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Beszámoló a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020. 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 2020. augusztus 31-én megtartott tisztújító 

küldöttgyűlést követően a kamara három tagozattal működik, az Ipari Tagozat 4, a 

Kereskedelmi Tagozat 5, illetve a Kézműipari Tagozat 4 választási osztállyal, közel 600 

önkéntes taggal. A BMKIK legfőbb döntéshozó szervébe a 96 tagú küldöttgyűlésbe az Ipari 

Tagozatból 39, a Kereskedelmi Tagozatból 42 és a Kézműipari Tagozatból 15 küldöttet 

választottak a vállalkozók. A küldöttgyűlésen az elnökségbe 34 tagot, az ellenőrző és etikai 

bizottságba 7-7 tagot választottak a küldöttek. 



Az új küldöttek megválasztották a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

tisztségviselőit. Dr. Orosz Tivadar elnök, Bődi János általános alelnök, Szabó Géza ipari 

tagozatból választott alelnök, Vozár Márton kereskedelmi tagozatból választott alelnök, 

Cseh István kézműipari tagozatból választott alelnök ismét bizalmat kapott a BMKIK 

küldötteitől. 

A BMKIK Ellenőrző Bizottsága Musulin Miklóst, az Etikai Bizottsága Ficzere 

Ferencet ismételten megválasztotta elnökének. 

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, gazdaságfejlesztési és innovációs). 

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, 

az MKIK Etikai Bizottságának tagja kamaránk Etikai 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 2020-ban 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 2020. évben 243 beadvány érkezett, ez 14 %-kal kevesebb, 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: 37 egyezség született, valamint 33 

ajánlás, és 64 kérelem visszavonás alá került a fogyasztó által, mivel a gazdálkodó szervezet az 

eljárásról való tudomás szerzés után önként teljesített. 21 esetben történt elutasítás, kérelem 

megalapozatlansága 21 alkalommal fordult elő. 28 esetben az eljárás folytatása lehetetlen 

volt, mert a fogyasztó nem tudta megjelölni a vállalkozást, a vállalkozás címe ismeretlen volt, 

vagy felszámolás alá került stb., 28 esetben azért szűnt meg az eljárás, mert a fogyasztó 

beadványa pontatlannak bizonyult és felhívásra sem tett eleget hiánypótlási kötelezettségének. 

11 esetben az ügyet áttettük a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező békéltető testülethez. 

 

 A veszélyhelyzet idején hatályos jogszabályok értelmében a békéltető testületi eljárások 

2020. márciustól augusztusig írásban kerültek lefolytatásra.  

 

 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. 2020. 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 2020. évben 9 esetben élt a 

békéltető testület elnöke. 

 

 

A gazdasági kamarákról megalkotott törvény az új típusú kamarák alapvető feladatait 

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

támogatásával összefüggésben, az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás 

tisztességének megteremtése, megőrzése illetve fokozása érdekében, a gazdasági 

tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesítése céljából kell 

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

gazdálkodó szervezetekre vonatkozó jogszabályoknak, kormányzati programoknak, 

intézkedéseknek a gazdaság fejlődéséhez fűződő kidolgozását.  

 

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 Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020. évi programtervének 

összeállításakor nem számoltunk a Koronavírus megjelenésének hatásaival. A 40/2020.(III.11.) 

Kormányrendelet értelmében az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel Magyarország teljes 

területén rendkívüli jogrend került bevezetésre, amelynek keretében a 46/2020.(III.16.) Korm. 

rendelettel gyülekezési tilalom és kijárási korlátozás lépett érvénybe.  

 

A kormányrendelet kihirdetése előtt a BMKIK programjai (szakmai előadások; külföldi, 

illetve belföldi szakmai utak, kiállítások; megyei és országos kamarai testületi, bizottsági, 

kollégiumi ülések; Szakma Kiváló Tanulója Verseny megyei középdöntői; RO-HU projektek 

rendezvényei; Kamarai Bál; megyei és országos Gazdasági Évnyitó, stb.) az éves terv szerint 

kerültek megszervezésre és lebonyolításra. 

 

A gyülekezési tilalom és a kijárási korlátozás életbe lépésével új alapokra kellett 

helyezni a kamara tevékenységét. A kamara ügyfélszolgálatán (Békéscsaba, Penza ltp. 5. és a 

Hunyadi tér 2.) bezárt, csak előzetes bejelentést követően, különösen indokolt esetben 

(Széchenyi Kártya, származási bizonyítványok hitelesítése) lehetett személyesen belépni a 

kamara épületeibe. 

 



A személyes ügyfélszolgálati munka áttevődött elektronikus úton, e-mailben, valamint 

telefonon történő ügyintézésre. A kamara külsős tanácsadói (adó, számvitel, jogi, munkaügyi, 

adatvédelmi) is ezen formában nyújtották szolgáltatásukat. A jogszabályi környezet napról 

napra történő változása kapcsán napi 20-50 megkeresés érkezett kamaránkhoz, legtöbb esetben 

a jogszabályok értelmezéséhez és alkalmazásához kértek segítséget. Több alkalommal a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve végeztünk felmérést a vállalkozások 

körében a pandémiás helyzet vállalkozások működésére, gazdálkodására gyakorolt hatásairól. 

Folyamatosan tájékoztattuk az országos kamarát a megyei vállalkozások gondjairól, 

problémáiról, beérkező javaslatairól. Napi rendszerességgel küldtünk 4-5 információt 

tartalmazó hírlevelet minden kamarai tagunknak és a regisztrált vállalkozóknak is. Mivel nem 

volt lehetőség a szakmai konferenciák megtartására, ezért Youtube- csatornára, illetve 

honlapunkra töltöttük fel a résztvevők nélkül megtartott előadásokat (pl.: aktuális számviteli 

feladatok). A kamaránk ügyfélszolgálatát 2020. május 25-től az általános járványügyi és 

higiénés szabályok betartásával megnyitottuk. A korlátozó intézkedések feloldását követően 

mód nyílt a kamarai választások lebonyolítására. 2020 novemberétől újabb korlátozó 

intézkedések léptek életbe, nem nyílt lehetőség személyes részvétellel rendezvényeket tartani, 

így az alakuló elnökségi ülés lebonyolítása is online formában történt. 
 

