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Beszámoló a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2019. 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 2019-ben nem érkezett panasz. 

A fogyasztói jogviták intézésére a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által 

működtetett 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 2019. évben 281 beadvány érkezett, ez 14 %-kal több, mint a 

megelőző évben. 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: 3 esetben felek közötti megállapodás 

történt, 47 egyezség született, valamint 32 ajánlás, és 89 kérelem visszavonás alá került a 

fogyasztó által, mivel a gazdálkodó szervezet az eljárásról való tudomás szerzés után önként 

teljesített. 30 esetben történt elutasítás, kérelem megalapozatlansága 13 alkalommal 

fordult elő. 35 esetben az eljárás folytatása lehetetlen volt, mert a fogyasztó nem tudta 

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

25 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 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. 2019. évben minden páros 

héten pénteki 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 

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

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

aki megkereséssel él a Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya felé, aki hatáskörében bírsággal 

sújthatja a vállalkozást. Ezzel a jelentési kötelezettséggel 2019. évben nem élt a békéltető 

testület elnöke. 

 

2019. szeptember elsejétől hatályba lépett a fogyasztóvédelmi törvény módosítása, 

amely a békéltető testületek működésével kapcsolatban több, alapvető módosítást vezetett be. 

 

A törvénymódosítás egyik legfontosabb újítása, hogy megváltoztatta a békéltető 

testületek eddigi fogalmát. Az új definíció szerint a békéltető testületek már nem a megyei 

(fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő testületek, hanem a kamarák által 

működtetett, szakmailag független testületek.  

 

A másik lényeges változás, hogy a területileg illetékes kamarák – így a Békés Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara - álláspályázatot írnak ki, összegyűjtik az érvényes pályázókat, 

mint jelölteket és abból a tagokra vonatkozóan egy-egy listát, rangsort állítanak össze, 

amelyeket a pályázat érvényes lezárását követő nyolc napon belül felterjesztenek az MKIK 

részére. Az MKIK a területi kamarák előzetes értékelését véleményezi – akár külön sorrendet 

is megállapíthat a tagok vonatkozásában –, majd az összes érvényes pályázatot – kamarai és 

MKIK értékeléssel –, nyolc napon belül felterjeszti a fogyasztóvédelemért felelős miniszternek. 

A békéltető testületi tagokat a pályázók közül a fogyasztóvédelemért felelős miniszter választja 

ki, azonban a kiválasztást követően a megbízásukat a területileg illetékes kamarától kapják meg. 

 

A békéltető testületi elnökök kiválasztása is a tagokhoz hasonlóan zajlik. A békéltető 

testületi tagjelöltek közül az illetékes kamara a békéltető testületi elnöknek javasolt tagokat, 

azok előzetes értékelését, rangsorolását követően megküldi az MKIK részére, aki azt 

véleményezi – akár külön sorrendet is megállapíthat a jelöltek vonatkozásában – és továbbítja 

a fogyasztóvédelemért felelős miniszter részére. A békéltető testületi elnököt a jelöltek közül a 

fogyasztóvédelemért felelős miniszter választja ki. A kiválasztást követően azonban az elnököt 

az MKIK bízza meg vagy alkalmazza három évre, mivel a tevékenységét munkaviszony vagy 

megbízási szerződéses jogviszony keretében láthatja el.  

 

Szeptember első hetében – tekintettel arra, hogy a hatályos szabályozás szerint a 

békéltető testületi tagok megbízásának lejártát megelőző 120 nappal meg kell indítani a 

pályázati eljárást – valamennyi területi kamara kiírta a békéltető testületi tagokra, illetve 

elnökökre vonatkozó pályázatot. A kiírást nem csak a helyi lapokban, kamarai fórumokon 

jelentették meg, hanem olyan országos álláskeresési portálon is. Ezt követően kell a 

kamaráknak a beérkező pályázati anyagokat véleményezni, rangsorba állítani, majd az összes 

érvényesen benyújtott pályázati anyagot, értékeléssel együtt felterjesztenie – a pályázati eljárás 

lezárultát követő nyolc napon belül – az MKIK részére.  

 

A módosítás fontos változást hozott a testületi tagok létszáma tekintetében is, mivel 

azt – fő szabályként – testületenként legalább öt főben határozta meg. A testületi tagok 

legmagasabb számát a területileg illetékes kamara javaslata alapján a fogyasztóvédelemért 

miniszter egyetértésével az MKIK határozza meg. A békéltető testületi tagok megbízását 

követően megalakul a békéltető testület. A békéltető testület megbízatása három évre szól, 

azonban a tagok a mandátumuk lejártát követően újra pályázhatnak. Továbbra is érvényben 

marad ugyanakkor az az előírás, hogy a békéltető testület megalakulásakor legfeljebb a testületi 

tagok fele lehet olyan személy, aki az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. A békéltető 

testület tagjai a tevékenységüket megbízási szerződés keretében látják el. 

 

 

 



Módosul a testületek eljárására vonatkozó szabályozás is annyiban, hogy a jövőben fő 

szabály szerint a testületi tag egyedül jár el, azonban csak akkor, ha felsőfokú jogi vagy 

közgazdasági végzettséggel rendelkezik. Ha azonban az ügy megítélése bonyolult vagy azt 

bármelyik fél kéri, akkor továbbra is három tagú tanácsban kell eljárnia a békéltető testületnek. 

 

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége a pályáztatás lezárását 

követően a BMKIK mellett működő Fogyasztóvédelmi Békéltető Testület létszámát 18 főben 

határozta meg, a tagok, valamint az elnök személyére tett javaslatot felterjesztette az MKIK 

részére. A fogyasztóvédelemért felelős miniszter a BMKIK elnökségének felterjesztését 

mindkét esetben jóváhagyta, ezt követően állt fel az új Fogyasztóvédelmi Békéltető Testület 

Békés megyében. 

 

 

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 

tanulmányutakon (mind belföldön, mind külföldön) és hozzájuthatnak díjtalan tanácsadáshoz. 

A gazdálkodó szervezetek számára nyújtott pályázati tanácsadásaink eredményeként nyertes 

pályázatokkal 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, 

Európai Uniós ügyekben 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.), napi kapcsolattartás a 

Magyarországon működő külföldi kamarákkal (például:Német- Magyar, Francia- Magyar 

Kereskedelmi Kamara). A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamarával kötött megállapodás 

alapján a szervezet magyarországi Információs Pontjaként működünk. 

 

 

 



 

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 2019-ben a kamarai kommunikációban változatlan célunk volt a Békés Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységének ismertté tétele a megye lakossága, szűkebben 

pedig a vállalkozások körében. Pontosabban az elmúlt években elindított kommunikációs 

stratégia mentén kialakult folyamat és rendszer működtetését tekintettük feladatunknak.  

 

 Célközönségünket változatlanul a bevált felületeken érjük el: a saját honlapon, 

közösségi oldalunkon (www.facebook.com/bmkik.bekescsaba), a megyei nyomtatott sajtón, a 

hírportálokon, rádiókon, helyi televíziókon keresztül és ezek közösségi oldalain. 

 

Az elmúlt évek munkájának érezhető a hatása, hogy a megyei média hiteles és fontos 

hírforrásnak tekinti kamaránkat. Jó az együttműködés minden sajtóorgánummal, 

eseményeinkre szóló meghívásainknak eleget tesznek, beszámolnak rendezvényeinkről, kiadott 

közleményeinket megjelentetik. 2019-ben már természetes volt, hogy egy-egy témában, a 

gazdasági életet érintő változást követően megkerestek bennünket, hogy megírhassák a kamara 

véleményét, amely fontos előrelépésnek számít. Az együttműködés sikerességét mutatja, hogy 

bizonyos projektjeinkben együttműködő partnereink voltak, pl. a pályaorientációs megyei 

versenyünknek szakmai zsűrijét és média-támogatását is adta a két nagy megyei internetes 

hírportál (beol.hu, behir.hu). 

 

Folyamatosan frissülő tartalommal szolgálja a tájékoztatást a Békés Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara honlapja. A weboldalon a vállalkozókat érintő fontos információk 

elérhetők: általános gazdasági hírek, tudnivalók. Továbbá rendezvények, kiállítások 

jelentkezési lapjai, amelyek elektronikus úton történő letöltése és visszaküldése is lehetséges. 

A honlap formai, technikai megújítása időszerű (pl.: mobiltelefonon olvashatóvá tenni). 

 

 

 



A nyilvánosság biztosítása változatlanul két 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 nagyobb városokban a helyi médiának az adott témakörben a 

településre vonatkozó helyi adatokat adjuk meg, a teljes megyei vonatkozásokon túl. 

 

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. 2019-ben a dokumentált megjelenésünk az előző évhez hasonlóan 300 fölött 

alakult. Az összesítés nem tartalmazza az egyes olyan kampányok megjelenéseit, amelyek 

mellé céltámogatás társul (pl.: TSZSZ, RO-HU projektek), továbbá a fizetett rádiós 

megjelenések listáját. Média megjelenéseinket a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2019-ben több mint 597 olyan külpiaci 

rendezvényt szervezett, amelyen 14.581 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 Tagozatok által 

megszervezett külgazdasági rendezvények számát tekintve az első, a rendezvényeken rész 

vett vállalkozások számát illetően a szerényebb második helyen végzett. 

 

Kamaránk 2019-ben ismét kiemelkedően sok projektben vett részt, számos kiállításra 

eljutottak vállalkozóink. A nemzetközi programtervben megfogalmazottak szinte kivétel nélkül 

megvalósultak, minden esetben külső forrást vettünk igénybe a kamarai finanszírozás mellett. 

Fő célunk a kamarai tag vállalkozások helyzetbe hozása külföldön, a megfelelő 

külkereskedelmi partner megtalálása, az exporthoz vagy importhoz szükséges információk 

rendelkezésre bocsátása.  

 

Kiemelt projektjeink között külön is meg kell említenünk a román-magyar határmenti 

projektjeinket. A ROHU-7 pályázatunk a természeti örökség védelme tárgykörében az év 

során számos megjelenésre adott lehetőséget itthon és Romániában egyaránt. A projekt 

végrehajtása során nemzetközi kiállításokon mutatkozott be a kamara Aradon és Nagyváradon 

saját kiállítói standdal, valamint kiállítási standunk volt a békéscsabai kolbászfesztiválhoz 

kapcsolódó nemzetközi élelmiszeripari kiállításon is. E mellett szakmai konferenciákat 

szerveztünk 2 alkalommal Békéscsabán, és részt vettünk a projekt partnerek konferenciáin, 

Nagyváradon, illetve Szarvason.  

 

A „Határokon átnyúló hálózat a szakmai karrierfejlesztés támogatására a 

határmenti térségben” című másik nyertes projektünk elsősorban a pályaorientációra 

fókuszál. Azoknak a tanulóknak, akiknek a tanulmányi eredményei nem teszik lehetővé az 

egyetemi felvételit, szakma nélküli, potenciális munkanélkülivé válhatnak, vagy ha találnak is 

munkát, csak olyat tudnak elvállalni, amihez nem kell szakképesítés. Eközben a jelenlegi 

munkaerő-piaci helyzetben jó minőségű szakemberekre/szakmunkásokra van szüksége a 

cégeknek és a gazdaságnak. Célunk, hogy megfelelő pályaorientációs tevékenységekkel a 

célcsoportot a Magyarországon német mintára kialakított duális szakképzés felé tereljük, 

valamint megismertessük az abban rejlő lehetőségekkel. A projekt keretén belül szakmai 

konferenciákra, és a középiskolai helyszíneken fórumok kerültek, illetve kerülnek 

megszervezésre a projekt 2 éves futamideje alatt. Az iskolai kitelepülést segíti, hogy 

beszereztünk egy 9 személyes minibuszt, amellyel ún. mozgó tanácsadói helyet tudunk 

biztosítani. Fejlesztés alatt van egy közös weboldal illetve szoftver kifejlesztése. 

