
 

 

Beszámoló a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2016. évi 

tevékenységéről 

 
A köztestületi kereskedelmi és iparkamarák alapvető feladata, hogy önkormányzaton 

alapuló működésükkel előmozdítsák a gazdaság fejlődését, szerveződését és támogatását, az 

üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás tisztességének megteremtését, megőrzését 

illetve fokozását, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek 

érvényesítésülését.  

 

A klasszikus, a törvényben megszabott kamarai feladatok végzésén túl kiemelt 

hangsúlyt kapnak a kamarai tagoknak és a regisztrált, nem tagoknak nyújtott szolgáltatások. A 

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltató típusú kamarává vált. Ennek 

érdekében kamaránk a szolgáltatások mind minőségi, mind mennyiségi növelését, továbbá – 

az önkéntes tagság igényeit figyelembe véve - új típusú szolgáltatások bevezetését tűzte ki 

célul.  

 

A „Gazdasági kamarákról” szóló törvény 2012. január 1-től életbelépett módosítása 

három lényeges változást tartalmaz: a gazdálkodó szervezetek kötelesek kamarai 

nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és a kamarai közfeladatok ellátásához évente 

hozzájárulást fizetni, a kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott 

szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtani. 
 

Lényeges, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes maradt, így a regisztrált 

vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem váltak kamarai taggá. 

 

A legalapvetőbb változás annyi, hogy számos, kizárólagosan a kamarai tagság számára 

elérhető szolgáltatás közül mindössze néhány, a törvény által is nevesített szolgáltatás 

térítésmentesen elérhetővé vált a regisztrációs számmal rendelkező vállalkozások számára is. 

Ezek: 

  - tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben;  

- az üzleti partnerkeresés; 

- pályázatfigyelés. 
 

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara egyre szélesedő szolgáltatásai közé 

tartozik többek között a szakmai tanácsadás adózási, számviteli, jogi, kereskedelemtechnikai, 

iparjog- és szellemitulajdon-védelmi ügyekben. Pályázat figyeléssel, pályázati tanácsadással, 

a Széchenyi Kártya programmal támogatjuk a vállalkozások forráshoz jutását. Bel- és 

külföldön egyaránt segítjük tagjaink piacra jutását, üzleti partnerek felkutatását, kiállításokon 

és vásárokon szervezünk közös bemutatkozási lehetőségeket. Jelentős a szerepünk a 

szakképzésben, 124 szakmai képzés felügyeletét látjuk el, minősítjük a gyakorlati 

képzőhelyeket, közreműködünk a tanulószerződések megkötésében, mesterképzést és 

mestervizsgáztatást szervezünk. Létrehoztunk egy teljes körű, a megye vállalkozásait 

tartalmazó cégnyilvántartást. A kamaránkra átruházott közjogi feladatok ellátásával elő 

kívánjuk segíteni térségünk fejlődését, megkönnyítve a megye vállalkozóinak érvényesülését. 

 

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagságának szervezeti rendje 

megfelel a törvényben megszabott követelményeknek. Az év során, majd a szeptemberben 

megtartott tisztújító küldöttgyűlést követőn továbbra is három tagozat (ipari, kereskedelmi, 

kézműipari) működik, 6-6, illetve 5 választási osztállyal, közel 600 önkéntes taggal. A 

BMKIK legfőbb döntéshozó szervébe a küldöttgyűlésbe az Ipari tagozatból 37, a 

Kereskedelmi tagozatból 43 és a Kézműipari tagozatból 14 küldöttet – összesen 94-et – 

választottak a vállalkozók. A küldöttek több mint 1/3-a első alkalommal vesz részt a kamara 

legfőbb döntéshozó testületének munkájában. A tisztújítást követően kamaránkat új elnök, új 



általános alelnök és új Kézműipari tagozatból választott alelnök irányítja, az Ipari Tagozatból, 

valamint a Kereskedelmi Tagozatból választott alelnök a következő 4 éves ciklusra ismételten 

bizalmat kapott. A küldöttgyűlésen az elnökségbe 34 tagot, az ellenőrző és etikai 

bizottságba 7-7 tagot választottak a küldöttek. Ezen testületek munkájában is számos új 

vállalkozás képviselője vesz részt. Az elnökség munkájában első alkalommal vesz részt a 

tagok 44%-a, az Etikai Bizottságban 71%-a, az Ellenőrző Bizottságban 43%-a. A BMKIK 

Ellenőrző Bizottságának elnökét a tagok a következő négy éves ciklusra ismételten 

megválasztották, az Etikai Bizottságot új elnök irányítja. 

A BMKIK elnöksége szabja meg a kamara ügyintéző szervezete tevékenységének 

irányát. Ebben segítségére vannak az egyes főbb feladatkörökre létrehozott elnökségi 

munkabizottságok (szakképzési, turisztikai és vendéglátó, innovációs, gazdaságfejlesztési), 

melyek személyi összetétele a szeptemberi tisztújító küldöttgyűlést követően megújult. 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara legfőbb döntéshozó testületének a 

küldöttgyűlésnek a munkájában 7 országos küldöttünk képviseli a megyei 

tagvállalkozásokat.  

Országos elnökségi tagként kamaránk elnöke aktívan vesz részt a nemzeti kamara 

munkájában. 

Képviseltetjük kamaránkat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmai 

kollégiumaiban.  

Az MKIK Ellenőrző Bizottságának tagjává kamaránk Ellenőrző Bizottságának 

elnökét választotta meg a nemzeti kamara küldöttgyűlése.  

A BMKIK elnöke a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által alapított SkillStar 2018 

Nonprofit Kft. és az MKIK Nonprofit Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke.  

Kamaránk képviselői több országos és regionális testület munkájában is részt vesznek. 

A vállalkozók különböző vitás esetekben a kamarai testületek segítségét kérhetik: 

jogvita esetén a Választott Bírósághoz, a külkereskedelmi szállítmány károsodásakor a 

Kárbiztosi Szolgálathoz fordulhatnak.  

A piaci tisztesség megsértése esetén a BMKIK Etikai Bizottsághoz fordulhatnak, 

amelyhez 2016-ban nem érkezett panasz. 

A fogyasztói jogviták intézésére a gazdasági kamarák mellett működő 

Fogyasztóvédelmi Békéltető Testülethez fordulhatnak az érintettek. A békéltető testületeket 

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény hozta létre a fogyasztóvédelmi jogviták 

bíróságon kívüli intézésére. Jelenleg a testület törvény által kitűzött célja a felek közötti 

egyezség létrehozása, ennek hiányában javaslat tétele a probléma megoldásának 

legcélszerűbb módjára.  

A Békéltető Testület működtetését kamaránk látja el, elnökét kamaránk adja. 

2016. év január hó 5. napján megalakult az új békéltető testület. A Békéltető Testület 

létszámát a nagy fokú ügyszám emelkedés miatt 28 főre emeltük, mind a civil oldal, mind a 

kamarai oldal 14-14 testületi tagot delegált.  