A korlátozó intézkedések kapcsán a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – a megyei 

kamarák javaslatait összegezve - számos kérdésben nyilvánított véleményt, megfogalmazva 

a kamarák és ezáltal a vállalkozók javaslatait a Gazdaságvédelmi Akcióterv elemeihez. 

 
 

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 – a veszélyhelyzettel nem 

érintett időszakban - 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. 

 

2020-ban 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.  

 

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. 2020-ban már természetes volt, hogy egy-egy témában, a 

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

véleményét, amely fontos előrelépésnek számít.  

 

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). 

 

2020-ban az év nagy részében a koronavírus-járvány miatt új utakat kerestünk a Békés 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységének ismertté tétele érdekében, illetve a 

vállalkozások számára aktuális, hasznos információk eljuttatása érdekében. 

 
Felhasznált felületeink és eszközeink bővültek: saját honlap, közösségi oldal (www. 

facebook.com/bmkik.bekescsaba), a megyei nyomtatott sajtó, az online hírportálok, rádiók, 

helyi televíziók, és ezek közösségi oldalai. A járvány márciusi kitörésekor elindítottuk a 

hírlevelet, ami közvetlen elérést biztosít azon vállalkozások felé, akik megadták elektronikus 

elérhetőségüket. Az első hetekben heti 3-4 alkalommal is a legfrissebb információkat küldtük 

el, majd ez a heti rendszeres szerkesztett hírlevél formában nyerte el végleges formáját. 

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

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

közszolgálatiság jegyében állapodunk meg a tájékoztatás biztosításáról (organikus, azaz 

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

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

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

A megjelenések gyakorisága illeszkedik a kamarai munkához, az intenzívebb kommunikáció a 

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

üzenetekkel ellátni, hogy az egyenletes médiajelenlétet biztosítani tudjuk. 

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

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

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

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

összesítésekben. Éves szinten a dokumentált megjelenésünk 200 fölött van. A fentiek alapján 

állítható, hogy a megjelenéseink valós száma ennél 20%-kal magasabb. Az összesítés nem 

tartalmazza az egyes olyan kampányok megjelenéseit, amelyek mellé céltámogatás társul, 

továbbá a rádiós megjelenéseket. Az online média megjelenéseinket a 2. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

 

 



Kamaránk külkapcsolati tevékenységében teljesen megváltozott munkamódszerek, 

munkastílus és programtípusok jelentek meg az elmúlt év során. Az első negyedév végére 

ugyanis már mindenki számára tény szintűvé vált, hogy a személyes jelenlétet nélkülözni kell 

a szakmai értekezletek és konferenciák, a különféle kiállítások, üzletember találkozók és 

projekt meetingek alkalmával. Január- februárban még részt tudtunk venni szakmai 

kiállításokon Nagyváradon, Budapesten és Bécsben, de az ezt követő időszakra tervezett 

szakmai rendezvények átkerültek az online térbe. 

 

Az új munkastílus, a home office sok partnerünknél lett a mindennapok része. Az 

ügyfelekkel és partnerekkel való kapcsolattartás a személyes találkozók helyett az elektronikus 

térbe került át. A vállalkozások korábban több alkalommal jelezték, hogy nincs idejük részt 

venni személyesen egy-egy rendezvényünkön, most pedig nekik is könnyebb és hatékonyabb 

lett ez a fajta üzletfejlesztés.  Napi munkánk jelentős részét teszi ki, hogy a lehetőségek közt 

kutatva értesítsük a vállalkozókat az aktuálisan elérhető online rendezvényekről, és magunk is 

részt vegyünk ezeken. Mostanra érett be az MKIK IKT roadshowba fektetett munkánk, hogy a 

megye városaiban előadások keretében mutattuk be, miként lehetnek hasznosak egy vállalkozás 

számára az informatikai megoldások a mindennapokban.  

 

A Kamara kiemelt projektjei, a ROHU 007-es projekt (környezetvédelmi témakörben) 

lezárult, az elszámolás és a zárójelentés hibátlanul megtörtént. A ROHU 331 projektszám alatt 

futó pályaorientációs projekt a tervezett 2021. márciusi befejezéshez képest a vezető partner 

Don Orione alapítvány kérésére 12 hónapos hosszabbításra kapott engedélyt. A hosszabbítás 

oka, hogy a Don Orione alapítvány adminisztratív okok miatt nem tudta határidőre befejezni a 

projekt keretén belül megvalósítandó építési beruházást. A hosszabbítás időtartama alatt 

Kamaránk 3 szakmai konferenciát tervez 2021 május és június hónapra. A tervezett 

konferenciák szükséges pénzügyi hátterét a projekt költségvetése terhére tudjuk elszámolni. 

További 2 konferencia került átütemezésre a II. félévre szeptember-november hónapok között. 

A projekt meghosszabbított ideje alatt a kamara a projekt költségvetése terhére a bevont 

munkatársak után munkabér elszámolására jogosult.  

 

2020-ban az Erasmus+ pályázatunk is lezárásra került volna, de a járványhelyzet miatt 

12 hónap hosszabbítást kértünk és kaptunk. Így a projekt várhatóan 2021 májusában zárul. 

 

A korábbi években nagy sikerrel megvalósított szakmai kiállításokon való részvételünk 

2020-ban meghiúsult a járványhelyzet miatt. A nemzetközi kiállítások jó része még továbbra 

sincs meghirdetve.  

 

 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. A magyarországi és külföldi partnerkamarákkal folyamatos a kapcsolattartás 

és információcsere az online térben, legjelentősebb partnereink a magyarországi német, olasz 

és francia kamarák.  
 

 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.  

 

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 gesztorálásunkkal működő MKIK Magyar- Román Tagozat külgazdasági programjait 

az 1. sz. mellékletben részleteztük. 

 

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, egyéni vállalkozók elektronikus úton, illetve 

személyesen kamaránknál pótolhatják a regisztrációt vagy módosíthatják adataikat. 2020. 

évben 401 darab vállalkozás kérte a regisztrációját. A COVID-19 világjárvány és az azzal 

kapcsolatban kihirdetett vészhelyzet miatt helyszíni ellenőrzést személyesen lefolytatni nem 

volt lehetőségünk. 22 db vállalkozás esetében az ellenőrzést a kamara székhelyén november és 

december hónapban végeztük el iratbetekintéssel. Az érintett vállalkozások megjelentek vagy 

előzetes egyeztetés után elektronikus úton nyújtották be a dokumentumaikat, ezáltal az 

ellenőrzéseket lefolytattuk. Összességében elmondható, hogy az építőipari vállalkozások 

együttműködők, kisebb hiányosságoktól eltekintve rendezett a regisztrációjuk. 

