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A 150 ezredik Széchenyi Kártya
Átadták a vállalkozói inkubátorházat
Szemléletváltozást a szakképzésben!
Próbálkozó vállalkozók

A százötvenezredik Széchenyi Kártya és az első Agrár Széchenyi Kártya átadása alkalmából rendeznek ünnepséget és tájékoztató fórumot november 24-én
Szentesen. – Átadták az új Szegedi Vállalkozói Inkubátorházat – 60 vállalkozásnak kínálnak modern otthont, üzleti környezetet. – MPA-KA-NGM-3/2011.
projekt keretében kamaránk tapasztalatcserét szervezett az érdekképviseletek és a vizsgabizottságokban szereplő szakértők részvételével. Szénási Róbert
szerint szemléletváltásra és szemléletváltoztatásra van szükség a szakképzésben. – Már harmadik alkalommal rendeztük meg a Próbálkozó vállalkozók
Csongrád megyében című vetélkedőt, amely a középiskolások vállalkozó kedvét és kreativitását tette ismét próbára. (Részletek a 2., 4., 6–7. oldalon)

Közlekedési konferencia (3. o.)

*

Agripelletgyártással hódít a T&T
Technik Kft. (5. o.)

*

Pick Márk „szalonnalevele”
(10. o.)

Témáinkból

40 üzleti ajánlat (15. o.)

*

Délmagyarország
Vállalkozói Akadémia
(16. o.)

Pályázati figyelő
(12–13. o.)

Egyre kevesebbet
megyünk vásárolni
(14. o.)

*
*

Báli meghívó (16. o.)
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Kamarai Futár
Vissza nem térítendő önkormányzati támogatás

Kompenzál
a város

A 150 ezredik Széchenyi Kártya
A KA-VOSZ Zrt., a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Fejér Megyei
Szervezete tisztelettel meghívja Önt a százötvenezredik Széchenyi Kártya és
az első Agrár Széchenyi Kártya átadása alkalmából rendezett ünnepségre.
A rendezvény témája:
A Széchenyi Kártya Program eddigi eredményei
A KA-VOSZ Zrt. és az MV Zrt. bemutatja a Kombinált Mikrohitel konstrukciót
Időpont: 2011. november 24., csütörtök, 14.00 óra
Helyszín: Szentesi Megyeháza Konferencia- és Kulturális Központ
6600 Szentes, Kossuth tér 1.
A rendezvényen való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Várjuk jelentkezésüket
a 62/554-250-es telefonszámon, vagy a szentes@csmkik.hu e-mail címen.

Forrásra van szüksége?
Többféle kedvező lehetőség közül választhat
a Széchenyi Kártya programon belül!
A Széchenyi Kártya Program
az alábbi konstrukciókkal segíti
működését:
1. Széchenyi Kártya folyószámlahitel
• Hitelösszeg: jelenleg maximum
25 millió forint
• Futamidő: 1+1 év
• Kamat: BUBOR+maximum
4%
• Kamattámogatás: 1%
2. Széchenyi Forgóeszközhitel
(2010. augusztus 1-jétől)
• Hitelösszeg: jelenleg maximum
25 millió forint
• Futamidő: 12–36 hónap
• Kamat: BUBOR+maximum
5%
• Kamattámogatás: 2%

3. Széchenyi Beruházási Hitel
(2010. szeptember 1-jétől)
• Hitelösszeg: jelenleg maximum
50 millió forint
• Futamidő: 12–120 hónap
• Kamat: BUBOR+maximum
4,5%
• Kamattámogatás: 2%
4. Agrár Széchenyi Kártya (2010.
szeptember 1-jétől)
• Hitelösszeg: jelenleg maximum
25 millió forint
• Futamidő: 1, 2, 3 hónap
• Kamat: BUBOR+maximum
4%
• Kamattámogatás: 2%
A Széchenyi Kártya Programban
részt vevő bankok: MKB Bank
Zrt., OTP Bank Nyrt., ERSTE Bank

Hungary Zrt., Gránit Bank Zrt.,
UniCredit Bank Zrt., Budapest Bank
Nyrt., Magyarországi Volksbank
Zrt., társult takarékszövetkezetek.
Bővebb információ a www.
csmkik.hu honlapon, illetve munkatársainknál a 62/554-264-es telefonszámon, vagy a szkartya@
csmkik.hu e-mail címen.

Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata pályázatot hirdet
„A városfejlesztési projektek kivitelezési területén elhelyezkedő
vállalkozások árbevétel-kiesésének kompenzálására.”
A támogatás típusa: vissza
nem térítendő önkormányzati
támogatás.
A pályázat beadási határideje:
2011. november 15–30-ig.
A pályázattal kapcsolatos
szabályzat, tájékoztató és a pályázat beadásához szükséges
nyomtatvány a www.szegedvaros.
hu, és a www.pva.hu honlapon
megtalálható.

Összevont tagozati ülés
Hódmezővásárhelyen
A Csongrád Meg yei
Kereskedelmi és Iparkamara
Hódmezővásárhelyi Városi
Szervezete november 22-én
(kedden) 15 órai kezdettel
összevont tagozati ülést tart
Hódmezővásárhely és térsége
vállalkozásai számára a Delfin
Computer Informatikai Zrt.
(Szántó Kovács János u. 64.)
földszinti előadótermében.
Napirendi pontok:
Vállalkozások gazdasági helyzete és kilátásai a 2011 évi tapasztalatok alapján.
Egyebek.

Folytatódik a kamaratörténeti kiállítás a Somogyi-könyvtárban
A tavalyi évben a Somogyikönyvtár vezetőségének és
munkatársainak köszönhetően
december elején egy hónapon
át tekinthette meg a nagyközönség a Szegedi Kereskedelmi
és Iparkamara múltjából össze-

állított kamaratörténeti kiállítást
a Somogyi-könyvtárban.
Az idei évben Mesterségek
dicsérete címmel folytatódik a
kamaratörténeti kiállítás sorozat.
Ez alkalomból három szakmával, a kovács-, szűcs- és a

szabómesterek múltjával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A kiállítás megnyitójára december 9-én kerül sor.
A megnyitó részleteiről még
közvetlen értesítést küldünk
minden kamarai tagnak.

Kamarai Futár Gazdasági információs és üzleti havilap. Kiadja a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Szeged, Párizsi krt. 8–12.
Tel.: 62/554-250, fax: 62/426-149. Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 524. E-mail: info@csmkik.hu. Felelős kiadó: Németh Zoltán. Főszerkesztő: Őrfi Ferenc.
A szerkesztőbizottság tagjai: Bálint Tünde, Gulyás Tünde, dr. Horváth Lajos, dr. Kőkúti Attila, Nemesi Pál, Németh Zoltán, Orcsik Sándor,
Palotás Sándor, dr. Tráser Ferenc. Nyomás: E-press Nyomdaipari Kft., Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/B. Terjeszti a Lapcom Kft. HU ISSN 1219-7289
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XIII. Nemzetközi Közlekedési Konferencia és taxis fórum

A közlekedési szolgáltatások
átalakítása Magyarországon

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a kamarában
működő Enterprise Europe Network – Szeged, valamint a Délalföldi Közlekedésfejlesztési Klaszter a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara (MKIK) támogatásával november 17–18-án immár tizenharmadik alkalommal szervez Szegeden Nemzetközi
Közlekedési Konferenciát A közösségi közlekedési szolgáltatások
átalakítása Magyarországon címmel. Bővebb információ és jelentkezés: http://tinyurl.com/kozlkonf2011
A konferenciát megelőzően november 16-án immár hagyományosan kihelyezett ülést tart az MKIK Logisztikai és Közlekedési
A konferencia tervezett programja
November 17.
12.30–13.00: Regisztráció
13.00–13.10: Köszöntő
Nemesi Pál, a Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke,
Juhász Gyula, Szeged Megyei Jogú Város
Városüzemeltetési Bizottságának elnöke.
13.10–13.50: Nyitó előadás: Kormányzati
akarat és döntések ismertetése a közösségi
közlekedés átalakításáról.
Dr. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára.
13.50–14.20: A közösségi közlekedés az
Európai Unióban, gyakorlat és szabályok, az új
uniós közlekedéspolitika kapcsolódó elvei.
Kazatsay Zoltán, az Európai Bizottság
Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatósá
gának főigazgató-helyettese.
14.20–14.40: Kávészünet
14.40–15.20: A helyi közösségi közlekedés
ellátási felelősének törekvései a közlekedési
szolgáltatások területén.
Simon Róbert Balázs, Győr Megyei Jogú
Város alpolgármestere.
15.20–15.50: A magyar közösségi közlekedési szolgáltatások új szabályozásának
ismertetése, a piaci szereplők felkészülésének kritériumai.

Presztízs Díj 2011

A Délmagyarország Kiadó kezdeményezésére
2004-ben alapított Presztízs Díjat idén 8. alkalommal adják át a mecénások – köztük a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – nagyszabású gálaműsor keretében november 17-én, az
egyetem József Attila Tanulmányi és Információs
Központjában. Az idén is 5 kategóriában adják át a
díjakat: Az év új vállalkozása; Az év kisvállalkozása;
Az év középvállalkozása; Az év vállalkozása; Az
év üzletembere. A kiemelt mecénásnak, a KÉSZcsoportnak joga van saját különdíjat is átadni
egy 6. kategóriában. A díjátadó gála nyilvános:
a belépőjegyekből befolyó összeget a mecénások
jótékony célra ajánlják fel.

A mecénások

A Presztízs díj kiemelt mecénása: a KÉSZcsoport. Mecénások: Bonafarm-csoport,
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
Hungerit Zrt., Lapcom Kft., Legrand Zrt., Szegedi
Tudományegyetem. A Presztízs Díj fő támogatója:
a MAPI Zrt., támogatója a Szilánk Zrt.

Kollégiumának Taxis Tagozata Szegeden Újraszabályozás előtt a
taxiközlekedés – taxis fórum címmel. Részletek: http://tinyurl.
com/taxis-forum-2011.
A konferencia fővédnökei: dr. Parragh László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és dr. Völner Pál, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára.
Védnökei: dr. Botka László, Szeged Megyei Jogú Város polgármestere, B. Nagy László, a Csongrád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja és dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem
rektora.

Dr. Kerékgyártó János, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, Közlekedési Szolgáltatások
Főosztálya vezetője.
15.50–16.05: A Magyar Közúti Fuvarozók
Egyesületének szerepe a közösségi közlekedési szolgáltatások területén.
Dr. Vereczkey Zoltán, a Magyar Közúti
Fuvarozók Egyesületének elnöke, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke.
16.05–16.30: A magyar közösségi közlekedési szolgáltatások elszámolási és irányítási
rendszerének új dimenziói.
Dr. Dabóczi Kálmán, a Közlekedéstudományi
Intézet stratégiai projektigazgatója, ügyvezető
igazgatóhelyettese.
19.00: Állófogadás
November 18.
8.45–9.00: Regisztráció
9.00–9.30: A MÁV-csoport jövőbeni működésének alapjai.
Szarvas Ferenc, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója.
9.30–10.00: A közösségi közlekedés átalakításának lehetséges hatásai a Volán
cégcsoportra.
Mészáros László, a Volánbusz Zrt. Vezér
igazgatója.
10.00–10.30: Elvárások az új szabályrendszerrel kapcsolatban, különösen a közúti
árutovábbítási, saját számlás áruszállítási,

valamint autóbusszal, díj ellenében végzett
személyszállítási és saját számlás személyszállítási tevékenység, valamint a személygépkocsis
személyszállítás szabályozását illetően.
Székely András, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Logisztikai Osztályának osztályvezetője.
10.20–10.40: A magyar taxiközlekedés
az érdekvédők szemével.
Dudás Zoltán, az MKIK Közlekedés
és Logisztikai Kollégium Taxis és Egyéb
Fuvarozási Ágazatok szekciójának elnöke.
10.40–11.00: Kávészünet
11.00–12.20: A közlekedési közszolgáltatások érdekeinek megjelenítése a megújított gazdasági-társadalmi párbeszéd
keretein belül.
Dr. Sárközi György, a Stratégiai és Közszolgáltató
Társaságok Országos Szövetségének elnöke.
12.20–12.40: A Dél-alföldi Közlekedés
fejlesztési Klaszter eddigi eredményei, új
célkitűzések.
Rókus István klasztermenedzser, Káity
Károly igazgató, Paragi József igazgatóhelyettes.
12.40–12.50: Összefoglaló és ajánlástervezet ismertetése.
Dr. Szeri István, az MKIK Közlekedés- és
Logisztikai Kollégiumának elnöke.
12.50: Ebéd.

Gazdálkodó szervezetek figyelmébe

Jelentse be tanulóigényét!

A többször módosított 1993. évi LXXVI.
szakképzési törvény 29. § (1.) bekezdésében foglaltak szerint a tanulók szakmai
gyakorlati oktatását biztosító gazdálkodó
szervezetek kötelesek írásban közölni
tanulóigényüket a területileg illetékes
gazdasági kamarának. Ezt ebben az évben is megtehetik a tanulóigény-bejelentő
nyomtatvány kitöltésével, melyet kamaránk
(www.csmkik.hu) honlapján a Szakképzés
menüre kattintva találnak. Az igénybejelentő lap kérhető faxon, e-mailben és postai
úton is az Oktatási Igazgatóságtól.
Az igényeket a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási

Igazgatóságára Czirok Györgyi szakképzési
munkatársnak kell eljuttatni. A gazdálkodóknak (vállalkozóknak) annyi bejelentőlapot kell kitölteni, ahány szakmában
van tanulóigényük.
Beküldési határidő: 2011. december
31.
Az igényeket a következő címre kérjük
beküldeni:
Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara 6721 Szeged, Párizsi krt. 8–12.;
vagy 6701 Szeged, Pf. 524.
E-mail cím: czirok.gyorgyi@csmkik.hu.
Tel.: 62/544-265 vagy a 62/544-250/175
mellék.

