkaidő-kedvezményekre vonatkozó, valamint 
a munkaviszony megszűnésekor az igazolások kiadására vonatkozó elő-
írásokat. Amennyiben a felek írásban kötöttek munkaszerződést, nem 
kell alkalmazni a munkaidő-nyilvántartásról, valamint a munkabérről 
szóló írásbeli elszámolásról szóló rendelkezéseket sem.

A jogszabály a Magyar Közlöny 85. számában jelent meg.
Forrás: ado.hu

NAV üzemanyagárak
Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély 

az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja 
el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

2011. szeptember 1-je és 30-a között alkalmazható üzemanyagárak: 
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 391 Ft/l
Gázolaj 379 Ft/l
Keverék 418 Ft/l
LPG-autógáz 221 Ft/l
Az NAV közleménye a Hivatalos Értesítő 2011. évi 45. számában 

jelent meg.
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Lezárult a „CIMET – a civil világ fűszere”  
(TáMOP 5.5.3-09/1-2009-0013) című projekt

2009. tavaszán indult útjára a „CIMET – a civil világ fűsze-
re” (TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013) című projekt, amely 
a Progress Vállalkozásfejlesztő Alapítvány vezetésével az 
Európai Unió és az Európai Szociális Alap támogatásával 
valósult meg. Konzorciumi partnerek: Tudásklaszter Nonprofit 
Kft., Családért és Munkáért Keresztény Alapítvány. Elnyert 
támogatás: 42 742 368 Ft.
A program keretében Csongrád megyei civil szervezetek 
kaptak egyedi szervezetfejlesztési szolgáltatásokat és képzési 
lehetőséget, hogy a komplex szervezet fejlesztés hatására a 
Csongrád megyei civil szektor megerősödjön, érdekérvényesítő 
képessége javuljon, tevékenysége, hatékonysága növekedjen, 
szervezeti, szakmai, pénzügyi helyzete stabilizálódjon, képessé 
váljon a hazai és a közösségi források lehívására, projektek 
megvalósítására.
A projekt keretében 31 szervezet eredményes komplex fej-
lesztése történt meg.
A projekt 2011. augusztus 31-én zárult.

Külső tényezők is lassították  
az amerikai gazdaságot  

az év első felében
Az amerikai gazdaság az előzetesen 

becsült 1,3%-nál is gyengébb, csupán 
1,0%-os növekedést mutatott fel éve-
sítve a második negyedévben. Az első 
negyedéves adatot 1,9%-ról 0,4%-ra 
lefelé korrigálták, így nőttek azok a 
félelmek, hogy az amerikai gazdaság 
újabb recesszió elé néz.

A fogyasztás különösen gyenge, az 
amerikai fogyasztók júniusban két 
év után először ismét csökkentették 
kiadásaikat. A megtakarítási ráta 
5,4%-ra nőtt, amely az idei év legma-
gasabb értéke. Vannak azonban még 
biztató jelek, a kiskereskedelmi 
forgalom júliusban fél százalékkal 
emelkedett, amely tavasz óta a 
legnagyobb növekedési ütemnek 
számít, a gépjárműeladások is a 
várt felett bővültek, melyek tom-
pítják a növekedési aggályokat. 

2011 első felében voltak olyan 
külső tényezők, amelyek lassították 
az amerikai gazdaság teljesítményét, 
mint például a japán földrengés utáni 
megrendeléskiesések az amerikai 
iparban, a rossz időjárás nyomán 
megemelkedett élelmiszerárak, a 
magas üzemanyagárak, de ezek a 
kockázatok most nyár végére már 
mérséklődtek. Várakozásunk szerint 
az amerikai gazdaság a korábban 
becsült 3% körüli növekedés he-
lyett jó, ha tartani tudja a 2%-os 
ütemet. Egyelőre recessziót korai 
lenne jósolni.
A német gazdaság is megtorpant 

a második negyedévben
A vártnál nagyobb mértékben, 

0,2%-ra lassult az eurozóna gazdasága 
a második negyedévben, miután a 
német gazdaság fellendülése is majd-
nem megállt a korábbi 1% feletti nö-
vekedést követően. Ez a leggyengébb 
teljesítmény azóta, hogy az eurozóna 

