
Beszámoló a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2018. 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 2018-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 testülethez 2018. évben 240 beadvány érkezett, ez 22 %-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 az alábbiak szerint alakult: 43 egyezség, 28 ajánlás, 44 kérelem 

visszavonás alá került a fogyasztó által, mivel a gazdálkodó szervezet az eljárásról való 

tudomás szerzés után önként teljesített, 18 esetben a fogyasztó a tárgyaláson vonta vissza 

kérelmét. 77 esetben az eljárás folytatása lehetetlen volt, mert a fogyasztó nem tudta 

megjelölni a vállalkozást, a vállalkozás címe ismeretlen volt, felszámolás alá került stb., 22 

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

felhívásra sem tett eleget hiánypótlási kötelezettségének, 8 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 Békés Megyei 

Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztálya 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. 2018. évben minden héten 

szerdai napon a békéltető testület tagjai tanácsadást tartottak 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 2018. évben 23 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. 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. 

 

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 is lehetséges. 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 2018-ban a kamarai kommunikációban változatlan célunk a Békés Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységének ismertté tétele a megye lakossága, szűkebben 

pedig a vállalkozások körében. 

Változatos felületeken érjük el az érintett célközönségünket: saját honlap, közösségi oldal 

(www.facebook.com/bmkik.bekescsaba), a megyei nyomtatott sajtó, a hírportálok, rádiók, 

helyi televíziók, és ezek közösségi oldalain. 

 

A nyilvánosság biztosítása változatlanul két féle úton történik: organikus és fizetett 

megjelenések révén. A nagyobb médiacégekkel éves szerződésünk van, ahol egyrészt a 

közszolgálatiság jegyében állapodunk meg a tájékoztatás biztosításáról (organikus, azaz 

ingyenes), másrészt társadalmi célú reklámok közzétételéről, ami fizetett. Az üzenetek 

megfogalmazásakor az adott felület sajátosságainak megfelelő formát biztosítjuk (rádió, tv, 

online, print). Továbbá a helyi médiának helyi adatokat adunk, a megyei vonatkozásokon 

kívül. 

A megjelenések gyakorisága illeszkedik a kamarai munkához, az intenzívebb kommunikáció 

a tavaszi és az őszi időszakra jellemző. Ugyanakkor a többi időszakot is igyekszünk olyan 

üzenetekkel ellátni, hogy az egyenletes médiajelenlétet biztosítani tudjuk. 

 

Médiafigyelésünk ad visszajelzést arról, mennyi megjelenést hoz az adott üzenet. A 

rögzített adataink azonban csak irányadóak, ennél jóval magasabb a megjelenési szám. 

Ugyanis több felületet nem érünk el online térben, így nem megoldott a pontos médiafigyelés. 

Az elektronikus médiumokban az ismétlések száma esetleges, így csak egyszer szerepel az 

összesítésekben. 

 

Éves szinten a dokumentált megjelenésünk 300 fölött van. A fentiek alapján állítható, 

hogy a megjelenéseink valós száma ennél 20%-kal magasabb. Így nem túlzás azt állítani, 

hogy a kimenő üzenetek az év minden napjára ellátják a megyét legalább egy hírrel. 

Az összesítés nem tartalmazza az egyes olyan kampányok megjelenéseit, amelyek mellé 

céltámogatás társul, pl: TSZSZ. Média megjelenéseinket a 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2018-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 

a megszervezett külgazdasági rendezvények számát tekintve a második, a 

rendezvényeken rész vett vállalkozások számát illetően az első helyen végzett. 



 

Kamaránk 2018-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 20 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. sz. 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, valamint az egyidejűleg 

szervezett élelmiszeripari és kézműves kiállítás. A 2018-as évben is saját standdal vettünk 

részt a kiállításokon, ahol a szolgáltatásainkat népszerűsítettük a vállalkozók számára 

személyre szabott tanácsadással és ajánlatokkal, valamint bemutatkoztak a 2018-ban 

„Kézműves Remek Díjat” kapott vállalkozásaink. 
 

 A pályázatok készítése és menedzselése terén végzett munkánk egyrészt a 

vállalkozások részére szolgáltatott pályázati tanácsadói tevékenységből, másrészt a kamara 

saját pályázatainak elkészítéséből és menedzseléséből állt. 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. Pályázati szakmai fórumokat tartottunk, illetve nagy 

létszámban fordultak hozzánk a vállalkozók tanácsadásért is. 
 

 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. 

2018. évben 404 darab vállalkozás kérte a regisztrációját. 2018. évben kamaránk munkatársa 

a Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály munkatársaival közösen 

30 esetben helyszíni ellenőrzésen vettek részt. 

 

2018-ban 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 255 

vizsgabizottsági tag szerepel (20 fő csak  vizsgabizottsági elnöki feladatokat lát el és kb. 40% 

elnök és tag is egyben.). 2018-ban a rendelkezésre álló statisztikáink alapján 530 db komplex 

szakmai vizsga került lebonyolításra. 

 

A tanulószerződések gondozása és a tanulószerződéses tanulóképzés felügyelete, 

valamint az együttműködési megállapodások ellenjegyzése a kamara szakképzési feladatok 

között prioritást élvez. 2018-ban a tanulószerződéseink számának átlaga: 1.802 db volt, ez 

100 db-bal kevesebb az előző évihez képest. A tanulószerződések 71 %-a érintett a kamarai 

garanciavállalásban, 2017-ban ez az arány 75%, 2016-ban 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. 299 db, általunk aktívnak nevezett 

képzőhelyet és 399 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 tovább csökkent a szakközépiskolai szakképzésben 

tanulószerződést kötő tanulók létszáma. 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. 

 

2018-ben ágazati szakképzésben 25 ágazatban összesen 926 db együttműködési 

megállapodást kötöttünk, ez a szám 40%-kal magasabb az előző évihez képest. 

Szakképesítésekben 239 db együttműködési megállapodást jegyeztünk ellen.  

 

A 6 tanulószerződéses tanácsadó folyamatosan tartja a kapcsolatot a gyakorlati 

képzésben aktív gazdálkodó szervezetekkel és kutatja a potenciális képzőket.  