4

Krónika

Kamarai Futár

60 vállalkozásnak kínálnak modern otthont, üzleti környezetet

Átadták a Szegedi Vállalkozói Inkubátorházat

Helyet és szolgáltatásokat kínál
induló, kezdő, illetve már működő vállalkozások számára az új, szolgáltatásaiban A kategóriás inkubátorház, melyet
pár hete avattak fel Újszegeden, a volt
kendergyár területén. A 83 irodai egységben 60 vállalkozás találhat modern
otthonra, kedvező áron. Betelepülőket
nemcsak a Dél-Alföldről, hanem a
tágabb eurorégióból is várják.

Több mint irodák

– Új munkahelyek kialakításában, az
üzleti kultúra fejlesztésében is nagy a
szerepe a vállalkozói inkubátorháznak,
amely közös szolgáltatásokat, üzleti és
szakmai segítséget nyújt elsősorban
induló, kezdő, de már működő vállalkozásoknak, cégeknek is. Nem pusztán
iroda- és eszközbérletet kínálunk. Jogi,
ügyviteli, könyvelői és marketing-tanácsadással, arculattervezéssel, képzésekkel

támogatjuk a beköltözőket – mutatta be
a Szegedi Vállalkozói Inkubátorházat
Holecska Ildikó. – Olyan kooperációs
modellt szeretnénk létrehozni, amelyben az irodákat bérlő cégek igénybe
veszik egymás szolgáltatásait. Terveink
szerint az inkubátorház így nem puszta
épület lesz, hanem jól működő üzleti
környezet is.
Energetikai szempontból Magyar
ország egyik legkorszerűbb épülete
lett a volt kendergyár 4 szintes irodaépületéből kialakított, lifttel felszerelt
inkubátorház. Az 1515 négyzetméternyi tér 83 irodáját 131 millió forintos
uniós támogatással hozta létre a
Marengo Real Eastate Kft., a B kategóriás iroda- és ipariingatlan-piacon
meghatározó szereplőnek számító
Indotek Grouphoz tartozó cég. A
24 órás portaszolgálatot, telefon- és
internetes kapcsolatot biztosító, 10–30

Az első „lakók” megérkeztek.

négyzetméteres irodákból álló ház avatóünnepén Solymos
László, Szeged alpolgármestere vágta át
a nemzetiszínű szalagot.

A „lakók” kedvében járnak

Az irodákba már
érkeznek az első lakók, tucatnyian már
be is rendezkedtek. A megnyitás pillanatai Holecska Ildikó igazgatóval
és Solymos László alpolgármesterrel.
Ami egyébként gyorsan megy, hiszen az
inkubátorház az alapinfrastruktúrán díjakat illeti, egy átlagos irodaházinak
kívül irodai berendezéseket, bútorokat felel meg. Úgy van ez – magyarázta
is tudnak biztosítani. Költségtakarékos Holecska Ildikó –, mintha egy panzió
megoldást kínál a vállalkozók szá- és egy négycsillagos szálloda kínálata
mára az is, hogy a folyosókon olyan között választhatnánk, ugyanazért az
nagy teljesítményű nyomtatókat és árét. Az újszegedi inkubátorházban
fénymásolókat helyeztek el, melyeket 60 vállalkozás találhat otthonra.
ki-ki a saját kódjával használhat, igen Nemcsak a Dél-Alföldről, de a tágabb,
kedvező áron. Igény szerinti tárhely- határon túli eurorégióból is várják az
kapacitású szerverhasználatot, és az érdeklődőket.
irodaházon belül megtalálható rendszergazda segítségét is igénybe vehetik
Szegedi Vállalkozói
a „lakók”. Az épületben szintenként
Inkubátorház
egy-egy tárgyaló, négy szociális heCím: 6726 Szeged, Alsó kikötő
lyiség, s a földszinten büfé található.
sor 11.
A mozgássérültek a földszinten két
Tel.: (+36-1) 688-1736
oldalról is akadálymentesen juthatnak
Fax: (+36-1) 688-1700
az irodaházba.
E-mail: info@szegediinkubatorhaz.hu
Négycsillagos
Web: szegedi-inkubatorhaz.hu
Az újszegei inkubátorház elheKapcsolattartó: Holecska Ildikó
lyezkedését illetően B, szolgáltatásait
regionális igazgató. Mobil: (+36illetően azonban A kategóriás iroda30) 335-0623.
háznak számít. Ami viszont a bérleti

A Süsü Kft. nyerte a versenyt

Próbálkozó vállalkozók Csongrád megyében

Már harmadik alkalommal rendeztük meg a Próbálkozó vállalkozók Csongrád megyében című
vetélkedőt, amely a középiskolások
vállalkozókedvét és kreativitását
tette próbára a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara,
az Enterprise Europe Network
– Szeged, valamint a Junior
Achievement Magyarország Oktatási,
Vállalkozásszervezési Alapítvány
szervezésében.
A diákok szituációs játékok során
mérték össze vállalkozói ötleteiket.
A harmadik feladat megoldásában
a szervezők által felkért cégek képviselői, mint mentorok is segítették
őket. A középiskolás fiatalok interjúszituációban népszerűsítették
vállalkozásaikat, felsorakoztatták
a távmunka előnyeit és hátrányait,
majd mentoraik segítségével összeállították egy televíziós reklám forgatókönyvét, végül pedig egy gazdasági

A rendezvény
támogatói:

Középiskolások próbálták ki vállalkozói képességüket a kamarában.
és általános műveltségi kérdésekből
álló tesztet töltöttek ki.
A szoros verseny nyertese végül
a szegedi környezetvédelmi vállalkozás, a Süsü Kft. lett, de a rendezvény szponzorainak köszönhetően

a versenyző csapatok minden tagja
gazdag ajándékcsomaggal térhetett
haza.
A rendezvényen készült képeket
a www.csmkik.hu honlapon tekinthetik meg.

Borbála Fürdő, Carschool
Autó s iskol a , C ont i ne nt a l
Contitech, Délmagyarország, EDF
Démász, Exicom Rendszerház
Kft., Factory Creative Studio,
Fehértói Halászcsárda, GDF Suez,
Masterfood, Jonathermál Zrt., Kati
cukrászda, Körúti Szépség- és
Hajstúdió, Makói Gyógyfürdő Kft.,
Móra Ferenc Múzeum, Szegedi
Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.,
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft., Rádió 88, Somogyikönyvtár, Squash Club Szeged,
Szeged Gokart, Szegedi Közlekedési
Társaság, Szegedi Tourinform,
Szegedi Vállalkozói Inkubátorház,
Szegedi Vízmű Zrt., Szilánk Zrt.,
SZTE Gazdasági és Műszaki
Főigazgatóság, Tisza Volán Taxi,
Tisza Volán Zrt.
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Iránytű

Egy kiállítás képei – sikertörténet a román piacon

Agripelletgyártással hódít a T&T Technik Kft.

A megújuló energiatermelés, felhasználás témakörében
rendeztek kiállítást júniusban
Temesváron. A rendezvényre a
kamara közös kiutazási lehetőséget biztosított, és partnertalálkozókat szervezett az érdeklődő
vállalkozások részére. Köztük a
szentesi székhelyű T&T Technik
Kft. számára is, melyet Baloghné
Toroczkay Piroska marketingvezető képviselt. Sikeresen. A
kiállítás és a tárgyalások eredményeként ugyanis 4 romániai
céggel sikerült megállapodni
agripellet-előállító gép, illetve
kazánok gyártásáról, valamint
hosszú távú pelletellátásól. Ezzel
újabb sikertörténet kerülhet be a
kamara és az Enterprise Europe
Network adatbázisába.

a pelletáló berendezések és a
készülékek területén látják.

Miből lesz a
biotűzipellet?

Szalmával etetik a pelletgyártó gépet

A T&T Technik Kft. (volt
Hódgép) főbb tevékenységi körben acélszerkezetek, pótkocsik,
pelletáló berendezések, kazánok
gyártásával, illetve tűzipelletelőállítással, értékesítéssel foglalkozik. A vállalkozás jelenleg
28 fővel dolgozik.

Gáztüzelés komfortja –
fél áron

Bejött a kiállítás
A T&T Technik Kft. temesvári
üzleti tárgyalásai során a egyik
partnerüket maga az agripelletelőállító berendezés érdekelte,
telepítéssel és beüzemeléssel
együtt. Zajlanak az egyeztetések,
pályázati elbírálásra várnak a
felek. Három nagyszalontai vállalkozás pedig pelletadagolóval
felszerelt kazánra adott megrendelést a szentesi cégnek. Már le
is gyártották a berendezéseket,
csak a szállítás van hátra. Ezek az
üzletek hosszú távon is ígéretesek,
ugyanis a három kazán folyamatos pelletellátását is a szentesiek
fogják biztosítani. A létesítendő
üzem alkatrészellátásából és szervizeléséből szintén hosszú távú
kapcsolatot remélnek. A kiállítási
standon tapasztalt érdeklődésnek,
szórólapoknak, hirdetési kapcsolatnak köszönhetően több más

A növekvő energiaárak, a
környezetvédelmi előírások
szigorodása (égetési korlátozások), a környezettudatosabb
és takarékosabb gondolkodás
terjedése vezette a T&T Technik
Kft. szakembereit egy merőben
új tüzelõanyag, a biotűzipellet
előállításához, illetve az ehhez
alkalmas berendezés kifejlesztéséhez. A tűzipellet alapanyagát
a mezőgazdaságban, a haszonnövények megtermelése közben
keletkező, eddig haszontalan
biomassza, a betakarítás után
keletkezõ melléktermékek,
biohulladékok jelentik. Ami a
szalmától az ocsún, a repcén, a
kukoricaszáron át a gallynyesedékig bármi lehet.

Csomagolják a kész tűzipelletet

Pelletkazán – versenyre kél a gázkazánnal
megkeresés is érkezett a szentesi
céghez, főleg pelletértékesítésre
kértek árajánlatot.
A T&T Technik Kft. marketingvezetője összességében
eredményesnek és távlataiban is
ígéretesnek nevezte a temesvári

kiállítás kapcsán megnyílt romániai üzleti lehetőségeket, mivel
ez a piac még kiaknázatlan, és
jelenleg kezd nyitottá válni a
megújuló energiák felé. Amit a
szentesiek szeretnének is kihasználni, a legnagyobb lehetőséget

Az aprításon, hőkezelésen,
nagynyomású préselésen – adalékanyagok hozzáadása nélkül
– alapuló technológiával előállított, pár centi hosszúságú
pelletrudacskákkal bármilyen
tüzelőberendezésben lehet
fűteni; az automatikával és
pelletadagolóval ellátott kazánnal pedig hasonló kényelmet,
komfortot biztosíthatunk, mint
a gázzal történő tüzelésnél. És
közel fele áron! Két kilogramm
tűzipellettel (2x30 Ft) kiváltható 1
köbméter gáz. És még káros gázés egyéb anyagkibocsátás sem
történik, ugyanis az agripellet
égésterméke környezetazonos.
Ő. F.
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Kamarai Futár

Tapasztalatcsere – érdekképviseleti
együttműködés a szakképzés hatékonyságáért
A szakképzéssel kapcsolatos változások állandó hivatkozási alapja a 2010. november 11-én létrejött
„Keretmegállapodás Magyarország kormánya és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara között a szakképzéssel kapcsolatos feladatok átadásáról”. E felhatalmazás alapján, kormánytámogatással nő a gazdasági
kamarák szerepe többek között „a szakmai vizsgák és a szintvizsgák szervezésében, abból a célból, hogy a
tanulók vizsgateljesítményének értékelése és mérése a gazdaság elvárásainak jobban megfeleljen”.
Átgondoltabban, tervszerűbben!
A szakmai vizsgáztatást a 20/2007.
(V. 21.) SZMM rendelet a szakmai
vizsgáztatás általános szabályairól és
eljárási rendjéről rögzíti a szakmai
vizsgák szervezését, lebonyolítását, a
vizsgabizottságok működését.
Ahhoz, hogy a szakmai vizsgáztatás a céljának megfelelően alkalmas
legyen a jelöltek felkészültségének
értő és a jogszabályoknak megfelelő,
együttműködésen alapuló értékelésére, nyilvánvalóan sok feltétel
egyidejű teljesülésére van szükség.
A vizsgabizottságok elnökeit a kamarának átadott szakmák esetében
megyénkben a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, a tagokat pedig a szakmacsoportban
érintett érdekképviseleti szervezetek
bízzák meg. Ez a feladat átgondoltabb, tervszerűbb együttműködést
igényel a szakképzés szereplői között. A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara a területi kamarákat azzal
a feladattal bízta meg, hogy valósítsa
meg az MPA-KA-NGM-3/2011.
projektet, amelyet „A kamarák
és a gazdasági érdekképviseletek
ügyintéző apparátusának felkészítése, továbbképzése a szakképzéssel
kapcsolatos közigazgatási jellegű
feladatok megvalósítására” írt ki.
A támogatást az MPA terhére a
Nemzetgazdasági Minisztérium
biztosítja.
Együtt gondolkodás
Kamaránk e feladat keretében
2011. október 25-én a fenti projekthez kapcsolódóan fórumot szervezett,
amelynek fókuszában a kamara és az
érdekképviseletek együttműködése,
a vizsgabizottságokban szereplő
szakképzési szakértők tapasztalatainak bemutatása, a változó szakmai
tartalmak és feladatok témája szerepelt. Meghívott vendégeink kamarai
szakértők, különböző érdekképviseleteknél szerepet vállalók, iskolavezetők, pedagógusok voltak.
Dr. Horváth Lajos, kamaránk
szolgáltatási tagozatának alelnöke
nyitotta meg a tanácskozást, hangsúlyos kamarai feladatnak jelölve
meg a szakképzés átalakítását, erősítését a munkaerő-piaci igényeknek
megfelelően. A szakképzés eredményességét a szakképzés szereplőinek
együttműködésében látja.
Ezt a feladatot erősítette meg dr.
Bánki Horváth Mihály, aki előadásában a kamarai szakmák változásainak
hatását elemezte az érdekképviseleti
munkában, bemutatta a VOSZ és