2009-ben kilábalt a recesszióból. Az 
eurozóna exportja júniusban már 
csökkent, és a német és EU exportja 
Kínába is jelentősen mérséklődött, 
a júliusi kivitel 11%-kal marad el 
a második negyedév átlagától. A 
kilátások jelenleg vegyesek, az idei 
évben még jól teljesíthet a német 
gazdaság, de jövőre lassulás jöhet. 
Egyre nyilvánvalóbb, hogy egyedül 
nem képes a német gazdaság sem 
húzni az eurozóna növekedését.

Kétéves mélypontokon a feldolgo-
zó- és szolgáltatóipari teljesítmény 
az eurozónában. A bizalmi indexek 
is visszaestek, a német Zew intézet 
felmérésében részt vevők sokkal pesz-

szimistábbak most, mint egy hónappal 
ezelőtt. A német gazdasági helyzetkép 
továbbra is pozitív, de lényegesen 
gyengébb augusztusban, mint egy 
hónappal ezelőtt, a megkérdezettek 
az amerikai és európai adósságválság 
láttán egyre bizonytalanabbá váltak. 
Bár a globális növekedési kilátások 
romlottak, recessziótól egyelőre a 
többség nem tart.

A német munkaerőpiac egyelőre 
stabil, és ellenállt a piaci sokkha-
tásoknak. Júliusban volt már a 25. 
hónapja, hogy csökken a német 
munkanélküliség. A német üzleti 
hangulat és a gazdasági hangulat-
indexek nagymértékben zuhantak 
augusztusban, s ha a vállalatvezetők 
beruházási kedve mérséklődik, az 
könnyen munkahelyek megszűnésé-
vel is járhat. Annyi biztos, hogy ha 
bővül is a foglalkoztatottak száma, 
annak üteme már elmarad az év 
elejitől.

A W3C Magyar Iroda, az NJSZT 
HCI&DfA – Ergonómiai Tervezés 
Mindenkinek Szakosztálya és a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara informatikai, táv-
közlési és logisztikai szakosztálya 
szeptember 30-án (pénteken), 
11 órától „Infokommunikációs 
akadálymentesítés” címmel közös 
workshopot rendez Szegeden a ka-
marában (Párizsi krt. 8–12. II. em. 
215. sz. Lillin terem).

A műhelykonferencia sorozat 
első részének programja:

11.00–11.10 ITL klubvezető 
köszöntője

11.10–11.55 Szoftver ergonó-
mia

Előadó: dr. Hercegfi Károly – 
BME

11.55–12.10 Kávészünet
12.10–12.55 Speciális szükségletű 

felhasználók igénye
Előadó: Sikné dr. Lányi Cecília 

– Pannon Egyetem
12.55–13.40 W3C WEBES aka-

dálymentesítési útmutató 2.0
Előadó: Pataki Máté – W3C 

Magyar Iroda
13.40–14.00 Konzultáció és kö-

tetlen beszélgetés az előadók és a 
résztvevők között

Részvétel ingyenes, de regisztráció-
hoz kötött. Jelentkezésben elsőbbséget 
élveznek a közalkalmazottak.

Főleg a közigazgatásban dolgozó 
informatikusokat várjuk. 

Regisztráció: lanyi@almos.uni-
pannon.hu vagy itl.klub@csmkik.
hu címen.

