Beszámoló az MKIK 2010. évi szakmai tevékenységéről
2010-ben az MKIK - és ennek keretében az egész kamarai rendszer - gazdasági
érdekérvényesítési tevékenységének tartalmi elemeit alapvetően meghatározta az a
körülmény, hogy az év tavaszán országgyűlési választásokra, majd ezt követően az
Országgyűlésben kétharmados többséggel rendelkező
új jobboldali kormány
megalakítására került sor. Az MKIK már az előző év őszén felkérést kapott a választásokra
készülő - majd azt megnyerő és kormányt alakító - párt vezetőitől, hogy működjön közre egy
olyan gazdaságpolitikai program kidolgozásában, amely a gazdaság rendbetételét, a
növekedés beindítását szolgálja és ezzel együtt javaslatot tesz az ebben való kamarai
közreműködésre és ezáltal a kamarai rendszer megerősítésére.
A felkérés alapján az MKIK a területi kamarák és széles vállalkozói kör bevonásával
javaslatokat dolgozott ki az adórendszer átalakítására, a foglalkoztatás bővítésére, a
vállalkozásokat sújtó adminisztrációs terhek csökkentésére, az EU-források gazdaságorientált
hatékonyabb felhasználására, a szakképzési rendszer gyökeres átalakítására, valamint az
állami finanszírozású kereskedelemfejlesztés továbbfejlesztésére. 2010. februárjában - négy
év szünetet követően - az MKIK ismét megszervezte „Gazdasági Évnyitó„ c. rendezvényét,
amelyen ezúttal - rendhagyó módon - nem a kormány képviselői vettek részt, hanem a
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség elnöke adott tájékoztatást gazdaságpolitikai programjáról,
majd közös nyilatkozatot írt alá az MKIK elnökével (1.sz. melléklet). Ez a nyilatkozat
később teljes terjedelmében bekerült a kormányprogramba, a kamara által kidolgozott és a
Kormány részére átadott anyagokból számos konkrét javaslat bekerült a Kormány
akcióterveibe. Az év során az MKIK keretében részletes javaslatok kidolgozására került sor a
kereskedelmi tevékenység jövőbeni szabályozása, valamint a felnőttképzési tevékenység
továbbfejlesztése vonatkozásában is.
Az MKIK által kidolgozott gazdaságpolitikai állásfoglalásokat és javaslatokat, a korábban
kialakult mechanizmust követve a területi kamaráktól kapott észrevételek, az MKIK és a GVI
vállalkozások körében végzett felméréseinek eredményei, az MKIK közgazdasági elemzései,
valamint egyes konkrét kérdésekben a kollégiumok által kidolgozott szakmai javaslatok
alapozták meg. A kormányváltást követően azonnal és látványosan megváltozott a
kormányzati szervek és a kamarai rendszer kapcsolatrendszere, a kamara véleményét
valamennyi fontos, a gazdaság működését befolyásoló kérdésben igénylik. Az új Kormány
a köztestületi kamarai rendszert deklaráltan a
legfontosabb gazdaságpolitikai
partnerének tekinti.
Az MKIK által 2010-ben kidolgozott elemzésekről, háttérdokumentumokról és
állásfoglalásokról a 2.sz. melléklet nyújt részletes áttekintést. Az MKIK által a különböző
gazdaságpolitikai kérdésekben megfogalmazott állásfoglalások, vélemények jelentős
visszhangot kaptak a médiában és a vállalkozói visszajelzések alapján jelentősen növelték a
kamara presztízsét. A belső kommunikáció fő eszközeként a területi kamarák tisztségviselőit
és testületi tagjait a havonta megküldött elektronikus hírlevélben tájékoztattuk a
legfontosabb kamarai eseményekről, rendezvényekről, állásfoglalásokról, elemzésekről. Ezek
az anyagok az MKIK honlapján is folyamatosan megjelentek. Az Üzleti 7 alkalmilag
megjelenő különszámaiban a szakképzési tevékenység és a KKV-szektor hitelezése területén
elért eredményekről tájékoztattuk a teljes kamarai tagságot.