a CSMKIK együttműködési formáit.
Előadásának első részében beszélt a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének szakmai,
szolgáltató tevékenységéről, célkitűzéseiről, az oktatási és szakképzési
szekció kamarai célokkal is összefüg-

jelent meg: egyrészt a szakmájáért
aggódó pedagógusként, másrészt a
Magyar Épületgépészek Szövetsége
oktatási bizottságának elnökeként.
Vállalkozott a záróvizsgák rendszerének összehasonlítására. Érvekkel
alátámasztva mutatta be, hogy a
vizsgarendszer túl bürokratikus,

gő munkájáról. A versenyképességet
elősegítő, korszerű technológiákra
alapozó oktatás érdekében a VOSZ
hangsúlyozza a szakképzés törvényi szabályozásának jelentőségét,
széles körű információcserét szolgáló regionális fórumokat szervez,
közreműködik az országos szakmai
érdekképviseletek munkájában, kiadványokat jelentet meg, a szakmai
záróvizsgákra vizsgabizottsági tagok
delegálását végzi.
Dr. Bánki Hor váth Mihály
megragadta az alkalmat, hogy a
VOSZ által delegált szakmákba
vizsgabizottsági tagok jelentkezésére buzdítson. Megfogalmazott a
továbblépés szempontjából olyan
fontos problémaköröket is, mint a
VOSZ és RFKB együttműködése,
ezen együttműködést megalapozó
kérdőíves lekérdezések hiányosságai,
kockázata, tapasztalatai. Véleményét
markánsan összegezte: a szakképzés
akkor lesz hatékony, ha javítunk a
döntéseket megalapozó információk
pontosságán, megbízhatóságán, ha
megalapozott munkaerő-piaci igényeket próbálunk meg kiszolgálni.
Ebbe az is belefér, hogy a lányok
pályaválasztását az ipari szakmák
irányába kell irányítani.

túlzottan bonyolult, a szakképzés
nem követi a gazdaság igényeit, magasabb és könnyebben átképezhető
tudás szükséges, vagyis megérett az
idő a változtatásokra. A gyakorlati
oktatásra fókuszálva megemlítette
a gazdaság állapotából levezethető nehézségeket, néhány példával
támasztotta alá mondanivalóját.
Megítélése szerint a gazdálkodók
mobilitási kényszere (az országban
bárhol el kell vállalni a munkát) mellett Szegeden és környékén alacsony a
szakképzésre vonatkozó hajlandóság,
a gyakorlóhelyek nincsenek kellően
felkészülve a tanulók fogadására, a
tanulót a cégek sok esetben olcsó
munkaerőnek tekintik. A jelen lévő
gazdálkodók egy része halkan reagált
erre a felvetésre, megemlítve pl.
az iskolákban finanszírozási okok
miatt többször fellépő alapanyag- és
technológiahiányt.

Közös felelősség
A fórum fő jellemzője a szakképzésért érzett felelősség megnyilvánulása volt. Ezt tapasztaltuk
valamennyi előadásban. Rácz László
lényegében kettős szerepkörben

Vizsgatapasztalatok
Programunk összeállításakor törekedtünk arra, hogy vizsgaelnökeink vizsgatapasztalatai alapján is
lehetőség nyíljon a jelenlegi képzési
rendszer áttekintésére, a változásokhoz kiindulást jelentő problémák
megfogalmazására. Jójárt Miklós
a kereskedelem–marketing–üzleti
adminisztráció és az élelmiszeripar
szakmacsoport helyzetét bemutatva
azt hangsúlyozta ki, hogy a vizsgázottak elhelyezkedési lehetőségei 1–10
skálán vizsgálva a kereskedelemben
a legkedvezőbbek, 8-asra értékelte,

élelmiszergyártóknál ez a szám 5-ös,
míg a logisztika területén 10 vizsgázottból csak átlagosan 2 fő tud
elhelyezkedni. Vizsgálta az OKJ-s
képzéseket technológiai oldalról is,
megállapította, hogy új dolgokban
nem indítottak olyan területeken
képzéseket, amelyek aktuálisak,
pl. az elektronikus kereskedelem
témában. Logisztikai szakemberként megfogalmazta azt is, hogy a
logisztikai ügyintéző szakma kétéves
időtartamra nőtt, holott a szakma
maga cégspecifikusnak tekinthető.
Hangsúlyozta továbbá azt, hogy a
szakmai vizsgáztatás sokszereplős,
nem csatát, hanem felelős együttműködést jelent az elnök és az érdekképviseletek által delegált tag, a
vizsgaszervező képviselője, a vizsgát
előkészítő képző, a vizsgabizottság
munkáját támogató szakértő és a
vizsgázó között.
Serege Gábor hosszú gazdálkodói
gyakorlattal, szakértői tevékenységgel, pedagógiai szemlélettel az építőipari és a faipari szakmacsoportot
képviselte, építő jelleggel kritikusan
mutatta be azokat a területeket, amelyeket a hatékonyabb számonkérés
érdekében mindenképpen szükséges
lesz a jövőben megváltoztatni. Olyan
képzésben gondolkodik, amelyben
az időigény, a technológiai feltétel, a
számonkérés módszertana, a szakmaiság összhangban van.
A jobbítás szándékával
Kanfi Horváth Mihály iskolai és
szakértői tapasztalatok birtokában a
gépészet szakmacsoportot értékelte.
A korábbiakban megfogalmazott
megállapításokat ő is maradéktalanul
elfogadta. Megfogalmazta a szakképzés társadalmi determinációját.
Kiemelte az iskolarendszerű és az
iskolarendszeren kívüli képzés közti
színvonalkülönbséget, amin a bizonyítványok egyenértékűsége miatt a
jövőben célszerű változtatni.
Bódi Géza iskolavezetési, vállalkozási, szakértői tapasztalatait hasznosítja
a vendéglátás szakmacsoportban. A
vendéglátásban viszonylag jó elhelyezkedési lehetőségeket tapasztal,
kiemeli az EUROPASS bizonyítványt
igénylők magas számát. Javítandónak
tekinti a gyakorlóhelyek felkészültségét, s azt is építőnek tekintené,
ha a vizsgaelnöki, vizsgabizottsági
tagi jelentések összegezett tapasztalatait viszontláthatnánk a jobbítás
szándékával.
Az előadások anyagai, a hozzászólások nem tettek fel és nem
válaszoltak meg a szakképzéssel
kapcsolatosan minden kérdést, de
rávilágítottak a szakképzés jelenére, megerősítették a változtatások
szükségességét.
Oktatási Igazgatóság
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Szénási Róbert: A képességek, készségek szakmai irányítása, valamint az érdeklődés felkeltése és
folyamatos szinten tartása az igazi kihívás és próbatétel

Szemléletváltozást a szakképzésben!

Mottó: Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.” (Paulo Coelho)
Sűrű és rendkívül értékes szakmai programot bonyolított október közepén Szénási Róbert, a kamara
oktatási, szakképzési és mestervizsga bizottságának (OSZMM) elnökhelyettese, aki egyébként maga is
vállalkozó, munkáltató, karosszériaműhelye gyakorlati képzőhelynek is kiváló. Előbb a munkaügyi
központ által rendezett pályaválasztási kiállítás és vásár meghívott előadójaként „Merre tovább, melyik
úton” címmel értekezett a gyakorlati szakképzés helyzetéről munkáltatói és munkaadói megközelítésben; pár nappal később már az OSZMM általa vezetett szakképzési munkabizottságában „gyűrte”
tovább kollégáival a szakképzés megújításának ügyét. A következő napon pedig már a Térségi Integrált
Szakképzési Központban (TISZK) találjuk, ahol a beiskolázással kapcsolatos tanári fórumon igyekezett
szemléletváltozást elérni a nyolcadikosok osztályfőnökeinek körében.

Egyszer volt,
hol nem volt…

Szénási Róbert nem kis malíciával,
meseszerű fordulattal szokta megadni előadásainak alaphangulatát:
„Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy magyar szakképzés.” Arra
az időre szokott emlékeztetni, amikor
még világviszonylatban is elismert
volt apáink, nagyapáink szakértelme.
De még a rendszerváltás környékén
is Magyarország versenyelőnyei
között szokták emlegetni a szakképzett munkaerő meglétét. Mára
viszont ijesztően kevesen vannak,
akiket valóban, SZAKEMBER-nek
nevezhetünk, így, csupa nagybetűvel. Precíz, korrekt szakmunkás
nélkül viszont a legjobb mérnöki
tervezés sem ér semmit, hiszen
nincs, aki megvalósítsa azt. Ezért
kell újra megteremteni a minőségi
szakképzést, pótolni a hiányzó szakembereket! – hangoztatja mindenhol
az OSZMM helyettes vezetője ahol
csak lehetősége van elmondani. Egy
jó szakma, egy kvalifikált szaktudás
sokszor többet érhet egy felsőfokú
végzettségnél. Minden szakterületen
szükség van jól képzett, becsületes
szakemberekre – teszi hozzá.

Közös a felelősség

Hogy ki a hibás, ki mikor mit rontott el? Szénási Róbert éppen a jövő,
a változásra hangolódás érdekében
– visszarévedés és bűnbakkeresés
helyett – tömörítette a választ: mindnyájan. Akik részt vettek/vesznek az
oktatásban, nevelésben, szakképzésben, nyilván más-más felelősségi
szinteken és mértékben. Kezdve
a családnál, ahol régebben több
idő és türelem jutott a gyerekekre,
beszélgettek, jobban bevonták őket
a házi munkába is, adtak feladatot,
aminek teljesítését számon is kérték.
Sikerélmény is több érte így a kis
emberkéket. Szénási Róbert nem
véletlenül szokta hangoztatni: „Nem
az a fontos, hogy milyen iskolákat
végeztél, hanem az, hogy milyen
ember vagy.” És ha ez rendben van,
bármi jó kisülhet belőle. Tanulni
pedig soha nem késő és sohasem
szégyen! – teszi hozzá.

Szénási Róbert a tettek embere.

Eltékozolt idő

A mostani oktatási rendszerben
csak a 12., végzős évfolyamban kerül
a gazdálkodóhoz a tanuló. De még
ekkor is úgy, hogy a nyolc hónapos
tanévből 4 hónap még mindig iskola,
és ha levonjuk a szüneteket, betegségeket, hiányzásokat is, átlagban
marad 3 három hónap a gyakorlati
képzésre, valóságos munkakörülmények között – ennyi idő alatt kellene
jól képzett szakembereket adni a
magyar gazdaságnak! Lehetetlen.
Előtte, a 9–10. osztály „elfekvő” –
elpocsékolt idő, az alaptantárgyi
ismeretek hiányosságait a szakiskola
nem tudja megoldani, de ez nem is
feladata. Alapkészségekről van szó,
írni, olvasni, számolni, szöveget
érteni, kommunikálni nem tanulnak
meg a gyerekek – sokan közülük
funkcionális analfabétaként kerülnek
ki az általános iskolából.
A 11. évfolyamon kezd először
szakmát tanulni a diák, de még
mindig csak iskolai tanműhelyben.
És továbbra sem juttatják sikerélményhez a tanulókat. Jellemző az
oktatásirányítók gondolkodására,
hogy amikor a kutatásokból kiderült,
túl sok az agresszív gyerek, beiktattak
a tanrendbe 126 óra művészettörténetet - attól majd megnyugszanak
a gyerekek. A családot, az óvodát
nem nagyon lehet befolyásolni,
bár ma már, talán, egyre kevesebb
szülő mondja a gyerekének, hogy

valaki szakmát biztonságosan, legyen
biztos megélhetése, önbizalma, és
ha van benne ambíció és tudásszomj, előtte a lehetőség, tanulhat
tovább.
A fizikai szakmák körében a
3 éves szakképzés visszaállítása
jelenleg folyamatban van. 14 éves
korban fogékonyabbak is a fiatalok, mint a 10. osztály után, hangsúlyozta Szénási Róbert. Szerinte
a pályaorientációt is korábban,
már a 6.–7. osztályban el kell
kezdeni, mert nyolcadikban már
késő lehet. Vissza lehetne állítani
a régen jól működő próbaidő
intézményét, amikor a diák a 7.
osztály után a nyári szünetben
3 hét próbaidőben közelebbről
ismerkedhetne egy-egy szakmával valóságos munkahelyeken.
Ez is nagymértékben segítené a
pályaválasztást, kevesebb lenne a
pályatévesztő, ill. -elhagyó.
A képességek, készségek szakmai
irányítása, valamint az érdeklődés
felkeltése és folyamatos szinten tartása az igazi kihívás és próbatétel.
Szakemberré válni nem könnyű
feladat, jó szakemberré válni még
nehezebb. Igazán jó szakember az
lehet, aki mind elméletből, mind
gyakorlatból megfelelő tudás birtokába jut – hangsúlyozza Szénási
Róbert.