Közutak mentén 50 méteren 
belül, míg főközlekedési utak, 
autóutak és autópályák mentén 
100 méteren belül tilos a reklám-
táblák kihelyezése, és az ezen a 
távolságon kívül elhelyezett táb-
lák mérete sem haladhatja meg a 
4 m2-t. A büntetési tétel minden 
esetben a terület tulajdonosát 
érinti, jogszabálysértés esetén 
őket bírságolják. Fontos törvényi 
változások között szerepel, hogy 
az eddig is tiltott, a közúti jelzé-
sekhez hasonlatos vagy engedély 
nélkül elhelyezett reklámtáblák 
tiltását tételes büntetés – 500 
ezer forintos bírság kiszabása 
– nyomatékosítja a törvény be 
nem tartása esetén.

Gyakori kérdés, hogy egyes 
területeken ki a közút kezelő-
je, a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt., vagy az adott települési 

önkormányzat hatáskörébe tar-
tozik-e a szabályozás betartatása. 
A reklámozónak minden esetben 
meg kell keresnie az útkezelőt. 
Sok probléma megelőzhető, ha 
a közút kezelőjének benyújtandó 
hozzájárulási kérelmek a tele-
pítendő táblákról pontos hely-
színrajzokat tartalmazó igényes 
tervezetek formájában kerülnek 
beadásra. Ez megkönnyítheti 
az elbírálást, és elkerülhetővé 
válik a reklámfelületek jogellenes 
kialakítása.

A törvény célja vélhetően ket-
tős: a közlekedés biztonságának a 
fokozása és a vizuális környezet-
szennyezés csökkentése vezérelte 
a jogalkotókat.

A kamaránknál szervezett tá-
jékoztató rendezvény összefogla-
lója a www.csmkik.hu honlapon 
olvasható.

Workshop a kamarában 
Infokommunikációs akadálymentesítés

Tőzsdesarok
Lassult a gazdaság Amerikában 

és az eurozónában is

Minden út az útkezelőhöz vezet
Módosították a 

reklámtáblák elhelyezésére 
vonatkozó törvényt



2011 szeptember 15Üzleti ajánlatok

Az alábbi ajánlatokhoz tartozó céga-
datokkal kapcsolatban az Ön vállalko-
zásadatainak megadásával (cégnév, cím, 
kapcsolattartó neve, telefon, faxszám, 
e-mail cím, esetleg weboldal elérhetősége) 
bővebb információ kérhető az eenszeged@
csmkik.hu e-mail címen vagy a 62/426-
149-es faxszámon.

Enterprise Europe Network
1109-1 Lengyelországban működő, 

női és férfi ruhákat készítő vállalat alvál-
lalkozói lehetőségeket ajánl és kölcsönös 
termelési megállapodáshoz partnereket 
keres. (BCD ref. 20110428028)

1109-2 Megújuló energia haszno-
sítással foglalkozó görög vállalat part-
nereket keres. Együttműködési formák 
lehetnek közös vállalat alapítása vagy 
licenchasználati megállapodás. (BCD 
ref. 20110513031)

1109-3 Műanyagfeldolgozással fog-
lalkozó, a magyar határhoz közel működő 
szerbiai középvállalat kereskedelmi és 
kölcsönös termelési együttműködést ke-
res, valamint a vállalat egy részét eladásra 
kínálja. (BCD ref. 20110525030)

1109-4 Németországban működő, 
agyag felszíni bányászatával, feldol-
gozásával, használatra kész kerámiai 
alapanyag előállításával foglalkozó vál-
lalat kereskedelmi partnert keres, aki a 
cég teljes termékpalettájára kizárólagos 
kereskedelmi jogot kapna az országában. 
(BCD ref. 20110516006)

1109-5 Állatorvosi diagnosztikai 
eszközöket gyártó izraeli vállalat ér-
tékesítőket keres az állatorvosi szek-
torban termékei számára.. (BCD ref. 
20110606022)

1109-6 Munkaruhák és védőruhák 
kutatásával, fejlesztésével, tervezésével és 
gyártásával foglalkozó délolasz vállalat 
alvállalkozót keres a ruhák összeszere-
léséhez és kölcsönös termelési megálla-
podáshoz. (BCD ref. 20110622015)