 

 2018-ban több ún. nagyrendezvényt szerveztünk partnereink számára. 2018-ban az 

országban 5 helyszínen az MKIK „A felnőttképzés jövője” címmel kerekasztal beszélgetést 

szervezett, melynek első helyszínéül Békéscsabát választották. November 12-én Szakképzés 



4.0 címmel szakképzési konferenciát tartottunk, melynek fő témája a szakképzési rendszer 

átalakítása volt. 2018. november 22-én kerül megrendezésre MFKB - pályaorientációs 

konferenciánk Fiatalok Tiétek a jövő (korábban úgy volt, hogy a miénk lesz..)” címmel, ahol 

generációs kutató és jövőkutató szakemberek tartottak nagysikerű előadásokat. Decemberben 

– 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 2018-ban összesen 390 darab volt, viszont 

ellenőrzést 366 db-ot folytattunk le. A teljes keretet nem tudtuk felhasználni, ennek egyik oka 

a tanulószerződések számának csökkenése. Az ellenőrzéseket 58 fő kamarai és 64 fő iskolai 

szakértő bevonásával bonyolítottuk le. Az ellenőrzések megoszlása: bevezető ellenőrzés: 89 

db, köztes ellenőrzés: 277 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 2018-ban 

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

felkészítését. A felkészítésen és az azt követő vizsgán 7 szakértő vett részt.  

 

A szintvizsgák lebonyolítása a negyedik kamarai közjogi terület a szakképzés terén. 

A szintvizsga a tanuló irányítás melletti munkavégző képességének mérésére szolgál és a 

tanulószerződés kötés feltétele. A kamara finanszírozza az anyagbeszerzést, a vizsgabizottság, 

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

tanműhely, ritkábban a gyakorlati képzőhely. A vizsgabizottság 2 fős, az elnököt a kamara 

delegálja. 2018-ban összesen 22 szakképesítésben 90 szintvizsgán 692 tanuló tett szintvizsgát. 

 

 A 2018. évi Támogatási Szerződés 54 fő mestervizsgára való felkészítésére és 

mestervizsgáztatására nyújtott forrást. 7 szakmában szerveztünk felkészítő tanfolyamot és 

vizsgát. Az előző évhez hasonlóan elkészítettük a Mesterlevél 2018. 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. 

2018 novemberében a mesterleveleket egy ünnepélyes mesterlevél átadó rendezvényen adtuk 

át a mestereknek. A támogatott létszám mellett 37 fő szerzett mesterlevelet önköltséges áron. 

2018-ban először nyújtottunk át arany-, ezüst-, és bronzkoszorús mesterleveleket 

kategóriánként 3 köztiszteletben álló mesternek.  

 

Országos szakmai versenyek (OSZTV, SZKTV): 2018-ban az on-line regisztrációs 

rendszerbe 28 szakmában összesen 521 tanuló lett bejelentkeztetve a területi elődöntőre. Az 

írásbeli elődöntőkön összesen 497 tanuló 

- OSZTV: 233 fő 13 szakmában;  

- SZKTV: 264 fő 15 szakmában vett részt. 

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

 

A 497 tanulóból 12 szakmában összesen 16 tanuló jutott tovább az előválogatókra, ez a 

résztvevők 3,2 %-a. Az előválogatóról 5 szakképesítésben (asztalos, cukrász, eladó, festő, 

mázoló, tapétázó, kereskedő) 7 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. 

 

2018. szeptember 26-27-28. között került sor a EuroSkills Budapest 2018 elnevezésű 

nagyszabású rendezvényre, amelynek megrendezését a kelet-európai országok közül először 

Magyarország nyerte le.  

 



 

 

A Békés megyei tanulói létszámadatokat figyelembe véve az MKIK Békés megyéből 

mintegy 1380 fő látogatói létszámot tervezett. Ezzel szemben a BMKIK 2340 tanulót 

utaztatott el a rendezvényre: 1650 főt 33 autóbusszal, 690 főt 2 MÁV által biztosított 

különvonattal. A 2340 utazó közül 1300 fő a szakképző intézményekből, 1040 fő az általános 

iskolákból érkezett. Az általános iskolai tanulók közül 100 fő a megyeszékhelyen tanul, a 

többiek vidéki iskolákból jöttek. Az autóbuszokat egyetlen vállalkozástól béreltük, az 

utazások során semmilyen műszaki probléma nem merült fel. A nyitó rendezvényen Békés 

megyét 23 személy képviselte, akik kamaránktól, szakképzési centrumokból, 

partnerszervezeteinktől érkeztek.  

 

2018-ban a pályaorientációs tanácsadói tevékenység megvalósítása során folytattuk 

a 2017-ben megkezdett és pozitív eredményeket hozó PR gyakorlatot.  A 2018-as év első 

felében különösen nagy hangsúlyt fektettünk partnerkapcsolataink kialakítására (Békéscsabai 

és Gyulai Tankerületi Központ, Békéscsabai Pedagógiai Szakszolgálat), elmélyítésére (Békés 

Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya). Tervezésünk fontos eleme lett a 

korcsoport és a tartalom kiszélesítése. Innovatív elem az 5. és 6. osztályosok számára 

meghirdetett JóPálya vetélkedőnk volt. Második alkalommal adtuk ki a Diáknaptárunkat, 

amelyhez pedagógus naptárt is fejlesztettünk. A diáknaptárunk a Német- Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara által kiírt Szakképzési Díj 2019 pályázaton jelölést kapott a díj 

elnyerésére. Sok rendezvényen vettünk részt (Szakmák Éjszakája, TECHCsajok, 

Pályaválasztási Vásár, Kamionos Roadshow, Családi Nap, stb.) és folyamatosan jelen voltunk 

a témával a helyi médiacsatornákon. 48 üzemlátogatást bonyolítottunk le, amelyen 19 szakma 

közül választhattak a jelentkező csoportok, 35 osztályfőnöki órát és 8 szülői értekezletet 

tartottunk.  

  

A BMKIK Szakképzési Bizottsága 2018-ban 10 alkalommal ülésezett. Májusban 

ismételten kiírásra került a „Kiváló Gyakorlati Képzőhely” díj. A felhívásra jelentkező 3 

gazdálkodó szervezet mindegyike eredményesen pályázott.  

 

A Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2018-ban 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. A rendelet 

tervezetének elemzése rávilágított arra, hogy a javaslattétel és a tervezet összhangot mutat 

egymással. A 2019/20. tanévre vonatkozóan a szakképesítések keretszámainak eltérése a 

javaslathoz képest 4%, az ágazati keretszámok esetében 13%. A hiány-szakképesítések 

mindegyike a javasolt körből került kiválasztásra. Az MFKB elnökének, valamint a Bizottság 

tagjainak mandátuma 2018. október 30-án lejárt.  

 

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 2018. 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.  