Tevékenységeinket kiterjedt média megjelenésekkel népszerűsítjük. Ennek egyik eleme lesz a 

hamarosan elkészülő Youtube kampány videó sorozat. 



 

A 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 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 Tagozat legkiemelkedőbb rendezvénye 2019 novemberében az MKIK Magyar- 

Román Tagozat megalakulásának 20 éves évfordulója alkalmából szervezett ünnepség volt. 

A több mint 120 fős jubileumi ünnepségen részt vett Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, 

a rendezvény fővédnöke, Dr. Parragh László, az MKIK elnöke és Dunai Péter főtitkár, a két 

ország nagykövetei, főkonzul és konzul, területi kamarák elnökei, főtitkárai, országgyűlési 

képviselők, a kormányhivatal képviselői, megyei közgyűlés elnöke, polgármesterek, vállalkozó 

szövetségek elnökei, közintézmények és hivatalok vezetői, magyar és romániai 

cégtulajdonosok és vállalkozók. 

 

A gesztorálásunkkal működő MKIK Magyar- Román Tagozat külgazdasági programjait 

a 2. 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 2019-es évben is saját standdal vettünk részt 

a kiállításokon, ahol a szolgáltatásainkat népszerűsítettük a vállalkozók számára személyre 

szabott tanácsadással és ajánlatokkal, valamint bemutatkoztak a 2019-ben „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 az EUROCHAMBRES (Kereskedelmi Kamarák Európai Szövetsége, 

Brüsszel) szervezetek munkájában, és figyelemmel kísérjük a projektjeiket.  

 

 



A 2006-ban megnyitott magyar kamarai állandó képviselet Brüsszelben sajnos már 

csak egy 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, de a források szűkössége miatt a költségtakarékos 

üzletmenet elsődleges. 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. 

2019. évben 519 darab vállalkozás kérte a regisztrációját, közel 25%-kal többen, mint az előző 

évben. 2019. évben kamaránk munkatársa a Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály munkatársaival közösen 35 esetben helyszíni ellenőrzésen vettek 

részt. 

 

 

2019-ben a kamarai szakképzési feladatok ellátásához szükséges finanszírozást az 

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

 

2019 a meglévő kamarai közjogi feladatok ellátásával, ugyanakkor a Szakképzés 4.0 

Kormányprogram megvalósításának várakozásában telt. Elkészült az új szakmajegyzék, az új 

törvény októberben látott napvilágot, a végrehajtási rendeletnek a tervezete született meg. 

 

A tanulószerződések gondozása és a tanulószerződéses tanulóképzés felügyelete, 

valamint az együttműködési megállapodások ellenjegyzése a kamara szakképzési feladatok 

között prioritást élvez. 2019-ben a tanulószerződéseink számának átlaga: 1.867 db, ez a szám 

az előző évihez képest csekély csökkenést mutat, melynek oka a tanulólétszám csökkenése, 

valamint a kifutó szakképesítések (pl. vendéglátó eladó) miatti csökkenés. 

A tanulószerződések 81%- a érintett a kamarai garanciavállalásban, 2018-ban ez az arány 

76,5%, 2017-ben 75%, 2016-ban 81% volt. 

 

Az arányszámok azt mutatják, hogy az előző évvel szemben nőtt a szakközépiskolai 

szakképesítésekben kötött tanulószerződések száma és jelentősen csökkent az érettségi után a 

szakképzésbe érkezők és abban tanulószerződést kötők létszáma. 

 

Általánosságban megállapítható, hogy a garanciavállalásból adódó tanulószerződés 

szám növeléséhez Békés megyében rendelkezünk elegendő számú külső gyakorlati 

képzőhellyel.  

 



A 2019/20 tanévre kihirdetett Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj alapján Békés 

megyében 684 tanuló részesül rendszeres havi juttatásban (ebben az agrár szakképesítések nem 

szerepelnek). Ez a tanulószerződéssel rendelkezőknek a 38%-a. Ez a szám + 5%-os emelkedést 

mutat a tavalyi évi létszámokhoz képest. 

 

Tanulószerződéses tanácsadóink létszáma: 6 fő, akik folyamatosan tartják a kapcsolatot 

a gyakorlati képzésben aktív gazdálkodó szervezetekkel. 

 

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 319 

vizsgabizottsági tag szerepel. 2019-ben a rendelkezésre álló statisztikáink alapján 610 db 

komplex szakmai vizsga került lebonyolításra 5914 vizsgázó bevonásával. 2 alkalommal 

tartottunk a szakmai vizsgaelnökök és vizsgabizottsági tagok részére jogi és tanügyi 

továbbképzést. 

 

A gyakorlati képzőhelyek komplex ellenőrzése szakképzési feladataink harmadik 

területe. Gyakorlati képzőhelyek országosan egységes szempontok szerinti ellenőrzése folyik e 

tevékenység keretein belül. 2019-ben összesen 359 ellenőrzést folytattunk. Az ellenőrzéseket 

44 fő kamarai és 67 fő iskolai szakértő bevonásával bonyolítottuk le. Az ellenőrzések 

megoszlása: bevezető ellenőrzés: 95 db, köztes ellenőrzés: 264 db. Az ellenőrzések során súlyos 

hiányosságokat nem tapasztaltunk.  

 

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 2019-ben is 

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

felkészítését. A felkészítésen 20 fő és az azt követő vizsgán 19 szakértő vett részt. A 

könyvelők részére (30 fő) immár második alkalommal tartottunk képzést, tudván azt, hogy a 

gyakorlati képzés adminisztratív feladatai az ő vállukon vannak.  

 

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. 2019-ben összesen 26 szakképesítésben 83 szintvizsgán 662 tanuló tett szintvizsgát. 

 

 A 2019. évi Támogatási Szerződés 45 fő mestervizsgára való felkészítésére és 

mestervizsgáztatására nyújtott forrást. 6 szakmában szerveztünk felkészítő tanfolyamot és 

vizsgát (autószerelő, járműfényező, ács-állványozó, cukrász, hűtő-, klíma és hőszivattyú 

berendezés szerelő, gázfogyasztó berendezés és csőhálózat szerelő). A támogatott létszám 

mellett 107 fő szerzett mesterlevelet önköltséges áron. Ez a megemelkedett létszám azt 

mutatja, hogy a mestercímnek kialakult a presztízse, minőséget jelent a helyi gazdasági életben. 

Az előző évhez hasonlóan elkészítettük a Mesterlevél 2019. című könyvünket, amely bemutatta 

az ez évi mestereinket és szakmai oktatóikat. A könyv őket mutatja be, de pályaorientáló céllal 

is készült, hiszen egészen közel hoz sorsokat, életutakat, döntéseket. 2019 novemberében a 

mesterleveleket egy ünnepélyes mesterlevél átadó rendezvényen adtuk át a mestereknek. 

2019-ben második alkalommal nyújtottunk át arany-, ezüst-, és bronzkoszorús 

mesterleveleket kategóriánként 5 mesternek, akik szakmai munkásságukkal meghatározó 

jelleggel járultak hozzá térségünk gazdasági fejlődéséhez és a tanulóképzéshez, a szakmai 

utánpótlás neveléséhez. 

 



A kamarai gyakorlati oktatói képzés új kamarai közjogi feladatunk. Törvényi háttere: 

2019. szeptember 1-jétől csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakember 

foglalkozhat tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben, kivéve, ha a szakképzési törvény 

31. § (3) bekezdésében leírt mentességében nem részesül (mestervizsgával rendelkezik; 

szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves szakirányú 

szakmai gyakorlattal; vagy szakirányú szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel valamint 

legalább 5 éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik; hatvanadik életévét betöltötte). A 

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8 gyakorlati oktatói képzési csoportot indított 

összesen 180 fővel. 7 csoport a maximális 24 fővel, 1 csoport pedig 12 fővel indult el. A 

csoportok összetétele heterogén volt, különböző cégektől, különböző szakmákból voltak 

résztvevők, legjelentősebb létszámban kereskedelmi és egészségügyi ágazatból. Az on-line 

vizsgán volt 3 fő pótvizsgázó, a gyakorlati vizsgát viszont minden gyakorlati oktató az első 

alkalommal sikeresen teljesítette. 

 

Országos szakmai versenyek (OSZTV, SZKTV): 2019-ben az on-line regisztrációs 

rendszerbe 36 szakképesítésben összesen 595 tanuló lett bejelentkeztetve a területi elődöntőre. 

Az írásbeli elődöntőkön összesen 559 tanuló 

- OSZTV: 221 fő 13 szakmában;  

- SZKTV: 338 fő 15 szakmában vett részt. 

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

Az 559 tanulóból 14 szakmában összesen 29 tanuló jutott tovább az előválogatókra, ez a 

résztvevők 5,18 %-a. Az előválogatóról 10 szakképesítésben (ács, cukrász, épületgépész 

technikus, kárpitos, kőműves és hidegburkoló, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, 

magasépítő technikus, szakács, vendéglátásszervező, női szabó) 16 tanuló jutott tovább a 

döntőre. A kőműves és hidegburkoló szakképesítésű tanuló kivételével valamennyi döntőbe 

jutott versenyző a Békéscsabai Szakképzési Centrum tanulója volt. Az összes döntőbe jutott 

Békés megyei tanuló az első hat hely valamelyikén végzett. Ezekkel a helyezésekkel a 

Békéscsabai Szakképzési Centrum Magyarország egyik legeredményesebb szakképző 

intézménye címet tudhatta magáénak. Külön kiemelendő, hogy a versenyzők mintegy 20%-

a elérte a 60%-os eredményt, ezáltal ötös érdemjeggyel felmentést kapott az írásbeli szakmai 

vizsga letétele alól. Az SZKTV-OSZTV budapesti döntőjére, azaz a Szakma Sztár Fesztiválra 

Békés megye érdeklődő általános és középiskoláiból 440 fő részvételét szerveztük meg, 

melynek nagyon pozitív volt a visszhangja. 

 

Pályaorientáció területén az előző évek sikerei alapján szélesíteni kívántuk azon tanulók 

körét, akikhez el akarjuk juttatni információinkat, egy-egy innovatív elemmel bővíteni kívántuk 

szolgáltatási palettánkat és azt terveztük, hogy partnereink körében megszilárdítjuk 

prioritásunkat a sok pályaorientáló szervezet között. 

Az iskoláktól érkező felkérések, megkeresések, egyeztetések növekvő száma is azt mutatja, 

hogy pozitív Kamaránk megítélése. Idén 10 új iskolával sikerült eredményes kapcsolatot 

kialakítanunk. 21 db szülői értekezletet és 47 db osztályfőnöki órát tartottunk. Az iskolák 

szívesen fogadnak minket, minden pályaorientációs tevékenységünkkel kapcsolatban pozitív 

visszajelzéseket kapunk. 