Az MKIK és a területi kamarák szakképzési tevékenységében 2010-ben - a Bajnai-kormány
válságkezelő gazdaságpolitikája következtében - csak óriási erőfeszítésekkel és
lobbimunkával sikerült elérni, hogy a korábban kialakult feladatrendszert, csökkenő
finanszírozási források mellett, a korábbihoz hasonló színvonalon sikerüljön ellátni. A
gyakorlati képzőhelyek felügyelete, a tanulószerződés intézményrendszeréhez kapcsolódó
tanácsadó szolgálat, a szintvizsgák lebonyolítása, a 27 gyakorlatigényes szakma gondozása, a
vizsgaelnökök jelölése és a Szakma Kiváló Tanulója Verseny lebonyolítása feladatait
maradéktalanul és a korábban megszokott színvonalon sikerült ellátni.
A regionális fejlesztési és képzési bizottságok jelentősen csökkentett források mellett kellett,
hogy ellássák felmérő és irány-arány meghatározó feladataikat, ennek során a kamarák ebben
az évben is sikeresen látták el a gazdasági szféra feladatait koordináló tevékenységüket. A
kamarák 2010. évi szakképzési tevékenységének adatait a 3.sz. mellékletben mutatjuk be.
2010. ugyanakkor egy újabb áttörést is hozott a szakképzési feladatok ellátásában. Az új
Kormánnyal azonnal megkezdődtek a tárgyalások a szakképzési rendszer gyökeres
átalakításáról, amelynek eredményeként 2010. novemberében a Kormány és az MKIK
között - majd ezt követően a részletek vonatkozásában az NGM és az MKIK között - keretmegállapodás aláírására került sor a szakképzéssel kapcsolatos feladatok átadásáról.
Ennek lényege, hogy az ún. duális szakképzés kerül bevezetésre, amelyben a gyakorlati
képzés alapvetően a vállalatoknál, vállalkozásoknál történik és ezt egészíti ki a
szakiskolában
folyó
képzés,
miközben
a
gyakorlati
oktatás
óraszáma közel kétszeresére emelkedik, a közismereti tárgyak óraszámának azonos mértékű
csökkenése mellett.
Ezzel egyidejűleg a kamarai rendszer további 99 szakma gondozását kapta meg, így most
már 125 szakma teljes tartalomszabályozása tartozik a gazdaság önkormányzatához. A
többlet feladatokhoz a kapcsolódó finanszírozási megállapodás a szükséges forrásokat is
biztosította. Ezek a változások rendkívül pozitív fogadtatásra találtak a gazdaság szereplői
körében, ugyanakkor rendkívül komoly kihívást jelentenek a kamarai rendszer számára. (A
Kormány és az MKIK közötti keret-megállapodást a 4.sz. mellékletben csatoljuk.)
Az MKIK külgazdasági tevékenységében a korábbi évek gyakorlatát követve az egyes
relációkat érintő konkrét események, rendezvények szervezése mellett 2010-ben is a brüsszeli
képviselet hatékony működtetése (ennek keretében az EU-szintű lobbitevékenység erősítése
és
az
Eurochambres
által
kezelt
témakörök
véleményezése),
a tagozatok és vegyeskamarák munkájának segítése, a területi kamarák külgazdasági
tevékenységének koordinálása, továbbá egyes EU-s projektekben való részvétel jelentette a
legfontosabb feladatokat. Támogatást nyújtottunk a négy, korábban létrehozott vegyeskamara
(magyar-román, magyar-horvát, magyar-szerb és magyar-ukrán) és a területi kamaráknál
működő tagozatok (magyar-román, magyar-szlovák, magyar-szlovén) tevékenységéhez és
újjászerveztük a Magyar-Kínai Tagozat, valamint a Magyar-Orosz Tagozat tevékenységét.
Üzleti delegációt szerveztünk Indiába, a Sanghaji Világkiállításra, valamint Üzbegisztánba és
számos külföldi üzletember delegációt fogadtunk. A fontosabb nemzetközi vonatkozású
eseményeket az 5.sz. mellékletben mutatjuk be. Az MKIK mellett a nemzetközi
tevékenységben néhány területi kamara is országos jelentőségű projektet vállalt magára, a
Pécs-Baranyai KIK sikeresen szervezte meg a Monarchiás Kamarák Kongresszusát, a
BKIK pedig a Duna-stratégia célkitűzéseinek elősegítése érdekében nemzetközi részvétellel
megalakította a Duna-menti Kamarák Szövetségét.