 

2018. évben a beadott kérelmek száma 230 db, amely az előző évhez képest 9%-al 

nőtt. A bankok által kihelyezett hitel összege 2018 évben 2.789.600.000-,Ft, amely az előző 

évhez képest összegben 54 % emelkedést mutat (2017. év: 1.507.600.000-,Ft). A Széchenyi 

Kártyás ügyfelek leginkább hosszabbítási kérelemmel keresik meg irodánkat, bár a 2018. 



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 2018. évi Széchenyi Kártya Békés megyei értékesítési statisztikáját 4. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 
 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Médiamegjelenések        1. sz. melléklet 

 

HÍREK 
  https://behir.hu/eredmenyes-a-hianyszakmak-tanuloit-

motivalo-osztondijrendszer/  behir 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cnInJ7L7CwA  7.tv  hiányszakmák 

https://www.beol.hu/bekes-megyei-hirlap/bekes-megyei-
hirlap-kozelet/novekedett-az-adofizetesi-hajlandosag-nav-
szerint-1139917/  beol 

 https://behir.hu/elkezdodott-a-szakmak-versenye-a-tavalyi-
rekordnal-is-tobb-az-indulo/?expb=1&utm_expid=146968801-
2.DmjDdtCiRrSCa9CnSxrxtA.1&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fbehir.hu%2F%3Fs%3Dszakma behir 

 https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/novekedett-az-
adofizetesi-hajlandosag-nav-szerint-1139917/  beol 

 https://behir.hu/bevezeti-a-kezdovallalkozasok-mentoralasat-
az-adohivatal/?expb=1&utm_expid=146968801-
2.DmjDdtCiRrSCa9CnSxrxtA.1&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fbehir.hu%2F  behir 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=PngtT
bBw7LQ  

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=PngtT
bBw7LQ  7.tv  

 http://www.gyulatelevizio.hu/2018/01/09/bekesben-javult-az-
adofizetesi-moral/  gyula tv 

 http://oroscafe.hu/2018/01/09/rekordletszamu-mezony-a-
szakmak-versenyen/cikk/suli/bojtor-zalan  oroscafe 

 https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/vallalkozokat-
koszontottek-berenyi-ujevi-fogadason-1145649/  

  
https://issuu.com/oroscafe/docs/oroshazielet_20180112  Orosházi Élet 

 https://behir.hu/5-milliard-forintos-palyazati-lehetoseg-a-kis-
es-kozep-vallalkozasoknak/?utm_expid=146968801-
3.qDcULBDrQnuGNkxKu8Kq1A.0&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fbehir.hu%2F%3Fs%3Diparkamara behir 

pályázati táj. 
előadás 

https://www.youtube.com/watch?v=MhXKr0m2Ato  7.tv  

pályázati táj. 
előadás 

http://www.koroshircentrum.hu/i1837-A-munkaltatoknak-kell-
a-munkavallalo-fele-lepeseket-tenni  megarádió 

pályaorientáció, 
gyakornoki program 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/egyre-tobb-
kolcsonos-befektetes-valosul-meg-ket-orszag-kozott-
1157857/  beol tagozat 

https://behir.hu/magyar-roman-kulgazdasagi-konferencia-es-
uzletember-talalkozo-
bekescsaban/?expb=1&utm_expid=146968801-
2.DmjDdtCiRrSCa9CnSxrxtA.1&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fbehir.hu%2F  behir tagozat 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=PrA5m
-fay7g  7.tv  tagozat 

http://marosvasarhelyiradio.ro/hirek/emisiuni/miben-
segithetunk-jo-teljesitmenyt-varnak-a-roman-gazdasagtol  

marosvásárhelyi 
rádió tagozat 

http://www.koroshircentrum.hu/2492-Erdemes-tovabb-
erositeni-a-magyarroman-gazdasagi-kapcsolatot  mega rádió tagozat 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/egyre-inkabb-
hatterbe-szoritja-borravalot-cafeteria-es-bankkartya-1158999/  beol vendéglátás 
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https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/palyaorientacio-
fiatalok-es-szuleik-dontsenek-tudatosan-1167333/  beol pályaorientáció 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/gazdasagpolitikai-
evnyitot-es-forumot-tartottak-bekescsaban-1167531/  beol gazd. évnyitó 

https://behir.hu/iparkamara-meg-kell-tartani-a-szakkepzett-
munkaerot-bekes-megyeben/?utm_expid=146968801-
3.qDcULBDrQnuGNkxKu8Kq1A.0&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fbehir.hu%2F%3Fs%3Diparkamara behir gazd. évnyitó 

https://www.youtube.com/watch?v=qmbzeAAM7Qo  7.tv híradó gazd. évnyitó 

http://oroscafe.hu/2018/02/03/gazdasagi-evnyito-javitani-kell-
bekes-megye-tokevonzo-
kepessegen/cikk/gazdasag/pernyesedit  oroscafe gazd. évnyitó 

https://www.youtube.com/watch?v=jbRkl00Qyg4  OVTV gazd. évnyitó 

http://magyaridok.hu/belfold/javulhat-bekes-megye-
tokevonzo-kepessege-az-m44-es-megepulesevel-2759653/  magyaridok gazd. évnyitó 

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/parragh-pofatlannak-tartja-az-
osztrak-tervezetet-
2444734?utm_medium=rss&utm_source=feed  hirtv gazd. évnyitó 

https://www.facebook.com/csabatv/videos/201586697536025
3/  csaba tv gazd. évnyitó 

http://webradio.hu/hirek/kek_hirek/megyei_kamara_javulhat_
bekes_megye_tokevonzo_kepessege_az_m44-
es_megepulesevel  webradio gazd. évnyitó 

https://www.gyulaihirlap.hu/118347-megtartotta-evnyito-
rendezvenyet-a-bekes-megyei-ke gyulaihirlap gazd. évnyitó 

http://www.gyulatelevizio.hu/2018/02/05/bemutattak-megye-
100-legerosebb-ceget/  gyulatv gazd. évnyitó 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=263&v=N4kIJ
Mh_gpU  7.TV aktuális gazd. évnyitó 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=3O-
N_WzhFBM  7.TV aktuális gazd. évnyitó 

https://behir.hu/csabaimerleg/adat/dokumentumtar/web_csm_
3.pdf  Csabai Mérleg gazd. évnyitó 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/630-ezer-eurobol-
fejlesztik-koros-maros-nemzeti-parkot-1177873/  beol ROHU 

https://behir.hu/tobb-mint-egymillio-euros-fejlesztes-kezdodik-
bekes-es-bihar-megyeben?utm_expid=146968801-
3.qDcULBDrQnuGNkxKu8Kq1A.0&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fbehir.hu%2F  behir ROHU 