Az üzemlátogatásainkat segítő cégek, gazdálkodó szervezetek - köszönhetően a már korábban 

kialakított jó kapcsolatnak - szívesen fogadják az általános iskolás gyermekeket, tapasztalataink 

szerint egyre jobban látják a látogatások fontosságát, hasznosságát. 691 gyermek bevonásával 

74 db üzemlátogatást szerveztünk. Az iskolák nagyon hasznosnak tartják, hogy az 

üzemlátogatások során valós képet kapnak tanulóik a munka világáról, hiszen ezirányú 

ismereteik nagyon hiányosak. 

Idei évünk kiemelt teljesítményeként értékeljük, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalának ifjúsági referensével kialakult partnerkapcsolatunknak 

köszönhetően meghívást kaptunk a helyi ifjúsági koncepciót aktualizáló pályaorientációs 

munkacsoportba. A Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási és Foglalkoztatási 

Főosztálya két pályaorientációs programjának – Pályaválasztási Vásár, Pályaválasztási Családi 

Nap - megvalósításába is bevonta kamaránkat. Folyamatos a kapcsolattartásunk a Pedagógiai 

Szakszolgálattal is.  



Alapító tagja vagyunk a Békés Megyei Kormányhivatal által létre hozott Pályaorientációs 

Kerekasztalnak. 

2019-ben másodszorra rendeztük meg 5. és 6. osztályosok számára a 3fordulós 

szakmaismereti vetélkedőnket. Innovatív rendezvényünk volt a tematikus: nyári egészségügyi 

tábor felső tagozatos tanulók számára, amit a Békés Megyei Központi Kórházzal közösen 

szerveztünk meg, a Szakmavilág kamion Road show, ahol VR szemüvegekkel repítettük a 

tanulókat a munka virtuális világába és a JóPálya Karácsony, ahol a Csaba Centerbe vittük 

Pepper robotot és az ő segítségével hívtuk fel a látogatók figyelmét a szakképzés változásaira. 

 

A BMKIK Szakképzési Bizottsága 2019-ben 10 ülést tartott. A Bizottság megalkotta és 

az Elnökség elé terjesztette az „Év Gyakorlati Oktatója” díjat és annak részletes szabályzatát, 

megrendezte a szakképzési Diákfórumot az egészségügyi, az építőipari, valamint a turisztikai 

szakmák tanulóinak, meghirdette a ”Kiváló Gyakorlati Képzőhely” pályázatát. A Bizottság 

állandó feladata a szakértői, vizsgabizottsági tagi névjegyzékbe történő felvételi kérelmek 

elbírálása is. A 2019-es ciklusban 18 fő pályázatát fogadta el, 2 esetben kért hiánypótlást, illetve 

2 pályázatot utasított el.  

 

Az MFKB elnökének, valamint a Bizottság tagjainak mandátuma 2018. október 30-án 

lejárt, viszont a Békés Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2019-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, a szakmaszerkezeti döntésekhez viszont már nem tett 

javaslatokat. Az MFKB 2019-ben két alkalommal tartott munkaértekezletet, az elsőn előadást 

szervezett „Munkavállalói és munkaadói igények a generációs ismérvek jegyében” címmel, 

második – s egyben utolsó - ülésén áttekintette az RFKB- k és az MFKB- k munkáját, 

összegezte az elért eredményeket. 

 

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 2019. évben is zavartalanul folyt. 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.  

 

Az éves ügyfélforgalom jelentős emelkedést mutat. A 306 db beadott igénylésből az 

előminősítés során elutasításra került 22 db, a befogadott igénylések száma 284 db volt. 2019. 

évben a létrejött hitelügyletek száma 210 db volt. A bankok által kihelyezett hitel összege 

2019. évben 2,82 milliárd Ft, amely az előző évhez képest minimális emelkedést mutat (2018. 

év: 2,79 milliárd Ft). A Széchenyi Kártyás ügyfelek leginkább hosszabbítási kérelemmel 

keresik meg irodánkat, bár a 2019. 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 2019. 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. 



 

1. számú melléklet 

 
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara külgazdasági programjai 2019. 
 

Esemény Dátum Helyszín 
Résztvevők 

száma 

VIENNA Autoshow 2019 2019. január 9-10. Bécs (AT) 41 

TOP TRAVEL EXPO Nagyvárad 

 
2019. február 1-3. Nagyvárad 3 

Utazás Kiállítás Budapest 2019  2019. február 21-22. Budapest 32 

Wohnen & Interieur Lakberendezési 

Szakkiállítás - Bécs 
2019. március 12-14. Bécs (AT) 34 

Gastropan kiállítás 2019. március  28. Arad (RO) 33 

Erasmus+ szakmai tanulmányút 2019. április 06-14. Rimini (IT) 10 

Novi Sad - Mezőgazdasági és 

Gépipari Kiállítás 
2019. május 13. Novi Sad (RS) 32 

Ipar Napjai Innovációs Kiállítás 

Hungexpo 
2019. május 16. Budapest 15 

Szabadka - Nemzetközi és 

Regionális Gazdasági Vásár 
2019. május 30. Szabadka (RS) 17 

ROHU 331 nyitókonferencia + 

projekt meeting 
2019. július 05. Békéscsaba 120 

ROHU stand Agromalim Kiállításon 
2019. szeptember 

12-15. 
Arad (RO) 30 

Salon International kiállítás 2019. október 04-08. London (UK) 8 

MSV Gépipari Kiállítás 2019. október 09-10. Brno (CZ) 29 

Automotive Hungary Kiállítás 2019. október 17. Budapest 12 

ROHU magyar-román konferencia 2019. október 29. Békéscsaba 120 

Összesen: 15 esemény   
536 

résztvevő 



 

2. számú melléklet 
 

 

Az MKIK Magyar- Román Tagozat 2019. évi külgazdasági programjai 

 

Kamarai tagozatunk keretén belül az eltelt 20 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 az 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, kiállítások és külgazdasági 

programok hathatósan segítik a magyar termékek minél nagyobb volumenű exportra jutásának 

a lehetőségeit. 

 

2019. február 20. Békéscsaba Románia Bákó Megyei Önkormányzat részéről egy 11 fős 

delegáció fogadása a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál. A küldöttség érdeklődése 

a kamarai, magyar-román partneri együttműködés és esetleges minőségirányítási 

tevékenységről. A moldovai küldöttséget Dr. Orosz Tivadar elnök, Tóth Zsolt titkár és Rák 

János tagozati titkár fogadta. 

 

2019. február 21-22. Bukarest Gazdasági konferencia és üzletember találkozó. Február 21-én 

este az RMÜE Magyarország Bukaresti Nagykövetségével, a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara Magyar- Román Tagozatával és a Romániai Magyar Közgazdász Társaság 

Bukaresti kirendeltségével közösen díszvacsorát szervezett Magyarország bukaresti 

nagykövetének rezidenciáján. A vendégeket köszöntötte Zákonyi Botond Magyarország 

Bukaresti nagykövete. A következő napon 2019. február 22-én az RMÜE, Magyarország 

Bukaresti Nagykövetsége, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar- Román Tagozata és 

a Romániai Magyar Közgazdász Társaság Bukaresti kirendeltségének társszervezésében 

gazdasági konferenciát tartott a bukaresti CARO Hotelben. A rendezvényt a Romániai Magyar 

Üzleti Egyesület elnöke, a konferencia moderátora, Diósi László, valamint Rák János Zoltán, a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar- Román Tagozatának titkára nyitották meg. 

 

2019. március 28-30. Arad A GastroPan Kiállítás Délkelet-Európa legnagyobb szakmai 

kiállítása Romániában. Európa egyik legdinamikusabban fejlődő országaként, a romániai piac 

számos üzleti ágazatban fejlődést mutat, ezek közül a legdinamikusabban növekvő ágazatok a 

cukrász-, sütő- és vendéglátóipar. A 2019- es kiállítás új helyszínét közel 20.000 látogató 

tekintette meg, hogy találkozzanak a 132 kiállítóval, akik 22 országból hozták el 

technológiáikat, alapanyagaikat és a legújabb nemzetközi trendeket, hogy bemutassák a 

kiállításon. A kiállítást megtekintette és részt vet Bődi János úr a Békés Megyei Kereskedelmi 

Iparkamara általános alelnöke és Bődi Jánosné elnökségi tag, akik megbeszélést folytattak 

Váradi János úrral a kiállítás főszervezőjével, egyben tulajdonosával, illetve Budapest Közép-

európai Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. munkatársaival. A Kamara Külgazdasági és EU-

integrációs osztálya egy vállalkozókból álló buszos kiutazást szervezet a kiállítás megnyitó 

napjára, továbbá több kamarai elnökségi, önkéntes, illetve tagozati tagunk egyénileg is részt 

vet, megtekintette és igénybe vette az információs standunk tárgyalóját partnerekkel való 

találkozásra. A kiállításra pályázatot nyújtott be és egy közös kollektív standon részt vet és 

bemutatkozott a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával az MKIK Magyar- Román 

Tagozata is. A kiállítás ünnepélyes megnyitóján az Arad Megyei Kereskedelmi, Ipari és 

Agrárkamara elnöke és a GastroPan tulajdonosa külön kiemelte és megköszönte a BMKIK és 

az MKIK magyar- román szerepét mind a két fél közötti közvetítő, illetve a magyarországi 

szervezéssel kapcsolatosan. 

 



2019. április 5. Budapest Fővárosi Önkormányzata A nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány 

(BGKA), Budapest Fővárosi Önkormányzata, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

Magyar- Román Tagozatával közösen, turisztikai fejlesztésben érdekelt Nagyenyed központtal, 

Közép-Erdély gazdasági lehetőségeinek élénkítését és kiaknázását célzó közös konferenciát 

szervezett 2019. április 5-én, pénteken a Fővárosi Önkormányzat Dísztermében. A konferencia 

célja magyarországi vállalkozók bekapcsolása a következő három év gazdaságfejlesztési 

programjába, Erdély-hegyalján, Nagyenyed központtal. A rendezvény fővédnöke Tarlós István, 

főpolgármester, védnökök Julia Adrian Tana Baden, Nagyenyed város polgármestere Dr. Orosz 

Tivadar, elnök, MKIK MRT. 

 

2019. április 11-14. Nemeszsuk Agraria Expo Nemzetközi élelmiszeripari, mezőgazdasági, és 

csomagolástechnikai szakkiállítás Kolozsvár megyében. A magyarországi kiállítók összefogó 

szervezője a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. Budapest, a magyar 

kiállítók stand kivitelezője és üzemeltetője a békéscsabai Körös Trade Kft. volt. 

 

2019. május 23-26. Csíkszereda Csík Expo 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 vezetői, 

illetve képviselői látogatta meg, információt, partnerkeresést és egyéb közvetítést és 

útbaigazítást kérve a kollektív információs standunkon. Az MKIK Magyar – Román Tagozat a 

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen vállalkozói érdekképviseletként egy 

közös információs standon vett részt a kiállításon lehetőséget teremtve a magyar termékek és 

szolgáltatások bemutatására, a kiállításon üzleti tárgyalások megszervezésére. A magyarországi 

kiállítók összefogó szervezője a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. 

Budapest, a magyar kiállítók stand kivitelezője és üzemeltetője a kecskeméti Promacht Bt. volt. 

 

2019. július 30. Arad Workshop - a 2020-ban induló Interreg program bemutatása. Szervező 

Interreg V-A Románia-Magyarország Program Irányító Hatósága (Románia Regionális 

Fejlesztési és Közigazgatási Minisztériuma). A rendezvényen a BMKIK részéről Papp László 

és Rák János volt jelen. 

