
 

Beszámoló a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2017. 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 és vásárlátogatási 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. A 2016 szeptemberében 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 

küldöttgyűlésen az elnökségbe 34 tagot, az ellenőrző és etikai bizottságba 7-7 tagot 

választottak a küldöttek.  



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). 

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 tagja kamaránk Ellenőrző Bizottságának elnöke.  

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 piaci tisztesség megsértése esetén a BMKIK 

Etikai Bizottsághoz fordulhatnak, amelyhez 2017-ben 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 testülethez 2017. évben 311 beadvány érkezett, ez 14 %-kal kevesebb, 

mint a megelőző évben; megjegyezzük, hogy a csökkenés országosan mérhető tendencia.  

 A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vállalkozások az eljárás során többnyire 

együttműködnek. Azok a vállalkozások, amelyek nem a jogszabály szerint vesznek részt a 

békéltető testületi eljárásban szankciókkal járó közigazgatási eljárás alá kerülnek.  

 Az ügyek megoszlása mikénti elintézésük szerint: 69 egyezség, 36 ajánlás, 3 

kötelezés, 52 kérelem visszavonás alá került a fogyasztó által, mivel a gazdálkodó szervezet 

az eljárásról való tudomás szerzés után önként teljesített, 19 esetben a fogyasztó a tárgyaláson 

vonta vissza kérelmét. 85 esetben az eljárás folytatása lehetetlen volt, mert a fogyasztó nem 

tudta megjelölni a vállalkozást, a vállalkozás címe ismeretlen volt, felszámolás alá került stb., 

40 esetben azért szűnt meg az eljárás, mert a fogyasztó beadványa pontatlannak bizonyult és 

felhívásra sem tett eleget hiánypótlási kötelezettségének, 7 esetben az ügyet áttettük a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező békéltető testülethez.  

 Az ajánlások teljesítésének vizsgálata folyamatos, elmondható, hogy a testület 

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

testületet működtető Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Fogyasztóvédelmi 

Felügyelőség az elektronikus sajtó útján a tárgyalt ügyet és annak végeredményét 

nyilvánosságra hozza.  
 

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

személyesen és telefonon egyaránt - különböző panaszaik miatt.  

 

2017. 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 

meghallatáson 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 2017. évben 38 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.  

 

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, innováció stb.). A gazdálkodó szervezetek számára nyújtott 

pályázati tanácsadásaink eredményeként nyertes pályázatok és a Széchenyi Kártya 

Programmal 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 100 fő fölötti 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 2017-ben 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 előkelő helyen végzett. 
 

Kamaránk 2017-ben külgazdasági programjainak keretében megvalósult külpiaci 

rendezvények, szakmai kiállítások és üzletember- találkozók listáját az 1. 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 19 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 2. 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 2017-es 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 irányú  tevékenységünk háttérbe szorult, mert nem jelentek 

meg a 2014-2020 közötti költségvetési ciklus Európai Uniós pályázatai. A 2017-es 

esztendőben bőség volt pályázati kiírásokból. Jellemzően a munkahelyteremtő, valamint a 

munkahelyteremtéssel, megtartással összefüggő eszközbeszerzési pályázatok és az 

eszközbeszerzést is tartalmazó 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. 

2017. évben 368 darab vállalkozás kérte a regisztrációját. 

 

2017-ben a kamarai szakképzési feladatok ellátásához szükséges finanszírozást az 

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

 

A szakmai vizsgáztatásban az államilag elismert iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli 

szakmai vizsgák vizsgabizottsági tagjaira való javaslattételt jogszabályok (a szakképzésről 

szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a 315/2013. számú Kormányrendelet) írják elő. Az 

MKIK által gondozott szakképesítésekben a területi kereskedelmi és iparkamarák tesznek 

javaslatot az elnökre és a két tagra. Vizsgáztatói névjegyzékünkben 86 vizsgabizottsági elnök 



és 256 vizsgabizottsági tag szerepel (a névjegyzéken szereplők kb. 40%-a elnök és tag is 

egyben.). 2017-ben a rendelkezésre álló statisztikánk alapján 435 db komplex szakmai vizsga 

és 7 db modulos vizsga elnökére, illetve tagjaira tettünk javaslatot.  