https://www.youtube.com/watch?v=tqxcwbgvw_A  7.tv híradó ROHU 

https://www.vg.hu/kozelet/magyar-roman-fejlesztesi-projekt-
indul-787409/  vilaggazdasag ROHU 

http://www.gyulatelevizio.hu/2018/02/13/jelentos-fejlesztes-
kezdodik-koros-maros-nemzeti-parkban/  gyulatelevizio.hu  ROHU 

https://www.youtube.com/watch?v=bEWjcp8y1w4  gyula tv híradó ROHU 

 
http://hir6.hu/cikk/137839/a_korosok_oroksegeert_hataron_in
nen_es_tul  hir6 ROHU 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/biztak-torkos-
csutortokben-felaron-etterembe-csabitottak-1182441/  beol vendéglátás 

http://www.gyulatelevizio.hu/2018/02/15/csokkenteni-kell-az-
elvandorlas-merteket-megyebol/  gyulatv 

elnök évértékelő, 
román-magy 
konferencia 

https://behir.hu/majus-25-en-hatalyba-lep-az-uj-adatvedelmi-
rendelet  behir 

adatvédelmi 
tájékoztató ea 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=147&v=xU1G
bC-f7RE  7.tv  

adatvédelmi 
tájékoztató ea 

7.tv Aktuális 
  

Békés Megyei Hírlap 02.28. jegyzetben BMHírlap 
gazdasági évnyitóra 
utal 

Csaba Televízió híradó. Saját fb oldalon közzétéve 02.27-én, 
mert nincs link hozzá csabatv 

adatvédelmi 
tájékoztató ea 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/farkas-tamas-
mindossze-harom-honapjuk-maradt-vallalatoknak-
felkeszulesre-1198405/  beol.hu  

adatvédelmi 
tájékoztató ea 

Békés Megyei Hírlap 03. BMHírlap 
adatvédelmi 
tájékoztató ea 

http://www.koroshircentrum.hu/i1902-Fontos-valtozasok-a-
szemelyes-adatok-vedelmeben  

Mega Rádió, 
Körös Hírcentrum 

adatvédelmi 
tájékoztató ea 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megkototte-az-
egyuttmukodesi-megallapodast-kormanyhivatal-es-
kozbeszerzesi-hatosag-1208607/  beol.hu  

közbeszerzési 
előadás 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/hirek/egyuttmukodes-
a-kozbeszerzesi-hatosaggal-20180308  

kormanyhivatal.h
u 

közbeszerzési 
előadás 

https://www.facebook.com/csabatv/videos/203333542694674
1/  csabatv 

közbeszerzési 
előadás 

http://www.gyulatelevizio.hu/2018/03/08/aprilis-15-tol-vezetik-
az-elektronikus-kozbeszerzesi-rendszert/  gyula tv 

közbeszerzési 
előadás 

https://www.youtube.com/watch?v=JJ5TU638yqQ  gyula tv híradó 
közbeszerzési 
előadás 

https://behir.hu/kozbeszerzes-aprilis-15-tol-kotelezo-az-
elektronikus-ugyintezes  behir.hu  

közbeszerzési 
előadás 

https://www.facebook.com/csabatv/videos/203879541640074
2/?hc_ref=ARQ5cRzag0J4RJRQUbpcStdx5KaSCKw0JPYve
Q4R74ox2Vonbr-RoOc9ToIehLO-1Z0  csaba tv szintvizsga 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szintvizsgat-tettek-
jovo-szakemberei-1216169/  beol szintvizsga 

https://behir.hu/sikeresen-levizsgaztak-a-jarmuipari-
femalkatreszgyarto-szakos-tanulok  behir.hu  szintvizsga 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=542&v=VK-
TU4bbKR4  7.tv  szintvizsga 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szintvizsgat-tettek-
jovo-szakemberei-1216169/  beol.hu  szintvizsga 

http://www.gyulatelevizio.hu/2018/03/14/nagy-valtozast-
hozhat-az-m44-es-megyenek/ 

 

kamarai 
szolgáltatások 

https://www.youtube.com/watch?v=HSf4ZZmn1J4  gyula televízió 

GYSZC 
projektnyitón előadó 
volt Mészárosné 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/negyvenot-
vallalkozas-nyert-kozel-hatszaz-millio-forint-vissza-nem-
teritendo-tamogatast-1240019/  beol.hu  gazdaságfejlesztés 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/fejlesztes-koros-
maros-nemzeti-park-1222797/  beol.hu  ROHU 

Rádió 1-ben februárban 
Rádió 1-ben 
februárban 10 téma 

http://www.gyulatelevizio.hu/2018/04/10/szintvizsgan-
bizonyitottak-szakmai-tudasukat-kilencedikesek/ gyula televízió szintvizsga 

https://www.facebook.com/csabatv/videos/205747400786621
6/?hc_ref=ARR-
lcvNQ2W024O9HL51TJtfKR4GNLhOn_qqRbA7B8KC0vtfrOB
4YVpZhOPH_f9XYWU&fref=nf  csaba tv - demó 

SZKTV országos 
döntőre való 
felkészülés 

https://www.beol.hu/bekes-megyei-hirlap/bekes-megyei-
hirlap-kozelet/sok-erdeklodot-vonzott-kodolanyis-a-szakmai- beol.hu  

Kodolányi szakmai 
nap - Szabó Géza 
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nap-1251471/  

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-budapesti-
szakmasztar-fesztivalra-keszulnek-a-bekes-megyei-diakok-
1250323/  beol.hu  

SZKTV országos 
döntőre való 
felkészülés 

https://www.facebook.com/csabatv/videos/205841371110557
9/  csaba tv 

SZKTV országos 
döntőre való 
felkészülés 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=185&v=qFm
FQIMHUxE  7.tv  

SZKTV országos 
döntőre való 
felkészülés 

https://behir.hu/het-bekes-megyei-versenyzo-a-szakmak-
orszagos-dontojeben  behir.hu  