 2016-ben a testülethez beadott ügyek száma az előző évhez képest emelkedést mutat 

(11%), 361 esetben keresték meg a fogyasztók panaszos ügyeik rendezésének érdekében. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a gazdálkodó szervezetek az eljárás során együttműködnek. 

Ezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt év folyamán 83 egyezséget hagyott jóvá a testület, 52 

esetben pedig ajánlást fogalmazott meg. Az egyezség a határozatnak olyan fajtája, amit ha 

nem teljesítenek, a bíróság azonnali végrehajtási záradékkal lát el és elrendeli annak 

végrehajtó útján történő teljesítését. 

 

 Az ajánlások teljesítésének vizsgálata folyamatos, elmondható, hogy a testület 

ajánlásait a gazdálkodók teljesítik. Amennyiben a testület ajánlását figyelmen kívül hagyják, a 

a testületet működtető Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Fogyasztóvédelmi 



Felügyelőség az elektronikus sajtó útján a tárgyalt ügyet és annak végeredményét 

nyilvánosságra hozza.  
 

 221 esetben az eljárást megszüntettük, 5 esetben kötelező érvényű határozatot 

hozott a Békéltető Testület. 105 esetben a fogyasztó indítványozta a kérelmének a 

visszavonását, mivel amikor a gazdálkodó szervezet értesült arról, hogy a fogyasztó ellene 

eljárást kezdeményezett, teljesítette a kérést, így az eljárás folytatása nem volt szükséges.  

 

A beérkezett ügyek mellett a testületet számos esetben keresték meg a fogyasztók - 

személyesen és telefonon egyaránt - különböző panaszaik miatt.  

 

2016. évben minden héten szerdai napon a békéltető testület tagjai tanácsadást tartanak 

a fogyasztók részére. Ezt a szolgáltatást hétről-hétre többen veszik igénybe. 

 

 2015. szeptember hó 11. napjától módosításra került az 1995. évi CLV. Tv., amely 

szerint a vállalkozásoknak együttműködési kötelezettsége van. E törvény szerint, amely 

vállalkozásnak Békés megyében található a székhelye, vagy telephelye, úgy a testület előtt a 

meghallgatáson kötelező a részvétel.  Amennyiben a vállalkozás a békéltető testülettel nem 

működik együtt, a békéltető testület eljáró tanács elnöke jelenti a békéltető testület elnökének, 

aki megkereséssel él a Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya felé, aki hatáskörében bírsággal 

sújthatja a vállalkozást. Ezzel a jelentési kötelezettséggel 2016. évben 13 alkalommal élt a 

békéltető testület elnöke.   

 

A gazdasági kamarákról megalkotott törvény az új típusú kamarák alapvető 

feladatait is meghatározza. A kamarák feladataikat kötelezően, a gazdaság fejlesztésével, 

támogatásával összefüggésben, az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás 

tisztességének megteremtése, megőrzése illetve fokozása érdekében, a gazdasági 

tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesítése céljából kell 

végezniük. E cél érdekében javaslatok, vélemények, tájékoztatások adásával előmozdítják a 

gazdálkodó szervezetekre vonatkozó jogszabályoknak, kormányzati programoknak, 

intézkedéseknek a gazdaság fejlődéséhez fűződő kidolgozását.  

 

Az év során a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – a megyei kamarák javaslatait 

összegezve - számos kérdésben nyilvánított véleményét megfogalmazva a kamarák és 

ezáltal a vállalkozók javaslatait és elvárásait. Az 1. számú melléklet tartalmazza az MKIK 

2016. évre vonatkozó elemzéseit, szakmai javaslatait, állásfoglalásait. 

 

A klasszikus, a törvényben megszabott kamarai feladatok végzésén túl kiemelt 

hangsúlyt kapnak a kamarai tagoknak és a nem tagoknak nyújtott szolgáltatások. A Békés 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltató típusú kamarává vált. E cél érdekében 

kamaránk a szolgáltatások mind minőségi, mind mennyiségi növelését külső források 

bevonásával törekszik elérni. A benyújtott pályázatok elnyerésével közvetett módon járulunk 

hozzá a vállalkozások – elsősorban a kamarai tagok – üzleti sikerességéhez, melynek kapcsán 

térítésmentesen vehetnek részt továbbképzéseken, előadásokon (adóbevallás, pályázatírás, 

szakképzés, minőségügy, közbeszerzés stb.), kiállításokon, üzletember-találkozókon, szakmai 

utakon (mind belföldön, mind külföldön) és hozzájuthatnak díjtalan tanácsadáshoz (pályázati 

források, iparjogvédelem stb.). A gazdálkodó szervezetek megbízásából megírt nyertes 

pályázatok, a Széchenyi Kártya és a szállítmányozók részére fedezetigazolási rendszer 

működtetésével közvetlenül járulunk hozzá a vállalkozások forráshoz jutásához.  

 
 

A kamara szolgáltatási tevékenységének kiemelt területei a vállalkozások forráshoz 

juttatása terén: tanácsadás, pályázatok készítése és menedzselése, kereskedelemfejlesztés, EU 

tájékoztatás, innováció, iparjogvédelem. 

 



E feladatok gyakorlásához leginkább a következő eszközök állnak rendelkezésünkre: 

személyes konzultáció és tanácsadási szolgáltatások az ügyfélnek, telefonos ügyfél 

tájékoztatás, szakmai jellegű előadások szervezése, tájékoztató e-mailek kiküldése, 

elektronikus hírlevél a fontosabb eseményekről és rendezvényekről, kamaránk weboldalának 

rendszeres fejlesztése, a nemzetközi kamarai hálózat segítségül hívása (partnerkeresés, 

céginformáció beszerzése, segítségkérés követelés behajtás esetén stb.). 

 

Konzultációs és szakmai tanácsadási szolgáltatásainkat heti átlagban 50-60 cég vagy 

vállalkozó veszi igénybe. A szolgáltatás nyújtása során a ráfordított idő, a bevont 

munkatársak száma és a felhasznált technikai eszközök esetenként változnak. A telefonon 

történő tanácsadás a jellegénél fogva rövid idejű, célratörő, általában egy konkrét kérdés köré 

épül, hatékonysága a legnagyobb. Egyre több vállalkozó keresi fel a kamara jogi, valamint 

adó- és számviteli tanácsadóit, akik kéthetente tartanak fogadónapot a kamarában. Számos 

vállalkozás veszi igénybe a heti rendszerességgel megtartott munkaügyi, munkajogi tanácsadó 

napot, valamint a vállalkozókon túl magánemberek is a fogyasztóvédelmi békéltető 

tanácsadást. 

 

Szakmai előadásaink hagyományosan a vállalkozókat érintő jogi szabályozási 

környezet változásaihoz igazodnak, és általában 20-60 fő közötti látogatottságúak, de nem 

ritka a 2-300 fő közötti részvétel sem. A speciális, egy-egy szakma képviselői számára 

ajánlott előadások és egynapos képzések kisebb látogatottságúak, általában klubjellegűek. 