 

 

A tanulószerződések gondozása és a tanulószerződéses tanulóképzés felügyelete, valamint 

az együttműködési megállapodások ellenjegyzése a kamara szakképzési feladatok között 

prioritást élvez. 2017-ben a tanulószerződéseink számának átlaga: 1.903 db volt. A 

tanulószerződések 75 %-a érintett a kamarai garanciavállalásban, 2016-ban ez az arány 81% 

volt. Az arányszámok azt mutatják, hogy egyre kevesebb tanuló választja Békés megyében a 

szakközépiskolát, viszont többen jönnek érettségi vizsga után a szakképzésbe. 

Általánosságban megállapítható, hogy a garanciavállalásból adódó tanulószerződés szám 

növeléséhez Békés megyében rendelkezünk elegendő számú külső gyakorlati képzőhellyel 

(kivétel: népi kézműves szakképesítések, festő, mázoló, tapétázó, szociális gondozó, ápoló). 

Jelenleg 486 db, általunk aktívnak nevezett képzőhelyet és 519 db telephelyet tartunk nyílván. 

Ezeknél a számoknál jóval több gyakorlati képzőhellyel rendelkezünk, de sajnos nincs annyi 

tanuló, amennyi vállalati igény van.  

Elemzéseink azt mutatják, hogy a szakközépiskolai szakképzésben tanulószerződést kötő 

tanulók létszáma csökkent, a szakgimnáziumi szakképzésben lévőké 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 3 éves szakképzést, mert 

egy gyenge tanulmányi eredménnyel is be lehet jutni gimnáziumba, szakgimnáziumba. 

  

2017-ben ágazati szakképzésben 22 ágazatban összesen 664 db együttműködési 

megállapodást kötöttünk 1371 tanulóra, szakképesítésekben 303 db együttműködési 

megállapodást kötöttünk 954 tanulóra. 

A 6 tanulószerződéses tanácsadó folyamatosan tartja a kapcsolatot a gyakorlati képzésben 

aktív gazdálkodó szervezetekkel és kutatja a potenciális képzőket.  

 

2017 decemberében – hagyományosan - a szakképzési hozzájárulás elszámolásával 

kapcsolatban előadást szerveztünk a vállalkozók, illetve könyvelőik számára. Az év központi 

témája a szakmatanulás motivációja, motiválási kihívásai, valamint a generációs különbségek 

megismertetése volt, e témák köré szerveztük a gyakorlati-, és szakoktatók számára 

konferenciáinkat.  

 

A gyakorlati képzőhelyek komplex ellenőrzése szakképzési feladataink harmadik területe. 

Gyakorlati képzőhelyek országosan egységes szempontok szerinti ellenőrzése folyik e 

tevékenység keretein belül. Támogatási keretünk 2017-ben összesen 340 darab volt, A 340 db 

ellenőrzést 65 fő kamarai és 59 fő iskolai szakértő bevonásával bonyolítottuk le. Az 

ellenőrzések megoszlása: bevezető ellenőrzés: 92 db, köztes ellenőrzés: 248 db.  

 

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 2017-ben is megszerveztük az 

ellenőrzést végző szakértők 35 órás pszichológiai, pedagógiai és jogi felkészítését. A 

felkészítésen 64 szakértő, az azt követő szóbeli vizsgán 55 szakértő vett részt.  

 

A szintvizsgák lebonyolítása a negyedik terület a szakképzés terén. Tanulószerződéssel 

külső gyakorlati képzőhelyre csak az a tanuló kerülhet ki, aki sikeres szintvizsgát tett 9. 

osztályban. A szintvizsgákat a kamara szervezi. Mi finanszírozzuk az anyagbeszerzést, a 

vizsgabizottság, a segítő tanár, a jegyzőkönyvvezető díjazását. Helyszíne többnyire a 

szakképző iskola, ritkábban a gyakorlati képzőhely. A vizsgabizottság 2fős, az elnököt a 



kamara delegálja. 2017. 02.01. és 2017.05.31. között összesen 29 szakképesítésben 98 

szintvizsgán 792 tanuló tett szintvizsgát. 