 

 



2020. július 1. naptól a kereskedelmi és iparkamarák feladatköre egy új közfeladattal 

bővült, melynek keretében az egyéni vállalkozásokat, vagy egyéni vállalkozóvá válás előtt álló 

magánszemélyeket tájékoztassák, milyen tevékenységi körök közül választhatnak a 

képzettségük alapján, mi szükséges az egyéni vállalkozóvá váláshoz, hogyan lehet elindítani az 

egyéni vállalkozást, illetve egy adott tevékenységi körhöz milyen végzettség, engedély, 

bejelentés szükséges.  Az ehhez kapcsolódó E-tus adatbázis hasznos segítséget ad a minél 

pontosabb tájékoztatás nyújtásához. A legtöbb kérdést a gépjárműipar, építőipar, valamint a 

vendéglátás és szépségipar körében teszik fel vagy a már meglévő egyéni vállalkozások, vagy 

magánszemélyek. A vészhelyzet ismételt elrendelése okán pedig természetesen az ezzel 

kapcsolatos kérdések fordulnak elő nagyobb mennyiségben (kinyithat-e, meddig lehet nyitva, 

mit árulhat, tartózkodhat-e bent vendég stb.) Általánosságban elmondható, hogy napi átlagban 

8-10 ügyfél érdeklődik a tájékoztatással kapcsolatos kérdéssel, leginkább telefonon, illetve 

előzetes egyeztetés alapján személyesen. 

 

 

2020-ban a kamarai szakképzési feladatok ellátásához szükséges finanszírozást - az 

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

 

Terveinket felülírta a pandémia, ugyanakkor ez a járványhelyzet soha nem tapasztalt 

erős kapcsolódást jelentett a kamara és a vállalkozások, a gyakorlati képzők között.  

 

Az egész év a szakképzési reformra való felkészüléssel, előkészületekkel telt. A 

gazdálkodók elé az első ágazati felkészítő előadásokkal decemberben tudtunk kiállni 

(szolgáltatóipar, kereskedelem, vendéglátás).  

 

2020 az utolsó év, hogy a tanulószerződések gondozása és a tanulószerződéses 

tanulóképzés felügyelete, valamint az együttműködési megállapodások ellenjegyzése a 

kamara szakképzési feladatok között prioritást élvez, ti. a tanulószerződéses rendszert felváltja 

a szakképzési munkaszerződés, melynek koordinálásában a kamara szerepe jelentősen csökken.  

 

Az előző időszakhoz képest 2020-ban a hatályba lépett új tanulószerződések száma 

összesen 581darabbal, azaz 39%-kal csökkent, amelynek okai a szakközépiskolai tanulólétszám 

csökkenése, a gépjárművezető és autóbuszvezető képzés kifutó jellege, a megyehatáron átívelő 

képzőhelyek számának emelkedése, valamint az új szakképzési rendszer bevezetése.   

 

Tanulószerződéses tanácsadóink létszáma: 6 fő, akik folyamatosan tartották a 

kapcsolatot a gyakorlati képzésben aktív gazdálkodó szervezetekkel. A tavaszi pandémiás 

helyzet miatt nagyon lecsökkent a személyes képzőhely látogatások száma. A kapcsolattartás 

telefonon, e-mailben történt, illetve áttevődött az on-line térbe. A képzők energiáit lekötötte a 

saját helyzetük, mint például: bezárás, megszűnés, dolgozóik megtartása, stb. és csak utána 

tudtak foglalkozni a tanulók gyakorlati képzésével. A tanácsadók nagyon sok munkát és 

energiát fektettek abba, hogy a gyakorlati képzők ne szüntessék meg a tanulószerződéseiket. A 

képzők a tanácsadók és az iskolák segítségét szívesen fogadták, sőt gyakran megkeresték őket, 

ha valami kérdés merült fel. 

 

Az év második felében érzékelhetővé vált a gyakorlati képzők érdeklődése az új 

szakképzési rendszer és annak finanszírozása iránt. 

 

A szakmai vizsgáztatásban az államilag elismert iskolarendszerű szakmai vizsgák 

ellenőrzési feladatokat ellátó tagjára (vizsgafelügyelőre) a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

valamint az iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák vizsgabizottsági tagjaira való javaslattételt 

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 a fent említett vizsgabizottsági tagokra illetve vizsgafelügyelőre. 

Vizsgabizottsági tagok névjegyzékében 239 vizsgabizottsági tag szerepel. A 2020 

novemberében benyújtott új vizsgafelügyelői pályáztatást követően 125 vizsgafelügyelő került 



az új névjegyzékbe. 2020-ban a rendelkezésre álló statisztikáink alapján 632 db komplex 

szakmai vizsga került lebonyolításra 5904 vizsgázó bevonásával. A vizsgaelnökök és tagok 

éves kötelező továbbképzése a 2020. évi pandémia, valamint a vizsgaszabályzat év végi 

megjelenése miatt maradt el. 

 

A gyakorlati képzőhelyek komplex ellenőrzése szakképzési feladataink harmadik 

területe. Gyakorlati képzőhelyek országosan egységes szempontok szerinti ellenőrzése folyik e 

tevékenység keretein belül. 2020-ban összesen 232 ellenőrzést folytattunk. Az ellenőrzéseket 

30 fő kamarai és 43 fő iskolai szakértő bevonásával bonyolítottuk le. Az ellenőrzések 

megoszlása: bevezető ellenőrzés: 53 db, köztes ellenőrzés: 179 db volt. Az ellenőrzések során 

súlyos hiányosságokat nem tapasztaltunk. Az ellenőrzések számának alakulására is hatással 

volt a járvány.  

 

Az ellenőrzést végző szakértők felkészítésére ebben az évben nem merült sor, mert 

nem készült el az ellenőrzés új szakképzési törvénynek megfelelő eljárásrendje.  A könyvelők 

részére (30 fő) immár harmadik alkalommal tartottunk képzést, tudván azt, hogy a gyakorlati 

képzés adminisztratív feladatai az ő vállukon vannak.  