 

2019. szeptember 12-15. Agromalim & Smart Pack Expo Nemzetközi élelmiszeripari, 

mezőgazdasági és csomagolástechnikai szakiállítás az Expo Arad Kiállítási Központban  

Tagozati és kamarai 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. Arad közelsége, illetve az expo közelében elhaladó logisztikai infrastruktúra 

véget a kiállítást és annak párhuzamos rendezvényeit igen sok magyar cég vezetői, illetve 

képviselői látogathatja meg, kollektív információs standunkon pedig amennyiben igénylik, 

további információkkal, partnerkeresésben egyéb közvetítésekben és útbaigazításban segítve 

kamarai tagjainkat kapcsolataik szélesítésére. 

 

2019. szeptember 19-20. Kolozsvár/Bács község A Romániai Magyar Üzleti Egyesület, 

Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar- 

Román Tagozata és a Romániai Magyar Közgazdász Társasággal közösen szervezendő 

kolozsvári „Krízismenedzsment” című szakmai konferenciára és üzletember találkozóra. Az 

üzletember találkozó 2019. szeptember 19. a konferencia pedig szeptember 20-án került 

megrendezésre a Kolozsvár melletti Bács községben. 

 

2019. szeptember 27-30. Temesvári Magyar Napok Szervező: A temesvári Várbástya 

Egyesület. www.temesvarimagyarnapok.ro; Az ünnepi rendezvényen az MKIK Magyar-

Román Tagozatát, Rák János a tagozat titkára képviselte. 

http://www.temesvarimagyarnapok.ro/


2019. október 3-6. Székelyudvarhely Őszi Vásár, nemzetközi általános kiállítás és vásár. A 

kiállítást és annak párhuzamos rendezvényeit igen sok magyar cég vezetői, illetve képviselői 

látogatta meg, információt, partnerkeresést és egyéb közvetítést és útbaigazítást kérve a 

kollektív információs standunkon. 

 

2019. október 21-22. Budapest Millenáris A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat 

Nonprofit Kft. immár második alkalommal szervezte meg a gazdasági és üzleti rendezvényét, 

a Kárpát-medencei Gazdasági Konferencia és Kiállítást, vagyis a Kárpát EXPOrt-ot. A 

kiállításon és annak párhuzamos rendezvényén az MKIK és annak tagozatai és vegyes kamarák 

képviselői egy közös kamarai információs standon jelent meg, lehetőséget biztosítva kamarai 

cégek és vállalkozások bemutatkozására. 

 

2019. október 30-november 3. Bukarest Indagra Expo. Nemzetközi élelmiszeripari és 

mezőgazdasági szakkiállítás. Tagozatunk a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat 

Nonprofit Kft. keretén belül pályázatot nyert közös magyar kiállítási standon való 

megjelenésre.  

 

2019. november 25. Békéscsaba Phaedra Rendezvényközpont MKIK Magyar- Román Tagozat 

megalakulásának 20 éves évfordulója alkalmából szervezett rendezvénye. 

A több mint 120 fős jubileumi ünnepségen jelen volt Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

úr a rendezvény fővédnöke, az MKIK részéről Dr. Parragh László elnök és Dunai Péter főtitkár 

úr, a két ország nagykövetei, főkonzul és konzul, területi kamarai elnökök, főtitkárok, 

országgyűlési képviselők, a kormányhivatal képviselői, megyei közgyűlés elnökei, 

polgármesterek, vállalkozó szövetségek elnökei, közintézmények és hivatalok vezetői, magyar 

és romániai cégtulajdonosok és vállalkozók. 



3. számú melléklet 

 
https://behir.hu/kereses/datum/iparkamara  behir éves szinten kb 40  

bejegyzés 

https://bekesmatrix.hu/cikk/91864_tobb_szakmaban_v
ersenyeztet_az_iparkamara  

bekesmatrix szktv elődöntő 

https://oroscafe.hu/2019/01/08/tobb-szakmaban-
versenyeztet-az-iparkamara-megkezdodtek-a-megyei-
elodontok/  

oroscafe szktv elődöntő 

https://behir.hu/kozel-hatszaz-diak-a-szakmai-
tanulmanyi-versenyek-elodontojen  

behir szktv elődöntő 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/harom-hetig-
tartnak-a-szakmai-tanulmanyi-versenyek-1698004/  

beol szktv elődöntő 

https://behir.hu/balra-hiv-az-iparkamara 

behir báli meghívó 

https://koroshircentrum.hu/2019/01/24/palyaorientacios
-tevekenyseg-iparkamara/  

pálíaoorientáció - 
interjú MSZA 

koroshircentrum 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/lazar-janos-
hagyomanyait-apolo-fejlodo-megyeve-valhat-ujra-
bekes-1719211/  

beol gazdasági 
évnyitóhoz 

https://behir.hu/bal-a-vallalkozokert  behir bál beszámoló 

https://koroshircentrum.hu/2019/01/24/palyaorientacios
-tevekenyseg-
iparkamara/?fbclid=IwAR1zHWmwVBA3SdYq-
7dzqkN6pW3zr1CgL0vSwHMZlGrNKsuqX709ahrDH7
w 

  

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/felvazoltak-a-
megye-jovokepet-a-gazdasagi-novekedes-a-cel-
1752418/  

beol gazdasági évnyitó 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=
dWsX4qIWWbI  

7.tv  Parragh László a 
stúdióban 

 
7.tv  Lázár János a 

Stúdióban 

https://behir.hu/parragh-laszlo-nem-lesz-messze-az-
idei-gdp-novekedes-a-4-szazalektol  

behir gazdasági évnyitó  

https://oroscafe.hu/2019/02/05/a-top-100-ba-tartozo-
cegek-az-oroshazi-jaras-legnagyobb-foglalkoztatoi-
oroshazi-hirek-gazdasag-top/  

oroscafe gazdasági évnyitó  

http://www.gyulatelevizio.hu/2019/02/06/a-megye-
fejlesztesenek-motorja-lehet-az-infrastruktura-
megujitasa/  

gyulatevelizio.hu  gazdasági évnyitó  

https://www.youtube.com/watch?v=140Ic_aQPQg&feat
ure=player_embedded  

gyulatv híradó gazdasági évnyitó  

http://www.gyulatelevizio.hu/2019/02/06/3tema-orosz-
tivadar/  

gyula tv gazdasági évnyitó  

https://www.facebook.com/csabatv/posts/2273818736
231741?__xts__[0]=68.ARAKRbCXeYEhE1YsTr-
VXwccjX13CAQysadXZjsHxy_dZMzL6xRTC_nXUETQ
e6Fcrw-
qKkAzJZGjFWPRC7wauM55dBsFV8_HnHW5zxbpM
WpUocz_OmkK-
liNx1RTO9ZXN_2Ojs8m_o1G6itZn2qpLQae6bmrcwHh
cnDJWnU3P30_BaQmMonDGUH2T2MDJ9Gsna5wq6
aNuQPLuRH7RmgCgYSfcEUeeS4GE_8EWRS9dtPFT
u683rY9cqeCQhaEJARqQYm7pMv3aGTS_1LxJEKTd
u2OwCauesTM1GWs_WZwqj1QYjcAUDBzNDlk1beSL
azlDnUNUnEXmslCCjLos2pMYw-HV7OF&__tn__=-R 

Csaba tv gazdasági évnyitó  

https://www.youtube.com/watch?v=kSeTLbIiO_c  7.tv  gazdasági évnyitó  
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https://www.youtube.com/watch?v=kSeTLbIiO_c  7.tv  gazdasági évnyitó  

https://behir.hu/lazar-janos-ha-gazdasagi-novekedest-
szeretnenk-bekes-megyet-kell-fejleszteni  

behir.hu  gazdasági évnyitó  

http://www.gyulatelevizio.hu/2019/02/07/lazar-janos-
beszede-a-kamarai-evnyiton/  

gyula tv gazdasági évnyitó  

Békés Megyei Hírlap febr. 6. 
 

gazdasági évnyitó  

Rádió 1 
 

gazdasági évnyitó  

Körös Hírcentrum, Csaba Rádió, Mega Rádió 
 

gazdasági évnyitó  

https://www.youtube.com/watch?v=WEv-a2Ud1fY  OVTV gazdasági évnyitó  

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/egyre-
jobban-teljesitenek-a-megyei-diakok-a-tanulmanyi-
versenyeken-1767046/  

beol SZKTV középdöntő 

29-en versenyeznek a Szakma Kiváló 
Tanulója címért a megyéből 

bekesmatrix.hu  szktv középdöntő 

Vállalkozói mentorprogram Békésben is  

bekesmatrix.hu  mentorprogram 

https://behir.hu/vallalkozoi-mentorprogram-bekesben-is  behir.hu  mentorprogram 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/orszagos-
forumon-mertek-fel-az-igenyeket-1780186/  

beol.hu  innovációs fórum 

https://behir.hu/a-vallalkozasok-innovacios-
fejleszteset-celzo-orszagos-forumsorozat-indult  

behir.hu  innovációs fórum 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=498&v
=toJj-OSFBO0 

7.tv  innovációs fórum 

Békés Megyei hírlap február 22. BMH aranykoszorús dr. 
Gyöngyössy Gyné 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ma-is-
folyamatosan-kepzi-magat-az-aranykoszorus-
fodraszmester-1798531/  

beol aranykoszorús dr. 
Gyöngyössy Gyné 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megalljak-a-
helyuket-a-bekes-megyeiek-az-utazas-kiallitason-
1785121/  

beol utazás kiállítás 

BMHírlap február 25.  BMH utazás kiállítás 

http://www.pannonnovum.hu/hirek/az-innovacio-
vilagabol/a-vallalkozasok-innovacios-fejleszteset-
celzo-orszagos-forumsorozat-indult  

pannonnovum.hu  innovációs fórum 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-szakmai-
donto-korul-forog-a-diakok-elete-1806784/  

beol.hu  SZKTV döntőbe 
jutottak készülnek 

https://behir.hu/tizenhat-diak-kepviseli-bekes-megyet-
a-szakma-sztar-fesztivalon  

behir.hu  SZKTV döntőbe 
jutottak készülnek 

https://koroshircentrum.hu/2019/03/06/rekordszamu-
diak-bekes-megye-szakkepzesben-szakmai-versenyei/  

koroshircentrum.hu  SZKTV döntőbe 
jutottak készülnek 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5
cR3Z5gp6-s  

7.tv Aktuális SZKTV és 
szakképzés 

https://oroscafe.hu/2019/03/06/oroshazi-cukrasznak-
szurkolhatunk-a-szakmak-versenyen/  

oroscafe.hu  SZKTV döntőbe 
jutottak készülnek 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=
5cR3Z5gp6-s  