 

 

A 2017. évi Támogatási Szerződés 60 fő mestervizsgára való felkészítésére és 

mestervizsgáztatására nyújtott forrást. 10 szakmában szerveztünk felkészítő tanfolyamot és 

vizsgát. Hatalmas elszántsággal készítettük el a Mesterlevél 2017. című könyvünket, amely 

bemutatta az ez évi mestereinket és szakmai oktatóikat. A könyv nekik állít emléket, de 

pályaorientáló céllal is készült, hiszen egészen közel hoz sorsokat, életutakat, döntéseket. 

2017 novemberében a mesterleveleket egy ünnepélyes mesterlevél átadó rendezvényen adtuk 

át a mestereknek. A támogatott létszám mellett 64 fő szerzett mesterlevelet önköltséges áron. 

 

Országos szakmai versenyek (OSZTV, SZKTV): 2017-ben az on-line regisztrációs 

rendszerbe 28 szakmában összesen 430 tanuló lett bejelentkeztetve a területi elődöntőre. A 

regisztrált 430 tanuló megoszlása:  

- OSZTV: 151 fő 13 szakmában;  

- SZKTV: 279 fő 15 szakmában  

(* - OSZTV-hez soroljuk az összes érettségire épülő szakképesítést.) 

Az írásbeli elődöntőkön az OSZTV jelentkezőkből ténylegesen 143 fő, az SZKTV 

jelentkezőkből 265 fő jelent meg. A 408 tanulóból 15 szakmában összesen 21 tanuló jutott 

tovább az előválogatókra, ez a résztvevők 5,1 %-a. Az előválogatóról 11 szakmában 

(kőműves és hidegburkoló, fodrász, asztalos, ács, villanyszerelő, eladó, vendéglátásszervező, 

vendéglős, elektronikai technikus, erősáramú elektrotechnikus, magasépítő technikus és 

épületgépész technikus) 14 tanuló jutott tovább a döntőre.  

 

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

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

 

2017-ben pályaorientációs tanácsadói tevékenység középpontjában egy jelentős PR 

fejlesztés állt. Szakképzési feladataink mellé a feladatok gyakorlati megvalósítása előtt, alatt 

és után a nyilvánosság számára igyekeztünk pozitív üzeneteket rendelni írott és képi 

formában. A tartalom adott volt: a programfeladatok megtervezése és megvalósítása, a forma 

megválasztásában viszont a hagyományos elemek megtartása mellett új utakat, megoldásokat 

és eszközöket kerestünk (vlogger, közösségi oldal, kabalafigura, diáknaptár, Tájoló Nap). 

Természetesen a már ismert tevékenységeinkkel sem hagytunk fel: 41 üzemlátogatást 

bonyolítottunk le, amelyen 19 szakma közül választhattak a jelentkező csoportok, 27 

osztályfőnöki órát és 11 szülői értekezletet tartottunk.  

  

A BMKIK Szakképzési Bizottsága 2017-ben 8 alkalommal ülésezett. Májusban ismételten 

kiírásra került a „Kiváló Gyakorlati Képzőhely” díj, ami az ősz folyamán lett elbírálva. A 

felhívásra 10 pályamű érkezett be, ezekből pozitív elbírálást 7 db kapott. 

 

A Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2017-ben is a szakképzési törvényben 

foglaltak szerint végezte munkáját a munkaerő-piaci információk, a foglalkoztatási, 

foglalkoztathatósági adatok és prognózisok alapján a nemzetgazdasági igények és a 

szakképzés fejlesztésének összehangolásában. Határidőre elkészítette a szakmaszerkezeti 

döntésekre és a hiányszakmákra vonatkozóan a javaslattételét. Véleményezte a rendelet 

tervezetet, ami ismét jelentős eltéréseket tartalmazott a javaslatokkal szemben. A javaslattétel 

előtti kérdőíves felmérést (Szakképzés 2017 című kutatáshoz) elvégeztük, 229 db lekérdezést 

hajtottunk végre. 2017-ben elkészült a Szakképzési koncepciónk felülvizsgálata is.   