 

Az elektronikus megoldások térhódításával a Kamara is egyre gyakrabban jut el az 

ügyfelekhez tájékoztató e-mailek küldése útján. Ez egyrészt összehasonlíthatatlanul gyorsabb 

információáramlást eredményez, másrészt költségkímélő. Az e-mailezés elterjedésével lett 

létjogosultsága az elektronikus hírlevelek küldésének is. Ezekben a hírlevelekben a 

fontosabb heti eseményeket, rendezvényekről szóló tájékoztatókat, jogszabályváltozásokat 

küldjük meg a tagjaink számára rendszeresen. 

 

Egyre látogatottabb a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapja, ahol a 

vállalkozókat érintő rendezvények, kiállítások tartalmának és jelentkezési lapjainak 

elektronikus úton történő letöltése és visszaküldése. A weboldalunkat rendszeresen frissítjük, 

szakmai és általános jellegű gazdasági híreket, információkat, aktuális tudnivalókat töltünk 

fel. A honlap mint információs felület azonban még számos lehetőséget tartogat számunkra, 

amit a jövőben jobban ki kell használnunk.  

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2016-ban több mint 400 olyan külpiaci 

rendezvényt szervezett, amelyen több mint 14 ezer hazai vállalkozás vett részt. Az MKIK 

által készített statisztika szerint a területi kamarák között a Békés Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara és a BMKIK gesztorálásában működő Magyar- Román Tagozat országos szinten 

mind a megszervezett külgazdasági rendezvények, mind a rendezvényeken rész vett 

vállalkozások számát illetően az előkelő 3. helyen végzett. 
 

Kamaránk 2016-ban külgazdasági programjainak keretében megvalósult külpiaci 

rendezvények, szakmai kiállítások és üzletember- találkozók listáját az 2. sz. mellékletben 

részletesen bemutatjuk.  

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által létrehozott és a Békés Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara gesztorálasában működő Magyar- Román Tagozat az 

alapítástól eltelt közel 18 év folyamán számos magyarországi, illetve romániai rendezvény, 

konferencia- fórum és üzletember- találkozó közvetlen vagy társszervezője volt. 

 

A Tagozat külgazdasági stratégiája változatlan:- üzletfejlesztés, versenyképesség és 

hatékonyság. Ennek szellemében kiemelten támogattuk és erősítettük a romániai felvevő 

piacok feltárására irányuló rendezvényeket és programokat, gazdasági, külkereskedelmi, 

üzleti és szakmai fórumokat, kiállítások és vásárok, azok kísérő rendezvényeit, melyek 



hathatósan segíthetik a magyar termékek minél nagyobb volumenű exportra jutásának a 

lehetőségeit a Kárpát-medencében. A gesztorálásunkkal működő MKIK Magyar- Román 

Tagozat külgazdasági programjait a 3. számú mellékletben részleteztük.  
 

 

 

 Számos alkalommal vettük igénybe a nemzetközi kamarai hálózat segítségét. 

Jellemzően üzleti partnerek felkutatása, külföldi cégekről információgyűjtés, alkalmanként 

azonban fizetési hátralékos cégekkel való kapcsolatfelvétel céljából is. A közös cselekvésre 

képes és hajlandó kamarai hálózat jelentős presztízsnövekedést okoz számunkra az ügyfelek 

előtt, és olyan kapcsolati tőke, amelyet az ügyfeleink csak igen nagy idő és pénz 

ráfordításával tudnának pótolni.  

 

 Kiemelt éves rendezvényünk a Csabai Kolbászfesztivál, továbbá a Csabai Csülök- és 

Sörfesztivál, valamint a köréjük szervezett élelmiszeripari és kézműves kiállítás, kísérő 

rendezvények. A 2016-os évben is saját standdal vettünk részt a kiállításokon, ahol a 

szolgáltatásainkat népszerűsítettük a vállalkozók számára személyre szabott tanácsadással és 

ajánlatokkal. 
 

 A pályázatok készítése és menedzselése terén végzett munkánk egyrészt a 

vállalkozások részére szolgáltatott pályázati tanácsadói tevékenységből, másrészt a kamara 

saját pályázatainak elkészítéséből és menedzseléséből áll. Míg a korábbi években a kamarai 

tagság és a kamara pályázati forrásokhoz jutásának elősegítése volt kamaránk egyik kiemelt 

tevékenységi területe, 2016-ban ez a tevékenységünk háttérbe szorult, nem jelentek meg a 

2014-2020 közötti költségvetési ciklus Európai Uniós pályázatai. A beszűkült 

forráslehetőségek, a megjelent pályázati kiírások csekély száma, illetve az elnyerhető 

összegek viszonylag alacsony mértéke és az elnyert forrással járó nehezen vállalható 

kötelezettségek miatt jellemzően a munkahelyteremtő, valamint a munkahelyteremtéssel, 

megtartással összefüggő eszközbeszerzési pályázatok iránt volt érdeklődés, ezekben tudtunk 

szakmai tanácsadással segíteni a tagjainknak.  
 

 Továbbra is aktívan részt veszünk az ICC (Nemzetközi Kereskedelmi Kamarák 

Szövetsége, Párizs) és a EUROCHAMBRES (Kereskedelmi Kamarák Európai Szövetsége, 

Brüsszel) szervezetek munkájában, és figyelemmel kísérjük a projektjeiket.  

 

 A 2006-ban megnyitott magyar kamarai állandó képviselet Brüsszelben továbbra is 

két fővel működik. A brüsszeli kamarai iroda a magyar területi kamarák információs igényeit 

elégíti ki, európai ügyekben a koordinációt látja el. Az iroda a megalakítása óta egyre 

magasabb színvonalon látja el feladatait, jelenleg már a két fő állandó alkalmazott mellett egy 

fő gyakornokot is foglalkoztatnak. Itthoni munkánkat segítik a rendszeres EU-hírlevelek, a 

különféle szakmai rendezvényekről szóló tájékoztatók, valamint a képviselet által szervezett 

rendezvények.  

 Klasszikus kamarai feladat a külkereskedelmi származási bizonyítványok és az 

ideiglenes kiviteli vámokmánynak, az ATA Carnet-nek a hitelesítése. A szállítás során 

célországként a világ minden országát megtalálhatjuk az Amerikai Egyesült Államoktól 

kezdve egészen a távol-keletig.  

 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelettel a 

jogalkotók a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának és vele együtt a területi kamarák 

hatósági feladata közé sorolta az építőipari kivitelezői tevékenységet végző vállalkozások 

nyilvántartásba vételét és ellenőrzését. 

 

Minden vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni 

vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni. Köteles továbbá az EGT tagállamokból, 



a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező valamennyi szolgáltató határon átnyúló 

szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenységét az MKIK-hoz 

bejelenteni. A regisztrációt elmulasztó cégek illetve egyéni vállalkozók elektronikus úton, 

illetve személyesen kamaránknál pótolhatják a regisztrációt, illetve módosíthatják adataikat. 

 

2016. évben  regisztrációt kérők száma elérte a 360 darab vállalkozást. 

 

2016-ban a kamarai szakképzési feladatok ellátásához szükséges finanszírozást az 

előző évekhez hasonlóan az MKIK-val kötött támogatási szerződés biztosította.  