ha nem tanulsz, mehetsz dolgozni!
(És a tanár se mondjon soha ilyet
diákjának!) – A kérdés, sokkal inkább
az, hogy egyáltalán lehet-e, milyen
képesítéssel, és hogyan munkát találni. Ahhoz persze, hogy egy szakma
vonzóbb legyen, a szakmunkásMint Makó
tevékenység társadalmi presztízsét
Jeruzsálemtől
vissza kell állítani. El kell ismerni
Szeretjük a német duális szaka szakma tisztességét, becsületét, képzést emlegetni példaként, amianyagi és erkölcsi vonalon egyaránt. től – ahogy a szakember fogalma– hangsúlyozta Szénási Róbert.
zott – messze vagyunk, mint Makó
Jeruzsálemtől. Németországban koSikerélmény kell!
moly gazdaság, komoly ipar, komoly
A szakképzésben részt vevőknek is oktatás van. Ott egy szakmának 4600
szemléletváltozáson és szemléletvál- óra körül van a gyakorlati oktatási
toztatáson kell átesniük. Aminek az is óraszáma, Magyarországon 1800.
része, hogy ösztön szinten megtanul- Csodálkozunk, hogy el vagyunk
ják: a tanulókat sikerélményhez kell maradva? Németországban nemcsak
juttatni, és minél többször dicsérni, a gyakorlati, de a gyakorlatorientált
elismerni tevékenységüket! Ez még elméleti képzés nagy része is a gazpénzbe sem kerül.
dálkodóknál történik – mi erre nem
És még valami. Az általános iskolai vagyunk felkészülve.
vezetők ne arra legyenek büszkék,
Franciaországban időről időre
hogy a diákjaik közül hányan ta- maguk a szakiskolai oktatók is megnulnak tovább, hanem arra, hogy jelennek a gazdálkodónál, hiszen
az életben ki mit fog tudni elérni! A nekik is meg kell ismerkedniük a
két szám messze nem fedi egymást. legújabb technológiákkal, gépekkel,
Még olyan fejlett országban, mint fogásokkal. Ezt a gyakorlatot próbálja
Franciaország is vannak szakképzési Szénási Róbert meghonosítani idehaproblémák, nem rég léptek például za is, nemrég saját karosszériajavító
egy olyat, hogy a gimnáziumi képzés műhelyébe hívott szakoktatókat, akik
hátrányára 400 ezer fiatalt irányí- ki is próbálhatták az itt található
tanak a szakképző iskolák felé, így legmodernebb gépeket, módszereket.
biztosítva a szakember-utánpótlást A látogatásnak igen jó visszhangja
a gazdaság számára. A szakképzési volt az oktatók körében.
szakember azt vallja: előbb tanuljon
Őrfi Ferenc
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Kamarai Futár

Iránytű
Együttműködés a magyar–szerb
üzleti kapcsolatokért

Gazdasági tanácsos
a kamarában
Képzéssorozat leendő
vállalkozóknak

A Temesvári Nyugati Tudomány
egyetem, a Szegedi Tudományegyetem,
a Temes Megyei Kereskedelmi, Ipari
és Agrárkamara és a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar–Román
Határ Menti Együttműködési Program
keretében.
A programról bővebben: www.
huro-cbc.eu, www.hungar yromania-cbc.eu.
A projekt címe: Fejlődő kezdő
vállalkozók.
2012 januárjában – az alábbi
célcsoportok számára – gyakorlatorientált képzés indul 10 témakörben, melynek célja, hogy a résztvevők megszerezzék a vállalkozás
indításához szükséges készségeket
és gyakorlati tudást. A tréninget
a Szegedi Tudományegyetem
Gazdaságtudományi Kara szervezi
kamaránk együttműködésével. A
célcsoportok a következők:
• nők,
• felsőoktatásban végzős hallgatók,
• hátrányos helyzetű személyek.
A tréningen részt vevő személyek kiválasztása még folyamatban
van. Amennyiben szeretne részt
venni a képzésben, a következő

elérhetőségen található jelentkezési lapot és önéletrajzot kitöltve juttassa el számunkra: www.
csmkik.hu/ Nemzetközi projektek/
NEWENTREPRISING – Fejlődő
Kezdő Vállalkozók
A jelentkezőket a fenti célcsoportokból várjuk.

A Szerb Köztársaság nagykövetségének újonnan akkreditált gazdasági tanácsosa, Srđan
Stević látogatást tett kamaránknál
Szegeden, ahol a Magyar–szerb
Kereskedelmi és Iparkamara ügyvezető alelnökével, Jójárt Miklóssal,
valamint a kamara képviselőivel
találkozott. Az eseményen a két
ország kis- és középvállalkozásai-

nak együttműködési lehetőségeiről
volt szó. A magyar–szerb gazdasági kapcsolatok erősítésének és
fellendítésének főbb területei az
autóipari alkatrész-beszállítás,
fémfeldolgozás, műanyagipar,
informatika, megújuló energiák,
környezetvédelem, valamint a
harmadik piacokon való közös
megjelenés.

Elkészült a magyar–román üzleti útmutató
A projekt keretében október 26án illetve 28-án két szeminárium
került megrendezésre Szegeden,
valamint Temesváron. A rendezvényeken került sor a magyar és román
vállalkozásalapítás és -működtetés
üzleti környezetéről szóló tanulmány
és útmutató bemutatására. Az útmutató november végétől nyomtatott formában ingyenesen kérhető
kamaránk ügyfélszolgálatán.
A projekttel kapcsolatos tovább
információkról kérdezze Tanács
Edinát a 62/554-255-ös telefonszámon vagy a tanacs.edina@csmkik.
hu email címen.
Két ország, egy cél, közös siker!
Jelen cikk tartalma nem
feltétlenül tükrözi az Európai
Unió hivatalos álláspontját.

Srđan Stević és Jójárt Miklós egyetértettek a gazdasági együttműködésben rejlő lehetőségek intenzívebb kihasználásában.

Határon átnyúló kamarai vállalkozásfejlesztési projektek
A projekt keretében tanulmány,
valamint útmutató készült a magyar és román vállalkozásalapítás és
-működtetés üzleti környezetéről,
amelyek bemutatására egy októberi
szeminárium keretében került sor
Szegeden. Ezt követően meghatározott célcsoportok számára
többmodulos képzés lesz jövő év
januárjában, melynek célja, hogy
felkészítse a leendő vállalkozókat a
vállalkozás működtetésére. Kiemelt
célcsoportok: pályakezdő fiatalok,
nők, hátrányos helyzetűek.

termékeik iránt magánszemélyek
és vállalkozások egyaránt érdeklődtek. Két tanulmány készült,
melynek témája a biogáztermelés
lehetőségei a Temes és Csongrád
megye határ menti régióban, illetve
a megújulóenergia-felhasználás
hatékonysági elemzése. A létrehozott háromnyelvű online shop
(www.greenpower.store.ro) lehetőséget biztosít megújuló energiával foglalkozó magyar és román
cégeknek ingyenesen cégprofiljuk
elhelyezésére.

Megújuló energia – üzleti
együttműködés egy jobb jövőért

Klaszteresedési lehetőségek a
határ menti régióban

A projekt keretében júniusban
megrendezett, temesvári A jövő
energiája című kiállításon kamaránk szervezésében 10 Csongrád
megyei kis- és középvállalkozás
ingyen vehetett részt, bemutatott

Mind a magyar–román, mind a
magyar–szerb relációban 1-1 projekt keretében folyik a határ menti
klaszteresedési lehetőségek feltérképezése, és az eredmények közzététele
tanulmányok formájában.

A magyar–szerb relációban már
az elkészült tanulmány eredményeit
ismertetettük az ősszel Szegeden
megrendezett két szeminárium
keretében. Továbbá 20 vállalkozás részvételére van lehetőség a
novemberi, újvidéki nemzetközi
klaszterkonferencián.

A magyar–román felmérés és
elemzés jelenleg készül, ennek
eredményeivel a jövő év tavaszán
ismerkedhetnek meg a vállalkozók konferencia és szeminárium
keretében.
Partnereink a megvalósításban: Vajdasági Gazdasági Kamara,
Vajdasági CESS, Temesvári
Kereskedelmi, Ipari és Agrárkamara,
Szegedi Tudományegyetem GTK,
Temesvári Nyugati Egyetem.
Bővebb információ és anyagok letöltése: a www.csmkik.hu
honlapon a Nemzetközi projektek
menüpont alatt. Nyomtatott tanulmányok átvehetők a kamarai
ügyfélszolgálaton.
A projektek az Európai Unió
támogatásával, a magyar–román
és magyar–szerb határon átnyúló
együttműködési programok keretében valósulnak meg.

2011 november

Szegeden, Vásárhelyen, Szentesen, Makón és Csongrádon

Ajándék a közreműködőknek

GPS vállalkozóknak

Az Európai Bizottság egyetlen
vállalkozásfejlesztési hálózata,
az Enterprise Europe Network
személyes találkozóra invitálta
a dél-alföldi régió vállalkozóit.
A rendezvénysorozat keretében
megismerkedhettek a kamarában működő Enterprise Europe
Network szolgáltatásaival, tájéko-

Kérdőív az elektronikus
aláírásról és az elektronikus azonosításról

zódhattak az üzleti partnerkeresési
lehetőségekről és a kamarában
elérhető finanszírozási lehetőségekről. A roadshow a szegedi
és a hódmezővásárhelyi állomás
után Szentesre, Makóra, majd
Csongrádra látogatott. A programsorozatnak minden városban a
helyi könyvtárak adtak otthont.

Szegeden a Somogyi-könyvtár adott otthont a rendezvénynek

Vállalkozásfejlesztési és üzleti
partnerkeresési kérdéseikkel
természetesen a továbbiakban
is bizalommal fordulhatnak az
Enterprise Europe Network
munkatársaihoz. A hálózat
szegedi irodáját megtalálják a
kamara épületében a Szeged,
Párizsi krt. 8–12. szám alatt,
de szolgáltatásaikról részletes tájékoztatást kérhetnek az
eenszeged@csmkik.hu e-mail
címen is.

Amit a finn üzleti kultúráról tudni érdemes

Üzletről akár kora reggel is
Nincs késés!

A finneknél a munkanap viszonylag
korán, általában 8 és fél 9 között indul,
és a nagyobb cégeknél a fél 9 már alkalmas időpont külső tárgyalásokhoz
is. A megbeszéléseket szeretik reggelre,
vagy délelőttre ütemezni. Ennek oka,
hogy a finnek szigorúan betartják
az ebédidőt, ami már 11 óra körül
megkezdődik. A tárgyalások általában
a cég irodájában zajlanak, de ha a
finn partner székhelye kívül esik a
városon, vagy nehezen megközelíthető,
előfordul, hogy a belvárosban bérelnek
ki egy tárgyalótermet.
A finnek nagyon pontosak, és
ezt üzletfeleiktől is elvárják. Nagy
forgalom és dugó természetesen
Finnországban is előfordulhat, de
erre nem hivatkozhat az, aki késik.
A késés azt üzeni az illetőről, hogy
rosszul szervezi az életét, ez pedig a
finnek szemében alapvetően negatív
tulajdonság.

Higgadtság és
családszeretet

A finn üzletemberek általában
nyugodtak, higgadtak, ebből a
szempontból talán kicsit hűvösebbek a magyaroknál. A privát
szférát nagyon ritkán keverik a
munkával. Nagyon családcentrikusak, alapelvük, hogy a munka után
a magánéletnek, és a hobbinak is
bele kell férnie a napirendbe. Az
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általános vélekedés szerint, aki ezt
nem tudja megoldani, az rosszul
csinál valamit.
A magyar közvetlenség nem zavarja őket; az a tény viszont, hogyha
az üzletfél magyar, ad valamiféle külön jelentőséget a tárgyalásoknak, és
általában különlegességnek számít,
ha például egy nemzetközi cégnél
magyar a partner. Finnországban
talán a nyelvrokonság miatt is jó
magyarnak lenni, más nációknál
jobban kedvelnek minket.

ról. Mindig
jó téma
viszont az
időjárás, és
az ország,
valamint a táj dicsérete.
Finn partnerünk számára mindig
jó ajándék lehet egy-egy magyar
zenei CD, album, bor, pálinka vagy
paprika, de az utóbbit csak recepttel
együtt érdemes ajándékozni, mert
különben nem tudják, hogy mihez
és hogyan használják.
Forrás: Szokás, illem, ajándék
Szükséges a tolmács
(szerkesztette: Németh Andrea,
A szerződéskötés menete általá- Fincziczki Béla;
http://www.eastinfo.hu/hu/media/
ban ugyanaz, mint Magyarországon.
Gyakran előfordul, hogy saját, download/protokoll_roviden.pdf)
egyszerű szerződést készítenek,
amelyben pontosan megfogalmazA finn piacra való belépést
zák, hogy a felek miben állapodtak
tervező hazai vállalkozások számeg. Egy harmadik, idegen nyelven
mára nagy segítséget nyújthat az
folytatott tárgyalás általában műköEnterprise Europe Network, az
dik az ügylet kezdeti stádiumában,
Európai Bizottság egyetlen hivatade a későbbiekben érdemes finn–
los vállalkozásfejlesztési hálózata,
magyar tolmács segítségét is kérni,
melyen keresztül tevékenységi köígy elkerülhetők a félreértések.
rüknek és igényeiknek megfelelő
Ugyanígy a szerződésekhez is célüzleti partnereket kereshetnek.
szerű hiteles fordítást kéni.
Az Enterprise Europe Network
szegedi irodáját megtalálják a
Tabuk és kedvencek
kamara épületében, a Szeged,
A kötetlen beszélgetések során
Párizsi krt. 8–12. szám alatt, de
is érdemes kerülni néhány témát.
szolgáltatásaikról részletes tájékozPéldául, soha ne kérdezzük finn
tatást kérhetnek az eenszeged@
partnerünket fizetésről, vallásról,
csmkik.hu e-mail címen is.
családi körülményekről és politiká-