SZKTV országos 
döntőre való 
felkészülés 

Békés Megyei Hírlap 2018.04.13-án oldalvezető cikk 
 

SZKTV országos 
döntőre való 
felkészülés 

http://oroscafe.hu/2018/04/16/egy-lany-is-megtudja-csinalni-
a-fiumunkakat-szintvizsga-a-mezgeben/cikk/suli/toth-daniel  oroscafe szintvizsga 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/dobogora-allhatott-
a-fiatal-gyulai-asztalos-1278621/  beol.hu  Szakma Sztár 

http://hir6.hu/cikk/138912/krisztian_mert_nagyot_almodni_3_l
ett_a_szakma_sztar_fesztivalon  hir6.hu  Szakma Sztár 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/komoly-valtozasok-
jonnek-az-adatvedelem-teruleten-1283823/  beol.hu  

adatvédelmi 
előadás 

Adatvédelmi előadás a Békés Megyei Hírlapban is megjelent 
  https://www.beol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/vallalkozokat-

cegeket-dijazott-az-iparkamara-1293357/  beol.hu  

küldöttgyűlés 
elismerés átadás 

https://behir.hu/elismeresek-az-iparkamaranal  behir.hu  

küldöttgyűlés 
elismerés átadás 

https://www.facebook.com/csabatv/videos/208055881222440
2/  csaba tv 

küldöttgyűlés 
elismerés átadás 

https://www.youtube.com/watch?v=yaJWU85rjGI  7.tv  

küldöttgyűlés 
elismerés átadás 

http://oroscafe.hu/2018/05/15/az-ev-ipari-vallalkozasa-a-
linamar/cikk/gazdasag/pernyesedit  oroscafe 

küldöttgyűlés 
elismerés átadás 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ferfias-szakmakban-
is-helytallnak-a-nok-1295575/  beol.hu  techcsajok 

http://www.gyulatelevizio.hu/2018/05/24/a-legsikeresebb-
tanulokat-dijazta-a-gyulai-szakkepzesi-centrum/ gyula tv 

szakmasztáros 
döntősök 
köszöntése 
GYSZCben 

https://www.gyulaihirlap.hu/120177-elismeresben-
reszesitette-legsikeresebb-diakjait-a  gyulaihirlap.hu  

szakmasztáros 
döntősök 
köszöntése 
GYSZCben 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/egy-ujabb-lepes-a-
tovabbi-fejlodes-erdekeben-1331892/  beol.hu  

szerb-magyar üzleti 
találkozó 

https://www.facebook.com/csabatv/videos/209290681765626
8/  csaba tv 

szerb-magyar üzleti 
találkozó 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/vetelkedve-
ismerkedtek-a-szakmakkal-a-diakok-1338536/  beol.hu  

páyaorientációs 
verseny 

https://www.facebook.com/csabatv/videos/209531819074846
4/?hc_ref=ARTxsP3uN9GEKoNXfsdP3eu_HF85TuABiNh-
T6eH6B40Kp50W8N-XrQ2t51R-BqMbjs&fref=nf  csaba tv 

páyaorientációs 
verseny 

http://www.koroshircentrum.hu/2669-Tobb-mint-szaz-diak-
ismerkedett-a-szakkepzessel-a--Jo-palya--vetelkedo-
kereteben  körös hírcentrum 

páyaorientációs 
verseny 

http://www.koroshircentrum.hu/i2133-Erdemes-minel- körös hírcentrum interjú Mészárosné 
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korabban-kezdeni-a-palyaorientaciot  

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/fejlesztenek-a-
kereskedelmi-es-gazdasagi-kapcsolatokat-1354302/  beol.hu  olasz nap 

https://www.facebook.com/csabatv/videos/210192549342106
7/  csaba tv olasz nap 

http://oroscafe.hu/2018/06/20/kozos-gazdasagi-jovorol-
szuletett-megallapodas-olaszorszag-es-bekes-megye-
kozott/cikk/gazdasag/toth-daniel  oroscafe olasz nap 

http://hir6.hu/cikk/140035/mar_az_ujkigyosi_galiba_napok_mi
nusz_kettedik_napja_is_nagyot_durrant  hir6.hu  olasz nap 

http://www.gyulatelevizio.hu/2018/06/19/olasz-magyar-
megallapodas-szuletett-ujkigyoson/  gyula tv olasz nap 
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tovabbfejlodesre/cikk/gazdasag/csanyijozsi  oroscafe 

vállalkozz 
digitálisan projekt 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/europa-
bajnoksagra-keszul-a-fiatal-tehetseges-fodrasz-1476137/  beol.hu  

euroskills Kovács 
Alexandra 

http://oroscafe.hu/2018/09/12/diak-es-pedagogusnaptar-az-
iparkamaratol/  oroscafe diáknaptár 

http://www.gyulatelevizio.hu/2018/09/12/lehet-megoldas-a-
munkaerohianyra/  gyulatv 

elnök 
stúdióbeszélgetés 3 
téma 

https://www.facebook.com/pg/koros.hircentrum/photos/?tab=
album&album_id=1921704507908523  

mega rádió Körös 
Hírcentrum diáknaptár 
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vegzos-altalanos-iskolasok  7.tv  diáknaptár 

http://www.gyulatelevizio.hu/2018/09/12/palyavalasztasi-
diaknaptar-segiti-a-nyolcadikosokat/ gyula tv diáknaptár 

https://www.facebook.com/csabatv/posts/2183942558552693  csaba tv diáknaptár 

https://oroscafe.hu/2018/09/13/a-szeptemberi-
megyegyulesrol/  oroscafe 

megyegyűlésen 
történt 
beszámolóról 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/sikeres-
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elnökségi és 
pályázatok 

https://behir.hu/elnoksegi-ules-az-iparkamaranal  behir.hu  

elnökségi és 
pályázatok 
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https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/remekeltek-a-
megye-fiatal-szakemberei-budapesten-1523168/  beol.hu  euroskills b megye 

https://behir.hu/euroskills-aranyat-ero-bekes-megyeiek  behir.hu  euroskills b megye 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/magyar-es-a-roman-
uzletemberek-talalkoztak-1542737/  beol 

ro-hu kétoldalú 
konferencia 
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a-cel  behir.hu  
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is-van  

https://behir.hu/meszarosne-szabo-anna-ha-tanul-az-ember-
azzal-csak-tobb-lehet  behir.hu  mesteravató 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=490&v=9TGJ
D7Q-2nU  7.tv  mesteravató 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/mestereket-avatott-
a-bekes-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara-1596575/  beol.hu  mesteravató 

http://oroscafe.hu/2018/11/10/a-legujabb-mestereket-
koszontottek/  oroscafe mesteravató 

http://www.gyulatelevizio.hu/2018/11/13/erositi-a-
mesterkultuszt-a-kamara/ gyulatelevizio mesteravató 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-szakkepzes-
jovojerol-tartott-konferenciat-a-bmkik-1599502/  beol.hu  

szakképzési 
konferencia 

http://oroscafe.hu/2018/11/13/palyavalasztasi-vasarra-varjak-
az-erdeklodoket/ oroscafe páv előzetes 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/tobb-mint-szaz-
kiallito-vesz-reszt-a-palyavalasztasi-vasaron-1604248/  beol.hu  páv 