 

 A szakmai vizsgáztatás 2016-ban még két vizsgáztatási rendszer: (régi) 

modulrendszerű és (új) komplex vizsgáztatás szerint történt. A 2016. évre folyamatosan 

csökkent a moduláris rendszerű szakmai vizsgák száma, míg az új képzési rendszer szerinti 

képzéseket lezáró komplex szakmai záróvizsgák egyre növekvő tendenciát mutatnak. 2015-

ről 2016-ra 109-ről 56-ra csökkent a moduláris szakmai záróvizsgák száma, ezzel szemben a 

komplex szakmai záróvizsgáknál, ahol egy elnök és két tag jelölésére van lehetőségünk, 349-

ről 395-re emelkedett. 2015-ban a 109 moduláris vizsgából 96 alkalommal, míg 2016-ben 56 

moduláris vizsgánál 46 alkalommal kértünk fel elnököt szakmai záróvizsgára. 2016-ban a 

komplex szakmai vizsgákra 190 elnököt és 790 tagot delegáltunk. 

Vizsgáztatói névjegyzékünkben 87 vizsgabizottsági elnök és 250 vizsgabizottsági tag szerepel 

(a névjegyzéken szereplők megközelítőleg 40%-a elnök és tag is egyben.) 

 

A tanulószerződések gondozása és a tanulószerződéses tanulóképzés felügyelete, valamint 

az együttműködési megállapodások ellenjegyzése a kamara szakképzési feladatok között 

prioritást élvez. 2016 novemberében 2027 db tanulószerződést tartottunk nyilván 289 db 

gazdálkodó szervezet 361 telephelyén. Az MKIK által a garanciavállalásban előírt 

tanulószerződéses létszámemelést elértük. Megállapítható, hogy a garanciavállalásból adódó 

tanulószerződés szám növeléséhez Békés megyében rendelkezünk elegendő számú külső 

gyakorlati képzőhellyel, kivétel ez alól a népi kézműves szakmák.  

Általánosságban elmondható, hogy a szakközépiskolai szakképzésben tanulószerződést kötő 

tanulók létszáma csökkent, a szakgimnáziumi szakképzésben nőtt a tavalyi tanévhez képest. A 

csökkenésben szerepet játszik a nagyfokú lemorzsolódás és a demográfiai csökkenés, 

valamint az a tény, hogy egyre kevesebben választják a 3éves szakképzést, mert egy gyenge 

tanulmányi eredménnyel is be lehet jutni gimnáziumba, szakgimnáziumba, illetve azért, mert 

a szakközépiskolában a tanulók összetétele elriasztja a családokat/szülőket. Sajnos ma a 

szakközépiskola a motiválatlan, halmozottan hátrányos helyzetű, sokszor írni-olvasni alig 

tudó gyerekek gyűjtőhelye, akik viselkedésükkel hátráltatják a szakmát valóban elsajátítani 

kívánó tanulókat.  

2016-ban összesen 1277 db együttműködési megállapodást tartottunk nyilván 2673 tanulóval, 

ágazati együttműködési megállapodást 1002 db-ot jegyeztünk ellen 1732 tanulóra, szakképző 

iskolai együttműködési megállapodás 315 db érkezett 941 tanulóra.  

A 6 tanulószerződéses tanácsadó folyamatosan tartja a kapcsolatot a gyakorlati képzésben 

aktív gazdálkodó szervezetekkel és kutatja a potenciális képzőket.  

 

2016 decemberében – immár hagyományosan - a szakképzési hozzájárulás 

elszámolásával kapcsolatban előadást szerveztünk a vállalkozók, illetve könyvelőik számára.  

 

A gyakorlati képzőhelyek komplex ellenőrzése szakképzési feladataink harmadik 

területe. Gyakorlati képzőhelyek országosan egységes szempontok szerinti ellenőrzése folyik 

e tevékenység keretein belül. Támogatási keretünk 2016-ban összesen 290 darab volt, 101 

bevezető ellenőrzést és 191 köztes ellenőrzést végeztünk. Az ellenőrzésekbe 59 kamarai és 59 

iskolai szakértőt vontunk be.  

 

A gyakorlati képzés feltételeit, a képzőhelyek ellenőrzését érintő jogszabályi, 

eljárásbeli változások következtében megnövekedett az ellenőrzés szerepe, súlya, ez 

megköveteli az ellenőrzést végzők magas szintű felkészültségét, az ellenőrzés minőségi 



követelményeinek országos egyenszilárdságát. Ennek elérésére Békés megyében 2016-ban 

is megszerveztük az ellenőrzést végző szakértők 35 órás pszichológiai, pedagógiai és jogi 

felkészítését. A felkészítésen és az azt követő szóbeli vizsgán 29 szakértő vett részt.  

 

A szintvizsgák lebonyolítása a negyedik terület a szakképzés terén. 2016. 02.01. és 

2016.05.31. között összesen 26 szakképesítésben 111 db szintvizsgát bonyolítottunk le. 910 

tanuló vizsgázott: 905 tanuló 9. évfolyamon tett szintvizsgát új OKJ-s szakképesítésekben, 

míg 5 tanuló régi OKJ szerinti szakképesítésben. 

 

 2016-ban 100 fő vett részt mesterképzéseinken és ugyanennyi szerzett mesterlevelet, 

39 fő az Nemzetgazdasági Minisztérium biztosította forrás támogatásával és 61 vállalkozás 

saját maga állta a mesterképzés költségeit. 13 szakképesítésben szerveztünk mestervizsgát. Az 

ünnepélyes mesteravató ünnepségre a békéscsabai Phaedra Rendezvényközpontban került sor, 

mely megfelelő helyszínt nyújtott a rendezvényhez és pozitív visszhangja volt vállalkozóink 

és partnereink körében. 

 

 

2015 őszén 40 szakmában meghirdetett, 2016. év elején lebonyolított SZKTV-OSZTV 

elődöntőkből a 321 tanulóból 12 szakmában összesen 18 tanuló jutott tovább az 

előválogatókra. Az előválogatóról 4 szakmában 7 tanuló jutott tovább a döntőre (kőműves és 

hidegburkoló, fodrász, női szabó és épületgépész technikus). A döntőbe jutott tanulók közül 

az épületgépész technikus tanuló kivételével valamennyien külső gyakorlati képzőhelyen 

sajátítják el a szakma alapjait.  A versenyre való elméleti és gyakorlati felkészítés 

koncentráltan a szakiskolákban történt, a külső gyakorlati képzőhelyek egy része az anyagiak 

(eszközök, alapanyagok, segédeszközök) előteremtésében vállalt nagy szerepet.  
 

Az SZKTV-OSZTV döntőjére, azaz a Szakma Sztár Fesztiválra 11 busszal elutaztattuk a 

Békés megyei érdeklődő iskolák tanulóit, melynek nagyon pozitív volt a visszhangja. 