7.tv  SZKTV és egyéb 
szakképzés 

http://www.newjsag.hu/2019/03/18/a-szekelyes-szabo-
jozsef-elso-helyezest-ert-el-orszagos-szakmai-

newjsag SZKTV 
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versenyen/?fbclid=IwAR3Jt1VLuoA4A17zbSWvZoa_j9
M5WLjMOP9-VAwodb9xpvBcGi6LI6q4agU  

https://koroshircentrum.hu/2018/03/16/a-gazdasag-
fejleszteseben-erdekelt-az-iparkamara/  

koroshircentrum.hu  elnökkel interjú 

https://behir.hu/szep-megyei-sikerek-a-
szakma-sztar-fesztivalon 

behir.hu  Szakma Sztár 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/zomeben-
dobogos-eredmenyekkel-tertek-haza-a-megyei-diakok-
1826818/  

beol.hu  Szakma Sztár 

https://oroscafe.hu/2019/03/19/az-oroshazi-joo-leona-
otodik-helyen-zarta-az-orszagos-tanulmanyi-versenyt/  

oroscafe.hu  Szakma Sztár 

https://oroscafe.hu/2019/03/17/benko-gyongyi-
azonnal-rajottem-hol-van-az-en-helyem-kozmetikus-
mester-iparkamara-oroshaza/ 

oroscafe.hu  mester portré 

https://koroshircentrum.hu/2019/03/19/szep-megyei-
sikerek-a-szakma-sztaron/ 

koroshircentrum.hu  Szakma Sztár 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-megyebe-
erkezik-a-szakmavilag-kamionja-1853206/  

beol.hu  Szakmavilág 
kamion - előzetes 

https://go2fly.hu/2019/04/01/szakmaismereti-
vetelkedon-nyerhetnek-dront-a-
diakok/?fbclid=IwAR0_CkF4cS9bPIVpoBHKAcy-
t6Q4WpLHovLOPK39SY76JZmqGIenvZelx6w  

go2fly.hu  JóPálya vetélkedő 

https://behir.hu/mar-csak-ket-napig-lehet-jelentkezni-a-
szakmakat-bemutato-palyazatra  

behir.hu  JóPálya vetélkedő - 
határidő 
megismétlése 

https://www.gyulatelevizio.hu/2019/03/28/a-bekes-
megyei-kereskedelmi-es-iparkamara-ismet-meghirdeti-
haromfordulos-szakmai-vetelkedojet/  

gyulatelevizio.hu  JóPálya vetélkedő - 
kiírás 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/virtualis-
vilagban-ismertek-meg-szakmakat-a-fiatalok-bekesen-
1864987/  

beol.hu  04.05.Szakmakami
on Békésen 

https://behir.hu/bekes-szakmavilag-roadshow-kamionja  behir.hu  04.05.Szakmakami
on Békésen 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=689&v
=jIfC4vP-AGM  

7.tv  04.05.Szakmakami
on Békésen 

https://www.gyulatelevizio.hu/2019/04/05/szintvizsgazt
ak-a-szocialis-gondozo-es-apolo-kepzesben-
resztvevo-tanulok/?fbclid=IwAR0oSH0RpyDpEQuD-
KRys9dmOcmq3Y65lKUD18WSK07aM80qevFwG_QX
HAI  

gyulatelevizio.hu  szintvizsga Gyulán 

https://www.youtube.com/watch?v=6ifuqdZsOEU&feat
ure=player_embedded&fbclid=IwAR3blctCmkxaCFHN
wyUwn3WtQh4tCKncIYpErAiF8T94f86359UlnSIeOEs  

gyula tv híradó szintvizsga Gyulán 

https://oroscafe.hu/2019/04/10/felkapcsoltak-a-lampak-
szintvizsgaztak-a-villanyszerelok-oroshazi-oroshaza-
oktatas-villany-hiany-szerzodes/  

oroscafe.hu  szintvizsgaOrosház
án 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kepzessel-
segitik-a-szakmai-oktatast-bekescsaban-1877875/  

beol.hu  KGYOK képzés  
elindulása 

https://behir.hu/a-hatekonyabb-gyakorlati-oktatas-a-cel  behir.hu  KGYOK képzés  
elindulása 

https://www.gyulatelevizio.hu/2019/04/25/gyakorlati-
oktatoi-kepzest-inditott-a-kereskedelmi-es-iparkamara/  

gyulatelevizio KGYOK képzés  
elindulása 

http://hir6.hu/cikk/147163/iden_aprilis_11e_nemcsak_a
_kolteszet_hanem_a_logisztika_napja_is  

hir6 elnök szereplése 

https://www.beol.hu/gazdasag/helyi-
gazdasag/logisztika-a-felkeszult-ceg-versenyelonyt-
elvez-1877377/  

beol.hu  elnök szereplése 

https://behir.hu/elnoksegi-ulest-tartott-az-iparkamara  behir.hu  elnökségi ülés 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=305&v
=I4XJxHriPLA  

7.tv  elnökségi ülés 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-
exportpiac-bovulesevel-szamol-a-megyei-iparkamara-
1886767/  

beol.hu  elnökségi ülés 

https://www.gyulatelevizio.hu/2019/04/16/a-kkv-k-
exporttevekenyseget-segitik/  

gyulatelevizio elnökségi ülés 

https://oroscafe.hu/2019/04/18/oroshaza-oroshazi-
iaprkamara-dancso-jozsef-eximbank-egy-uj-dij-
bevezeteserol-is-szo-volt-az-iparkamara-ulesen/  

oroscafe.hu  elnökségi ülés 

https://www.beol.hu/vezeto-hirek/sokan-nezhetnek-
izzaszto-nyar-elebe-1889620/  

beol.hu  klímaszerelő 
szakma 
utánpótlása 
témában MSZA 

fenti téma a BMHírlapban is megjelent BMHírlap klímaszerelő 
szakma 
utánpótlása 
témában MSZA 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kkv-
strategiaval-is-segitene-a-tarca-1904524/  

beol.hu  kkv stratégiai fúrum 

https://oroscafe.hu/2019/04/26/bmkik-iparkamara-kkv/ oroscafe.hu  kkv stratégiai fúrum 

https://www.gyulatelevizio.hu/2019/04/26/most-evekre-
eldolhet-a-kkv-szektor-sorsa/  

gyulatelevizio.hu  kkv stratégiai fúrum 

http://www.newjsag.hu/2019/04/29/most-evekre-
eldolhet-a-kkv-szektor-sorsa/  

newjsag.hu  kkv stratégiai fúrum 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-
kozelet/bekescsaban-a-munkabalelesetekben-
elhunytakrol-is-megemlekeztek-1905691/  

beol.hu  munkabalesetben 

http://www.korostv.hu/index.php/hu/archiv-
msorok/3126-nap-mint-nap-20190429  

Körös TV Szarvas Bődi János és fia 
portré 

https://www.youtube.com/watch?v=Tps_d3aXRvM  7.tv  Szabó Géza KKV 
stratégia, 
gazdaságfejlesztés 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/gazdara-
talaltak-a-kamarai-elismeresek-1944202/  

beol.hu  küldöttgyűlés 

https://behir.hu/az-ev-vallalkozoit-es-kezmuveseit-is-
dijaztak-a-kuldottgyulesen  

behir.hu  küldöttgyűlés 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=399&v
=UFMx5j_iIrI  

7.tv  küldöttgyűlés 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/jopalya-
kozonsegdijasok-szavazzon-kedvencere-1957727/  

beol.hu  vetélkedő 
közönségszavazásr
a felhívás 

https://behir.hu/palyaorientacios-tabor-egeszsegugyi-
tematikaval  

behir.hu  pályaorientációs 
tábor felhívás 

https://oroscafe.hu/2019/05/21/palyaorientacios-tabor-
egeszsegugyi-tematikaval/  

oroscafe pályaorientációs 
tábor felhívás 

https://oroscafe.hu/2019/05/22/oroshaza-oroshazi-
hirek-vallalkozasok-segitseg/  

oroscafe Vállalkozz 
digitálisan kkv nap 

https://www.youtube.com/watch?v=KYG07hFQEQw&t
=5s  

gyula tv kamarai díj 
nyomán: portré 
Balog Miklósról 

https://www.gyulatelevizio.hu/2019/05/28/fel-
evszazados-palyafutasarol-beszelt-balog-miklos-a-
royal-nyomda-tulajdonosa/  

gyula tv kamarai díj 
nyomán: portré 
Balog Miklósról 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/lezarult-a-
kamara-palyaorientacios-vetelkedoje-1978754/  

beol.hu  JóPálya vetélkedő 

https://oroscafe.hu/2019/05/28/mindig-ott-voltam-ahol-
a-kozossegert-lehetett-dolgozni-emlekdijat-vett-at-az-
oroshazi-szabo-geza/  

oroscafe Szabó Géza portré 
a kamarai díj 
nyomán 
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https://behir.hu/a-solyom-csapat-nyerte-a-megyei-
iparkamara-palyaorientacios-vetelkedojet  

BEHIR.HU  jóPálya vetélkedő 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=373&v
=YPKmTIfeAbg  

7.TV  jóPálya vetélkedő 

https://www.facebook.com/watch/?v=64678825906246
5 

Csaba tv jóPálya vetélkedő 

https://behir.hu/palyaorientacios-tabor-egeszsegugyi-
tematikaval-meghosszabbitott-hataridovel  

BEHIR.HU  tábor promó 
ismétlés 

https://behir.hu/gyarlatogatassal-egybekotott-
kihelyezett-elnoksegi-ulest-tartott-az-iparkamara  

BEHIR.HU  elnökségi ülés az 
Uniconnál 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v
=TO09FrEUZCU  

7.tv  elnökségi ülés az 
Uniconnál 

https://www.facebook.com/watch/?v=70045428705889
8 

Csaba Tv elnökségi ülés az 
Uniconnál 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kihelyezett-
ulest-tartott-a-megyei-iparkamara-2032445/  

beol.hu  elnökségi ülés az 
Uniconnál 

https://www.gyulatelevizio.hu/2019/06/25/gyula-tv-
hirado-2019-06-25/  

Gyula TV elnökségi ülés az 
Uniconnál 

https://behir.hu/taboroznak-az-egeszsegugy-irant-
erdeklodo-fiatalok  

behir.hu  JóPálya tábor - 
egészségügyi 
témában 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-
kozelet/palyaorientacios-programot-szerveztek-
fiataloknak-bekescsaban-2037155/  

beol.hu  JóPálya tábor - 
egészségügyi 
témában 

https://www.facebook.com/watch/?v=23489254087629
68  

Csaba Tv JóPálya tábor - 
egészségügyi 
témában 

https://www.gyulatelevizio.hu/2019/06/27/az-
egeszsegugyi-palyat-nepszerusiti-a-megyei-kamara-
tabora/  