 

2020 az utolsó év, hogy szintvizsgákat bonyolíthattunk le, mert a szintvizsga 

intézménye is kivezetésre kerül az új szakképzési rendszerben.  A szintvizsga a tanuló 

irányítás melletti munkavégző képességének mérésére szolgált és a tanulószerződés kötés 

feltétele volt. A kamara finanszírozta az anyagbeszerzést, a vizsgabizottság, a segítő tanár, a 

jegyzőkönyvvezető díjazását. Helyszíne többnyire a szakközépiskolai tanműhely, ritkábban a 

gyakorlati képzőhely volt. A vizsgabizottság 2 fős, az elnököt a kamara delegálta. 2020-ban 

összesen 22 szakképesítésben 59 szintvizsgán 458 tanuló tett szintvizsgát. A járvány első 

hulláma alatt elmaradt szintvizsgákat ősszel pótoltuk és október 20-a után, amikor 

bekövetkezett a második hullám, már csak 3 szintvizsga és néhány javítóvizsga maradt el.  

 

 A 2020. évi Támogatási Szerződés 56 fő mestervizsgára való felkészítésére és 

mestervizsgáztatására nyújtott forrást. 8 szakmában szerveztünk felkészítő tanfolyamot és 

vizsgát (autószerelő, fodrász, kereskedő, kézápoló, körömkozmetikus, kozmetikus, szakács, 

gázfogyasztó berendezés és csőhálózat szerelő). A támogatott létszám mellett 36 fő szerzett 

mesterlevelet önköltséges áron. Ez a megemelkedett létszám azt mutatja, hogy a mestercímnek 

kialakult a presztízse, minőséget jelent a helyi gazdasági életben. A veszélyhelyzet miatt 2020-

ban nem került sor a mesterlevelek ünnepélyes mesterlevél átadó rendezvényére, így az 

arany-, ezüst-, és bronzkoszorús mesterlevelek átadására sem.  
 

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 2020-ban 2 gyakorlati oktatói képzési csoportot 

indított összesen 48 fővel. A harmadik csoport elindítását meghiúsította a pandémiás helyzet, 

valamint az, hogy az új szakképzési törvény értelmében a kamara felnőttképző intézménynek 

minősül és a felnőttképzési engedélyt még nem kapta meg kamaránk. A decemberre tervezett 

tanúsítvány átadó ünnepség megtartását a járványügyi intézkedések nem tették lehetővé.  

 

Országos szakmai versenyek (OSZTV, SZKTV): 2020-ban 532 tanuló vett részt 35 

szakképesítésben a területi elődöntőn. Sajnos a középdöntők többsége, valamint a döntő is 

elmaradt a járvány miatt.  

 

 

 



 

Pályaorientációs tevékenységünk keretein belül a korábbi évek tapasztalataira 

alapozva, illetve a sikeres rendezvények folytatási igényének figyelembevételével, és a 

jelentkező új kéréseknek megfelelően terveztük meg az éves munkarendet, az ütemtervben a 

kötelező tevékenységek mellett az új programokat is feltüntettük. Szolgáltatási palettánk 

bővítése céljából, innovatív elemként került betervezésre egy 5 alkalomból álló 

pályaorientációs foglalkozás sorozat, melynek elkészítettük a tematikáját és a tavaszi 

időszakban el is indítottuk, de végül a pandémia miatt nem tudtuk megvalósítani. Az előző évi 

tábor sikerein felbuzdulva és az elérni kívánt tanulók számának növelése érdekében erre az évre 

2 tábor megszervezését tűztük ki célul. 

 

Az üzemlátogatásokra, osztályfőnöki órákra érkezett igényekre azonban nem tudtunk 

reagálni a márciusban bekövetkező pandémia miatt. Ezek helyett online foglalkozásokat 

ajánlottunk ki az intézményeknek, melyekre azonban nem volt igény. Igyekeztünk a digitális 

oktatás idején is elérni a diákokat, ezért „újraterveztük” a tavaszi időszakot és online 

szakmaismereti pályázatokat hirdettünk meg felső tagozatosoknak. A nyári táborokat meg 

tudtuk tartani. A szeptember-október közötti időszakban óriási igény mutatkozott az 

osztályfőnöki órákra és a szülői értekezletekre, heti 5-6 alkalommal tartottunk tájékoztatót, 

illetve ekkor juttattuk el a diáknaptárokat is, ezért az időmenedzsment kialakítása nagy 

hangsúlyt kapott. Az októberi járványügyi korlátozásoknak megfelelően a külső helyszínen, 

illetve az online formában megvalósuló szülői tájékoztatók szervezésére tértünk át. Iskolai 

igények alapján online pályaorientációs rendezvények megtartására is sor került, melyek nagy 

szervezési munkát igényeltek, de a visszajelzések alapján sikeresnek mondhatjuk őket.  

 

 

2020-ban a Békés Megyei Munkaerő-piaci Kerekasztal működtetésével bővültek a 

gazdasági kamarák tevékenységei. A Békés Megyei Munkaerőpiaci Egyeztető Kerekasztal 

(BMMK) és az ahhoz tartozó munkacsoportok létrehozását alapvetően befolyásolta a szervezet, 

a feladatok, valamint azok beágyazottságának újdonsága mellett a szinte teljes évet átjáró 

egészségügyi veszélyhelyzet rendkívüli feladatellátási módokat kívánó jelenléte.  

Az ágazati munkacsoportok kialakításánál Békés megye területi és gazdasági specialitásait is 

figyelembe véve a BMKIK Szakképzési Bizottsága azt az álláspontot képviselte, hogy az egyes 

munkacsoportok ne pusztán 1-1 fontosabb ágazatot testesítsenek meg, hanem a rokon területek 

ernyő alá vonásával a megye megközelítően teljes gazdasági és gyakorlati képzői spektrumát 

reprezentálja. Ezen elvi megfontolás mellett a Bizottság 5 munkacsoportot hozott létre az 

alábbiak szerint: 

 

munkacsoport 

sorszáma 
ágazatok 

1. gépészet + közlekedés + informatika 

2. vendéglátóipar + turizmus + kereskedelem 

3. építőipar + épületgépészet + faipar 

4. nyomdaipar + könnyűipar 

5. szépészet + szociális ágazat 

 

A Békés Megyei Munkaerőpiaci Egyeztető Kerekasztal kialakításának alapját az MKIK által 

kiadott működési segédletben foglalt alapelvek képezték a helyi sajátosságok és célszerűség 

figyelembevételével. Mindezek tükrében a Kerekasztal tagjai körébe felkérést kaptak a Békés 

Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya, a Békés 

Megyei Önkormányzat, a releváns szakmai szervezetek, egyéb, a megyét érintő fejlesztési 

stratégiákhoz kapcsolódó szervezetek, valamint az ágazati munkacsoportok delegáltjai.  