 

 2016-ban továbbfolytattuk pályaorientációs tanácsadói hálózatunkat 1 fő területi 

tanácsadóval. Ebben a támogatási évben 44 üzemlátogatás került lebonyolításra, amelyen 24 

szakma közül választhattak a jelentkező csoportok. A kínálatban főleg Békés megyei 

hiányszakmákban, illetve népszerű szakmákban hirdettünk műhelyfoglalkozásokat. A 

műhelyfoglalkozásokon 611 fő vett részt. 

 Az általános iskolák számára önismereti, szakmaismereti, és pályaismeretei osztályfőnöki 

órákat hirdettünk, melyeket 38 alkalommal tartottunk meg 648 fő részvételével. A Békés 

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának „Helló meló, no de melyik szakma” 

elnevezésű pályaválasztási vásárán mi is részt vettünk egy kamarai standdal. 2015-ben is 

meghirdettük a „Mesterségem címere” elnevezésű rajz- és fotópályázatot, melyre 302 db 

alkotás érkezett. A pályaművekből a Csaba Center Bevásárlóközpontjában kiállítást 

szerveztünk és lebonyolítottuk a díjkiosztó ünnepséget is. A pályázat témája a Békés 

megyében tanulható szakmák bemutatása volt. A támogatási év során összesen 139 eseményt 

valósítottunk meg (szülői értekezletekkel, egyeztetésekkel együtt) 1469 fő részvételével.  

 

 A BMKIK Szakképzési Bizottsága 2016. I. félévében  4 alkalommal ülésezett, majd a 

kamarai választásokat követően 2016. szeptember 20-án új tagokkal megtartotta alakuló 

ülését. A BMKIK Elnöksége Hatos Istvánné elnökségi tagot bízta meg a bizottság elnöki 

teendőinek ellátásával. Ezt követően az év végéig még 4 alkalommal ültek össze azzal a 

céllal, hogy összegyűjtsék a kamara feladatait és célkitűzéseit a szakképzés területén. Ezen a 

feladaton kívül kiemelten fontos volt a bizottság munkájában a „Kiváló Gyakorlati 

Képzőhely” díj kiírása és elbírálása.  A felhívásra 7 pályamű érkezett be, ezekből pozitív 

elbírálást 6 db kapott. 

 

2016. január 1-vel kinevezték a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság új tagjait 

mivel az előző bizottság megbízása 2015. szeptember 30-án lejárt. Az MFKB elnöki 

tisztségére kamaránk Kereskedelmi Tagozatból választott alelnöke kapott megbízást a 



Nemzetgazdasági minisztertől. A bizottság legfontosabb feladata a 2017/2018-as 

iskolarendszerű szakképzés (az állam által elismert szakképesítések és a szakközépiskolák 

ágazatai képzései) irányaira és beiskolázás arányaira, a 2017/2018-as tanév hiány-

szakképesítéseire, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésekre való javaslattétel volt 2016 

márciusában. Ezt megelőzően kamaránk végrehajtotta a vállalatok szakképzett munkaerő 

iránti keresletének és a fiatal pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzetének 

megismerését célzó „Szakképzés 2016” elnevezésű reprezentatív kutatást. A kormány által 

elkészített javaslatot véleményezésre visszakapta a bizottság, melyről egy összefoglaló 

jelentést küldött vissza a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának. Az Nemzeti Szakképzési 

és Felnőttképzési Hivatal élén történt vezetőváltás után az új főigazgató asszony biztosította 

az MFKB elnököket, hogy a jövőben a rendelet tervezetet előkészítését követően megkapják a 

tagok, hogy még módosítási indítvánnyal élhessenek. Ebben az évben a szakképzési 

koncepció nem került átdolgozásra. 

 

A gazdaság fejlesztésében és élénkítésében betöltött szerepét tekintve nagy jelentőségű 

a Széchenyi Hitelkártya program, melyben kamaránk a regisztráló szervezet feladatát látja 

el, a végső bírálatot és a folyósítást a programhoz csatlakozott pénzintézetek végzik. Az iroda 

működése 2016. évben is zavartalanul folyt. Az éves ügyfélforgalom is átlagosnak mondható.  

 

Az igénylés feltételei között továbbra is szerepel a legalább egyéves működés, 

továbbá, hogy a kezesek adott esetben fedezetként felajánlható ingatlantulajdonnal is 

rendelkezzenek. A bankok saját hatáskörben dönthetik el, hogy élnek-e a jelzálog bejegyzési 

jogukkal. A Kamara ügyfélkörében is éltek néhányan ezzel a lehetőséggel, bár tömegesen 

nem volt jellemző.  

 

2016. évben a beadott kérelmek száma 173 db, amely az előző évhez képest 2%-al 

nőtt. A Széchenyi Kártyás ügyfelek leginkább hosszabbítási kérelemmel keresik meg 

irodánkat. Egyre több ügyfél igyekszik megszabadulni a hiteltől és ha teheti, inkább lejáratkor 

visszafizeti. A napi ügyintézési időt nagymértékben megnövelte az, hogy szinte a teljes, 

beadott anyagot fénymásolatban le kell tárolnunk. Az adatlap kitöltése továbbra sem megy 

gördülékenyen, annak ellenére, hogy van, aki már a kezdetektől részt vesz a konstrukcióban. 

A telefonos és személyes érdeklődés folyamatosnak mondható. 

 
 A KA-VOSZ-nak az MKIK-val és a VOSZ-szal hosszú évek példaértékű 

összefogásával sikerült elérnie további hitelkonstrukciók támogatását. A Széchenyi Kártya 

Program kiterjesztésével a kis- és középvállalkozások kedvezményes, egyben a piacon 

megszokotthoz képest csökkentett adminisztrációjú finanszírozásának újabb lehetőségei 

nyíltak meg - 2010 augusztusában a forgóeszköz- és szeptemberében a beruházási hitellel -, 

amelyek eddig hiányoztak a kkv szektor hitelezésében. A tervek szerint 2011 januárjában 

indul az uniós források felhasználásához szükséges önerő egy részét fedező úgynevezett 

önerőhitel is. 

  
 2012. áprilisában két új termékkel bővül a Széchenyi Kártya Program: Széchenyi 

Támogatást Megelőlegező Hitel és a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel.  

 

 2012. év őszétől az agrár vállalkozások is újra igénybe vehetik a Széchenyi Kártyát. 

   
A Széchenyi Kártya Program elemei teljesen egymásra épülnek és akár egyidejűleg, 

egyszerre is felhasználhatók. A program bővítésének legfontosabb célja, hogy a vállalkozások 

különböző finanszírozási problémájuk megoldására a megfelelő konstrukciót vehessék 

igénybe. A hosszabb távon megtérülő fejlesztésekhez a tízéves beruházási hitelt, a készletek, 

alapanyagok finanszírozására a forgóeszközhitelt, a napi likviditási problémák áthidalására 

pedig a Széchenyi Kártya „klasszik” folyószámlahitelt választhatják. A program elemei 

összevontan akár 100 millió forint hitelösszeget is elérhetnek. 

 



2015. december hó 1. napjától a Széchenyi Kártya és az Agrár Széchenyi Kártya 

esetében a kérhető hitelkeret 50 millió forintra emelkedett. 