https://www.facebook.com/csabatv/videos/569898460131733
/UzpfSTEzNzcwMzk4MzkyNDI5NzM6MjIxODkyMDcxODM4O
DIxMA/  csabatv 

szakképzési 
konferencia 

http://www.gyulatelevizio.hu/2018/11/14/100-kiallito-
mutatkozott-be-a-palyavalasztasi-vasaron/  gyulatelevizio páv 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-palyaorientacio-
volt-az-esemeny-temaja-1619809/  beol.hu  

mfkb.pályaorientáci
ós 
konferencia,jövőkut
ató 

https://behir.hu/a-fiataloke-a-jovo-a-palyaorientacio-
fejlesztesen-dolgozik-az-iparkamara behir.hu  

mfkb.pályaorientáci
ós 
konferencia,jövőkut
ató 

https://behir.hu/a-fiataloke-a-jovo-a-palyaorientacio-
fejlesztesen-dolgozik-az-iparkamara 7.tv  

mfkb.pályaorientáci
ós 
konferencia,jövőkut
ató 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-jovo-
munkavallaloja-mobil-nem-lesz-allando-helyhez-kotve-
1638481/  beol 

jövőkutató előadása 
a jövő 
munkavállalóiról 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/elnoksegi-ulest-
tartottak-a-bekes-megyei-kereskedelmi-es-iparkamaraban-
1639558/  beol elnökségi ülés 

https://behir.hu/a-munkahelyek-biztonsagarol-is-szo-esett-az-
iparkamara-elnoki-ulesen  behir.hu  elnökségi ülés 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=404&v=u3-
DBg9YH1A  7.tv  elnökségi ülés 

https://www.facebook.com/csabatv/videos/307179206557335
/ csabatv elökségi ülés 

http://www.gyulatelevizio.hu/2018/12/06/a-kisebb-cegeknel-is-
legyen-kevesebb-a-munkahelyi-baleset/  gyula televízió elnökségi ülés 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-palyavalasztast-
segitette-a-gyszc-programja-1658059/  beol.hu  

MSZA előadása a 
GYSZCben - 
pályaorientáció 

   
- 104. Rádió 1-ben, közszolgáltatási szerződésben 151 alkalom  

 
- Csaba Rádiós, Mega Rádió (Orosháza, Gyula, Békéscsaba) nincs visszajelzés 
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http://www.gyulatelevizio.hu/2018/12/06/a-kisebb-cegeknel-is-legyen-kevesebb-a-munkahelyi-baleset/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-palyavalasztast-segitette-a-gyszc-programja-1658059/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-palyavalasztast-segitette-a-gyszc-programja-1658059/
http://beol.hu/


https://www.beol.hu/bekes/pr-cikkek-bekes/rekord-szamu-
indulo-szakmak-versenyen-1139961/  

beol éves keret 
2017ről maradék 

 https://bekesmatrix.hu/cikk/87202_elkezdodott_a_szakmak_v
ersenye  

bekesmatrix 
január 

 https://www.beol.hu/bekes/pr-cikkek-bekes/szechenyi-kartya-
segit-az-iparkamara-1151011/  

beol éves keret 
2017ről maradék 

 https://behir.hu/fogyasztovedelmi-bekelteto-testulet-segit-az-
iparkamara?utm_expid=146968801-
3.qDcULBDrQnuGNkxKu8Kq1A.0&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fbehir.hu%2F%3Fs%3Diparkamara behir éves keret  

 https://www.beol.hu/pr/fogyasztovedelmi-bekelteto-testulet-
segit-az-iparkamara-1171601/  

beol éves keret 
2017ről maradék 

 https://www.beol.hu/pr/vegyen-reszt-mesterkepzesben-az-
iparkamaraval-1178067/  

beol éves keret 
2017ről maradék 

 https://bekesmatrix.hu/cikk/87858_ingyenes_tanacsadasok_a
z_iparkamaranal  

bekesmatrix 
február 

 https://www.beol.hu/pr/ingyenes-szolgaltatasok-kamaranal-
1191849/  

beol éves keret 
2017ről maradék 

 https://www.beol.hu/pr/kotelezo-kamarai-hozzajarulas-
1222151/  

beol.hu 03.19. 
számlázva 

 https://bekesmatrix.hu/cikk/88136_kotelezo_kamarai_hozzaja
rulas_ho_vegeig_be_kell_fizetni  

bekesmatrix 
március 

 https://www.beol.hu/pr/szerezzen-mestervizsgat-az-
iparkamaranal-1240819/  beol.04.04. 

 
https://behir.hu/szerezzen-mestervizsgat-az-iparkamaranal  behir 04.05. 

 https://www.beol.hu/pr/szerezzen-mestervizsgat-az-
iparkamaranal-1240819/  beol 04.15. 

 https://behir.hu/mar-lehet-palyazni-a-magyar-kezmuves-
remek-cimre behir 04.13. 

 https://bekesmatrix.hu/cikk/88650_tajekozodjon_tanuljon_az_
iparkamaranal  

bekesmatrix 
április 

 https://www.beol.hu/pr/tajekozodjon-tanuljon-az-
iparkamaranal-1272175/  beol.04.27. 

 
osztálynapló BMHírlap 

  https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/remekul-
szerepeltek-a-szakmai-versenyen-a-megyei-diakok-1275737/  beol 05.01. 

szakmasztár 
fesztivál 

https://bekesmatrix.hu/cikk/89166_elismeresek_az_iparkamar
anal  

bekesmatrix 
május 

 https://behir.hu/tied-a-jo-palya-versenyt-szervezett-a-

megyei-iparkamara  behir.hu  

páyaorientációs 
verseny 

https://behir.hu/iparkamara-eloadas-az-online-

szamlazasrol behir.hu  

online számlázás 
előadás előzetes 

https://www.beol.hu/pr/iparkamara-eloadas-az-online-
szamlazasrol-1344600/  beol.06.14. 

online számlázás 
előadás előzetes 

https://behir.hu/remek-kezmuvesek-mindenki-a-

dontoben-meg-tobben-a-megyenapon  behir.08.24. 
kézművesek a 
Remek döntőjében 

https://www.beol.hu/pr/remek-kezmuvesek-mindenki-a-
dontoben-meg-tobben-a-megyenapon-1455336/  beol.08.24. 

kézművesek a 
Remek döntőjében 

https://bekesmatrix.hu/cikk/90215_remek_bekesi_kezmuvese
k/ 

bekesmatrix 
08.26. kézművesek ... 