Az online szolgáltatásoknak
és tranzakcióknak épp olyan
megbízhatóknak és könnyen
használhatóknak kellene lenniük, mint a ténylegesen végbemenő folyamatoknak. Azonban
még mindig vannak akadályok
egy határok nélküli ,,egységes
digitális piac” létrehozása előtt,
amely lehetővé tenné a polgárok
és a vállalkozások számára az
egész Európán átívelő tranzakciók lebonyolítását. Az akadályok áthidalásának kulcsa a
határokon átnyúló elektronikus
azonosító és aláírás.
A bizottság jelenleg az e-azonosító és az e-aláírás új jogszabályi keretének kidolgozásán
fáradozik. Azon cél elérése érdekében, hogy a kidolgozásra
kerülő, megbízható és hatékony
jogalkotás a vállalkozások versenyképességének javítását és a
költséghatékonyságot is szem
előtt tartsa, a bizottság szeretné
azonosítani a kis- és középvállalkozások szükségleteit.
Ön használ elektronikus
azonosítót vagy aláírást?
Mik a tapasztalatai?
Ez a kérdőív megadja a lehetőséget arra, hogy Ön közvetlenül befolyásolja a jogszabályok
kidolgozását, és biztosítsa véleménye figyelembevételét.
A kérdőív dél-alföldi kitöltőit ajándékokkal jutalmazzuk
hozzájárulásukért:
- nem kamarai tagjainkat
egy 1 éves Kamarai Futár előfizetéssel ajándékozzuk meg
online formában
- a CSMKIK tagjainak véleményét pedig az MKIK
Vállalkozók Európában kiadványsorozatának ,,Elektronikus
kereskedelem az EU-ban és
Magyarországon” című kötetével és az Európai Bizottság ,,Az
Európai Unió Magyarországon”
című kiadványával háláljuk
meg
Előre is köszönjük az idejét és együttműködését az
Európai Bizottság Információs
Tá r s a d a l o m é s M é d i a
Főigazgatósága nevében is!
Az online kérdőívet a következő honlapon töltheti ki:
http://tinyurl.com/e-alairas
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Kamarai Futár

A Somogyi-könyvtár polcairól

Pick Márk „szalonnalevele”

A világhírű szegedi Pick
Szalámigyár művészi igénnyel
metszett grafikával díszített számlalevelet és borítékot használt
hivatalos ügyeinek intézésére.
„Tisztelettel bejelentem, hogy
tegnap kiszállítottam gyáramból 28
oldal 925 kg. szalonnát Nagylakra,
1 oldal 37 kg. szalonnát Abonyba,
melyek után kérem a fogyasztásiadó
szíves visszatérítését.” Így kezdődik
az a levél, amelyet „Szeged sz. kir.
város tekintetes Fogyasztásiadó
Hivatalának” írt 1927. augusztus
13-án a Pick Márk Szalámigyár
– Paprikamalom – Zsiradéküzlet
képviseletében a cég egyik vezetője. Az indigókék sorok alá piros tintával kanyarította oda az
aláírást, „Teljes tisztelettel”, ámde
olvashatatlanul… A szignó fölött
bélyegző igazolja (kissé suta megfogalmazással), hogy a levélíró

„Pick Márk meghatalmazásából”
jár el. A bélyegző üzenete példás
hagyománytiszteletről tanúskodik,
hiszen a gyáralapító a levél megírásakor már éppen 35 éve pihent a
szegedi zsidó temetőben (1843-tól
1892-ig élt).
A Somogyi-könyvtár helyismereti gyűjteményében őrzött irat
igazi különlegességét azonban a
levélpapír díszítése adja. A lap
fölső harmadát gyönyörűen kidolgozott, aprólékos műgonddal
megrajzolt, kétszínnyomású fejléc
foglalja el. A bal oldali metszeten, a
koszorúval övezett koronás magyar
címer alatt a nemzetközi hírűvé lett
Pick-szalámi kiváló minőségének
elismeréseként adományozott érmek és plakettek fürtjét nézegetheti
az olvasó. Mellette a nevezetes
szalámigyár látképe tárul elénk,
madárperspektívából, mintha csak

egy Újszeged fölött repülő aeroplánról tekintenénk alá.
Érdemes nagyítóval böngészni a
Felső-Tisza-parton egész háztömbnyi területet betöltő gyár képét.
A négyemeletes szárítóépület kéményéből gomolyog a füst, a tetőt
koronázó attikafalra pedig minden
oldalon fölírták Pick Márk nevét. A
háttérben jól kivehető a városháza
kecses tornya, kissé ködbe vész, de
a Stefánia fenyői mögött ott magasodik a színház, sőt a távolban még
az alsóvárosi templom körvonala
is földereng.
A Tisza-parton igazi életkép
fogad bennünket. Kisvasút mozdonya pöfög, apró tehervagonokat húzva a keskeny nyomtávú
síneken; az úttesten megrakott
szekerek és lovas kocsik (nincs
köztük két egyforma); a mellékutcából automobil készül ki-

kanyarodni. A folyón kikötött
uszályok várakoznak, a csónakház mellett gőzhajó igyekszik a
Maros-torkolat felé.
Egy újabb unikummal folytatva
a helyismereti Pick-kincsek sorát,
a „cégarculat” tervezésének szép
példáját mutatja egy szürkéskékben játszó boríték (képünkön),
amelynek hátoldalára ugyancsak
rányomták a levélről ismerős látképet és címert.
Szomorú időszakot idéz viszont
egy jóval egyszerűbb fejléccel készült számla, 1949. október 19-i
dátummal. Erre már a Kossuthcímer került, a céget pedig így
tüntetik föl: „ÁLLAMOSÍTOTT
ÜZEM”. A közösségi tulajdonba
vett gyár számlájának aláírója azért
a neve fölé odanyomta a hajdani
alapító névbélyegzőjét is…
Ny. P.

Kombinált Mikrohitel igényelhető kamaránkban

A Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
május 6-ától megkezdte az Új
Széchenyi Terv (ÚSZT) Kombinált
Mikrohitel termékének forgalmazását, amely akár kezdő vállalkozások számára is kedvező
kamatozású mikrohitelt nyújt
vissza nem térítendő támogatással
kiegészítve.
A KA-VOSZ Vállalkozás
fejlesztési Zrt. alvállalkozójaként
kamaránkban is igényelhető

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 kamatozású, maximum tízéves futamidejű
beruházási mikrohitelt lehet igényelni, amihez ugyanazon eljárásrend
során 1–4 millió forint vissza nem
térítendő támogatás társítható.
További részletes információkat a CSMKIK ügyfélszolgálatain

kérhet az alábbi elérhetőségeken:
• 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!)
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Aktuális

Körbetartozások megoldása
HONEM rendszerrel!

A Billbarter Hungaria Zrt. kamaránkban is bemutatta a HONEM
tartozás, lánc- és körbetartozás
elimináló rendszerét, melynek innovációja, hogy olyan vállalkozások
számára nyújt segítséget, amelyek
fizetési nehézségekkel küzdenek
kintlévőségeik miatt.
A magyar vállalkozások 80
százalékát érinti ez a probléma,
nem képesek fizetni, mivel nekik
is tartoznak. A HONEM átfogó
megoldást nyújt a már kialakult
tartozások egyszerű kezelésére,
illetve rendszeres használata mellett
teljesen megelőzi az ilyen típusú
tartozások jövőbeni kialakulását.

A rendszerbe belépő cég hozzájut követeléséhez, azonban ezt
nem készpénzben kapja meg,
cserébe nem kell kifizetnie egy
másik céggel szemben fennálló
adósságát. Így megmarad a jó
kapcsolat partnereivel. Ezenfelül
a rendszer képes a halasztott fizetés problémájának áthidalására
is, mivel a követelést igazoló
számlák lejárati idejétől függetlenül hatékonyan kezeli azokat,
amely a likviditás növelésének
kulcsa.
A Billbarter.com oldal ingyenes
regisztráció útján érhető el. A
regisztráló személynek igazolnia

kell jogosultságát a cég számláinak
kezelésére, egy 500 HUF+áfa összegű utalással, ezenfelül a használat
más költséggel nem jár. A HONEM
rendszer használata a közösségi
portál használatától független,
sikerdíjas, a kompenzált számlák
összegének arányában történik.
Országos partneriroda-hálózatukat azért hozták létre, hogy
a vállalkozásoknak ne kelljen
energiát fordítani számláik kezelésére. Partnereik országszerte

11
rendelkezésre állnak, plusz költség
nélkül regisztrálják a nekik átadott
követelést igazoló számlákat, követik azok alakulását, majd értesítést
küldenek a sikeres kompenzációról,
a könyveléshez szükséges iratokkal
együtt. Az irodák elérése lehetséges
személyesen, igény szerint, valamint fax vagy e-mail útján is.
Érdeklődés esetén lépjen kapcsolatba a központi irodával az alábbi
elérhetőségeken:
Billbarter Hungaria Zrt. Tel.:
06-96-528-096. Mobil: 06-30-3884848. Cím: 9027 Győr, Tompa
u.1.
Nyitva: h–p: 9–17.
E-mail: gyor1@billbarter.com
Web: http://gyor1.billbarter.com
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Kamarai Futár

Pályázati figyelő

...pályázat...pályázat...pályázat...pályázat...pályázat...
Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése – ipari
parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása
DAOP-1.1.1/A és C -11
Jelen pályázati felhívás célja, hogy
a regionális operatív programok gazdaságfejlesztési eszközrendszerével a
régiók versenyképességének megőrzése
szempontjából kiemelt fontossággal bíró
vonzó befektetési környezet kialakítását
segítse elő, melynek fontos elemei a befektetési környezet infrastrukturális fejlesztése, valamint az innovációt és magas
hozzáadott értékű gazdasági tevékenységet elősegítő szolgáltatások elindítása.
Részcélok:
1. ,,Ipari park” címmel rendelkező
területek infrastrukturális fejlesztése
2. Ipari területek (a Dél-dunántúli
Operatív Program keretében kizárólag
barnamezős ipari területek) fejlesztése
3. Inkubátorházak fejlesztése.
Pályázók köre:
• Jogi személyiséggel rendelkező
vállalkozás
• Jogi személyiség nélküli vállalkozás
• Jogi személyiséggel rendelkező
nonprofit szervezet
• Egyéb vállalat
• Alapítvány.
Támogatás mértéke: maximum
60%.
Támogatás összege: minimum 50
millió forint, maximum 300 millió
forint.
Regionális beruházási támogatással megvalósítandó projektekhez az elszámolható költség minimum 25%-ának megfelelő mértékű, minden állami támogatástól
mentes önerőt szükséges biztosítani.
Az igénybe vehető maximális előleg
mértéke a megítélt támogatás 25%-a.
A pályázatok benyújtása 2012. január 5-étől lehetséges.
Benyújtási határidő: 1. szakasz:
2012. február 6., 2. szakasz: 2012.
június 29.
*
Vállalati folyamatmenedzsment
és elektronikus kereskedelem támogatása
GOP-2011-2.2.1
Jelen pályázati kiírás célja a mikro-,
kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése
az információs és kommunikációs
technológiai megoldások hatékony
alkalmazása révén, mind a belső
vállalati, mind pedig a vállalatközi
üzleti folyamatokban, amelyek a hazai
kkv-szektor versenyképességének
növekedését segíthetik elő.
Modern vállalat/szervezet irányítási
és termelési környezet kialakításához
kapcsolódó komplex vállalati és szervezeti infokommunikációs fejlesztések
támogathatók, az alábbi 12 funkcionális
célterületre vonatkozóan:
• Vállalati CRM, értékesítés terület;
• Gyártási terület;
• Humán erőforrás menedzsment
és bérszámfejtés;
• Kontrolling és döntéstámogatás;
• Beszerzési, logisztikai terület;