Gyula Tv JóPálya tábor - 
egészségügyi 
témában 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megnyitottak-
a-hatarokon-atnyulo-projektet-2055818/  

beol.hu  ROHU nyitó 
konferencia 

https://www.facebook.com/csabatv/videos/2274651802
656113/?v=2274651802656113  

Csaba TV ROHU nyitó 
konferencia 

BMegyei Hírlap 
  

https://behir.hu/a-munkaerohiany-megelozeset-
celozza-meg-egy-magyar-roman-projekt 

behir.hu  ROHU nyitó 
konferencia 

http://hir6.hu/cikk/149172/a_kormanyhivatal_atlepte_a
_hatarokat_egyelore_csak_virtualisan  

hir6 ROHU nyitó 
konferencia 

https://behir.hu/gyarlatogatassal-egybekotott-
kihelyezett-elnoksegi-ulest-tartott-az-iparkamara  

behir.hu  kihelyezett 
elnökségi ülés 
Uniconnál 

http://oroscafe.hu/2019/07/26/gepeszmernok-kepzes-
oroshaza-hirek-oroshazi-tancsics-gimnazium/  

oroscafe mérnökképzés 
indul Orosházán 

http://hir6.hu/cikk/149689/szeptembertol_indul_a_mern
okkepzes_oroshazan  

hir6 mérnökképzés 
indul Orosházán 

https://youtu.be/f_PDdU0PMZM?t=478  7.tv  Békéltető Testület 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/tapasztalt-
vallalkozok-es-kulsos-szakemberek-mentoraljak-
segitik-a-kkv-k-fejlodeset-2190171/  

beol Mentorprogram 
indulása 

https://www.gyulatelevizio.hu/2019/09/13/gyula-tv-
hirado-2019-09-13/  

gyula tv Mentorprogram 
indulása 

https://www.facebook.com/csabatv/videos/2115719088
731885/  
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https://oroscafe.hu/2019/09/17/kis-es-
kozepvallalkozasok-jelentkezzen-mentoraltnak/  

oroscafe.hu  Mentorprogram 
indulása 

https://behir.hu/bemutattak-az-orszagos-vallalkozoi-
mentorprogramot-bekescsaban  

behir.hu  Mentorprogram 
indulása 

Rádió 1-ben interjú az országos operatív vezetővel Rádió 1 Mentorprogram 
indulása 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-tanulokat-
ingyenes-kiadvannyal-tamogatja-az-iparkamara-
2196450/  

beol Diáknaptár 

https://www.facebook.com/csabatv/videos/3874830419
25481/?__xts__[0]=68.ARCQnVT_KjqcalAxXT9T_H0y
3KOQs96m57df2l5x4cuECbH6eJ_f24zpPTxd0GgnleB
noMYs8mh-
N5aQCGzYb42dm6TtHAhsv_OX6YythLuhcwKFmRbl
DeUBAqYmppATg5hL7t4_Q1awCBce3bK6HJJyjP6OI
kSZ2CJfGsOlamNwu4pQfR9fVS6S_Y8wxYP_rQ6yOh
WZof3L_wP5bN7mtguUiVMgTShdWphs1A3dv6Ej5ctlt
n5AyZpJvxc7IdBTBabWewC5Y2ISWcJ0v02pImUMrb
U9BTMpoM2pB31soOhCHSpqD8_zN54jHJdgjM8OVw
tQVXuXZfOh37pTKbOoA03pdiZVyQ4JzfqRaD5a&__t
n__=-R  

csaba tv diáknaptár 

https://behir.hu/diaknaptar-egy-okos-dontes-melle  behir.hu  diáknaptár 

https://oroscafe.hu/2019/09/17/tudnivalok-a-
nyolcadikosoknak-diaknaptarral-segit-az-iparkamara/  

oroscafe.hu  diáknaptár 

https://oroscafe.hu/2019/09/23/oroshazi-varosi-
televizio-hirado-oroshaza/  

OVTV diáknaptár 

https://www.gyulatelevizio.hu/2019/09/27/diaknaptar-
segiti-a-8-osztalyosok-palyavalasztasat/  

Gyula tv diáknaptár 

https://behir.hu/aktualis-2  7.TV Bcs Szakképzési 
aktualitások: Mné 
Sz. A. 

https://behir.hu/gyakorlati-oktatok-vehettek-at-
okleveluket-csutortokon  

behir.hu  KGYOK 
tanusítvány átadó 

https://oroscafe.hu/2019/09/20/szaemberek-atvettek-
bmkik-oroshazi-hirek/  

oroscafe.hu  KGYOK 
tanusítvány átadó 

https://www.gyulatelevizio.hu/2019/09/25/az-okj-s-
kepzesek-teruleten-is-valtozasokat-hoz-a-szakkepzesi-
reformprogram/  

Gyula TV 3 téma műsorban 
Mészárosné, 
diáknaptár is    

https://behir.hu/fontos-a-vallalkozasok-digitalis-
felzarkoztatasa  

behir.hu  IKT turisztikai téma, 
Bcs 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-
nyomdaipar-biztos-elhelyezkedest-nyujt-2232165/  

beol nyomaipar 

https://mediaklikk.hu/video/ma-delelott-2019-10-02-i-
adas-3/  

M1 híradó Pályaválasztási 
vásár 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/sok-ezer-
fiatal-dont-a-jovojerol-2234037/  

beol PÁV megnyitón az 
elnök beszél 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/velemenyek-
az-m44-rol-2237124/  

beol.hu  elnök nyilatkozik a 
44-es főútról 

https://behir.hu/elnoksegi-ulest-tartott-az-iparkamara-a-
royal-nyomdaban-gyulan  

behir.hu  kihelyezett 
elnökségi ülés 

https://www.gyulatelevizio.hu/2019/10/04/tobben-
dolgoznak-a-munkaero-piaci-reformprogram-indulasa-
ota/  

gyulatelevizio kihelyezett 
elnökségi ülés 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kihelyezett-
elnoksegi-ulest-tartott-a-kamara-gyulan-2241513/  
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elnökségi ülés 