1109-7 Szépségápolási és higiéniai 
termékek gyártásával és exportálásával 
foglalkozó török vállalat értékesítő partne-
reket keres. (BCD ref. 20110614008)

1109-8 Textiliparban működő len-
gyel vállalat alvállalkozóként vállalna 
varró tevékenységeket, ruhakollekciók 
készítését különböző anyagokból is. 
A vállalat érdekelt még közös vállalat 
alapításában és kölcsönös termelésben 
is. (BCD ref. 20110217028)

1109-9 Mobil alkalmazások fej-
lesztésével foglalkozó görög vállalat 
kereskedelmi kapcsolatok keres, valamint 
alvállalkozói együttműködést ajánl. (BCD 
ref. 20110502010)

1109-10 Törökországban műkö-
dő, hűtőrendszerek gyártásával fog-
lalkozó vállalat kereskedelmi együtt-
működő partnereket keres. (BCD ref. 
20110614002)

1109-11 Szerbiában működő, ipari 
felhasználású elektronikai eszközök, 

Szeretne külföldi kereskedelmi, logisztikai part-
nereket találni? Részt venne termelői vagy franchise 
együttműködésben? Van olyan ötlete, vagy technológiai 
megoldása, melyet továbbfejleszteni, értékesíteni 
szeretne? Esetleg Önnek van szüksége valamilyen 
egyszerűbb, olcsóbb technológiára, módszerre, 
mellyel könnyebben, gyorsabban és hatékonyabban 
működtethetné vállalkozását? De nem tudja, hol és 
hogyan találjon megbízható partnereket?

Az Európai Bizottság vállalkozásfejlesztési hálózata, az Enterprise Europe Network 
kiemelt figyelmet fordít a nemzetközi együttműködések elősegítésére. A hálózat a 
világ 48 országában biztosít díjmentes lehetőséget a kis- és középvállalkozások 
nemzetközi partnerkereséseinek meghirdetésére. Adatbázisainkban jelenleg közel 
10 000 nemzetközi üzleti ajánlatot találhat.

mérőműszerek, vizsgáló eszközök fej-
lesztésével, kutatásával és gyártásával 
foglalkozó vállalat, amely a gyártás 
mellett technikai szolgáltatásokat is 
végez: eszközök mérése, tesztelése és 
ellenőrzése saját laboratóriumban. A 
vállalat kereskedelmi partnereket keres 
és kölcsönös termelési megállapodást 
vagy alvállalkozói tevékenységet ajánl. 
(BCD ref. 20110504017)

1109-12 Csokoládé gyártósorok és 
kulcsrakész csokoládégyárak tervezésével 
és kivitelezésével foglalkozó török vállalat 
kereskedelmi partnereket keres, valamint 
nyitott közös vállalati megállapodásra is. 
(BCD ref. 20110531006)

1109-13 Réztermékek gyártásával 
foglalkozó török vállalat értékesítő part-
nereket keres termékei számára. (BCD 
ref. 20110531004)

1109-14 Bulgáriai vállalat közös 
vállalati együttműködést keres kis ka-
pacitású vízerőmű építéséhez (teljes 
kapacitás 500 kW). A vállalat rendelkezik 
minden az építéshez és vízhasznosításhoz 
szükséges dokumentummal. (BCD ref. 
20110602021)

1109-15 Belsőépítészettel foglalkozó 
lengyel vállalat dekorációs és design 
elemek kereskedelmével foglalkozó 
partnereket, ügynököket keres. (BCD 
ref. 20110428036)

1109-16 Extrudált és gluténmentes 
termékek (kenyerek, zabkása, snack, 
csicseriborsó palacsinta stb.) készíté-
sével foglalkozó cseh vállalat értéke-
sítőket/ügynököket keres. (BCD ref. 
20110519010)

1109-17 Spanyolországban működő, 
repülőgép-modellezéssel foglalkozó 
vállalat robot madarak tervezését, fej-
lesztését, gyártását végzi, mely termékek 
különböző helyeken (repülőterek, sze-
métlerakók, földek stb.) hasznosíthatóak. 
A vállalat értékesítőket keres, valamint 
közös vállalati vagy franchise megálla-
podást ajánl partnereinek.  (BCD ref. 
20110526023)