 

 

 

 



A BMMK tagjai a következő szervezetek delegáltjaiból áll:  

 

− ALFA KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület 

− Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

− Békés Megyei Önkormányzat 

− Békéscsabai Ipartestület 

− Csaba Metál Zrt. 

− Csabai Szlovákok Kft. 

− Cseh István egyéni vállalkozó 

− Élésker Kft. 

− Integrál Építő Zrt. 

− Japport Bau Kft. 

− Linamar Hungary Zrt. 

− Marzek Kner Packaging Zrt. 

− Unicon-Modell Kft. 

 

A 2020. év egyik legjelentősebb feladata a fenntartói megállapodásokhoz és a megyei 

középtávú képzési szerkezethez köthető javaslat elkészítése volt. 

 

 

 

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 

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. A 290 db beadott igénylésből az előminősítés során 

elutasításra került 5 db, a befogadott igénylések száma 285 db volt. 2020. évben a létrejött 

hitelügyletek száma 166 db volt, a további ügyletek közel 90 darab ügyletnek az elbírálása a 

2021. évre csúszott át. A bankok által kihelyezett hitel összege 2020. évben 3,434 milliárd Ft, 

amely az előző évhez képest emelkedést mutat (2019. év: 2,674 milliárd Ft). A Széchenyi 

Kártyás ügyfelek leginkább hosszabbítási kérelemmel keresik meg irodánkat, bár a 2020. évben 

megnőtt az új igénylések száma is. A napi ügyintézési időt nagymértékben megnövelte az, hogy 

szinte a teljes, beadott anyagot fénymásolatban le kell tárolnunk. Az adatlap kitöltése továbbra 

sem megy gördülékenyen, annak ellenére, hogy van, aki már a kezdetektől részt vesz a 

konstrukcióban. A telefonos és személyes érdeklődés folyamatosnak mondható.  

 

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

összefogásával sikerült elérnie további hitelkonstrukciók támogatását. A Széchenyi Kártya 

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

megszokotthoz képest csökkentett adminisztrációjú finanszírozásának újabb lehetőségei 

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

amelyek eddig hiányoztak a kkv szektor hitelezésében. 2011 januárjában indult 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. 

 

2020. április hó 27. napjától bevezetésre került a kiemelt Agrár Széchenyi Kártya, amely 

igényléseket 2020. december hó 31. napjáig megkötött szerződésekre lehetett igénybe venni. 

 

2020. május hó 15. napjától kifejezetten a COVID-19 koronavírus járvány miatti 

gazdasági nehézségek kezelésére kialakított új, kiemelt támogatású Széchenyi 

Folyószámlahitel Plusz, Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel, Széchenyi Likviditási Hitel és 

Széchenyi Beruházási Hitel Plusz hitelkérelem típusú termékek kerültek bevezetésre, melyekre 

jelentős igénylés mutatkozott. A régi típusú ügyleteket is át tudtuk ezen kedvező ügyletekbe 

fordítani, így a vállalkozások egy sokkal kedvezőbb kamatozású hitelhez juthattak hozzá.  Ezen 

típusú hitelügyletek igénylésének határideje 2021. december hó 31. napja.  

 

 

2020. novemberében újabb két termékkel bővült a Széchenyi Program csomag. 

Széchenyi Turisztikai Kártya és a Széchenyi Agrár Beruházási Hitel került bevezetésre. A 

Széchenyi Turisztikai Kártya kimondottan a nehéz helyzetben lévő vendéglátó szektort célozta 

meg. 

 

 

2020. évben a beadott kérelmek száma 285 db (6.283.500.000 Ft összegben), amely az 

előző évhez képest 12%-al nőtt. A bankok által kihelyezett hitel összege 2020 évben 

3.433.900.000,- Ft, (2020. december hó 31. napjáig, de közel 90 darab igénylés van, amelynek 

az elbírálása 2021. évben történt meg) amely az előző évhez képest összegben 21 % emelkedést 

mutat (2019. év: 2.673.900.000,- Ft).  

 

 

 
 

Termék neve 
Bankfiókba továbbított 

igénylések (db) 
összeg 

Széchenyi Kártya 2 43 410.000.000 

Agrár Széchenyi Kártya 62 1.091.500.000 

Széchenyi Kártya Plusz 112 2.385.000.000 

Széchenyi Munkahely Megtartó 2 55.000.000 

Széchenyi Likvidítási Hitel 41 831.600.000 

Széchenyi Beruházái Hitel Plusz 9 902.400.000 

Széchenyi Turisztikai Kártya 16 608.000.000 

  285 6.283.500.000 



Igénylések megosztása egyéni vállalkozó (db) társas vállalkozás (db) 

Széchenyi Kártya 2 15 29 

Agrár Széchenyi Kártya 52 10 

Széchenyi Kártya Plusz 31 80 

Széchenyi Munkahely Megtartó   2 

Széchenyi Likvidítási Hitel 8 33 

Széchenyi Beruházái Hitel Plusz 2 7 

Széchenyi Turisztikai Kártya 7 9 

  115 170 

Igénylések megosztása egyéni vállalkozó (összeg) társas vállalkozás (összeg) 

Széchenyi Kártya 2 62.000.000 348.000.000 

Agrár Széchenyi Kártya 665.700.000 425.800.000 

Széchenyi Kártya Plusz 543.000.000 1.842.000.000 

Széchenyi Munkahely Megtartó   55.000.000 

Széchenyi Likvidítási Hitel 129.000.000 702.600.000 

Széchenyi Beruházái Hitel Plusz 10.400.000 892.000.000 

Széchenyi Turisztikai Kártya 80.000.000 528.000.000 

  1.490.100.000 4.793.400.000 

 

 

 

A beadott igénylések száma havi bontásban az alábbiak szerint alakult: 
 



 

 

   

 

1. számú melléklet 
 

Az MKIK Magyar- Román Tagozat 2020. évi külgazdasági programjai 

 

Kamarai tagozatunk a több mint 21 éves fennállása óta minden évben arra törekedett, hogy 

tagjai részére olyan programokat és rendezvényeket szervezzen, ami a mai versenyképesség és 

hatékonyság által vezérelt világban szorosan illeszkedjen vállalkozó tagjaink a cégek 

kereskedelmi stratégiájába.  