https://oroscafe.hu/2019/09/17/kis-es-kozepvallalkozasok-jelentkezzen-mentoraltnak/
https://oroscafe.hu/2019/09/17/kis-es-kozepvallalkozasok-jelentkezzen-mentoraltnak/
http://oroscafe.hu/
https://behir.hu/bemutattak-az-orszagos-vallalkozoi-mentorprogramot-bekescsaban
https://behir.hu/bemutattak-az-orszagos-vallalkozoi-mentorprogramot-bekescsaban
http://behir.hu/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-tanulokat-ingyenes-kiadvannyal-tamogatja-az-iparkamara-2196450/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-tanulokat-ingyenes-kiadvannyal-tamogatja-az-iparkamara-2196450/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-tanulokat-ingyenes-kiadvannyal-tamogatja-az-iparkamara-2196450/
https://www.facebook.com/csabatv/videos/387483041925481/?__xts__%5B0%5D=68.ARCQnVT_KjqcalAxXT9T_H0y3KOQs96m57df2l5x4cuECbH6eJ_f24zpPTxd0GgnleBnoMYs8mh-N5aQCGzYb42dm6TtHAhsv_OX6YythLuhcwKFmRblDeUBAqYmppATg5hL7t4_Q1awCBce3bK6HJJyjP6OIkSZ2CJfGsOlamNwu4pQfR9fVS6S_Y8wxYP_rQ6yOhWZof3L_wP5bN7mtguUiVMgTShdWphs1A3dv6Ej5ctltn5AyZpJvxc7IdBTBabWewC5Y2ISWcJ0v02pImUMrbU9BTMpoM2pB31soOhCHSpqD8_zN54jHJdgjM8OVwtQVXuXZfOh37pTKbOoA03pdiZVyQ4JzfqRaD5a&__tn__=-R
https://www.facebook.com/csabatv/videos/387483041925481/?__xts__%5B0%5D=68.ARCQnVT_KjqcalAxXT9T_H0y3KOQs96m57df2l5x4cuECbH6eJ_f24zpPTxd0GgnleBnoMYs8mh-N5aQCGzYb42dm6TtHAhsv_OX6YythLuhcwKFmRblDeUBAqYmppATg5hL7t4_Q1awCBce3bK6HJJyjP6OIkSZ2CJfGsOlamNwu4pQfR9fVS6S_Y8wxYP_rQ6yOhWZof3L_wP5bN7mtguUiVMgTShdWphs1A3dv6Ej5ctltn5AyZpJvxc7IdBTBabWewC5Y2ISWcJ0v02pImUMrbU9BTMpoM2pB31soOhCHSpqD8_zN54jHJdgjM8OVwtQVXuXZfOh37pTKbOoA03pdiZVyQ4JzfqRaD5a&__tn__=-R
https://www.facebook.com/csabatv/videos/387483041925481/?__xts__%5B0%5D=68.ARCQnVT_KjqcalAxXT9T_H0y3KOQs96m57df2l5x4cuECbH6eJ_f24zpPTxd0GgnleBnoMYs8mh-N5aQCGzYb42dm6TtHAhsv_OX6YythLuhcwKFmRblDeUBAqYmppATg5hL7t4_Q1awCBce3bK6HJJyjP6OIkSZ2CJfGsOlamNwu4pQfR9fVS6S_Y8wxYP_rQ6yOhWZof3L_wP5bN7mtguUiVMgTShdWphs1A3dv6Ej5ctltn5AyZpJvxc7IdBTBabWewC5Y2ISWcJ0v02pImUMrbU9BTMpoM2pB31soOhCHSpqD8_zN54jHJdgjM8OVwtQVXuXZfOh37pTKbOoA03pdiZVyQ4JzfqRaD5a&__tn__=-R
https://www.facebook.com/csabatv/videos/387483041925481/?__xts__%5B0%5D=68.ARCQnVT_KjqcalAxXT9T_H0y3KOQs96m57df2l5x4cuECbH6eJ_f24zpPTxd0GgnleBnoMYs8mh-N5aQCGzYb42dm6TtHAhsv_OX6YythLuhcwKFmRblDeUBAqYmppATg5hL7t4_Q1awCBce3bK6HJJyjP6OIkSZ2CJfGsOlamNwu4pQfR9fVS6S_Y8wxYP_rQ6yOhWZof3L_wP5bN7mtguUiVMgTShdWphs1A3dv6Ej5ctltn5AyZpJvxc7IdBTBabWewC5Y2ISWcJ0v02pImUMrbU9BTMpoM2pB31soOhCHSpqD8_zN54jHJdgjM8OVwtQVXuXZfOh37pTKbOoA03pdiZVyQ4JzfqRaD5a&__tn__=-R
https://www.facebook.com/csabatv/videos/387483041925481/?__xts__%5B0%5D=68.ARCQnVT_KjqcalAxXT9T_H0y3KOQs96m57df2l5x4cuECbH6eJ_f24zpPTxd0GgnleBnoMYs8mh-N5aQCGzYb42dm6TtHAhsv_OX6YythLuhcwKFmRblDeUBAqYmppATg5hL7t4_Q1awCBce3bK6HJJyjP6OIkSZ2CJfGsOlamNwu4pQfR9fVS6S_Y8wxYP_rQ6yOhWZof3L_wP5bN7mtguUiVMgTShdWphs1A3dv6Ej5ctltn5AyZpJvxc7IdBTBabWewC5Y2ISWcJ0v02pImUMrbU9BTMpoM2pB31soOhCHSpqD8_zN54jHJdgjM8OVwtQVXuXZfOh37pTKbOoA03pdiZVyQ4JzfqRaD5a&__tn__=-R
https://www.facebook.com/csabatv/videos/387483041925481/?__xts__%5B0%5D=68.ARCQnVT_KjqcalAxXT9T_H0y3KOQs96m57df2l5x4cuECbH6eJ_f24zpPTxd0GgnleBnoMYs8mh-N5aQCGzYb42dm6TtHAhsv_OX6YythLuhcwKFmRblDeUBAqYmppATg5hL7t4_Q1awCBce3bK6HJJyjP6OIkSZ2CJfGsOlamNwu4pQfR9fVS6S_Y8wxYP_rQ6yOhWZof3L_wP5bN7mtguUiVMgTShdWphs1A3dv6Ej5ctltn5AyZpJvxc7IdBTBabWewC5Y2ISWcJ0v02pImUMrbU9BTMpoM2pB31soOhCHSpqD8_zN54jHJdgjM8OVwtQVXuXZfOh37pTKbOoA03pdiZVyQ4JzfqRaD5a&__tn__=-R
https://www.facebook.com/csabatv/videos/387483041925481/?__xts__%5B0%5D=68.ARCQnVT_KjqcalAxXT9T_H0y3KOQs96m57df2l5x4cuECbH6eJ_f24zpPTxd0GgnleBnoMYs8mh-N5aQCGzYb42dm6TtHAhsv_OX6YythLuhcwKFmRblDeUBAqYmppATg5hL7t4_Q1awCBce3bK6HJJyjP6OIkSZ2CJfGsOlamNwu4pQfR9fVS6S_Y8wxYP_rQ6yOhWZof3L_wP5bN7mtguUiVMgTShdWphs1A3dv6Ej5ctltn5AyZpJvxc7IdBTBabWewC5Y2ISWcJ0v02pImUMrbU9BTMpoM2pB31soOhCHSpqD8_zN54jHJdgjM8OVwtQVXuXZfOh37pTKbOoA03pdiZVyQ4JzfqRaD5a&__tn__=-R
https://www.facebook.com/csabatv/videos/387483041925481/?__xts__%5B0%5D=68.ARCQnVT_KjqcalAxXT9T_H0y3KOQs96m57df2l5x4cuECbH6eJ_f24zpPTxd0GgnleBnoMYs8mh-N5aQCGzYb42dm6TtHAhsv_OX6YythLuhcwKFmRblDeUBAqYmppATg5hL7t4_Q1awCBce3bK6HJJyjP6OIkSZ2CJfGsOlamNwu4pQfR9fVS6S_Y8wxYP_rQ6yOhWZof3L_wP5bN7mtguUiVMgTShdWphs1A3dv6Ej5ctltn5AyZpJvxc7IdBTBabWewC5Y2ISWcJ0v02pImUMrbU9BTMpoM2pB31soOhCHSpqD8_zN54jHJdgjM8OVwtQVXuXZfOh37pTKbOoA03pdiZVyQ4JzfqRaD5a&__tn__=-R
https://www.facebook.com/csabatv/videos/387483041925481/?__xts__%5B0%5D=68.ARCQnVT_KjqcalAxXT9T_H0y3KOQs96m57df2l5x4cuECbH6eJ_f24zpPTxd0GgnleBnoMYs8mh-N5aQCGzYb42dm6TtHAhsv_OX6YythLuhcwKFmRblDeUBAqYmppATg5hL7t4_Q1awCBce3bK6HJJyjP6OIkSZ2CJfGsOlamNwu4pQfR9fVS6S_Y8wxYP_rQ6yOhWZof3L_wP5bN7mtguUiVMgTShdWphs1A3dv6Ej5ctltn5AyZpJvxc7IdBTBabWewC5Y2ISWcJ0v02pImUMrbU9BTMpoM2pB31soOhCHSpqD8_zN54jHJdgjM8OVwtQVXuXZfOh37pTKbOoA03pdiZVyQ4JzfqRaD5a&__tn__=-R
https://www.facebook.com/csabatv/videos/387483041925481/?__xts__%5B0%5D=68.ARCQnVT_KjqcalAxXT9T_H0y3KOQs96m57df2l5x4cuECbH6eJ_f24zpPTxd0GgnleBnoMYs8mh-N5aQCGzYb42dm6TtHAhsv_OX6YythLuhcwKFmRblDeUBAqYmppATg5hL7t4_Q1awCBce3bK6HJJyjP6OIkSZ2CJfGsOlamNwu4pQfR9fVS6S_Y8wxYP_rQ6yOhWZof3L_wP5bN7mtguUiVMgTShdWphs1A3dv6Ej5ctltn5AyZpJvxc7IdBTBabWewC5Y2ISWcJ0v02pImUMrbU9BTMpoM2pB31soOhCHSpqD8_zN54jHJdgjM8OVwtQVXuXZfOh37pTKbOoA03pdiZVyQ4JzfqRaD5a&__tn__=-R
https://www.facebook.com/csabatv/videos/387483041925481/?__xts__%5B0%5D=68.ARCQnVT_KjqcalAxXT9T_H0y3KOQs96m57df2l5x4cuECbH6eJ_f24zpPTxd0GgnleBnoMYs8mh-N5aQCGzYb42dm6TtHAhsv_OX6YythLuhcwKFmRblDeUBAqYmppATg5hL7t4_Q1awCBce3bK6HJJyjP6OIkSZ2CJfGsOlamNwu4pQfR9fVS6S_Y8wxYP_rQ6yOhWZof3L_wP5bN7mtguUiVMgTShdWphs1A3dv6Ej5ctltn5AyZpJvxc7IdBTBabWewC5Y2ISWcJ0v02pImUMrbU9BTMpoM2pB31soOhCHSpqD8_zN54jHJdgjM8OVwtQVXuXZfOh37pTKbOoA03pdiZVyQ4JzfqRaD5a&__tn__=-R
https://www.facebook.com/csabatv/videos/387483041925481/?__xts__%5B0%5D=68.ARCQnVT_KjqcalAxXT9T_H0y3KOQs96m57df2l5x4cuECbH6eJ_f24zpPTxd0GgnleBnoMYs8mh-N5aQCGzYb42dm6TtHAhsv_OX6YythLuhcwKFmRblDeUBAqYmppATg5hL7t4_Q1awCBce3bK6HJJyjP6OIkSZ2CJfGsOlamNwu4pQfR9fVS6S_Y8wxYP_rQ6yOhWZof3L_wP5bN7mtguUiVMgTShdWphs1A3dv6Ej5ctltn5AyZpJvxc7IdBTBabWewC5Y2ISWcJ0v02pImUMrbU9BTMpoM2pB31soOhCHSpqD8_zN54jHJdgjM8OVwtQVXuXZfOh37pTKbOoA03pdiZVyQ4JzfqRaD5a&__tn__=-R
https://behir.hu/diaknaptar-egy-okos-dontes-melle
http://behir.hu/
https://oroscafe.hu/2019/09/17/tudnivalok-a-nyolcadikosoknak-diaknaptarral-segit-az-iparkamara/
https://oroscafe.hu/2019/09/17/tudnivalok-a-nyolcadikosoknak-diaknaptarral-segit-az-iparkamara/
http://oroscafe.hu/
https://oroscafe.hu/2019/09/23/oroshazi-varosi-televizio-hirado-oroshaza/
https://oroscafe.hu/2019/09/23/oroshazi-varosi-televizio-hirado-oroshaza/
https://www.gyulatelevizio.hu/2019/09/27/diaknaptar-segiti-a-8-osztalyosok-palyavalasztasat/
https://www.gyulatelevizio.hu/2019/09/27/diaknaptar-segiti-a-8-osztalyosok-palyavalasztasat/
https://behir.hu/aktualis-2
https://behir.hu/gyakorlati-oktatok-vehettek-at-okleveluket-csutortokon
https://behir.hu/gyakorlati-oktatok-vehettek-at-okleveluket-csutortokon
http://behir.hu/
https://oroscafe.hu/2019/09/20/szaemberek-atvettek-bmkik-oroshazi-hirek/
https://oroscafe.hu/2019/09/20/szaemberek-atvettek-bmkik-oroshazi-hirek/
http://oroscafe.hu/
https://www.gyulatelevizio.hu/2019/09/25/az-okj-s-kepzesek-teruleten-is-valtozasokat-hoz-a-szakkepzesi-reformprogram/
https://www.gyulatelevizio.hu/2019/09/25/az-okj-s-kepzesek-teruleten-is-valtozasokat-hoz-a-szakkepzesi-reformprogram/
https://www.gyulatelevizio.hu/2019/09/25/az-okj-s-kepzesek-teruleten-is-valtozasokat-hoz-a-szakkepzesi-reformprogram/
https://behir.hu/fontos-a-vallalkozasok-digitalis-felzarkoztatasa
https://behir.hu/fontos-a-vallalkozasok-digitalis-felzarkoztatasa
http://behir.hu/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-nyomdaipar-biztos-elhelyezkedest-nyujt-2232165/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-nyomdaipar-biztos-elhelyezkedest-nyujt-2232165/
https://mediaklikk.hu/video/ma-delelott-2019-10-02-i-adas-3/
https://mediaklikk.hu/video/ma-delelott-2019-10-02-i-adas-3/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/sok-ezer-fiatal-dont-a-jovojerol-2234037/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/sok-ezer-fiatal-dont-a-jovojerol-2234037/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/velemenyek-az-m44-rol-2237124/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/velemenyek-az-m44-rol-2237124/
http://beol.hu/
https://behir.hu/elnoksegi-ulest-tartott-az-iparkamara-a-royal-nyomdaban-gyulan
https://behir.hu/elnoksegi-ulest-tartott-az-iparkamara-a-royal-nyomdaban-gyulan
http://behir.hu/
https://www.gyulatelevizio.hu/2019/10/04/tobben-dolgoznak-a-munkaero-piaci-reformprogram-indulasa-ota/
https://www.gyulatelevizio.hu/2019/10/04/tobben-dolgoznak-a-munkaero-piaci-reformprogram-indulasa-ota/
https://www.gyulatelevizio.hu/2019/10/04/tobben-dolgoznak-a-munkaero-piaci-reformprogram-indulasa-ota/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kihelyezett-elnoksegi-ulest-tartott-a-kamara-gyulan-2241513/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kihelyezett-elnoksegi-ulest-tartott-a-kamara-gyulan-2241513/
http://beol.hu/


https://www.gyulaihirlap.hu/127526-gyulan-tartotta-
meg-aktualis-elnoksegi-uleset-a-be  

gyulaihirlap.hu  kihelyezett 
elnökségi ülés 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/elkezdtek-a-
megyei-iparstrategia-megalkotasat-2308953/  

beol.hu  gazdaságfejlesztési 
bizottság ülése 

https://behir.hu/elkezdtek-a-megyei-iparstrategia-
megalkotasat  

behir.hu  gazdaságfejlesztési 
bizottság ülése 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bemutattak-
a-tanulasi-utak-valtozasait-2307348/  

beol.hu  pályaorientációs 
konferencián az 
osztályvezető 

https://bekesmatrix.hu/cikk/95349_uj_bekesi_mesterek
et_is_avatott_az_iparkamara  

bekesmatrix.hu  mesteravató 

https://behir.hu/uj-mestereket-koszontottek-
bekescsaban  

behir.hu  mesteravató 

https://oroscafe.hu/2019/11/09/oroshaza-oroshazi-
mesterkepzes-mesteravato-bekes-megyei-iparkamara-
bmkik-bekescsaba/  

oroscafe.hu  mesteravató 

https://www.gyulatelevizio.hu/2019/11/11/iden-127-en-
szereztek-mesterlevelet-osszesen-15-szakmaban/  

gyulatelevizio.hu  mesteravató 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-
kozelet/megunnepeltek-a-regi-es-az-uj-mestereket-
bekescsaban-2312250/  

beol.hu  mesteravató 

https://www.facebook.com/csabatv/videos/4959915109
97197/UzpfSTEwMDAxMDAxNzk0Nzc4OToxMDQzM
TQzNzQyNjk2MjE0/  

csaba tv TSZSZ 

https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/kozosek
-a-gazdasagi-erdekeink-romaniaval-1890582/  

vilaggazdasag.hu  20 éves a MA_RO 
Tagozat 

https://magyarnemzet.hu/belfold/semjen-zsolt-
magyarorszag-es-romania-strategiai-erdeke-az-eszak-
deli-tengely-erositese-7526828/  

magyarnemzet.hu  20 éves a MA_RO 
Tagozat 

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/11/25/semje
n-magyarorszag-es-romania-strategiai-erdeke-az-
eszak-deli-tengely-erositese  

hirado.hu  20 éves a MA_RO 
Tagozat 

https://pestisracok.hu/semjen-magyarorszag-es-
romania-strategiai-erdeke-az-eszak-deli-tengely-
erositese/  

pestisracok.hu  20 éves a MA_RO 
Tagozat 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/semjen-zsolt-
hazank-es-romania-erdeke-az-eszak-deli-tengely-
erositese-2347512/  

beol.hu  20 éves a MA_RO 
Tagozat 

https://behir.hu/a-gazdasagi-kapcsolatok-erositeseert-
20-eves-a-kamara-magyar-roman-tagozata  

behir.hu  20 éves a MA_RO 
Tagozat 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=
om41QcD-1KM&feature=emb_logo  