 

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 2017. évben is zavartalanul folyt. Az éves ügyfélforgalom kis fokú emelkedést 

mutat.  



 

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.  

 

2017. évben a beadott kérelmek száma 211 db, amely az előző évhez képest 19%-al 

nőtt. A Széchenyi Kártyás ügyfelek leginkább hosszabbítási kérelemmel keresik meg 

irodánkat, bár a 2017. évben megnőtt az új igénylések száma is. 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.  

 

2017. év őszétől a vállalkozások a Széchenyi Kártya Program keretében már 100 

millió forint összegig vehetik igénybe a különböző termékeket. 
 

  



 

 

Széchenyi kártya értékesítési statisztika 2017.01.01-2017.12.31 

Magyar 
Külkereskedelmi 

Bank 

50-100 
mFt 

11-50 
mft 

6-10 
Mft 

5 
Mft 

4 Mft 
3 

Mft 
2 

Mft 
1 MFt 

összes 
igénylés 

jóváhagyott 

igényelt kártya  17 12 5  2 3  39   

odaítélt                 0 37 

elutasítva                 0 2 

%-os arány                   95 

OTP Bank 
50-100 

mFt 
11-50 
mFt 

6-10 
Mft 

5 
Mft 

4 Mft 
3 

Mft 
2 

Mft 
1 Mft 

összes 
igénylés 

jóváhagyott 

igényelt kártya 1 11 10 7 1 3 6 1 40   

odaítélt         0 36 

elutasítva         0 4 

%-os arány           90 

Erste Bank Rt. 
50-100 

mFt 
11-50 
mFt 

6-10 
Mft 

5 
Mft 

4 Mft 
3 

Mft 
2 

Mft 
1 Mft 

összes 
igénylés 

jóváhagyott 

igényelt kártya  3 5 3  2 3 3 19   

odaítélt                 0 17 

elutasítva                 0 2 

%-os arány                   90 

Takarékbank 
50-100 

mFt 
11-50 
mFt 

6-10 
Mft 

5 
Mft 

4 Mft 
3 

Mft 
2 

Mft 
1 Mft 

összes 
igénylés 

jóváhagyott 

igényelt kártya 4 24 26 15 4 7 8 2 90   

odaítélt                 0 83 

elutasítva                 0 7 

%-os arány                 0 92 

Sberbank 
50-100 

mFt 
11-50 
mFt 

6-
10Mft 

5 
Mft 

4 Mft 
3 

Mft 
2 

Mft 
1 Mft 

összes 
igénylés 

jóváhagyott 

igényelt kártya   1   1   2   

odaítélt          2 

elutasítva          0 

%-os arány          100 

Budapest Bank Zrt. 
50-100 

mFt 
11-50 
mFt 

6-10 
Mft 

5 
Mft 4 Mft 

3 
Mft 

2 
Mft 1 Mft 

összes 
igénylés jóváhagyott 

igényelt kártya  5 5 1 1 4  1 17   

odaítélt          15 

elutasítva          2 

%-os arány          88 

 

Unicredit Bank Zrt. 
50-100 

mFt 
11-50 
mFt 

6-10 
Mft 

5 
Mft 

4 Mft 
3 

Mft 
2 

Mft 
1 Fft 

összes 
igénylés 

jóváhagyott 

igényelt kártya 1 1     1  3   

odaítélt          3 

elutasítva          0 

%-os arány          100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

 

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara külgazdasági programjai 2017. 