 

2016. októberétől a Széchenyi Forgóeszköz Hitel esetében 50 millió forint maximális 

hitel összegében igényelhetik.  

 

 

 
  

Széchenyi kártya értékesítési statisztika 2016.01.01-2016.12.31 

Magyar 
Külkereskedelmi 

Bank 

11-50 
mFt 

6-
10mft 

5 
Mft 

4 
Mft 

3 Mft 
2 

Mft 
1 

Mft 
500 
Eft 

összes 
igénylés 

jóváhagyott 

igényelt kártya 9 15 7 3  2 1 1 39   

odaítélt                 0 36 

elutasítva                 0 3 

%-os arány                   95 

OTP Bank 
11-50 
mFt 

6-
10mFt 

5 
Mft 

4 
Mft 

3 Mft 
2 

Mft 
1 

Mft 
500 
Eft 

összes 
igénylés 

jóváhagyott 

igényelt kártya 8 17 2  1 4 3 0 41   

odaítélt         0 38 

elutasítva         0 3 

%-os arány           92 

Erste Bank Rt. 
11-50 
mFt 

6-
10mFt 

5 
Mft 

4 
Mft 

3 Mft 
2 

Mft 
1 

Mft 
500 
Eft 

összes 
igénylés 

jóváhagyott 

igényelt kártya 1 6 6 1 2 5 2  23   

odaítélt                 0 20 

elutasítva                 0 3 

%-os arány                   84 

Takarékbank 
11-50 
mFt 

6-
10mFt 

5 
Mft 

4 
Mft 

3 Mft 
2 

Mft 
1 

Mft 
500 
Eft 

összes 
igénylés 

jóváhagyott 

igényelt kártya 7 14 9 6 3 8 2  49   

odaítélt                 0 46 

elutasítva                 0 3 

%-os arány                 0 94 

Sberbank 
11-50 
mFt 

6-
10mFt 

5 
Mft 

4 
Mft 

3 Mft 
2 

Mft 
1 

Mft 
500 
Eft 

összes 
igénylés 

jóváhagyott 

igényelt kártya  1       1   

odaítélt          1 

elutasítva          0 

%-os arány          100 

Budapest Bank Zrt. 
11-50 
mFt 

6-
10mFt 

5 
Mft 

4 
Mft 3 Mft 

2 
Mft 

1 
Mft 

500 
Eft 

összes 
igénylés jóváhagyott 

igényelt kártya 2 2 3 2 3    18   

odaítélt          16 

elutasítva          2 

%-os arány          94 

 

Unicredit Bank Zrt. 
11-50 
mFt 

6-
10mFt 

5 
Mft 

4 
Mft 

3 Mft 
2 

Mft 
1 

Mft 
500 
Eft 

összes 
igénylés 

jóváhagyott 

igényelt kártya 1     1   2   

odaítélt          2 

elutasítva          0 

%-os arány          100 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

 

Az MKIK elemzései, szakmai javaslatai, állásfoglalásai 2016-ban 

 

Tanulmányok, elemzések, javaslatok  

 

 A munkaerőhiány alakulása és hatása 

 A bérnövelés programja a versenyszférában 

 Tények és kilátások 2016-2017 

 Az uniós támogatások hatásmechanizmusa 

 Az uniós források szerepe a magyar gazdaságban - kamarai szemszögből 

 Pályázati tapasztalatok – Összefoglaló a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közötti konzultációhoz (2016. 06. 23.) 

 Cafeteria: a továbblépés lehetséges irányai 

 Áttekintés a közösségi gazdaságról (sharing economy) 

Állásfoglalás 

 Az MKIK állásfoglalása a Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerségről 

(TTIP) 

 

MKIK GVI Nonprofit Kft.  

 

 Gazdasági Havi Tájékoztató magyar és angol nyelven (12 alkalommal). 

 KKV Körkép felvételének eredményei – üzleti bizalom, kilátások (4 alkalommal). 

 Negyedéves konjunktúra felvétel eredményei – hazai vállalatok üzleti klímája (4 alkalommal). 

 Vállalati konjunktúra felvétel eredményei – üzleti helyzet, várakozások (2 alkalommal). 

 Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis – 2017 

 Az online pénztárgép taxis piacra történő bevezetésének várható hatásai 

 Az automatizáció munkaerő-piaci hatásai 

 Általános iskolások pályaválasztása 2016 

 A mérlegen: Magyarország 2016. szeptember 

 A Brexit várható hatása a magyar gazdaságra 

 Szakiskolák, oktatás, szegénység - Egy interjús kutatás eredményei 

 Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási terve 

 A jövő munkaerőpiaci trendjei 

 A Brexit a magyar sajtóban 

 A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében 

 Késedelmes fizetés a magyar vállalkozások körében 

 Integritás és korrupciós kockázatok a magyar vállalati szektorban – 2015 

 A pályakezdő szakmunkások munkaerőpiaci helyzete-2016 

 A szakképző iskolát végzettek utáni kereslet és kínálat várható alakulása-2016 

 Családbarát eszközök a magyar vállalati gyakorlatban 

http://gvi.hu/kutatas/491/rovidtavu_munkaeropiaci_prognozis_2017
http://gvi.hu/kutatas/490/az_online_penztargep_taxis_piacra_torteno_bevezetesenek_varhato_hatasai
http://gvi.hu/kutatas/483/az_automatizacio_munkaero_piaci_hatasai
http://gvi.hu/kutatas/493/altalanos_iskolasok_palyavalasztasa_2016
http://gvi.hu/kutatas/480/a_merlegen:_magyarorszag_2016_szeptember
http://gvi.hu/kutatas/479/a_brexit_varhato_hatasa_a_magyar_gazdasagra
http://gvi.hu/kutatas/477/szakiskolak_oktatas_szegenyseg__egy_interjus_kutatas_eredmenyei
http://gvi.hu/kutatas/474/hol_szeretnek_tovabbtanulni_a_legjobb_hazai_gimnaziumok_diakjainak_tovabbtanulasi_terve
http://gvi.hu/kutatas/472/a_jovo_munkaeropiaci_trendjei
http://gvi.hu/kutatas/471/a_brexit_a_magyar_sajtoban
http://gvi.hu/kutatas/468/a_beren_kivuli_juttatasok_alkalmazasa_a_magyar_vallalkozasok_koreben
http://gvi.hu/kutatas/467/kesedelmes_fizetes_a_magyar_vallalkozasok_koreben
http://gvi.hu/kutatas/464/integritas_es_korrupcios_kockazatok_a_magyar_vallalati_szektorban_2015


 Visegrádi országok diákjai osztrák állami egyetemeken - 2002-2015 

 Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban 

 A gyermekszegénység definiálása és mérése 

 Fejlődő és leszakadó járások – 2012-2014 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. számú melléklet 

 

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara külgazdasági programjai 2016. 