A tavalyi évre is közel 30 olyan gazdasági és üzleti eseményt, programot, konferenciát romániai 

kiállításokon és azok, rendezvényein való részvételt terveztünk, melyek az üzleti életben 

elengedhetetlen tájékozódást, a kereskedelemi kapcsolatok bővítését a magyar termékek minél 

nagyobb volumenű exportra jutásának a lehetőségeit próbálták elősegíteni.  

A koronavírus okozta világjárvány miatt a múlt évi programjaink jórészét törölni, illetve jó 

részét kénytelenek voltunk halasztani, leszűkítve a járvány adta keretek közötti, online de 

megtartva az offline, illetve az egyéb digitális eszközök intenzívebb használatát 

szolgáltatásainkat az üzleti környezet segítésére.  

 2020. február 20-21 Befektetési lehetőségek Romániában, című nemzetközi konferencia. A 

rendezvény helyszíne Bukarest, Magyarország Nagykövetsége, illetve Crown Plaza 

rendezvényterme. A kétnapos, immár hagyományosnak mondható évnyitó rendezvényt a 

Romániai Magyar Üzleti Egyesület, Magyarország Bukaresti Nagykövetsége a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara Magyar- Román Tagozata és a Romániai Magyar Közgazdászok 

Társaságával közösen szerveztük meg. A szakmai konferencián és üzletember találkozón több 

mint 120 résztvevő volt jelen, többek között számos magyarországi cég és vállalkozás is részt 

vett. 

2020. március 24. Zeta Fenyő Srl. (Zete laka Erdély) / Zeta Fenyő Hungary Kft. Gyomaendrőd. 

Tagozati, illetve kamarai támogatás és segítség kérése magyarországi szerződéses faházak / 

ingatlan modulok kivitelezési munkálatok elvégzésére a járvány alatt. Az Országos rendőr-

főkapitánysághoz megküldött második kérelmezést jóváhagyták így el tudták kezdeni a 

munkálatokat a szigorú szabályozási feltételek mellet.  

2020. április 23. Vendomat Kft. Érd. A Servimat International Kft. és a Vendomat Kft. már 

hosszú évek óta piacvezető szerepet tölt be az Étel-, Italautomata szolgáltatás területen. Többek 

között környezetvédelmi szempontoktól is vezérelve keresnek új partnerünket hosszútávra, 

akitől papírpoharakat tudnak vásárolni kávéautomata parkuk üzemeltetéséhez. Olyan 

papírpohár gyártót keresnek, akik már foglalkoznak kávéautomatába szükséges papírpoharak 

gyártásával. Éves szinten kb. 10.000.000 db pohár lenne, a rendelési mennyiségünk ezért 

potenciális Romániai gyártók elérhetőségeit várják, illetve további esetleges partnerek 

felkutatásában kérték tagozatunk segítségét.  

2020. május 27. Wittman József Ev. Gyula. Személyes megkeresés és segítségkérés 

partnerkeresésben, Romániában főleg határ-menti földterületeken a gabona betakarítása után 

megmaradt termék bálázására és azok elszállítására megfelelő modern speciális gépekkel és 

szállító eszközökkel hazai hőerőművekbe.  

2020. június 3.  A Kecskeméti Umwelt Kft. kamarai tagunk tulajdonos és ügyvezető látogatása 

a cég által gyártott termékekkel kapcsolatos határ-menti export tevékenységek, illetve 

szolgáltatások kamarai és tagozati támogatása érdekében. 

2020. június 16. A Székesfehérvári Roneko Kft. ügyvezető tulajdonosa és a cég jogászának a 

látogatása a BMKIK székházába, nagyberuházású romániai kivitelezési munkálatokkal 

kapcsolatosan. A vendégeket fogadta és megbeszéléseket folytattak Tóth Zsolt kamarai, illetve 

Rák János tagozati titkárral. A látogatás célja segítség és információk szerzése romániai 

villamossági kivitelezéssel és munkavállalással kapcsolatos szabályozások, könyvviteli és 

adózási rendelkezések és törvények. 

 

 



2020. június 18. MCC Istialis Construct Srl. Nagyvárad. Magyarországi partnerkeresés a CAPS 

termék utak, utcák, autópályák és közúti hidak csatlakozási rétegének aszfaltkeverékek 

készítésében használt útfutók módosítása, valamint a vízszigeteléshez, membránok tömítéséhez 

és a tágulási hézagokhoz felhasznált bitumen módosításához. 

2020. július 30. CE Glass Industries Szatymaz. A cég üvegfeldolgozással, szigetelőüveg 

gyártásával és építészeti üvegek nagykereskedelmével foglalkozó, 350 főt foglalkoztató 

vállalkozás Szatymazon, Szeged mellett. Potenciális románul beszélő munkavállalókat 

keresnek, kereskedelmi és értékesítési szakembereket területi, külső és belső területekre. Emiatt 

kérte a Tagozat közreműködését megfelelő munkavállalók felkutatására. 

2020. augusztus 12. GastroPan Srl. Székelyudvarhely. Hivatkozással intézményeink között 

2019-ben megkezdett tárgyalási folyamatára, beutazási meghívó kiküldése az időközben 

kialakult járványügyi helyzettel kapcsolatosan egy többlépcsős megbeszélésre 2020. augusztus 

10-12 közötti időszakban Békéscsabán. Tárgyalási helyszín MKIK Magyar- Román Tagozat 

tárgyaló terme, 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 2. 

2020. augusztus 18. Mondoimpex Srl. Sepsiszentgyörgy. Beutazási meghívó kiküldése az 

időközben kialakult járványügyi helyzettel kapcsolatosan egy megbeszélésre 2020. augusztus 

18 Békéscsabán, melynek tárgyalási helyszíne MKIK Magyar- Román Tagozat tárgyaló terme, 

5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 2. 