7.TV  20 éves a MA_RO 
Tagozat 

https://www.gyulatelevizio.hu/2019/11/25/magyarorsza
g-es-romania-kozos-erdeke-az-eszak-deli-polus-
erositese/  

gyulatelevizio.hu  20 éves a MA_RO 
Tagozat 

https://www.youtube.com/watch?v=H45bCVuGBWo&f
eature=emb_logo  

Gyula TV híradó 20 éves a MA_RO 
Tagozat 

https://oroscafe.hu/2019/12/05/a-konvektortol-a-hibrid-
futesi-rendszerig-blasko-laszlo-gazszerelo-mester/  

oroscafe.hu  mesterek 

https://www.gyulatelevizio.hu/2019/12/05/elsosegely-
tanfolyamokat-szervez-a-kamara/  

gyulatelevizio.hu  elsősegély-nyújtó 
képzés 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-
eletmenteshez-kaptak-kepzest-2366064/  

beol.hu  elsősegély-nyújtó 
képzés 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-termeszeti-
ertekekrol-egyeztettek-bekescsaban-2365374/  

beol.hu  ROHU7 
konferencia 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/pepper-robot-
beszelt-a-valtozo-szakkepzesrol-2382975/  

beol.hu  JóPálya Karácsony 
Pepper robottal 

https://behir.hu/beszelo-robot-segitsegevel-szolitottak-
meg-a-diakokat-es-szuleiket  

behir.hu  JóPálya Karácsony 
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https://behir.hu/bekes-megye-hirei-hirado-2019-12-13  7.tv  JóPálya Karácsony 
Pepper robottal 

http://oroscafe.hu/2019/12/17/bekescsaban-mutattak-
be-robotjaikat-a-kossuth-iskola-tanuloi/  

oroscafe.hu  JóPálya Karácsony 
Pepper robottal 

Pepper 
segít a választásban! 

bekesmatrix JóPálya Karácsony 
Pepper robottal 

 

Hirdetések  

https://behir.hu/web/content/merleg/2019/14/csabai-
merleg-2019-14.pdf  

csabai mérleg egész 
évben Kamarai Infók néven 

   

https://behir.hu/balra-hiv-az-iparkamara  behir.hu  báli meghívó 

https://behir.hu/az-ekr-hasznalatat-bemutato-
gyakorlati-oktato-kepzest-szervez-az-iparkamara  behir.hu  EKR oktatás reki 

https://behir.hu/iparkamara-szerezzen-tamogatott-
mestervizsgat  behir.hu  mesterképzés 

https://www.beol.hu/pr/iparkamara-szerezzen-
tamogatott-mestervizsgat-1764676/  beol mesterképzés 

https://behir.hu/iparkamara-szerezzen-tamogatott-
mestervizsgat  behir.hu  mesterképzés 

https://bekesmatrix.hu/cikk/92130_megjelent_a_top_1
00_bekes_megye_gazdasaga_cimu_kiadvany  bekesmatrix.hu  top 100 

https://www.beol.hu/pr/adatvedelmi-kepzes-az-
iparkamaranal-1790503/  beol dpo képzés 

https://behir.hu/adatvedelmi-kepzes-az-iparkamaranal  behir.hu  dpo képzés 

https://bekesmatrix.hu/cikk/92491_kamarai_gyakorlati
_oktatoi_kepzes_kotelezo_lesz/  bekesmatrix.hu  kgyok promó 

https://oroscafe.hu/2019/03/05/bmkik-bekes-megyei-
kereskedelmi-es-ipar-kamara-hirei-oktatoi-kepzes/  oroscafe kgyok promó 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=
5cR3Z5gp6-s  7.tv  aktuális szktv 

https://www.beol.hu/pr/kamarai-gyakorlati-oktatoi-
kepzes-kotelezo-lesz-1806607/  beol kgyok promó 

https://www.gyulatelevizio.hu/2019/03/28/a-bekes-
megyei-kereskedelmi-es-iparkamara-ismet-
meghirdeti-haromfordulos-szakmai-vetelkedojet/  gyulatelevizio 

jópálya vetélkedő 
kiírás 

https://behir.hu/csak-egy-jo-szakma-es-egy-klassz-
otlet-kell-szakmaismereti-vetelkedo-indul  behir.hu  

jópálya vetélkedő 
kiírás 

https://oroscafe.hu/2019/03/28/jopalya-
szakmaismereti-vetelkedo-az-iparkamaranal/  oroscafe.hu  

jópálya vetélkedő 
kiírás 

http://www.newjsag.hu/2019/03/29/jopalya-
szakmaismereti-vetelkedo-az-iparkamaranal/  newjsag.hu  

jópálya vetélkedő 
kiírás 

 rádió 1-ben is ment 
jópálya vetélkedő 
kiírás 

https://behir.hu/mestervizsga-kedvezmenyesen-az-
iparkamaranal  behir.hu  

kft. mestervizsga 
felhívása 

http://www.newjsag.hu/2019/04/03/mestervizsga-
kedvezmenyesen-az-iparkamaranal/  newjsag.hu  

kft. mestervizsga 
felhívása 

   

https://bekesmatrix.hu/cikk/92933_szakmak_mesterei
_peldakepeink  bekesmatrix 

koszorús mester 
kiírás 

https://oroscafe.hu/2019/04/04/szakmak-mesterei-
javasolhatunk-koszorus-mestert/ oroscafe 

koszorús mester 
kiírás 

https://www.youtube.com/watch?v=xfQ1KEtmmb8  7.tv  gyakoktatói képzés 

https://behir.hu/szakmak-mesterei-aranykoszorus-
mesterekre-var-javaslatokat-az-iparkamara  behir 

koszorús mester 
kiírás 

https://behir.hu/kamarai-gyakorlati-oktatoi-kepzes-
kotelezo-lesz  behir 

KGYOK újabb 
promó: oroscafé, 
behir, newjsag 
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4. sz. melléklet 

 

 

 

 

A 2019. évi Széchenyi Kártya Békés megyei értékesítési statisztikája 

 

 
Befogadott igénylés  284   100   % 

ebből: egyéni vállalkozó  124   44   % 

  társas vállalkozás  160   56   % 

Előminősítés során elutasított, törölt, ill. 

ügyfél elállt az irodában 

 22   8   % 

Rögzítés alatt     0   % 

Bankba továbbított igénylés  262   92   % 

ebből: MKB  33   13   % 

  OTP  34   13   % 

  Erste Bank  12   5   % 

  Sberbank  4   2   % 

  Gránit Bank     0   % 

  UniCredit Bank  1   0   % 

  Takarékszövetkezet (MTB)  167   64   % 

  Takarékszövetkezet (VB)     0   % 

  Budapest Bank  10   4   % 

  K&H Bank     0   % 

  DRB Bank     0   % 

  Raiffeisen Bank  1   0   % 

ebből: 500 ezer Ft-tól - 4 millió Ft-ig  64   24   % 

  5 millió Ft-os hitelkeret  26   10   % 

  6-9 millió Ft-os hitelkeretek  29   11   % 

  10 millió Ft-os hitelkeret  31   12   % 

  11-25 millió Ft-os hitelkeretek  79   30   % 

  26-50 millió Ft-os hitelkeretek  23   9   % 

  50 millió Ft feletti hitelkeretek  10   4   % 

Banki döntésre váró igénylés  6   2   % 

ebből: MKB  1   17   % 

  OTP     0   % 

  Erste Bank     0   % 

  Sberbank     0   % 

  Gránit Bank     0   % 

  UniCredit Bank     0   % 

  Takarékszövetkezet (MTB)  4   67   % 

  Takarékszövetkezet (VB)     0   % 

  Budapest Bank     0   % 

  K&H Bank     0   % 

  DRB Bank     0   % 

  Raiffeisen Bank  1   17   % 



Bankok által elutasított, technikai zárt 

vagy ügyfél elállt a bankban igénylések 

 20   8   % 

ebből: MKB     0   % 

  OTP  3   15   % 

  Erste Bank     0   % 

  Sberbank     0   % 

  Gránit Bank     0   % 

  UniCredit Bank     0   % 

  Takarékszövetkezet (MTB)  16   80   % 

  Takarékszövetkezet (VB)     0   % 

  Budapest Bank  1   5   % 

  K&H Bank     0   % 

  DRB Bank     0   % 

  Raiffeisen Bank     0   % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Létrejött hitelügylet  210   80   % 

ebből: MKB  26   12   % 

  OTP  32   15   % 

  Erste Bank  10   5   % 

  Sberbank  2   1   % 

  Gránit Bank     0   % 

  UniCredit Bank  1   0   % 

  Takarékszövetkezet (MTB)  130   62   % 

  Takarékszövetkezet (VB)     0   % 

  Budapest Bank  9   4   % 

  K&H Bank     0   % 

  DRB Bank     0   % 

  Raiffeisen Bank     0   % 

ebből: 500 ezer Ft-tól - 4 millió Ft-ig  61   29   % 

  5 millió Ft-os hitelkeret  23   11   % 

  6-9 millió Ft-os hitelkeretek  29   14   % 

  10 millió Ft-os hitelkeret  20   10   % 

  11-25 millió Ft-os hitelkeretek  56   27   % 

  26-50 millió Ft-os hitelkeretek  15   7   % 

  50 millió Ft. feletti hitelkeretek  6   3   % 

Összes kihelyezett hitelállomány 2,8209 Milliárd 

Ft  

      

ebből: MKB 0,3506 Milliárd 

Ft  

      

  OTP 0,2604 Milliárd 

Ft  

      

  Erste Bank 0,0790 Milliárd 

Ft  

      

  Sberbank 0,0270 Milliárd 

Ft  

      

  Gránit Bank Milliárd Ft        

  UniCredit Bank 0,0200 Milliárd 

Ft  

      

  Takarékszövetkezet (MTB) 2,0223 Milliárd 

Ft  

      

  Takarékszövetkezet (VB) Milliárd Ft        

  Budapest Bank 0,0616 Milliárd 

Ft  

      

  K&H Bank Milliárd Ft        

  DRB Bank Milliárd Ft        

  Raiffeisen Bank Milliárd Ft        

Jelenleg aktív állomány  162   77   % 

ebből: Jelenleg aktív problémamentes  160   99   % 

  Jelenleg aktív késedelmes  2   1   % 

  Banki felmondás     0   % 

Megszűnt hitelügyletek  48   23   % 

ebből: Lejáratkori visszafizetés vagy áthidalóból fizetve  40   83   % 

  Ügyfél általi felmondás  8   17   % 

  30 napon túli késedelmet követően visszafizetett     0   % 

 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. NOVODOMSZKI ORSOLYA ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.06.03. 16.59.33


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: novodomszki.orsolya@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes





 
	 
		 
	
	 
		 http://hkp-converter.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 novodomszki.orsolya@gmail.com
			
			 
				 
					 PyndnXnFjIctF03ipKRwSXOhkjO/cTbcMnyirIRo3qg0HxE87aewg
				
				 
					 11
				
				 
					 DR. NOVODOMSZKI ORSOLYA
				
				 
					 2020.06.03. 16.59.33
				
			
		
	



		2020-06-03T16:59:33+0200


		2020-06-03T16:59:35+0200