1109-18 Szerb utazási iroda kereske-
delmi szolgáltatásokat ajánl Szerbiában. 
A vállalat érdeklődik még közös válla-
lati együttműködés iránt is. (BCD ref. 
20110510007)

1109-19 Tej alapú porkeverékek 
gyártásával foglalkozó észt vállalat ke-
reskedelmi együttműködőket keres, hogy 
termékeit alapanyagként felhasználó 
élelmiszer-ipari üzemek számára ex-
portálja. Valamint üzemekkel közvetlen 
alvállalkozói kapcsolatot ajánl. (BCD ref. 
20110630066)

1109-20 Műanyag-újrahasznosítással 
és regranulátumok előállításával fog-
lalkozó litván vállalat értékesítőket és 
használt polietilénszállítókat keres.. 
(BCD ref. 20110317019)

1109-21 Bányászat, geológia és kör-
nyezetvédelem szektorokban működő 
tanácsadó és technikai szolgáltatásokat 

nyújtó macedón vállalat mészkőbánya 
fejlesztéséhez partnereket keres. A lehet-
séges együttműködési formák lehetnek 
közös vállalat, részvénycsere, vagy a 
vállalat részének vagy egészének eladása. 
A tevékenység magába foglalja a terület 
geológiai felmérését, a bánya fejlesztését, 
a létesítmények kialakítását. Továbbá 
a vállalat alvállalkozói tevékenységet 
ajánl kutatási fúrásokat végző partnerek 
számára.  (BCD ref. 20110622012)

1109-22 Fertőtlenítő és tisztítószerek, 
valamint különleges ellátó egységek 
számára gyártott termékek (kórházak, 
fogorvosok, élelmiszeripar, óvodák stb) 
gyártásával foglalkozó észt vállalat ke-
reskedelmi partnereket keres. (BCD ref. 
20110628007)

1109-23 Lakóépületekhez használható 
ajtók, ablakok gyártásával foglalkozó 
szerb vállalat, mely kifejlesztett és elő-
állít teljesen egyedi fa- és polivinklorid 
ajtókat és ablakokat minden szabványos 
méretben. A termékek megfelelnek 
minden környezetvédelmi előírásnak 
és szabványnak. A vállalat a cég teljes 
vagy részleges eladását ajánlja. (BCD 
ref. 20110607007)

1109-24 Friss és fagyasztott tengeri 
ételek feldolgozásával foglalkozó tunéziai 
vállalat kereskedelmi közvetítő partne-
reket keres, valamint a vállalat részét 
vagy egészét eladásra ajánlja. (BCD ref. 
20110518026)

1109-25 Fenntartható energetikai 
szektorban projektek kidolgozásával 
és megvalósításával foglalkozó román 
vállalat partnereket keres közös vál-
lalati együttműködéshez. (BCD ref. 
20110704040)

1109-26 Műholdas antennák gyár-
tásával foglalkozó török vállalat ér-
tékesítő partnereket keres. (BCD ref. 
20110630077)

1109-27 Törökországban működő, 
sportcélú műfű (labdarúgás, tenisz, golf, 
gyephoki stb.) gyártásával foglalkozó 
vállalat kereskedelmi partnereket keres. 
Valamint vállalatok felvásárlása is érdekli. 
(BCD ref. 20110706012)

1109-28 Uborka, eper és padlizsán 
termesztésével (évi 20.000 t) és exportjá-
val foglalkozó török vállalat új partnereket 
keres közös vállalati együttműködéshez. 
(BCD ref. 20110706005)

1109-29 Az állami és magánszektor 
számára is hulladékkezelési tanácsadással 
foglalkozó angol vállalat kereskedelmi 
és alvállalkozói szolgáltatásait kínálja 
európai szervezetek számára. (BCD ref. 
20110623027)