https://behir.hu/euroskills-megyei-szemmel-4-

versenyzo-2300-latogato-iparkamarai-segitseggel  behir.hu  

 
https://behir.hu/ot-remek-bekes-megyei  behir.hu  

 

https://bekesmatrix.hu/cikk/90673_ot_remek_bekes_megyei/  

bekesmatrix 
09.27. 

kézműves remekek 
a megyében, sok 
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békési 

https://behir.hu/az-epitoipari-vallalkozasoknak-segit-a-tszsz  behir.hu  tszsz 

https://oroscafe.hu/2018/11/06/az-epitoipari-
vallalkozasoknak-segit-a-tszsz-x/  oroscafe tszsz 

http://www.newjsag.hu/2018/11/01/az-epitoipari-
vallalkozasoknak-segit-a-tszsz/  newjsag.hu  tszsz 

http://www.gyulatelevizio.hu/2018/10/30/az-epitoipari-
vallalkozasoknak-segit-a-tszsz/  gyulatelevizio.hu  tszsz 

https://bekesmatrix.hu/cikk/91199_videopalyazat_a_palyavala
sztas_jegyeben/  

bekesmatrix 
11.08. 

pályaválasztási 
vásárhoz 
videópályázat 

https://bekesmatrix.hu/cikk/91167_szakmakamion_bekescsab
an/  

bekesmatrix 
11.06. szakmakamiion 

https://www.beol.hu/pr/az-epitoipari-vallalkozasoknak-segit-a-
tszsz-1579490/  beol.hu  tszsz 

https://bekesmatrix.hu/cikk/91364_fiatalok_tietek_a_jovo  

bekesmatrix 
11.19. 

mfkb szakképzési 
konferencia 
előzetes 

https://bekesmatrix.hu/cikk/91363_sok_bekesi_az_elismertek
_kozott/  

bekesmatrix 
11.19. mesteravató 

https://www.gyulaihirlap.hu/122679-az-epitoipari-
vallalkozasoknak-segit-a-teljesitesi  gyulaihirlap.hu  TSZSZ 

   
- 104. Rádió - ben: 

 
6800 mp reklám 

Csaba Rádiós, Mega Rádió Orosháza, Gyula, Békéscsaba 
 

kb. 80 reklám 
elhangzás (kb. 
2500 mp) 

   
MESTEREK 

  https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/professzionalizmus-
hive-mesterokleveles-hamza-gabriella-1109711/  pincér Hamza Gabriella 

https://www.beol.hu/bekes-megyei-hirlap/bekes-megyei-
hirlap-kozelet/kamionoskent-dolgozott-de-ujra-visszatalalt-
szakmajahoz-1101705/  fodrász Kissné Kóra Ágnes 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/torok-jozsef-annyi-
szakmam-lesz-amennyire-csak-szukseg-van-1133381/  ács Török József 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szereti-szakmajat-
es-folyamatos-tanulasban-hisz-1134621/  gázszerelő Orbán Róbert 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/mesterkent-kuzd-
szakemberhiany-ellen-szabadkigyosi-komuves-1148749/  kőműves Bánfi László 

   https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-budapesti-
szakmasztar-fesztivalra-keszulnek-a-bekes-megyei-diakok-
1250323/  cukrász Nagy Zoltán  

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kiss-peter-
szakoktato-vallja-soha-nem-szabad-leallni-a-tanulassal-
1275555/  

autószerelő 
oktató Kiss Péter 
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2. számú melléklet 

 
 

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara külgazdasági programjai 2018. 
 

Esemény Dátum Helyszín 
Résztvevők 

száma 

VIENNA Autoshow 2018 2018. január 11. Bécs (AT) 46 

HORECA - SIRHA Budapest 2018 

Nemzetközi Pék - Cukrász - 

Élelmiszer és Szállodaipari 

Szakkiállítás 

2018. február 07. Budapest 18 

SALIMA 2018 Nemzetközi 

Élelmiszeripari Vásár 
2018. február 28. Brno (CZ) 38 

Wohnen & Interieur Lakberendezési 

Szakkiállítás - Bécs 
2018. március 13. Bécs (AT) 34 

ROHU 7 nyitókonferencia + projekt 

meeting 
2018. március 23. Nagyvárad (RO) 3 

Ipar Napjai Innovációs Kiállítás 2018. május 18. Budapest 17 

Közép-európai gazdasági fórum - 

autóipar 

EEN üzletember találkozó 

2018. május 24. Bécs  (AT) 7 

Novi Sad - Mezőgazdasági és 

Gépipari Kiállítás 
2018. május 16. Novi Sad (RS) 22 

Szabadka - Nemzetközi és 

Regionális Gazdasági Vásár 
2018. május 31. Szabadka (RS) 17 

Magyar- Szerb Gazdasági Fórum és 

Üzletember-találkozó 
2018.június 07. Békéscsaba 28 

Made With Italy Business Meeting 2018. június 19. Újkígyós 107 

Zrenjanini Gazdasági Fórum 
2018.augusztus 

29-30. 
Zrenjanin (RS) 4 

ROHU stand Agromalim Kiállításon 
2018. szeptember 

13. 
Arad (RO) 3 

MSV Gépipari Kiállítás 
2018. október 03-

05. 
Brno (CZ) 29 

ROHU külgazdasági konferencia 2018 október 18. Békéscsaba 120 

Automotive Hungary Kiállítás 2018. október 19. Budapest 12 

Összesen: 16 esemény   
505 

résztvevő 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. számú melléklet 
 

Az MKIK  Magyar- Román Tagozatának 2018. évi külgazdasági programjai 

 

MKIK Magyar- Román Tagozat évnyitó rendezvénye 

Békéscsabán, hagyománnyá vált, hogy minden évben megrendezzük a Magyar- Román 

Külgazdasági Konferenciát, melyet délután egy kétoldalú üzletember találkozó követ.  

Ebben az évben, mint a Tagozat évnyitóját  a külgazdasági rendezvényt több mint 120 fő 

részvételével 2018. január 25-én, Békéscsabán a Fiume szállodában szerveztük meg. A 

konferencián többek között előadást tartott Dunai Péter főtitkár úr is az MKIK külgazdasági 

stratégiájáról, továbbá előadások hangzottak el a magyar-román kétoldalú gazdasági 

kapcsolatokról, külgazdasági tevékenységekről, üzleti és befektetési lehetőségekről.  Délután 

Békés és Arad megyei kamarai megbeszélésre került sor Dr. Orosz Tivadar BMKIK és MKIK 

Magyar –Román Tagozat elnöke, illetve Gheorghe Seculici a Román KIK alelnök egyben az 

Arad megyei KIAK elnök urak között a jövőbeni kamarai gazdasági együttműködések 

kiszélesítése érdekében.  