 

Időpont Rendezvény/esemény megnevezése 
Résztvevők 

száma 

Január 14-16. 
Ferienmesse & Vienna Autoshow Nemzetközi szakkiállítás 

turizmus és autóipar témákban  (Bécs, Ausztria) 
41 

    

Február 24-27 
TOP-TRAVEL EXPO Általános Nemzetközi Szakkiállítás 

Nagyvárad, Románia 
4 

 24. 
Területi kamarák külgazdasági munkatársainak és tagozati 

titkárainak megbeszélése (MKIK, Budapest) 
2 

    

Március 9. 
Az Arad Megyei Kereskedeli Ipari és Agrárkamara új 

igazgatójának bemutatkozó látogatása kamaránkban 
5 

 30. Erasmus projekt, Geotermikus konferencia, BMKIK 27 

    

Április 04-06. Mezőgazdasági Gépipari Kiállítás, Brno 32 

 15-16. TOP Construct Expo (Nagyvárad, Románia) 3 

 19. Erasmus+ összevont nyelvi felkészítés (Békéscsaba) 10 

 23-01 Erasmus+ szakmai kiutazás (Izland) 10 

    

Május 04. MKIK Külügyi értekezlet 2 

 10. Részvétel a HORECA-SIRHA szakkiállításon, Budapest 14 

 11. IKT Roadshow országos előkészítő rtekezlet 2 

 24. IPAR 4.0 kiállítás Budapesten 15 

 26. Erasmus disszeminációs konferencia, Budapest 2 

    

Június 09. 
Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt lengyel, ukrán, román 

export fóruma, BMKIK 
37 

 23. 
Egyeztető megbeszélés a Békés Megyei Vadászkamara 

tisztségviselőivel  a nemzetközi együttműködési lehetőségekről 
8 

    

Július 27. VÁTI Kht. RO-HU pályázati tájékoztató fórum 2 

    

Szeptember 08. IKT Roadshow első állomása Békéscsabán 70 

 19. BMKIK Gazdaságfejlesztési Munkabizottság alakuló ülése 10 

 22. Magyar Kézműves Remek Kiállítás Debrecenben 14 

 28. 
Egyezetető megbeszélés a Széchenyi Programiroda regionális 

vezetőjével a pályázati tanácsadói egüttműködésről 
4 

    

http://gvi.hu/kutatas/458/visegradi_orszagok_diakjai_osztrak_allami_egyetemeken__2002_2015
http://gvi.hu/kutatas/454/tervezett_beremeles_a_versenyszektorban_2016_ban
http://gvi.hu/kutatas/452/a_gyermekszegenyseg_definialasa_es_merese
http://gvi.hu/kutatas/451/fejlodo_es_leszakado_jarasok_2012_2014


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október 03. BMKIK Innovációs Bizottság alakuló ülése 5 

 03-05. MSV gépipari kiállítás (Brno, Csehország) 31 

 12-14. Vállalkozók Európai Parlamentje, Brüsszel 1 

 12. IKT Roadshow rendezvény Gyulán 33 

 08-16. Erasmus+ szakmai kiutazás (München, Németország) 15 

 20. Automotive Hungary Beszállítói Kiállítás, Budapest 25 

 24. GINOP pályázati tanácsadó konferencia, BMKIK 24 

 26. 
Tempus Közalapítvány pályázati tanácsadó konferencia, 

Budapest 
2 

November 09. INNOMATCH konferencia és B2B fórum, Temesvár 19 

 10. 
Magyar-Szerb Kereskedelmi Kamara alakuló elnökségi ülése, 

Szeged 
2 

 16-17. MKIK Külgazdasági értekezlet (Budapest) 2 

 18. BMKIK Gazdaságfejlesztési Bizottsági ülés 9 

 22. IKT Roadshow Orosházán 23 

 24. GINOP pályázati konferencia, Békéscsaba 71 

 24-27. TOP-EXPO Kiállítás Nagyváradon 5 

    

    

Összesen 2016-ban: 581 fő 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. számú melléklet 

 

Az MKIK  Magyar-Román Tagozatának 2016. évi beszámolója 

 

      Kamarai tagozatunk számára továbbra is fontos a romániai felvevő piacok feltárására 

irányuló rendezvények és programok a gazdasági, külkereskedelmi, üzleti és szakmai 

fórumok szervezése, támogatása és erősítése, kiállítások és vásárok, azok kísérő 

rendezvényei, melyek összességében hathatósan segíthetik a magyar termékek és 

szolgáltatások minél nagyobb volumenű exportra jutásának a lehetőségeit a Kárpát –

medencében.  

 

A Tagozat 2016. évi külgazdasági programjai:      

 

1. Határ menti pályázatokkal kapcsolatos háromoldalú kamarai találkozó – 2016. 

február 4-én Békéscsabán a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Romániai 

Valcea Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az MKIK Magyar-Román Tagozat 

tisztségviselői között. 

2. A Magyar-Román Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság 

hetedik ülését 2016. február 10-12 között, Bukarestben tartotta.  

A magyar delegációt Magyar Levente, a Külgazdasági es Külügyminisztérium 

államtitkára, a román delegációt Vlad Vasiliu, Románia Külgazdasági, Kereskedelmi 

és Üzleti Környezet államtitkára vezette. A Vegyes Bizottság szakértői ülését 

követően az MNKH és Román Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett román-

magyar gazdasági fórum és üzletember találkozó követte. A gazdasági fórumon a 

Kormányközi Vegyes Bizottság társelnökei mellet, részt vett és előadást tartott Mihai 

Daraban úr a Román KIK elnöke, illetve az MKIK és a Tagozat részéről Dr. Orosz 

Tivadar elnök úr is.  

A bukaresti kint tartózkodás alatt a Tagozat elnökét és titkárát vendégül látta és 

meghívta egy közös munkaebédre Mihai Daraban és Aurel Gogulescu a Román 

Kereskedelmi és Iparkamara elnök és alelnök ura, mely egy közös kamarai 

megbeszéléssel folytatódott a Román Kereskedelmi és Iparkamara székházában. 

Ezen kívül, a tagozati küldöttség találkozott és megbeszélést folytattak Bukarest, 

Prahova, Ilfov, Arges és Kovászna megyei KIK elnökeivel, találkozott a Román KIK 

főtitkárával a Kovászna megyei Kkv Szövetségének elnökével, Magyarország 

Bukaresti Nagykövetével, annak első titkárával és külgazdasági szakdiplomatájával is.  

3. Start-up és networking konferencia és üzletember találkozó – 2016. február 25-26 

között Bukarestben a Románia Magyar Üzleti Egyesület, Magyarország Bukaresti 

Nagykövetsége és az MKIK Magyar-Román Tagozat közös rendezvénye  

4. Top Travel Expo, Nemzetközi turisztikai és idegenforgalmi szakkiállítás- 2016. 

február 26-28 Nagyvárad. Kollektív kamarai információs stand. 

5. Confort Construct & Protect, Nemzetközi építőipari szakkiállítás-2016. március 17-

20 Expo Center Arad. A kiállításon MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési 

Hálózat támogatásával közös magyar kollektív stand keretében biztosított megjelenést. 

6. Geotermikus energiák Békés megyei hasznosítási lehetőségei című szakmai 

konferencia Békéscsabán 2016. március 30-án a Békés Megyei Kereskedelmi és 



Iparkamara által szervezett rendezvényen részt vettek az Arad Megyei Kereskedelmi, 

Ipari és Agrárkamara képviselői is.   