1109-30 Mélyhűtött húsok keres-
kedelmével foglalkozó orosz vállalat új 
beszállítókat és befektetőket keres. A 
vállalat emellett kereskedelmi és szállít-
mányozási szolgáltatásokat kínál. (BCD 
ref. 20110630053)

Technology offers and 
requests 

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

1109-31 Cím: Fazekashulladék új-
rahasznosítás

Összefoglalás: Kerámiák, edények 
gyártásával és kereskedelmével foglalkozó 
lengyel vállalat a gyártás során keletkező 
hibás termékek újrahasznosításához keres 
technológiát. Az ideális megoldás esetén 
az előkezelt hulladéktermék a gyártási 
folyamatban lenne újrahasznosítva. A 

vállalat érdeklődik még olyan techno-
lógia iránt, amellyel a csorba termékek 
kezelés után eladhatóak lennének. A 
vállalkozás technikai együttműködést 
vagy licencmegállapodást keres.

(Technology request: 11 PL 61AL 
3LR4)

1109-32 Cím: Forgó gumiabroncs 
újrafutózó gép

Összefoglalás: Gumi és műanyag 
poliuretán gépek gyártásával foglalkozó 
török vállalat kifejlesztett egy újszerű 
forgó gumiabroncs-újrafutózó gépet. A 
hagyományos újrafutózó gépekhez képest 
gyorsabb, és más járművek abroncsait is 
képes felújítani. A vállalat partnereket 
keres a technológia felhasználásához 
vagy piacra dobásához. 

(Technology offer: 11 TR 97NA 
3KTD)

1109-33 Cím: Gyártásra kész új 
napenergia-koncentrátor közepes hő-
mérsékletek (100-200o C) eléréséhez

Összefoglalás: Spanyol technológiai 
vállalat kifejlesztett egy rögzített tükörrel 
működő napenergia-koncentrátort, mely 
ötvözi az építészeti integráció lehetőségét 
a magas működési hőmérséklettel. Az 
eszköz előnyei az alacsony költség, a 
magas hatékonyság, valamint a meglévő 
alkalmazások a folyadék melegítéshez, 
gőzgeneráláshoz. A vállalat technológiai, 
kereskedelmi és licencpartnerekkel keres 
együttműködési lehetőséget.

(Technology offer: 11 ES 73DI 
3L5S)

1109-34 Cím: Több hálózati típusra 
is alkalmazható OEM mérési rendszer 

Összefoglalás: Mobil kommuniká-
ciós tesztelési és mérési módszerekkel 
foglalkozó német KKV kifejlesztett egy 
univerzális, GPS-alapú rendszert a vezeték 
nélküli hálózati lefedettség mérésére. 
A platform az eszközök széles skáláját 
támogatja és kezeli, amik automatiku-
san felismerésre is kerülnek. További 
terheléssel és aktív szolgáltatásokkal 
kapcsolatos szolgáltatások is elérhetőek. 
A vállalat partnereket keres a mobil 
szektorból a specifikus fogyasztói igények 
kielégítéséhez és új országokban való 
bevezetéshez.

(Technology offer: 11 DE 1271 
3LK5)

1109-35 Cím: Robot madarak gyár-
tása, fejlesztése a légi felügyelet számára, 
valamint a madarak eloszlatása céljából

Összefoglalás: Madárral való ütközések 
és a madarak jelenlétének csökkentése céljára 
robot madarak fejlesztésével és gyártásával 
foglalkozó spanyol vállalat technológiai 
partnereket keres az eszköz UAV rendszerrel 
és a piaci lehetőségek szélesítéséhez alkal-
mazásokkal való fejlesztéséhez.

(Technology request: 11 ES 73DI 
3LLW)

Szeretne az otthona kényelméből 
válogatni a legújabb partnerkeresések 
között? 