2020. október 8. Orossüti Orosháza. Export tevékenység folytatásának, illetve a járvány alatti 

kiutazási lehetőségben kérték a segítséget. Kiutazási engedély, igazolással kapcsolatos 

tájékoztatás, annak megküldése. 

2020.október 9. CONSTRUMA Hungexpo Budapest Nemzetközi építőipari szakkiállítás és 

vásár. Meghívás a romániai építőipari cégek összefogó szervezője által a jelenlévő kiállítók 

által bemutatott termékek megtekintésére. Megbeszélések a tagozat titkárával és a cégek 

tulajdonosai, illetve képviselőivel a termékek és szolgáltatások magyar partnerekkel való 

kapcsolatok jövőbeni kialakítása érdekében.  

2020. október 20. Cerlux Kft. Orosháza. Figyelembe véve a járványügyi helyzetet, kiutazási 

engedéllyel, illetve igazolással kapcsolatos megbeszélés. 

2020. október 28. Bárium Kft. Orosháza. Export tevékenység folytatása, érdekében a járvány 

alatti kiutazási lehetőségben kérték a segítséget.  Kiutazási engedéllyel, illetve igazolással 

kapcsolatos megbeszélés. 

2020. október. Magyar- Román Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság 8. 

ülése Budapesten. Agyagbekérő az MKIK Magyar- Román Tagozat 2016-2020 időszak közötti 

tevékenységéről. (Szövegszerű jegyzőkönyvi javaslatok, részletes összefoglaló a szakterületet 

érintő kétoldalú kapcsolatok, szolgáltatások és együttműködések helyzetéről, szövegjavaslatok, 

közvetítendő üzenetek a magyar társelnöki felszólaláshoz. Előzetes tájékoztatás arról, hogy 

intézményünket várhatóan ki képviseli a szakértői egyeztetésen, valamint a plenáris ülésen.) A 

Magyar –Román Kormányközi Vegyes Bizottság ülése halasztva 2020. november 9-10-re. A 

Magyar –Román Kormányközi Vegyes Bizottság ülése a koronavírus járvány miatt ismételten 

halasztva 2021 - re. 

2020. november 11. Bárdos István Ev. Szarvas. Big-beg zsákok értékesítésével kapcsolatos 

magyarországi, illetve romániai partnerkereséssel kapcsolatos személyes megkeresés. 

2020. november 25. HelmKiss Kft. Gyula. Romániai cég magyarországi tevékenységének 

elindítása. Könyvelés és adózással kapcsolatos tagozati cég kérte a járvány alatti kiutazási 

lehetőségben a segítséget. Kiutazási engedéllyel, illetve igazolással kapcsolatos megbeszélés.  



2. számú melléklet 

 

 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-idei-ev-adozast-erinto-valtozasairol-egyeztettek-csaban-2420055/  beol.hu  

adós előadás, NAV 
igazgatója ad 
tájékoztatást  

https://behir.hu/megszunt-az-egyszerusitett-vallalkozoi-ado-atalakult-az-adotorveny  behir.hu  

adós előadás, NAV 
igazgatója ad 
tájékoztatást  

https://oroscafe.hu/2020/01/07/az-idei-adotorveny-valtozasokrol-tartottak-eloadast/ oroscafe.hu  

adós előadás, NAV 
igazgatója ad 
tájékoztatást  

https://www.gyulatelevizio.hu/2020/01/07/a-vallalkozok-tobbsege-kevesebb-adot-fog-fizetni-2020-ban-mint-tavaly/  

gyulatelevizio.
hu  

adós előadás, NAV 
igazgatója ad 
tájékoztatást  

http://www.newjsag.hu/2020/01/08/adotorvenyek-a-legfontosabb-valtozasokrol-tajekoztattak/  newjsag 

adós előadás, NAV 
igazgatója ad 
tájékoztatást  

https://bekesmatrix.hu/cikk/96025_adotorvenyek_a_legfontosabb_valtozasokrol_tajekoztattak  bekesmatrix 

adós előadás, NAV 
igazgatója ad 
tájékoztatást  

 híradók 

adós előadás, NAV 
igazgatója ad 
tájékoztatást  

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/sokan-jelentkeztek-bekes-megyebol-szakmai-versenyre-2424468/  beol.hu  SZKTV  

https://bekesmatrix.hu/cikk/96035_szakmai_versenyek_az_iparkamaranal  

bekesmatrix.h
u SZKTV  

http://www.newjsag.hu/2020/01/09/szakmai-versenyek-az-iparkamaranal/  newjsag SZKTV  
https://behir.hu/szakmai-versenyek-az-iparkamaranal  behir.hu  SZKTV  

https://behir.hu/bekes-megye-a-legaktivabb-a-szakma-kivalo-tanuloja-versenyen  behir.hu  SZKTV  

https://oroscafe.hu/2020/01/14/oroshaza-oroshazi-hirek-elsosegelynyujtas-tanfolyam-polgarmesteri-hivatalban/  oroscafe.hu  

munkahelyi elsősegély-nyújtó 
tanfolyam Orosházán 

https://bekesmatrix.hu/cikk/96094_sikeres_es_aktiv_ev_az_iparkamaranal  bekesmatrix elnöki évértékelő  
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https://www.gyulatelevizio.hu/2020/01/14/kovacs-tamas-sokat-javult-a-versenykepesseg/  

gyulatelevizio.
hu  

NAV adóklub, a tudósítás hivatkozik 
a kamarai rendezvényre 

https://www.gyulatelevizio.hu/2020/01/16/3tema-szikszai-csaba/  

gyulatelevizio.
hu  3 téma  

https://behir.hu/eletmento-tudast-kaptak-az-oroshazi-kepzes-resztvevoi behir.hu  

elsősegélynyújtó képzés 
Orosházán  

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/munkahelyi-elsosegelynyujto-kepzest-tartott-a-megyei-iparkamara-oroshazan-
2433639/  beol.hu  

elsősegélynyújtó képzés 
Orosházán  

https://www.beol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/sikeres-evet-zartak-a-bekes-megyei-iparkamaranal-2446794/  beol.hu  elnöki évértékelő  

https://www.vg.hu/vilaggazdasag/fontosak-lennenek-a-beruhazasok-1984674/  

vilaggazdasag.
hu  interjú elnökkel  

http://oroscafe.hu/2020/01/21/osztondij-tamogatas-munkahelyi-eloszerzodes-ez-var-ha-technikumban-vagy-
szakkepzoben-tanulsz-tovabb/  oroscafe.hu  

a szakképzés új 
rendszeréről  

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/elismertek-a-csabai-mester-sok-evtizednyi-minosegi-munkajat-2448063/  beol.hu  