 

DÁTUM ESEMÉNY RÉSZTVEVŐK 

2017. január 11. (szerda) - 
2017. január 12. (csütörtök) 

Vienna Autoshow & Ferienmesse 2017 - Bécs (Ausztria) 49 fő 

2017. január 26. (csütörtök) 

Modern Vállalkozások Programja - Békéscsabai Információs 
Nap 
Phaedra Rendezvényközpont (5600 Békéscsaba, Irányi u. 
10.) 

83 fő 

2017. február 09. 
(csütörtök) 

Modern Vállalkozások Programja - Szarvasi Információs Nap 
Árpád Szálló (5540 Szarvas, Szabadság u. 32.) 

31 fő 

2017. február 15. (szerda) 
A Brnói Vásárváros 2017-es kiállításainak bemutatása 
Csehország Budapesti Nagykövetsége (1063 Budapest, 
Szegfű utca 4.) 

1 fő 

2017. február 17. (péntek) Top Travel & Wedding Expo 2017 - Nagyvárad (Románia) 34 fő 

2017. március 16. 
(csütörtök) 

Modern Vállalkozások Programja - Szeghalmi Információs 
Nap 
Layer Vállalkozói Központ (5520 Szeghalom, Tildy Zoltán u. 
13.) 

21 fő 

2017. március 17. (péntek) Confort-Construct építőipari kiállítás – Arad (Románia) 34 fő 

2017. március 28. (kedd) 
Erasmus+ Kibővített Szakképzési Bizottsági ülés 
BMKIK Székház (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.) 

42 fő 

2017. április 1-8. Erasmus szakmai tanulmányút Córdoba (Spanyolország) 10 fő 

2017. május 6-14. Erasmus szakmai tanulmányút Baden-Baden (Németország) 15 fő 

2017. május 18. (csütörtök) Mezőgazdasági és Gépipari Kiállítás - Novi Sad (Szerbia) 36 fő 

2017. június 02. (péntek) 
Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár - Szabadka 
(Szerbia) 

17 fő 

2017. szeptember 07. 
(csütörtök) 

Agromalim Szakkiállítás - Arad (Románia) 19 fő 

2017. szeptember 16. 
(szombat) - 2017. 
szeptember 19. (kedd) 

Mondial Coiffure Beauté 2017 - Párizs (Franciaország) 10 fő 

2017. szeptember 19-21. MKIK Tanulmányút - Brüsszel (Belgium) 1 fő 

2017. szeptember 22. 
(péntek) 

Kézműves Remek 2017 Díjátadó 
Hungexpo (1101 Budapest, Albertirsai út 10.) 

19 fő 

2017. október 10. (kedd) - 
2017.október 
12.(csütörtök) 

MSV 2017 Gépipari Vásár és Kiállítás - Brno (Csehország) 34 fő 

2017. október 19. 
(csütörtök) 

Automotive Hungary Kiállítás 
Hungexpo (1101 Budapest, Albertirsai út 10.) 

15 fő 

2017. november 27. (hétfő) 
Erasmus+ Pályázatíró Szeminárium 
Tempus Közalapítvány (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) 

1 fő 

Összesen:  472 fő 

 

 

2. számú melléklet 



 

Az MKIK  Magyar- Román Tagozatának 2017. évi beszámolója 

 

Kamarai tagozatunk keretén belül az eltelt  18 év alatti működésében úgy tapasztaljuk, 

hogy a mai versenyképesség, hatékonyság által vezérelt világban a vállalkozók kizárólag 

olyan témákra szánnak időt, amelyek konkrét - a vállalat kereskedelmi stratégiájába 

illeszkedő -üzletet jelenthetnek vállalatuk számára. Szándékunk olyan 

programok, konferenciák szervezése, illetve a  legfontosabb  romániai kiállítások és azok 

rendezvényein való részvétel, amelyek az üzleti életben elengedhetetlen tájékozódást, az 

üzleti kapcsolatok bővítését, az üzletszerzést segítik elő.  

Úgy gondoljuk, hogy az üzletfejlesztés szempontjából kiemelten támogatandó a romániai 

felvevő piacok feltárására irányuló rendezvények, akciók és programok, melyek hathatósan 

segítik a magyar termékek minél nagyobb volumenű exportra jutásának a lehetőségeit a 

Kárpát- medencében. Az idei külgazdasági programjainkat is ennek szellemében alakítottuk, 

illetve szerveztük. 