Látogasson el honlapunkra!
Ha szeretne még több üzleti 

ajánlat közül válogatni, vagy sze-
mélyre szabott értesítéseket kapni 
a legújabb profilokról, kattintson 
a www.csmkik.hu honlapon az 
Enterprise Europe Network logóra, 
ahol az „Aktuális partnerkeresések” 
menüpontban további partner-
kereséseket találhat, innovációs 
rovatunkban pedig regisztrálhat az 
Ön által megadott témakörökben 
megjelenő, legújabb partnerke-
resésekért. (Bővebb információ: 
eenszeged@csmkik.hu) 
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Rendezvény-visszajelző
Részvételi szándékomat előzetesen jelzem, illetve a konkrét dátummal 

megjelent rendezvények esetében egyben jelentkezem. Kérem az alábbi, általam 
X-szel megjelölt rendezvény(ek)ről további tájékoztatásukat megküldeni.
		Szellemitulajdon-védelmi és vállalkozói fórum – szeptember 21. 

(Bővebben ugyanezen az oldalon)
		Klaszterszeminárium – szeptember 22. (Bővebben a 8. oldalon)
		Humánklub – szeptember 27. (Bővebben a 10. oldalon)
		Infokommunikációs akadálymentesítés (workshop) – szeptember 

30. (Bővebben a 14. oldalon)
		Kerekasztal Bogár Lászlóval (Makó) – október 5. (Bővebben a 10. 

oldalon)
		Közlekedési konferencia – november 17–18. (Bővebben ugyanezen 

az oldalon)
A vállalkozás neve:  ..............................................................................
Címe:  .................................................................................................. .
Kontaktszemély:  ..................................................................................
Tel.: ................................................  Fax:  .............................................
E-mail: ................................................ .................................................
Kamarai regisztrációs szám: .........................     ..................................  
                                                                               Aláírás

Rubber Profile Industrial 
Technology Kft. – Mélykút
G + M TUD 2009 Kft. – Makó
Exact Hakky Bt. – Szeged
Serversystem Kft. – 
Hódmezővásárhely

Kovács Üvegcentrum Kft. – Szeged
DND Haj Kft. – Szeged
Pálfi Mihály László – 
Hódmezővásárhely
Unibau-Épszer Kft. – Szentes
Tünde-Tax Bt. - Maroslele

A Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala, együttműködve a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamarával, a Progress 
Vállalkozásfejlesztő Alapítvánnyal 
és az Enterprise Europe Network 
szegedi irodájával szellemitulaj-
don-védelmi és vállalkozásisme-
reti fórumot szervez. szeptember 
21-én 10–14 óráig Szegeden, 
a Progressnél (Tisza Lajos krt. 
63.)

Témakörök:
- Szerzői jog és jogérvénye-

sítés
- Szoftverek védelme
- Önkéntes műnyilvántartás
- Árva művek felhasználása

- A Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala oktatási tevékenysége 
vállalkozók számára

Előadók: a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala munkatár-
sai, dr. Veréb Viola és Mészáros 
Eleonóra.

A rendezvényen való részvétel 
ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött.

Jelentkezés: 
Csongrád Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamaránál on-line jelent-
kezési lap (http://tinyurl.com/
szellemitulajdon0921) kitöltésével 
vagy Füzesi Edinánál (e-mail: 
fuzesi.edina@csmkik.hu, tel.: 
62/554-250/115 m.)

A kötelezően előírt 16 órás szín-
vonalas képzés teljes részvételi 
díja, amely magában foglalja a 
továbbképzés, a konzultáció, a 
tanköny, az ásványvíz, kávé díját 
és közterheit.

– a CSMKIK tagjainak (akik 
hátralékkal nem rendelkeznek) 
17 000 Ft/fő 

– nem CSMKIK tagoknak 
19 000 Ft/fő. 

A tananyag vállalkozási szakon 
a Novoschool A számvitel és az 
adózás aktuális kérdései 2011 című 
tankönyve. Egész napos képzés 
esetén ebéd igényelhető, mely-
nek költségét a részvételi díjon 
felül, közvetített szolgáltatásként 
számlázzuk.