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázata

Telephely Ipari Park cím elnyerésére

Telephely Ipari Park cím elnyerésére írt ki pályázatot a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A
kkv-k versenyképességét növelő, vonzó befektetési
környezetet teremtő, emelt szintű szolgáltatást
nyújtó, korszerű telephelyet kialakító szervezetek
élhetnek a lehetőséggel.
A cím elnyerése nem jelent közvetlen pénzügyi
támogatást, azonban fontos lehetőség olyan támogatások és preferenciák elnyeréséhez, illetve
igénybevételéhez, amelyeknél előírás az Ipari Park
cím megléte.
Azok az ipari parkot megvalósítani, fejleszteni és
üzemeltetni szándékozó jogi személyiségű gazdasági
társaságok, kistérségi társulások vagy helyi önkormányzatok pályázhatnak, amelyek a meghatározott
feltételeknek megfelelő telephelyekkel, infrastruktúrával, szolgáltatásokkal és szakmai háttérrel, a
hatósági előírásoknak és a szakmai követelményeknek
mindenben megfelelő befektetési lehetőséget kínálnak
a vállalkozások betelepedéséhez.
• Táv- és csoportmunka-támogatás;
• Pénzügyi, számviteli terület;
• Internetes értékesítés (vállalati
webáruház);
• Internetes megjelenés (vállalati
portál);
• Munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) bevezetése;
• Elektronikus iratkezelési rendszer
bevezetése;
• Kiegészítő – tudásmenedzsment
vagy ERP-hez kapcsolódó mobil technikát használó, vagy térinformatikai és
földrajzi információs (GIS), vagy RFID
technológiát alkalmazó – specializált
rendszer bevezetése.
Pályázhatnak:
• kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
• szja hatálya alá tartozó egyéni
vállalkozók,
• szövetkezetek,
• gazdasági kamarák,
• vállalkozások érdekképviseletét
ellátó szervezetek,
• kereskedelmi-szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák,
• jogi személyiségű nonprofit szervezet.
Támogatás összege: minimum 1
millió Ft, maximum 10 millió Ft.
Támogatás mértéke: maximum
50%.
A pályázatok benyújtása 2011.
július 1-jétől 2012. december 31-ig
lehetséges.
*
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 turisztikai célú szolgáltatások létrehozása,
fejlesztése, melyek mind a turisták,
mind a helyi lakosság életminőségének javításához hozzájárulnak (és a
helyi lakosság részére is biztosítják
a hozzáférést), továbbá az alábbi

Nem pályázhat a cím elnyerésére olyan szervezet, amelynek a pályázatbenyújtás időpontjában köztartozása van,
saját tőkéjét elvesztette, vagy saját tőkével nem rendelkezik
(kivéve helyi önkormányzat és kistérségi társulás). Az sem
indulhat, amely elnyert állami támogatási szerződésében
vállalt valamely kötelezettségét nem teljesítette.
Az ipari park céljára kialakított terület nagyságának
legalább 20 hektárnak kell lennie, amely törzs- és
fejlesztési területből áll. A törzsterületnek legalább 10
hektárosnak, és az érvényes településrendezési terv
szerinti iparterületnek kell lennie a mezőgazdasági
művelési ágból kivonva. Használat szerint lehet betelepített, betelepíthető vagy fejlesztési terület.
Legalább öt vállalkozásnak kell működnie, együttesen legalább 100 főt foglalkoztatva a területen az
Ipari Park cím elnyeréséhez. Vállalni kell, hogy öt
év alatt a vállalkozások száma legalább 10-re, míg a
foglalkoztatottaké legalább 500 főre nő. (NGM)
Pályázati felhívás az „ipari park” cím (kódszám:
ipc-2011) elnyerésére

jellemzők közül eggyel vagy többel
rendelkeznek:
• szezonon kívül (április 1. előtt
és október 31. után) és/vagy rossz
időben is garantáltan igénybe vehető
szolgáltatásokat kínál;
• innovatív, újszerű technológiai
megoldásokat hasznosít (pl. internet,
mobil technológiák, foglalási rendszerek);
• növeli a turisták átlagos tartózkodási idejét.
Kedvezményezettek köre:
Jelen kiírás keretében kizárólag
mikro-, kis- és középvállalkozásnak
minősülő
• gazdasági társaságok;
• egyéni vállalkozások;
• nonprofit gazdasági társaságok;
• szövetkezetek pályázhatnak.
A támogatható tevékenységek
köre:
Jelen kiírás keretében kizárólag
induló beruházások támogathatók.
A pályázat keretében eszközbeszerzésre és infrastruktúra-fejlesztésre
egyaránt lehet pályázni. Így például
vendéglátásra alkalmas létesítményekre,
új élményelemekkel való bővítésre,
valamint programok szervezésére és
eszközökre.
Támogatás mértéke: maximum
70%.
Támogatás összege: minimum 5
millió forint, maximum 50 millió
forint.
A pályázatok 2011. március 1. és 2011.
december 31. között adhatóak be.
*
Innovációs eredmények hasznosításának támogatása kkv-k részére
GOP 1.3.1.C
A pályázat célja újszerű technológiák, eljárások alkalmazásának bevezetése
a termelés folyamataiba, az elért innovációs eredmények iparjogvédelme.
Pályázni lehet eszközbeszerzésre, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre, munkatársak alkalmazásának
támogatására.

Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:
• kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
• szja hatálya alá tartozó egyéni
vállalkozók,
• szövetkezetek.
A pályázati kiírásra kizárólag mikro-,
kis és középvállalkozásnak minősülő
vállalkozások pályázhatnak, amelyek
éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum 1 fő volt.
Az alábbi tevékenységek támogathatóak:
• munkatársak alkalmazása,
• eszközbeszerzés,
• iparjogvédelemmel kapcsolatos
tevékenység.
Támogatás mértéke: maximum
65%.
Támogatás összege: minimum 5
millió forint, maximum 25 millió
forint.
A pályázatok 2011. március 1. és 2011.
december 31. között adhatóak be.
*
Mikrovállalkozások fejlesztése
GOP-2011-2.1.1/M
A pályázati kiírás célja, hogy vissza
nem térítendő támogatás és kedvezményes hitel együttes biztosítása révén
segítse a mikrovállalkozásokat, hogy
kis lépéssel fejlesszék a vállalkozásukat
technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül.
A pályázati kiírásra kizárólag mikro
vállalkozásnak minősülő vállalkozások
pályázhatnak.
A támogatható tevékenységek
köre:
A mikrovállalkozások fejlesztése érdekében eszközbeszerzésre, infrastrukturális és ingatlanberuházásra, valamint
információs technológiafejlesztésre
lehet támogatást igényelni.
Támogatás mértéke:
• A pályázó 10% saját forrást (önerőt) köteles biztosítani.
• A vissza nem térítendő támo-
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 gatás mértéke maximum a pályázati
projektérték 45%-a lehet, de legfeljebb
4 millió Ft.
• A visszatérítendő támogatás mértéke maximum a pályázati projektérték
60%-a lehet, de legfeljebb 8 millió Ft.
• A vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a
visszatérítendő támogatás összegét.
A pályázatok benyújtása 2011. március 1-jétől december 31-ig lehetséges.
*
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
foglalkoztatási helyzetének a javítása.
Pályázok köre: jogi személyiségű vállalkozások, jogi személyiség nélküli
vállalkozások, egyéb vállalkozások.
Támogatható tevékenységek:
• új épület építése, létesítése, a
szükséges épületgépészeti beruházások
végrehajtása,
• meglévő épületek átalakítása,
bővítése, korszerűsítése, helyreállítása,
felújítása, a szükséges épületgépészeti
beruházások végrehajtása,
• alap-infrastruktúra kiépítése,
bővítése, átalakítása, korszerűsítése,
helyreállítása, felújítása önálló tevékenységként,
• eszközbeszerzés, eszközlízing
(zárt végű),
• projektelőkészítés,
• a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó épület bérlése,
• a pályázónál foglalkoztatott alkalmazottak számának növelése – 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-ától lehetséges.
Benyújtási határidők:
• Első szakasz: 2011. szeptember
19.
• Második szakasz: 2011. december
30.
Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség
A pályázatokról bővebben: http://
kamara.dravanet.hu/csmkik/index.
php?p=palyazat
*
Új Széchenyi Terv Infopont
Kamaránkban is elérhető az Új
Széchenyi Terv Infopontok feladat,
hogy segítsen a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak megtalálni a
számukra legalkalmasabb forráslehetőséget. 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.), 30/34065-87, szentes@csmkik.hu

Pályázati figyelő – Jogszabályfigyelő
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Termelői piacok hozhatók létre

A közbeszerzési értékhatár
változott

A 2011. évi CXXXV. törvény módosította a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényt, így
2012-től működhetnek a helyi termelői piacok.
A törvénymódosítás meghatározása szerint a helyi
termelői piac olyan piac, ahol a kistermelő a piac
fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es
körzetében, vagy Budapesten fekvő piac esetében
az ország területén bárhol működő gazdaságából
származó mezőgazdasági, illetve élelmiszer-ipari
termékét értékesíti.
A módosítás szerint helyi termelői piac a kereskedelmi hatóságnak történő bejelentéssel üzemeltethető.
A jogszabály a Magyar Közlöny 2011. évi 125.
számában jelent meg.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
módosításáról szóló 2011. évi CXXIX. törvény szerint
az általános egyszerű közbeszerzési eljárásban az építési
beruházásoknál a korábbi 80 millió forint helyett 150
millió forint becsült értékig lehet a közzététel helyett
a három árajánlatos szabályt alkalmazni. Az ajánlatkérőt olyan mikro-, kis- és középvállalkozásnak kell
elküldeni, amely a szerződés teljesítésére az ajánlatkérő
megítélése szerint alkalmas lehet. A törvény 2011.
2012. évi munkarend
október 8-án lépett hatályba.
A
nemzetgazdasági
miniszter 39/2011. (X. 14.)
A jogszabály a Magyar Közlöny 2011. évi 116.
NGM rendelete határozza meg a 2012. évi munszámában jelent meg.
kaszüneti napok körüli munkarendet, mely az
Újabb, reklámtáblákat érintő
alábbiak szerint alakul.
módosítás
• március 24., szombat munkanap,
• március 16., péntek pihenőnap,
A 224/2011. (X. 24.) korm.-rendelet szerint a
• április 21., szombat munkanap
lakott területeken kívül, az utak mentén álló és a
• április 30., hétfő pihenőnap,
településeken felállított reklámtáblák többségét el
• október 27., szombat munkanap,
kell távolítani. A szabályszegőket bírságolják.
• október 22., hétfő pihenőnap,
A kormányrendelet szerint jogellenes az a rek• november 10., szombat munkanap,
lámtábla, amely:
• november 2., péntek pihenőnap,
• közvilágítási, villany- és telefonoszlopon
• december 15., szombat munkanap,
van,
• december 24., hétfő pihenőnap.
• a közút területén, a közút felett, az út műtárgyán,
A jogszabály a Magyar Közlöny 2011. évi 119.
az út tartozékán van, a közút úttesten kívüli burkolatlan területe, a járda, a gyalogút és a kerékpárút számában jelent meg.
kivételével,
NAV üzemanyagárak
• a közút lakott területen kívüli szakasza mellett a
Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya
közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya,
autóút és főútvonal esetében száz méteren belül áll, alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget
illetve, ha ezen távolságon kívül elhelyezett reklám a közleményben szereplő árak szerint számolja
el, nem szükséges az üzemanyagról számlát
célú berendezés 4 négyzetméternél nagyobb.
A közút kezelője felméri a hozzá tartozó útsza- beszerezni.
2011. november 1-je és 30-a között alkalmazható
kaszokat, a jogellenes reklámok tulajdonosait (első
körben azokat, akiknek az ingatlanán áll, második üzemanyagárak:
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 400 Ft/l
körben azokat, akik a reklámtábla birtokosai)
Gázolaj 391 Ft/l
felszólítja azok eltávolítására; ennek elmaradása
Keverék 427 Ft/l
többször is büntethető.
LPG-autógáz 223 Ft/l
A kormányrendelet október 24-től hatályos.
A jogszabály a Magyar Közlöny 2011. évi 124.
Az NAV közleménye a Hivatalos Értesítő 2011.
számában jelent meg.
évi 54. számában jelent meg.

Buda-Cash Brókerház a tőkepiaci befektetések sikeres használatáról – november 29-én a kamarában

Egy új világrend küszöbén

avagy mire számíthatunk a pénzpiacokon a nemzetközi
és hazai gazdasági folyamatok tükrében?
Már látszik, hogy a 2008 óta
tartó globális gazdasági válság
még tartogat gazdaságpolitikai
és pénzügyi fordulatokat, hogy
az USA gazdasága talpra álljon,
illetve, hogy az EU se hasadjon
tovább. Vajon sikerülhet-e a német–francia párosnak megszilárdítania az unió közösségét, és
milyen árat kell ezért majd fizetni?
Mi lesz Görögország sorsa?
Kísérlet vagy valós megoldás a

külön utas magyar gazdaságpolitika, mit tükröz az országkockázati
felárunk?
Változékony piaci környezetben
ajánlott a rövid távú befektetési
stratégia, s az ehhez illeszkedő
gyors tőkepiaci termékek választása. Milyen befektetési alternatívákat nyújtanak a nemzetközi
piacok?
Ezen témák legfontosabb összefüggéseit mutatják be az előadók

november 29-én 10 órai kezdettel
a kamara székházában (Párizsi
krt. 8–12.), gyakorlati példákkal illusztrálva, így a résztvevők
az előadás alatt elsajátíthatják a
tőkepiaci befektetések sikeres
használatát.
Előadók: dr. Tóth Gergely –
elemző, Buda-Cash Brókerház
Kovács Péter – nemzetközi üzletágvezető, Buda-Cash
Brókerház.
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Kamarai Futár