Vandlik János 
aranykoszorús mester  

http://www.newjsag.hu/2020/02/04/lehet-meg-jelentkezni-az-ingyenes-szemelyes-vallalkozoi-mentorprogramba/  newjsag Mentorprogram  

Báloztak 

és jótékonykodtak a vállalkozók 

bekesmatrix.h
u kamarai jótékonysági bál  

https://behir.hu/baloztak-es-jotekonykodtak-a-vallalkozok behir.hu  kamarai jótékonysági bál  

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bekescsaban-baloztak-es-jotekonykodtak-a-vallalkozok-2504661/ beol.hu  kamarai jótékonysági bál  

https://oroscafe.hu/2020/02/19/vallakozo-bal-bmkik-bekes-megyei-iparkamara-oroshaza-oroshazi-hirek/  oroscafe.hu  kamarai jótékonysági bál  
https://www.beol.hu/pr/a-kamara-ertekelte-a-rohu-7-projektet-2510649/  beol.hu  ROHU7 projekt  

https://bekesmatrix.hu/cikk/96587_gazdasagi_evnyitot_tartott_a_kamara  

bekesmatrix.h
u gazdasági évnyitó  

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/unnepelt-az-iparkamara-tovabbi-fejlodes-a-cel-2522334/  beol.hu  gazdasági évnyitó  

https://www.gyulatelevizio.hu/2020/02/25/fennallasanak-25-evfordulojat-unnepelte-a-bekes-megyei-kereskedelmi-es-
iparkamara/  

gyulatelevizio.
hu  gazdasági évnyitó  

https://behir.hu/nem-valtozott-a-top-5-bekes-megyei-ceg-rangsora  behir.hu  top100 adatok  
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https://behir.hu/besesek-botond-az-adorendszernek-versenykepesnek-es-egyszerunek-kell-lennie  behir.hu  gazdasági évnyitó  
https://oroscafe.hu/2020/02/25/negyed-evszazadot-unnepelt-az-iparkamara/  oroscafe.hu  gazdasági évnyitó  

http://www.newjsag.hu/2020/02/26/bmkik-gazdasagi-evnyito-25-eves-jubileummal/  newjsag.hu  gazdasági évnyitó  

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bekescsaban-mutattak-meg-tudasukat-a-jovo-szakemberei-2543430/  beol.hu  szintvizsga  

https://koroshircentrum.hu/2020/03/06/szintvizsgat-tettek-a-trefort-karosszerialakatos-kilencedikes-diakjai/  beol.hu  szintvizsga  

https://behir.hu/atalakul-de-nem-tunik-el--utoljara-szintvizsgaznak-a-szakmat-tanulok  behir.hu  szintvizsga  

http://www.newjsag.hu/2020/03/07/bekescsaban-mutattak-meg-tudasukat-a-jovo-szakemberei/  newjsag.hu  szintvizsga  

https://www.gyulatelevizio.hu/2020/03/11/gazdasagi-vesztesegek-is-erhetik-tersegunket-a-koronavirus-miatt/  

gyulatelevizio.
hu  

3 téma c műsor, stúdióbeszélgetés 
dr. Orosz Tivadar 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/koronavirussal-kapcsolatos-intezkedesek-hirek-a-megyeben-2566854/  beol.hu  

intézkedések a 
szakképzésben a járvány 
miatt  

https://koroshircentrum.hu/2020/03/17/meszarosne-szabo-anna-a-gyakorlati-oktatas-is-meg-lesz-oldva/  

koroshircentru
m.hu  

intézkedések a 
szakképzésben a járvány 
miatt  

http://www.newjsag.hu/2020/03/17/a-szakkepzes-gyakorlati-reszere-vonatkozo-legfrissebb-informaciok/  newjsag.hu  

intézkedések a 
szakképzésben a járvány 
miatt  

https://oroscafe.hu/2020/03/20/tudnivalok-a-szakkepzes-gyakorlati-reszerol/  oroscafe 

intézkedések a 
szakképzésben a járvány 
miatt  

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/leginkabb-a-szolgaltatasokra-panaszkodnak-bekes-megyeben-2578011/  beol.hu  békéltetés  

https://behir.hu/informaciora-es-turelemre-van-szukseg behir 
koronavírus_türelem és 
információ közlemény  

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/dr-orosz-tivadar-reg-nem-latott-kihivas-elott-allunk-2587668/  beol.hu  

koronavírus_türelem és 
információ közlemény  

https://oroscafe.hu/2020/03/27/iparkamara-informaciora-es-turelemre-van-szukseg/  oroscafe.hu  

koronavírus_türelem és 
információ közlemény  
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https://bekesmatrix.hu/cikk/96950_iparkamara_informaciora_es_turelemre_van_szukseg  bekesmatrix 
koronavírus_türelem és 
információ közlemény  

https://www.gyulatelevizio.hu/2020/03/31/nem-maradnak-el-a-gyakorlati-orak-a-szakkepzesben-de-nincsenek-konnyu-
helyzetben-a-vallalkozok/  gyulatelevizio 

a gyakorlati oktatás 
folyamatos, de nehéz  

https://www.youtube.com/watch?v=pl66ONLx9k8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR17ykXfFqJJcB3MeG_9dZbAzSkXmge
zMzRX9tpamhHls2DyvDPa8G1_-OQ  104 rádió 1 

szakképzés mikéntje a járvány 
idején_interjú Mészárosné 

https://bekesmatrix.hu/cikk/97014_gyakran_feltett_kerdesek_a_szakkepzesben_jarvany_idejen/  

bekesmatrix.h
u szakképzés_GYIK  

https://bekesmatrix.hu/cikk/97016_a_magyar_kereskedelmi_es_iparkamara_javaslatcsomagja/  

bekesmatrix.h
u javaslatcsomag  

https://www.newjsag.hu/2020/03/17/a-szakkepzes-gyakorlati-reszere-vonatkozo-legfrissebb-informaciok/  newjsag.hu  

szakképzés járvány 
idején  

https://behir.hu/ezeket-javasolja-bekes-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara  behir.hu  

szakképzés járvány 
idején  
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