Tanfolyamokat az alábbi 
időpontokban indítunk:

Szeged
2x8 óra 2011. október 5–6. 

9.00–16.30. Előadók: Guganovich 
Éva, Filep Irén.

4x4 óra 2011.  november 
24–25., december 01–02. 13.00–
16.30.

Előadók: dr. Deák István, 
Bodzsár Piroska.

Hódmezővásárhely 
2x8 óra 2011. szeptember 

21–22. 9.00–16.30.
Előadók: dr. Deák István, 

Tímárné Staberecz Teréz.
Bővebb információ, jelentkezés: 

A továbbképzésről részletes infor-
máció és további felvilágosítás a 
62/554-259-as telefonszámon és a 
kamara ügyfélszolgálatán kérhető, 
illetve jelentkezési lap a www.
csmkik.hu címről letölthető.

Egyre több csatornán igyek-
szünk eljuttatni Önöknek a 
mindennapi munkájukat segítő 
híreket, azonban számos eset-
ben szembesülünk vele, hogy 
a kamarai adatlapon közölt 
elérhetőségeik hiányosak, vagy 
aktualitásukat vesztették. 

Ha szívesen fogadnák e-mail-
ben híreinket, rendezvény-
ajánlóinkat, de korábban ilyen 
formában nem értesültek in-

formációinkról, kérjük, vegyék 
fel a kapcsolatot kollégáinkkal 
a kommunikáció@csmkik.hu 
e-mail címen, vagy telefonon 
a 62/549-397-es számon.

Természetesen a további-
akban is várjuk észrevétele-
iket, javaslataikat a Kamarai 
Futárral, valamint a kiküldött 
információkkal kapcsolatban 
a kommunikácio@csmkik.hu 
e-mail címen.

A közösségi közlekedési szolgáltatások  
átalakítása Magyarországon

XIII. Nemzetközi  
Közlekedési Konferencia

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a kamarában 
működő Enterprise Europe Network–Szeged, valamint a Dél-alföldi 
Közlekedésfejlesztési Klaszter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
támogatásával november 17–18-án immár tizenharmadik alkalommal 
szervez Szegeden Nemzetközi Közlekedési Konferenciát „A közösségi 
közlekedési szolgáltatások átalakítása Magyarországon” címmel. 

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven a konferenciát megelőző napon 
november 16-án kerül megrendezésre a taxis szekció ülése. 

A rendezvénnyel és a részvétellel kapcsolatban bővebb információ a 
www.csmkik.hu honlapon a rendezvények menüpontban található, vagy 
a konferecia@csmkik.hu e-mail címen kérhető. 

Várjuk tagjaink pályázatait  
a kamarai alapokra!

A pályázat célja, hogy egy-
szeri, visszatérítendő, kamat-
mentes pénzügyi támogatással 
segítséget nyújtson a kamarai 
tagok

• gazdaság- és kereskede-
lemfejlesztéséhez,

• bel- és külföldi piacra jut-
tatásához,

• üzleti kapcsolataik fejlesz-
téséhez,

• és innovációs elképzeléseik 
megvalósításához.

A pályázat beérkezésének 
határideje: október 7., 12 
óra

Részletek a www.csmkik.hu 
honlapon olvashatóak.

Könyvelők kötelező továbbképzése
A kamara DMG Oktatási Nonprofit Kft.-je., ismét szervezi a könyvviteli 

szolgáltatást végzők továbbképzését. A 16 órás tanfolyamot az idei évben 
is a megszokott magas színvonalon, változatlan áron kínáljuk.

Szellemitulajdon-védelmi  
és vállalkozásismereti fórum

Köszöntjük új tagjainkat!

Szeretne értesülni a vállalkozások 
működését segítő friss információkról? 

Érdeklődik az aktuális 
vállalkozásfejlesztési lehetőségek iránt?

Nem jut el Önhöz rendszeresen  
a Kamarai Futár?