 

Bukaresti Magyar-Román Üzleti Fórum Az üzleti fórum a Romániai Magyar Üzleti 

Egyesület, Magyarország Bukaresti Nagykövetsége és a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara Magyar- Román Tagozata közös szervezésében valósult meg a Jövő a 

sarkunkban című gazdasági konferencia és üzletember találkozó. Az eseményre 2018. 

február 22-23-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 23-án kerül 

sor Bukarestben az OK Oktatási Központban  több mint 120 fő részvételével, melynek 

lebonyolításához három nyelvű (hu, ro, en) tolmácsolás volt biztosítva. 

 

Confort Construct & Protect & Instal Nemzetközi építőipari szakkiállítás-2018. március 

8-11 Expo Center Arad. A kiállításon az MKIK Magyar- Román Tagozat egy 18 m² önálló 

közös magyar kollektív információs stand keretében biztosított megjelenést a magyar 

vállalkozások részére. 

 

GastroPan Expo 2018. április 19-22.  Hotel President kiállítási központ. Pék – cukrász-

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

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

 

Agraria Expo 2018. április 19-22. Kolozsvár mellet Jucu (Nemeszsuk) ipari övezetében 

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

kolozsvári kiállításon közel 240 nm területen  megjelenő 16 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. A kiállítást és annak párhuzamos rendezvényeit igen 

sok magyar cégvezető, illetve képviselői látogatta 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. 

 

EDU2JOB 2018. az Arad Megyei Kereskedelmi, Ipari és Agrárkamara 2018. április 26-27 



között EDU2JOB nemzetközi oktatási és foglalkoztatási rendezvényt szervezet 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 

is. 

 

 

Csík Expo 2018. május 24-27. 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. A kiállítást és annak párhuzamos rendezvényeit igen sok 

magyar cég vezetöi, illetve képviselői látogatta meg, információt, partnerkeresést és egyéb 

közvetítést és útbaigazítást kérve a kollektív információs standon.  

 

Agromalim & Smart Pack Expo 2018. szeptember 13-16. Expo Arad International. 

Tagozati megjelenés egy önálló információs standon. 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. A kiállítást és annak párhuzamos rendezvényeit igen sok 

magyar cég vezetöi, illetve képviselői látogatta meg, információt, partnerkeresést és egyéb 

közvetítést és útbaigazítást kérve a kollektív információs standon 

 

Marketing Villanások Gazdasági konferencia és üzletember találkozó Kolozsváron, 

2018. szeptember 20-21 között.  A rendezvény a Romániai Magyar Üzleti Egyesület, 

Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa, MKIK Magyar –Román Tagozat és a Kolozsvári 

RMKT közös szervezésében valósult meg. 

 

Őszi Vásár- elnevezésű általános nemzetközi kiállítás és vásár 2018. október 4-7 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. 

 

Békéscsabai Külgazdasági Konferencia. Nagy érdeklődésre való tekintettel az idén ősszel 

is megrendeztük a Magyar- Román Külgazdasági Konferenciát és üzletember találkozót.  

A külgazdasági rendezvényt 2018. október 10-én (szerda) délelőtt 10 órai kezdettel 

Békéscsabán a Fiume szállodában került megszervezésre. A konferencián az MKIK 

részéről előadást tartott Dunai Péter főtitkár úr is a magyar kamara külgazdasági 

tevékenységéről. Továbbá előadások hangzottak el határon átnyúló pályázatokról, adózással 

és cégalapítással kapcsolatos változásokról a Kárpát-medencei és további romániai 

területeken a magyar vállalkozások kereskedelmi kapcsolatainak kiépítése az export 

növelése és egyéb gazdasági kooperációk létrehozása érdekében. A konferencia után 

kétoldalú kamarai megbeszélések zajlottak az Arad és Békés megyei kamarák elnök urai 

között melyen Dr. Orosz Tivadar elnök úr tájékoztatta aradi kollegáját a közelmúltban 

Budapesten sikeresen megszervezet és lebonyolított EuroSkills 2018 európai szakmai 

versenyről.   

 

Kolozsvári Magyar- Román Üzleti Fórum. Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa, 

Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat 

Nonprofit Kft. kolozsvári regionális képviseleti irodája, partnerségben a Kolozs Megyei 

Tanáccsal és az MKIK Magyar- Román Tagozatával idén immár 6. alkalommal szervezte 

meg az üzleti fórumot, melynek célja a magyar-román gazdasági együttműködési 

lehetőségek feltérképezése és dinamizálása, valamint konkrét üzleti lehetőségek 

beazonosítása. 



A rendezvényre 2018. november 23-án (pénteken) 14:00 órai kezdettel került sor a 

kolozsvári Arena stadion emeleti konferenciatermében. A Fórum két fő témájául idén a 

főszervező a sportgazdaságot, valamint az információs és kommunikációs technológiákat 

(ICT) választotta, a két ágazatban tapasztalt fejlődésről, valamint a magyar-román 

együttműködési lehetőségekről panelbeszélgetések keretében kaphatnak az érdeklődők 

tájékoztatást. A témákat érintő szakmai előadásokat követően a vállalatok részére B2B 

találkozók kerültek megszervezésre, a rendezvény pedig egy kötetlen beszélgetéssel 

egybekötött állófogadással zárult. A Tagozat felhívása alapján, a rendezvényen számos 

hazai cég és intézmény képviselői vettek részt. 

 

 

          4. sz. melléklet 
 

 

Széchenyi kártya értékesítési statisztika Békés megyében 2018.01.01-2018.12.31 

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 1 17 11 3 3 2 3 1 41   

odaítélt                 0 39 

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 
 

3 8 5 3 1 7 
 

27   

odaítélt         0 23 

elutasítva         0 4 

%-os arány           85 

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  1 3 2  1 2 1 10   

odaítélt                 0 9 

elutasítva                 0 1 

%-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 58 27 17 9 7 11 6 139   

odaítélt                 0 125 

elutasítva                 0 14 

%-os arány                 0 89 

Sberbank 
50-100 

mFt 
11-50 
mFt 

6-
10Mft 

5 
Mft 

4 Mft 
3 

Mft 
2 

Mft 
1 Mft 

összes 
igénylés 

jóváhagyott 

igényelt kártya  2 1   
 

  3   

odaítélt          3 

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  3 2 
  

3  1 9   

odaítélt          8 

elutasítva          1 

%-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   

odaítélt          1 



elutasítva          0 

%-os arány          100 

 

 

 

 