 

A Tagozat 2017. évi külgazdasági programjai: 

 

Entrepreneur ZoneKonferencia és üzletember találkozó. 

Az RMÜE, Magyarország Bukaresti Nagykövetsége és a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara Magyar- Román Tagozata közös szervezésében valósult meg a Vállalkozói Zóna 

című gazdasági konferencia és üzletember találkozó. Az eseményre 2017. február 16-17-én 

került sor Bukarestben. A szakmai konferenciát 16-án este 19:00 órától a résztvevők és 

meghívottak tiszteletére tartott állófogadás előzte meg, melynek Magyarország Bukaresti 

Nagykövetsége adott otthont. A szakmai előadásokra 17-én került sor a Novotel Bucharest 

City Centre-ben több mint 120 fő részvételével, melynek lebonyolításához három nyelvű (hu, 

ro, en) tolmácsolás volt biztosítva. 

 

Top Travel & Wedding Expo. 

Nemzetközi turisztikai és idegenforgalmi szakkiállítás- 2017. február 26-28. Nagyvárad, 

Trade Center. Kollektív információs stand. A kiállításra kiutazott egy 30 főből álló 

vállalkozói csoport. A kiállítást és annak párhuzamos rendezvényeit igen sok magyar cég 

vezetői, illetve képviselői látogatták meg, információt, partnerkeresést, tolmácsolási 

közvetítést és útbaigazítást kérve a kollektív információs standon, ezért nem csak román, 

hanem magyar részről is számos vállalkozó - üzletember kereste fel a négynapos rendezvényt. 

 

Confort Construct & Protect, Nemzetközi építőipari szakkiállítás-2017. március 16-19. 

Expo Center Arad. A kiállításon az MKIK Magyar- Román Tagozat közös magyar kollektív 

stand keretében biztosított megjelenést a magyar vállalkozások részére. 

 

GastroPan Expo 2017. március 23-25. Nagyszeben Redal Events kiállítási központ. 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. 

 

Agraria Expo 2017. április 6-9. Kolozsvár mellet Jucu (Nemeszsuk) ipari övezetében lett 

megszervezve Románia egyik legnagyob nemzetközi gépipari kiállítás és vására. A kolozsvári 

kiállításon közel 200 nm területen  megjelenő 12 magyarországi kiállító cég és vállalkozás 

mutatta be termékeit, illetve szolgáltatásait. Tagozatunk egy külön álló információs standon 

képviselte a magyar vállalkozókat, ezzel is segítve kamarai, tagozati cégeink expot promóciós 

törekvéseit. 

 

Szentgyörgy Expo kiállítás és vásár 2017. április 28-30 Sepsiszentgyörgy. A településen 

ebben az időpontban zajlottak a Szent György Napok, egy olyan rendezvény, amely már a 26. 

alkalommal került megrendezésre és közel 80.000 belföldi és külföldi látogató kereste fel a 

kulturális, gasztronómiai és kézművességgel kapcsolatos rendezvényt. 

 



EDU2JOB 2017. az Arad Megyei Kereskedelmi, Ipari és Agrárkamara május 11-12. között 

nemzetközi oktatási és foglalkoztatási rendezvényt szervezett az Expo Arad Kiállítási 

Központban. A kiállításon jelen volt egy önálló információs standon a Békés Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara szakképzés és mesterképzéssel foglalkozó osztálya, illetve mint 

összefogó és közvetítő szervezet az MKIK Magyar- Román Tagozata. 

 

Csík Expo 2017. május 25-28., 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.  

 

Agromalim & Smart Pack 2017. szeptember 7- 10. Expo Arad International. Tagozati 

megjelenés egy 18 m² önálló információs standon. A kiállítás megnyitója után román- magyar 

kamarai találkozóra és kétoldalú megbeszélésre került sor a Román KIK, a BMKIK és az 

Aradi KIK elnökei között. A rendezvényen kamarai szervezésben egy közel 20 főből álló 

Békés megyei vállalkozói küldöttség is részt vett.    