7. Román Televízió - Marosvásárhelyi Stúdiója, 2016.04. 07. 13°° óra kétszer 20 perces 

interjú magyarországi meghívottakkal, Dr. Niklai Ákos, alelnök úr a Magyar 

Szállodák és Éttermek Szövetségének részéről, illetve az MKIK Magyar -Román 

Tagozat titkárával, aki bemutatta a tagozat tevékenységét és jövővel kapcsolatos 

terveket, elképzeléseket.  

8. GastroPan Expo 2016.04.7-9 Hotel President Marosvásárhely. Pék – cukrász-

gasztronómia, nemzetközi kiállítás és vásár. Kiállítás szervező a Boro-Info Kft és a 

Pan Gastro Egyesület. A rendezvényen meghívottként a Tagozat titkára is részt vett. 

9. Agraria Expo 2016.04.21-24. Kolozsvár mellet Jucu (Nemeszsuk) ipari övezetében 

lett megszervezve Románia egyik legnagyob nemzetközi élelmiszeripari és 

mezőgazdasági kiállítás és vására. Az MNKH által támogatot magyar megjelenés 

keretén belül  közel 200 nm területen  megjelenő 12 magyarországi kiállító cég és 

vállalkozás mutatkozot be a kiállításon. Tagozatunk egy külön álló információs 

standon képviselte a magyar vállalkozókat, ezzel is segítve kamarai, tagozati cégeink 

expot promóciós törekvéseit 

10. Szentgyörgy Expo 2016.04.22-24. Székelyföldön, Sepsiszentgyörgyön került 

megrendezésre az immár hagyománnyá vált nemzetközi turisztikai és általános jelegű 

kiállítás és vásár a város központjában. Szent György Napi Rendezvények keretén belül 

nem csak a város főterén, hanem a vállalkozói Inkubátorházban először szerveztek 

textilipari kiállítást az ASIMCOV Transsylvania Textile&Fshion Cluster 

szervezésében. A nemzetközi elismertséget kivívott Szent György Napok, egy olyan 

rendezvény, amely már a 25. alkalommal került megrendezésre, és több mint 80.000 

belföldi és külföldi látogató kereste fel a kulturális, gasztronómiai és kézművességgel 

kapcsolatos rendezvényeket. 

11. Agro Pitesti 2016. 05.12-15, Pitesti. Dél Románia térségében először lett 

megszervezve ez az élelmiszeripari és mezőgazdasági gépek, berendezéseket bemutató 

vásárral egybekötött kiállítás melyre a Tagozat vezetősége is meghívást kapott.  

12. Csík Expo 2016.05.19-22, Csíkszereda. Nemzetközi Általános Kiállítás és Vásár. 

Az MKIK Magyar –Román Tagozata több éves tapasztalataira támaszkodva 

megbizonyosodott arról, hogy a magyar cégek és vállalkozások számára továbbra is 

fontos Erdély azon belül Székelyföld ezen területei által nyújtott üzleti lehetőségek a 

magyar termékek, illetve szolgáltatások promotálására.  

13. Transport –Ar Expo 2016.06.3-4. Szállítás és kiegészítő szolgáltatások felvonultató 

nemzetközi kiállítás és vásár Aradon a kiállítási központ területén. a rendezvényre a 

Tagozat titkárát is meghívták.  

14. Békéscsaba 2016. 06.15. ISO 9001 konferencia, mely az új MSZ EN ISO 9001:2015 

szabvány hatékony működtetésével kapcsolatos tájékoztatást: a rendszer változását, a 

minőségirányítás megközelítési módját, hangsúlyait és részletes követelményeit 

mutatta be. A konferencia a BMKIK és a Tagozat közös szervezésében került  

megrendezésre a Magyar-Román Üzleti Központban.  

15. Agromalim  Expo 2016.09.8-11. nemzetközi élelmiszeripari és mezőgazdasági 

kiállítás és vásár Aradon a kiállítási központ területén. Viszonylag nagyarányú magyar 

megjelenés, hisz több mint 27 magyarországi kiállító cég jelent meg az idei Aradon 

megrendezésre került őszi rendezvényen. Tagozatunk egy külön álló információs 

standon képviselte a magyar vállalkozókat, ezzel is segítve a kiállításon megjelent 

magyarországi  élelmiszeripari, illetve mezőgazdasági gépek és berendezéseket gyártó 

cégeink promóciós törekvéseit. A kiállítás és annak megnyitóján a Békés megyei 

kamarai vállalkozók részéről egy 19 fő (kiutazó) szakmai küldöttség vett részt. 

16. Őszi Vásár- elnevezésű általános nemzetközi kiállítás és vásár 2016. szeptember29-

október 2 között került megrendezésre Székelyudvarhelyen, mely a székelyföldi térség 

egyik legnagyobb és legmeghatározóbb kiállítása. A Tagozat egy közös információs 

standdal volt jelen a kiállításon segítve ezzel is a magyarországi cégek és 

vállalkozások termékeik, illetve szolgáltatásaik bemutatkozását ebben a térségben. 



17. Magyar-Román Üzleti Fórum, 2016. november 11. Kolozsvár.  A fórum plenáris 

ülése után szekcióülésre került sor az egészségipar, a smart city megoldások, valamint 

az építőipar területén tevékenykedő cégek részére. A rendezvényt a tagozat is többször 

promotálta a magyarországi vállalkozások és cégek körében. 

18. Top Expo 2016.11.24-27. Nagyvárad. Általános Nemzetközi Kiállítás és Vásár a határ 

menti térség egyik legnagyobb nemzetközi kiállítása, ahol az általunk képviselt 

kamarai tagok, cégek és vállalkozások a kiállítás időtartama alatt bemutathatták és 

megismertethették termékeiket, illetve szolgáltatásaikat a szomszédos ország cégei és 

vállalkozásai részére.  A kiállításon a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az 

MKIK Magyar-Román Tagozattal egy közös központi információs standon képviselte 

a magyar cégeket.  

19. Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Nagyváradi tartózkodásuk alatt, 

november 25-én a BMKIK és a Tagozat titkárait meghívták egy látogatással 

egybekötött kamarai megbeszélésre a nagyváradi kamara új székházába.  

A két ország kereskedelmi kamarák közötti együttműködések kiszélesítése érdekében a Békés 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az általa gesztorált MKIK Magyar-Román Tagozattal 

közösen felvette a kapcsolatot és megbeszéléseket folytatott több romániai (Arges, Konstanca, 

Ilfov, illetve Valcea) megyei kamarákkal. Az idei bukaresti, illetve békéscsabai 

megbeszélések során többek között elemzésre kerültek azok a szegmenseket melyben 

kölcsönösen segíteni tudnánk az intézményeink közötti együttműködést, egyben a kamarai 

tagjaink, a magyar cégek és vállalkozók minél nagyobb térnyerési lehetőségeivel 

kapcsolatosan a romániai piacon. Ezért a jövőben, szándékunkban ál a fent említett 

intézményekkel együttműködési megállapodások aláírására is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