Egyre kevesebbet megyünk vásárolni

Nő a jelentőségük az akcióknak és a promócióknak

A gazdasági válság hatására árérzékenyebbé és tudatosabbá váltak a magyar vásárlók, és a bevásárlási alkalmak is tervezettebbek
lettek. Az elmúlt évekhez képest kevesebbszer megyünk vásárolni.
A vásárlási helyszínek megválasztásakor az áru frissessége, az
árszínvonal és a választék továbbra is a legfontosabb szempontok,
viszont megnőtt annak a jelentősége, hogy az adott bolt vagy lánc
milyen akciókat és promóciókat kínál a vásárlók számára – derül
ki a GfK Hungária Háztartáspanel kutatásából.
A gazdasági válság katalizátorként hatott az új vásárlói trendek
kialakulására hazánkban. Annak
eredményeként, hogy árérzékenyebbé és tudatosabbá váltak a
vásárlók, megfigyelhető, hogy a
bevásárlási alkalmak is tervezettebbek lettek. Megnőtt a vásárlás
előtti informálódás szerepe, ami
abban is megnyilvánul, hogy egyre
többen tanulmányozzák át a kereskedelmi láncok reklámújságjait. Ez
a tendencia ugyanúgy igaz a magasabb jövedelemmel rendelkező
társadalmi szegmensekre is.
A GfK Hungária közreműködésével készült, 11 ország

Háztartáspanel adatait magába
foglaló felmérés alapján globálisan is kimutatható a vásárlási
alkalmak számának csökkenése,
vagyis kevesebbszer megyünk
vásárolni, mint a korábbi években. A kevesebb vásárlási alkalom
egyben azt is jelenti, hogy csökken
az alkalomszerű, úgynevezett impulzusvásárlások aránya is.
A vásárlási gyakoriság csökkenése egyben azt is jelenti, hogy a
háztartások által látogatott boltok
köre bővült, egy-egy jó ajánlat
kedvéért a vásárló hajalmos mes�szebbre is elmenni, a kényelem
kevésbé játszik szerepet. A vásár-

lási helyszínek megválasztásakor
az előző évek felmérései alapján
konzisztensen az áru frissessége, az árszínvonal és a választék
voltak hazánkban a legfontosabb
szempontok. Megfigyelhető, hogy
a válság hatására csökkent e szempontok relatív súlya, és erőteljesen
megnőtt annak a jelentősége, hogy
az adott bolt vagy lánc milyen
akciókat és promóciókat kínál a
vásárlók számára. A körbevásárlás

hatására csökken a boltok iránti
lojalitás, vagyis jobban szétaprózódik a boltok között a vásárlók
költése.
A kereskedőknek kihívást
jelent, hogy kevesebb alkalom
nyílik a vásárlók meggyőzésére az eladótéren belül, illetve
növekszik a verseny a vásárlók
megszerzéséért. Ma már szinte
minden lánc rendelkezik saját
hűség-programmal, és egy-egy
háztartásban átlagosan 3 különféle lánc hűségkártyája vagy
pontgyűjtő füzete található meg
párhuzamosan.
– A feladat most már az, hogy
olyan programot indítsanak a láncok, amely „túlkiabálja” a marketingzajt, és folyamatosan fenn tudja
tartani a vásárlók érdeklődését,
aktív részvételét a programban –
mondta Kovács Krisztina, a GfK
Hungária szektormenedzsere,
Consumer Tracking.

Tőzsdesarok

Görögtűz

G 20-csúcs a franciaországi
Cannes-ban, egy héttel azután,
hogy az eurozóna vezetői a görög
hitelállomány felére csökkentéséről és az európai pénzügyi alap
növeléséről döntöttek. Előtérben
ismét a „görög kérdés”. Mostanra
egyetlen és legfőbb kérdés az
lett, mit tudnak tenni a világ
vezetői az ellen, hogy egy bő
évtizedes múltra visszatekintő
valutaövezet ne essen szét.
Az eredeti menetrend szerint
a Nemzetközi Valutaalap feltőkésítéséről, a hedge fundok
szabályozásáról, a dohai szabadkereskedelmi egyezségekről, a
pénzügyi tranzakciók megadóztatásáról, a pénzügyi rendszer
egyéb szabályozási formáiról
folytattak volna egyeztetéseket. A
globális kereskedelem élénkítése
érdekében az országoknak meg
kellene erősíteniük a protekcionizmus elleni álláspontjukat is,
valamint hozzá kell járulniuk
a nyersanyag- és energiaárak
volatilitása ellen hozott akciótervhez, melyet még júniusban
hoztak.
Rossz hírként hatott a piaci
hangulatra Klaus Regling, az
Európai Pénzügyi Stabilitási Alap
(EFSF) vezérigazgatójának kínai
látogatása. Reglingnek nem si-

került rávennie a kínai vezetőket arra, hogy több tízmilliárd
euróval támogassák az európai
válságkezelő alapot. Kína közölte, hogy ezt csak abban az
esetben hajlandóak megtenni,
ha az EU Kínát elismeri úgy,
mint piacgazdaságot.

Pár hete még arról cikkezett
a brit gazdasági lap, a Financial
Times, hogy Kína nagy valószínűség szerint hozzájárul az
uniós mentőalaphoz, amit a G
20 ülésén jelenthetnek be. Az
újságnak nyilatkozó kormányzati tanácsadók szerint a kínai
pénzügyi segítség függ egyrészt
más országok hozzájárulásának
mértékétől is, de Kína erős garanciákat követel a befektetés
biztonságát illetően. Ezenfelül
Peking kérheti az európai vezetőktől, hogy ne kritizálják az
alkalmazott árfolyam-politikáját.
Elemzői várakozások szerint
50-100 milliárd dollár értékben
járulhat hozzá az EFSF kibővítéséhez, vagy hozhat létre egy új
támogató alapot az IMF közreműködésével.

Céginfó

Ha már tegnapra is
késő lenne...

Bizonyára Önt is bosszantja,
hogy egy csomag miatt, melyet
sürgősen más városba kell juttatnia, Ön vagy kollégája autóba
kényszerül és felborul az egész
napja.
Ennek mostantól vége!
A felmerült igények miatt 2009-ben hoztuk létre az
Expresszcsomag szolgáltatásunkat. Lényege, hogy ügyfeleink
részére aznapra – munkaidőben –
ki tudjuk szállítani a küldeményeket Szeged–Kecskemét–Budapest
között. Ez jóval gyorsabb és rövidebb határidőt tesz lehetővé, mint
a másnapra, sőt harmadnapra
vállalt csomagszállítás.
Csomagszállítás aznapra
Budapest–Szeged–Kecskemét
között!
A szolgáltatás menete:
• Hívja diszpécserünket a
70/967-1760 telefonszámon.

• Adja le rendelését 11 óráig.
• Felvesszük csomagját, és
kitöltjük a szükséges dokumentumokat.
• Aznap ké zb esítjü k a
címzetthez küldeményét, majd
aláíratjuk az átvételi elismervényt.
• Diszpécserünk tájékoztatja Önt telefonon a kézbesítés
tényéről.
Tájékozódjon folyamatosan
akciónkról, szolgáltatásainkról a www.expresszcsomag.hu
oldalon.
Várjuk megrendelését, hogy
küldeménye villámgyorsan célba
érjen!
Üdvözlettel:
Siklósi Bálint
cégvezető

2011 november

Üzleti ajánlatok
Szeretne külföldi kereskedelmi, logisztikai partnereket 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.
Az alábbi ajánlatokhoz tartozó cégadatokkal kapcsolatban az Ön vállalkozásadatainak 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 62/426149-es faxszámon.
Enterprise Europe Network
1111-1
Szerbiai borforgalmazó
vállalat keres forgalmazókat és kölcsönös
együttműködéshez partnert. (BCD ref.:
20110519028)
1111-2
1987-ben alapított, fújt
üveget (leginkább lámpákat) különleges
technikával színező és előállító, egyedi
termékeket gyártó vállalat kereskedelmi
partnereket és alvállalkozókat keres.
(BCD ref.: 20110913004)
1111-3
Ivó- és ipari víz csatornahálózataihoz, ipari gázvezetékekhez
illesztéseket, szerelvényeket gyártó szerbiai vállalat kereskedelmi közvetítői
tevékenységhez, valamint kölcsönös
együttműködéshez partnert keres. (BCD
ref.: 20110708038)
1111-4
Gyártócsarnokok számára
acél- és különböző fémépítmények, kerítések gyártásával foglalkozó szerbiai vállalat
ajánl alvállalkozói együttműködést, valamint kölcsönös együttműködéshez keres
partnert. (BCD ref.: 20110708037)
1111-5
2003-ban alapított, grafikai
tevékenységgel foglalkozó szerbiai vállalat
grafikákat autókra, 3D-s karaktereket, nagyméretű hirdetéseket és bannereket készít.
Kereskedelmi közvetítői és franchise partnert
keres. Szerbiában közvetítő tevékenységet
vállal. (BCD ref.: 20110816017)
1111-6
IT technológiára (magas
minőségű szoftverekre) specializálódott
szerbiai vállalat keres kölcsönös együttműködéshez partnert az Európai Unióból,
Oroszországból és a volt Jugoszláviából.
(BCD ref.: 20110913020)
1111-7
Közepes méretű szerbiai
vállalat fémszerkezeteket gyárt és épít
fel. Kölcsönös együttműködéshez keres
partnereket az Európai Unióból, valamint
kölcsönösen gyártana fémszerkezeteket.
(BCD ref.: 20110915013)
1111-8
Kertészeti és farmon végzendő tevékenységhez faládákat készítő
lengyel kisvállalkozás keres vevőket és
ügynököket. (BCD ref.: 20110929008)
1111-9
Dél-szerbiai központú
bioorganikus ételeket (lekvárt, dzsemet,
kompótot) gyártó vállalat kölcsönös
együttműködésben érdekelt és kereskedelmi partnereket keres. (BCD ref.:
20110819024)
1111-10 Tradicionális bolgár bor
előállítással és szőlőtermesztéssel foglalkozó bolgár vállalat ajánl partnerséget kölcsönös együttműködéshez,
licencmegállapodáshoz és tanúsítványok
kiadásához. Bor előállításához és forgalmazásához kínál felszereléseket. (BCD
ref.: 20110920009)
1111-11 Fodrászszalonok számára
professzionális termékeket gyártó görög

vállalat ajánl kereskedelmi közvetítői
tevékenységet az Európai Unióban. (BCD
ref.: 20110927013)
1111-12 Víznyomás-szabályozó
szelepeket és az ehhez tartozó eszközöket
gyártó izraeli vállalat helyi, széles vevőkörrel rendelkező forgalmazókat keres,
melyek értékesíteni tudnának a helyi
hatóságoknak és nagy projektek kivitelezőinek. (BCD ref.: 20110823008)
1111-13 Kaputelefonokat gyártó és
fejlesztő izraeli vállalat üzleti együttműködéshez partnereket és forgalmazókat
keres. (BCD ref.: 20110926006)
1111-14 Török fröccsöntő, modellező vállalat keres kereskedelmi közvetítőket. A vállalat személyre szabott
alvállalkozói együttműködést kínál a
potenciális partnerek részére. (BCD
ref.: 20110916013)
1111-15 Gépjárművekhez pótalkatrészeket gyártó török vállalat kereskedelmi közvetítő partnert, kölcsönös
együttműködéshez partnert keres, valamint közös vállalkozásban érdekelt.
(BCD ref.: 20110916006)
1111-16 Fém alkatrészeket gyártó
és géptervező török vállalat kereskedelmi
közvetítőket keres, kölcsönös gyártásban
és közös vállalkozásban érdekelt. Aktív
beszállító ipari vállalatként alvállalkozói
együttműködést is kínál. A vállalat nagyfokú tapasztalattal rendelkezik az automatizálás és az alkatrésztervezés, alkatrészgyártás terén. (BCD ref.: 20110916007)
1111-17 Izraeli vállalat biztonsági
vezetékek tervezését és gyártását vállalja objektumok védelmére. Kölcsönös
együttműködésben, közös vállalkozásban,
kutatási és technológiai fejlesztési együttműködésben, kivitelezői, alvállalkozói és
outsourcing együttműködésben érdekelt.
(BCD ref.: 20110823002)
1111-18 Élelmiszeriparban és
élelmezésben használatos, UV fénnyel
fertőtlenítő berendezéseket gyártó olasz
vállalat keres külföldi piacokra forgalmazókat/importőröket, továbbá kölcsönös
együttműködésben is érdekelt. (BCD
ref.: 20110902027)
1111-19 Ju hs ajtot ( Pe c or i no
Romano), ricottát, semicotta sajtot,
gyártó szardíniai székhelyű olasz vállalat keres kereskedelmi közvetítőket,
forgalmazókat és vevőket a HORECA
számára. (BCD ref.: 20110630054)
1111-20 Magas minőségű vörös,
fehér és habzóbort (DOC, DOCG, IGT)
gyártó szardíniai vállalat importőröket
és tömeges kiskereskedőknek terítő
kereskedelmi közvetítőket keres. (BCD
ref.: 20110629027)
1111-21 Szardínia észak-keleti
részén magas minőségű vörös és fehér
borokat (Cannonau és Vermentino,
DOCG, DOC, IGT) gyártó olasz vállalat keres kereskedelmi közvetítőket,
vevőket és importőröket. (BCD ref.:
20110705012)
1111-22 Magas minőségű dekorációs termékeket gyártó (esküvőkre, születésnapokra, Valentin-napra,