Figyelembe véve Arad városának igen gyors fejlődését és a kiállítás tematikáját a térség 

második legjelentősebb szakkiállítása, így megfelelő helyszín a magyar-román kereskedelmi 

kapcsolatok bővítésére, hisz igen nagyszámú romániai cég jelen van ezen a kiállításon 

képviselve ez által az ország egész területét.  

 

Közösségi gazdaság-utópia vagy a hagyományos modell újraértelmezése? Gazdasági 

konferencia és üzletember találkozó Kolozsváron, 2017. szeptember 21-22 között.   

A rendezvény a Romániai Magyar Üzleti Egyesület, Magyarország Kolozsvári 

Főkonzulátusa, MKIK Magyar- Román Tagozat és a Kolozsvári RMKT közös szervezésében 

valósult meg. 

 

Temesvári Magyar Napok. 2017. szeptember 22-24.  A szervező a temesvári Várbástya 

Egyesület. A rendezvényen meghívottként a tagozat titkára vett részt. 

 

Őszi Vásár- elnevezésű általános nemzetközi kiállítás és vásár 2017. szeptember 28- október 

1. 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. 

 

Indagra Romexpo nemzetközi gép és élelmiszeripari kiállítás és vásár 2017. október 25-29. 

Bukarest, melyen a Tagozat a Magyar Nemzeti Kereskedőházzal és több mint 14 magyar 

céggel egy közös információs standon mutatta be a magyar vállalkozások termékeit, illetve 

azok szolgáltatásait. 

 

A magyar-román gazdasági kapcsolatok dinamizálása érdekében Magyarország Kolozsvári 

Főkonzulátusa, Kolozsvár Polgármesteri Hivatala, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. 

kolozsvári regionális irodája, az MKIK Magyar- Román Tagozata, a Kolozs Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara, a Kolozs Megyei Tanács, valamint a Babeș- Bolyai 

Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karával partnerségben 2017. 

november 24-én újra megszervezte a Kolozsvári Magyar- Román Üzleti Fórumot. 

 

Az ötödik alkalommal megrendezésre kerülő üzleti fórum egy plenáris előadással kezdődött, 

ezt követően pedig két szekcióülésre került sor az élelmiszeripar, valamint a zöld gazdaság 

területeken. Az ülések keretében a vállalatok részére előzetes regisztráció alapján B2B 

találkozók kerültek megszervezésre. A Fórum egy esti fogadással zárul, amelyre az Univers T 

Hotelben került sor. 

 

Budapesten 2017. november 27-29. között megrendezésre kerülő Kína és Közép- Kelet 



Európa csúcstalálkozóra érkezett nagyszámú román vállalkozói küldöttség, melyet a 

Bukaresti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke vezetett. A csúcstalálkozót követő napon a 

bukaresti kamara elnökét és alelnökét Budapesten egy kötetlen megbeszélésre fogadta és 

vendégül látta az MKIK Magyar- Román Tagozat titkára. A megbeszélésen szóba került a 

2006-ban aláírt háromoldalú együttműködési megállapodás újra fogalmazása, a kamarák 

közös pályázatokon való lehetőségeinek elősegítése és fokozása, illetve a magyar kamarai 

duális szakképzés által elért eredmények tanulmányozása a romániai munkaerő piac nehéz 

helyzetének javítása érdekében.  

 

A Kolozsvári Inovatórium Egyesület és az MKIK Magyar- Román Tagozata az általuk 

képviselt  vállalkozások részére Inovatorium Gazdasági Misszió címmel egy közös 

találkozót szervezett 2017. november 30-án a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

székházában.  

 

A találkozó célja az üzleti környezet nemzetköziesítése, kapcsolatok és együttműködések 

kialakítása kreatív iparágak, digitális nyomtatás, fototechnika és reklámipari tevékenységek 

területén. 

 

 