Halloweenre, szilveszterre stb.) lengyel
vállalat forgalmazókat keres és olcsó
szállítást ajánl partnerei számára. (BCD
ref.: 20110801010)
1111-23 Energia (felül)vizsgálattal,
infravörös termográfiai vizsgálattal és
szerkezeti tervezéssel foglalkozó lengyel
vállalat az új energiatakarékos szigetelési
technológiák egyik kiemelkedő képviselője
kíván lenni. (BCD ref.: 20110801012)
1111-24 A megújuló energia szektorban tevékenykedő lengyel kereskedelmi
közvetítő vállalat égési katalizátorokat
gyárt, melyet széles körben alkalmaznak
a villamosenergia-iparban. Meghatározó
kereskedelmi közvetítővé szeretne válni
és nyitott a kölcsönös együttműködésre
is. (BCD ref.: 20110801011)
1111-25 Polietilén tárolókat, háztartási szennyvíztisztítókat, aknákhoz
lejárókat, tartályokat, acélöntvényeket
és egyéb termékeket gyártó lengyel
vállalat forgalmazókat keres, és alvállalkozói együttműködést kínál. (BCD
ref.: 20110916021)
1111-26 Fa csomagolási eszközöket
gyártó lengyel vállalat (Lengyelország vezető
raklapgyártója) termékei számára forgalmazókat, logisztikai tevékenységet vállaló
partnereket keres, de kölcsönös termelésben
is érdekelt. (BCD ref.: 20110809013)
1111-27 Fabútorokat gyártó szerbiai
vállalat eladná az egész vállalkozást európai vevőnek. (BCD ref.: 20110930011)
1111-28 Szardíniai központú, magas
minőségű szardíniai étellel kereskedő
olasz vállalat ínyenc termékekre specializálódott importőröket, forgalmazókat,
nagykereskedőket, valamint elegáns éttermek és/vagy szállodaláncok ügynökeit
keresi. (BCD ref.: 20110811021)
1111-29 Vályogtéglákat gyártó
koreai vállalat európai ügynököket és
forgalmazókat keres. Alvállalkozói együttműködést és franchise lehetőségeket
kínál. (BCD ref.: 20110623003)
1111-30 Acélszálakat, acéldarabokat
(vágott vezetékdarabok) és gépeket gyártó
szerbiai vállalat kereskedelmi közvetítőket
keres, valamint franchise lehetőséget is
kínál. (BCD ref.: 20111012047)
1111-31 1990-ben alapított szerbiai
vállalat közúti akadályozó elemeket gyárt
és szerel. A vállalat rendelkezik fémtermékek gyártásához megfelelő berendezésekkel (fémvágás, vésés, hegesztés).
Kereskedelmi közvetítőket, logisztikai
tevékenységet végző partnereket keres.
Kölcsönös együttműködésben is érdekelt.
(BCD ref.: 20111011017)
1111-32 2007-ben alapított szerbiai
vállalat különféle gumitermékeket gyárt,
melyek nagyobb részét az autóiparban
hasznosítják. Kereskedelmi közvetítőket
keres és alvállalkozói együttműködést
kínál. (BCD ref.: 20111011016)
1111-33 Gyümölcs és zöldség feldolgozására és tartósítására specializálódott
lengyel vállalat kereskedelmi közvetítőket
keres európai uniós országokból. (BCD
ref.: 20111017012)
1111-34 Gépjárműbe beépíthető
adatrögzítő berendezést gyártó koreai
vállalat kereskedelmi közvetítőket keres
és alvállalkozói együttműködést kínál.
(BCD ref.: 20110630001)
1111-35 Logisztikai és szállítási
tevékenységet folytató olasz vállalat
kereskedelmi közvetítő szerepet ajánl
európai kereskedelmi vállalatok számára.
(BCD ref.: 20111004041)
1111-36 Csomagolópapírt és hullámkarton dobozokat gyártó olasz vállalat
forgalmazókat és európai ügynököket
keres. (BCD ref.: 20111004042)
Technology offers
and requests
Az alábbi technológiai ajánlatokhoz
tartozó cégadatokkal kapcsolatban az
Ön vállalkozásadatainak megadásával
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(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.)
1111-37 Cím: Innovatív szűrőrendszer, amely kiszűri a gázokat, porokat és
részecskéket a fosszilis tüzelőanyagokból
Összefoglalás: Török vállalatcsoport
kifejlesztett egy új szűrőrendszert, mely
kiszűri a gázokat és apró részecskéket a
kőolajból, melyek a gyárak, bányák, erőművek stb. feldolgozó tevékenysége során
kerültek bele. Magasabb fokú tisztítást,
viszonylagosan alacsonyabb működési
és fenntartási költségeket ajánl a többi
hasonló rendszerhez képest. A vállalat
licenc megállapodásban érdekelt.
(Technology offer: 10 TR 97NA
3H3D)
1111-38 Cím: Zsebméretű számítógép-biztonsági berendezés vállalatok
és otthoni felhasználók számára
Összefoglalás: Kelet-angliai központú
vállalat kifejlesztett egy zsebméretű
jelszóhitelesítő berendezést a fogyasztók
számára. A szerkezet automatikusan generál kriptográfiailag biztonságos jelszavakat
mind internetes, mind nem web alapú
szolgáltatásokhoz, felhasználói fiókokhoz, erős hitelesítő mechanizmusokat
alkalmazva. A termék megcélzott piaca
az online szolgáltatások, online játékok
felhasználói, kisvállalatok és otthoni
felhasználók. A vállalat marketing- és
értékesítői (IT kiskereskedőket) partnereket keres, de érdekelt licenc és kölcsönös
fejlesztés együttműködésben is.
(Technology offer: 11 GB 41N7
3MZQ)
1111-39 Cím: Magas minőségű
acélszerkezetek megmunkálására, hegesztésére, festésére, készítésére egyedi
know-how-val rendelkező szakemberek
Összefoglalás: Magas minőségű acél
szerkezetek megmunkálásával, hegesztésével, homokfúvásával, festésével és
beszerelésével foglalkoző szlovén vállalat
gyártói és teljes körű kivitelezői munkáját
ajánlja az említett szektorban. Egyedi
know-how-val rendelkezik, továbbá
saját fejlesztési szakemberekkel és az
ehhez szükséges felszereléssel. Gyártói és
kereskedelmi együttműködést keresnek,
technikai együttműködéssel.
(Technology offer: 11 SI 68CO
3MXT)
1111-40 Cím: Innovatív technológia
szemét zöld energiává való átalakítására
– városi szemét energiává való konvertálása
Összefoglalás: Egy lengyel vállalat
modern megoldást keres a városi hulladékok a helyi közösségek számára
hasznosítható zöld energiává való átalakítására. A vállalat érdekelt a projekt
gyors kivitelezésében, és képes a projekt
teljes körű finanszírozására.
(Technology request: 11 PL 61AJ
3N0Y)
Szeretne az otthona kényelméből
válogatni a legújabb partnerkeresések között?
Látogasson el honlapunkra!
Ha szeretne még több üzleti ajánlat közül válogatni, vagy személyre
szabott értesítéseket kapni a legújabb
profilokról, kattintson a www.csmkik.
hu honlapon az Enterprise Europe
Network logóra, ahol az „Aktuális
partnerkeresések” menüpontban
további partnerkereséseket találhat, innovációs rovatunkban pedig
regisztrálhat az Ön által megadott
témakörökben megjelenő, legújabb
partnerkeresésekért. (Bővebb információ: eenszeged@csmkik.hu)
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Kamarai Futár

Apropó

Délmagyarország
Vállalkozói Akadémia

A Délmagyarország Kiadó kamaránkkal együttműködve november
23-án rendezi a Délmagyarország
Vállalkozói Akadémia című rendezvényét a CSMKIK székházában
(Párizsi krt 8–12.). A rendezvényen
való részvétel ingyenes.
A tervezett program:
13.00–13.30 Regisztráció, ingyenes
regisztrációk érvényesítése.
13.30–13.30
Köszöntők: Kóti Zoltán, a
Délmagyarország Kiadó igazgatója,
Németh Zoltán, a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara titkára.
13.35–14.00 Csongrád Megyei
Kormányhivatal Munkaüg yi
Központ – A Munkaügyi Központ
miben tudja segíteni a kis- és középvállalkozókat? Előadó: Bakos
László osztályvezető.
14.00–14.25 Workania.hu – Merre
tartunk? Fizetések és béren felüli
juttatások Csongrád megyében.
Előadó: Ficza János szóvivő.
14.25–14.50 A munkaügyi ellenőrzések gyakorlata a változó
munkaügyi szabályok tükrében.
Előadó: dr. Kolozsvári Renátó ügyvéd,
munkaügyi szakjogász.

14.50–15.00 Kérdések az előadókhoz.
15.00–15.15 Szünet.
15.15–15.40 Qualitas T&G
Tanácsadó és Szolgáltató Kft –
Kevés cég menedzseli jól a munkatársait. És Ön? Kiválasztás, beillesztés, fejlesztés és megtartás
a kkv-szektorban. Előadó: Cseh
Györgyi ügyvezető.
1 5 . 4 0 – 1 6 . 0 5 L ap com Kft .
Délmagyarország Kiadó – A
költséghatékony médiamix kialakítása. Előadó: Kóti Zoltán kiadó- igazgató.
16.05–16.30 Hogyan alkalmazható a stratégiai kontrolling a
kis- és
középvállalkozások fejlesztésében? Előadó: Hajdú Szabolcs
vállalkozásfejlesztési tanácsadó.
16.30–16.55 Milyen esetekben
tud segíteni a Csongrád Megyei
Kereskedelmi és Iparkamaránál
működő tanácsadó hálózat?
Előadó: Tanács Edina közgazdasági referens.
16.55–17.05 Kérdések az előadókhoz.

Adóváltozások 2012

Kamaránk 2012 január elején szervezi meg szokásos rendezvényét az adótörvények változásáról. Részvételi díj hátralékkal
nem rendelkező CSMKIK tagoknak 4000 Ft+áfa, nem CSMKIK
tagoknak és hátralékkal rendelkező tagoknak 8000 Ft+áfa.
Részletes információ a rendezvényről a decemberi Kamarai
Futárban, valamint a kamara honlapján (www.csmkik.hu)
olvasható.

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.
 
Közlekedési konferencia – november 17–18. (Bővebben a 3. oldalon)
 
Összevont tagozati ülés Vásárhelyen – november 22. (Bővebben
ugyanezen az oldalon)
 
Délmagyarország Vállalkozói Akadémia – november 23. (Bővebben
ugyanezen az oldalon)
 
Szoftver mint szolgáltatás – november 23. (Bővebben a 11. oldalon)
 
Feltalálói fórum – november 24. (Bővebben ugyanezen az oldalon)
 
Buda-Cash Brókerház előadás – november 29. (Bővebben a 13.
oldalon.)
 
Adóváltozások 2012 – január eleje. (Bővebben ugyanezen az oldalon)
A vállalkozás neve: ...............................................................................
Címe: ................................................................................................... .
Kontaktszemély: ...................................................................................
Tel.: ................................................ Fax: . ............................................
E-mail: ..................................................................................................
Kamarai regisztrációs szám: ......................... ...................................
Aláírás

Meghívó

Kamaránk 2012. február 11-én, 19 órai
kezdettel rendezi meg

Hagyományos Nemzetközi
Üzleti Találkozóját

Szegeden, a Kamarai Székházában
(Párizsi krt. 8–12.).
Az esten zenél a Dollár Boys együttes.
Éjfélkor tombolasorsolás, értékes
nyereményekkel.
A részletes programról a Kamarai Futár
decemberi számában olvashatnak.
Várjuk minden érdeklődő előzetes jelentkezését a
rendezvenyiroda@csmkik.hu címre

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.
A kötelezően előírt 16 órás színvonalas képzés teljes részvételi díja,
amely magában foglalja a továbbképzés, a konzultáció, a tankönyv az
ásványvíz, kávé díját és közterheit
– a CSMKIK tagjainak (akik hátralékkal nem rendelkeznek) 17 000
Ft/fő, nem CSMKIK tagoknak
19 000 Ft/fő.
Tanfolyamokat az alábbi időpontokban indítunk:
Vállalkozási szak
Szeged
4x4 óra
2011. november
24–25., december 1–2. 13.00–16.30
(utolsó tanfolyam 2011-ben).

Előadók: dr. Deák István, Bodzsár
Piroska.
Államháztartás szak
Makó – 2011. november 10–11.
Szentes – 2011. november
15–16.
Orosháza – 2011. november
28–29.
Előadó: Váriné Kádár Margit.
Bővebb információ, jelentkezés:
a továbbképzésről részletes információ és további felvilágosítás a
62/554-259-as telefonszámon és a
kamara ügyfélszolgálatán kérhető,
illetve jelentkezési lap a www.
csmkik.hu címről letölthető.

November 24-én a kamarában

Feltalálói fórum

A Csongrád Meg yei
Kereskedelmi és Iparkamara
innovációs klubja és az Enterprise
Europe Network – Szeged ismételten feltalálói fórumot szervez
november 24-én (csütörtök) 14
órai kezdettel Szegeden, a kamara
I. emeleti Tonelli termében.
A fórum témája:
Beszélgetés, értékelés az ez évi
munkáról;

Vas-fém, műszeripar és
járműipar

Osztályülés

A 13-as osztály (vas-fém, műszeripar és járműipar) november
21-én 15 órakor a kamara épületében
osztályülést tart, melyre ezúton is
szeretettel meghív minden kollégát
Szénási Róbert osztályelnök.

találmányi börze – a társaság
tagjai bemutatják újabb találmányaikat.
Je l e n t k e z é s : C s o n g r á d
Me g y e i Ke r e s k e d e l m i é s
Iparkamara honlapján (www.
csmkik.hu) a Rendezvények
menüpontban, vagy Füzesi
E dinánál ( e - mai l : f u z e s i.
edina@csmkik.hu, tel.: 62/554250/115 m.).

Köszöntjük
új tagjainkat!
V-meter Kft. – Csongrád
Kév Holding Kft. – Szeged
Tóth István e. v. - Szentes