A gazdaság, a vállalkozások fejlesztését szolgáló programok közül változatlanul a Széchenyi
Kártya forgalmazásában való részvétel jelentette 2010-ben is a legjelentősebb feladatot a
kamarai rendszer számára. Az új kormány első intézkedései közé tartozott a konstrukció
továbbfejlesztése, így az év második felében megjelenhetett a Széchenyi-forgóeszköz és
Széchenyi-beruházási hitel és megtörténtek az előkészületek az új pályázati rendszerhez
kapcsoló Széchenyi-önerő hitel 2011. évi bevezetésére. A kamarai rendszer bekapcsolódott
az Új Széchenyi Terv stratégiai célkitűzéseinek és konkrét pályázati rendszereinek
kialakításába, véleményezésébe. Az országos rendezvények közül kiemelkedett a Kézműves
Remek Pályázat díjátadó ünnepsége, valamint a Veszprém megyei KIK által megszervezett
hagyományos országos kézműves rendezvény („A Kézművesség ezer éve a Kárpátmedencében” kiállítás és konferencia). A fontosabb belföldi eseményeket, rendezvényeket
a 6.sz. mellékletben mutatjuk be.
A választottbírósági tevékenység területén 2010-ben is folytatódtak a korábbi években
megindult pozitív tendenciák, növekedett a forgalom, mind a tárgyévben lezárt ügyek
bevételei, mind az újonnan beérkezett ügyek száma és átlagos perértéke vonatkozásában.
A békéltető testületeknek 2010-ben az előző évivel azonos mértékű finanszírozási
forrásokból kellett feladataikat megoldaniuk, jelentősen növekvő ügyszám mellett. Erről
részletes beszámolót a 7.sz. melléklet tartalmaz.
2010-ben a kamarai rendszernek egy új közigazgatási feladatkört is el kellett látnia,
az építőipari-kivitelező tevékenységet
végző
vállalkozások
kötelező
kamarai
regisztrációját, amely 2009. október 1-ével lépett életbe 2010. január 31-i határidővel, de az
érintettek döntő többsége a tárgyévben regisztrált. Az országosan egységes, elektronikus úton
is teljesíthető és az on-line bárki számára hozzáférhető regisztráció az MKIK-nál működik, a
területi kamaráknak ehhez kapcsolódó ügyfélszolgálati és ellenőrzési feladataik vannak a
kamarai hatáskör gyakorlása keretében. 2010. december 31-ig 42.174 vállalkozás regisztrált
be a rendszerbe.
Az új kormány, hivatalba lépését követően felkérték az MKIK-t, tegye meg javaslatait
a kamarai rendszer megerősítésére. Ennek alapján az MKIK olyan kamarai
törvénymódosításra tett javaslatot, amely ismételten megteremti a gazdaság valamennyi
szereplőjére való rálátás lehetőségét és ezen a bázison feladatrendszerében a kontinentális
európai országok jelentős részében sikerrel működő modellt követi. A javaslat fontos elemei,
hogy a kamarai rendszer ismét a gazdaság működtetésével összefüggő közigazgatási
feladatokat, illetve piacszabályozó hatásköröket lásson el és a megújuló kamarai rendszer
működtetése ne jelentsen jelentős többlet terhet a vállalkozások számára, ugyanakkor
tevékenysége jelentsen érezhető előnyöket, főként a kis- és középvállalkozások számára.
Az új kamarai törvény elfogadása 2011. I. félévben várható.
Mellékletek:
1.sz. melléklet Közös nyilatkozat
2.sz. melléklet MKIK elemzései, háttérdokumentumai és állásfoglalásai 2010-ben
3.sz. melléklet Tények és számok a 2010. évi szakképzési tevékenységről
4.sz. melléklet Keretmegállapodás
5.sz. melléklet 2010. évi fontosabb nemzetközi kamarai események
6.sz. melléklet 2010. évi fontosabb belföldi kamarai események

7.sz. melléklet Tények a békéltető testületek 2010. évi munkájáról
8.sz. melléklet 2010. évi elnökségi ülések napirendjei
9.sz. melléklet A területi kereskedelmi és iparkamarák taglétszáma
10.sz. melléklet Tagdíjbevétel alakulása 2009-2010. évben
11.sz. melléklet MKIK 2010. évben megjelentetett kiadványai

HATÁROZATI JAVASLAT
Az MKIK XXVI. Küldöttgyűlése az MKIK 2010. évi szakmai tevékenységéről készített
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

KÖZÖS NYILATKOZAT

1.sz. melléklet

Az aláírók közös célja a magyar gazdaság talpra állítása, a munkahelyek
megvédése, a kis- és közepes vállalkozások támogatása valamint hazánk
versenyképességének javítása.
A közös célok eléréséhez nélkülözhetetlenek mindazok – a bürokrácia és a
korrupció
visszaszorítására,
az
új
munkahelyek
létrehozására,
az
adócsökkentésre, az adórendszer egyszerűsítésére, a kereskedelemfejlesztés
rendszerének korszerűsítésére, a Széchenyi Kártya továbbfejlesztésére, a
szakképzés átalakítására valamint az európai uniós források eredményes
felhasználására vonatkozó – javaslatok, amelyek a magyar vállalkozások lehető
legszélesebb körének tapasztalatain alapulnak.
Az aláírók egyetértenek abban, hogy a leendő magyar kormány és a gazdaság
egészének érdekérvényesítését törvényi felhatalmazás alapján ellátó köztestület,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködése kívánatos és szükséges.
Az aláírók kezdeményezik, hogy a választási kampány után, az eredmény
ismeretében és annak függvényében vonják be a kormányprogram kidolgozásába
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát.
Az együttműködés célja, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által
begyűjtött és összegzett javaslatok beépüljenek a következő kormány
gazdaságpolitikájába, helyreállítva ezzel a kormányzat és az üzleti szféra közötti –
a gazdasági növekedés beindítása szempontjából nélkülözhetetlen – szövetséget.

Budapest, 2010. február 18.

Orbán Viktor

Parragh László

2.sz. melléklet

Az MKIK elemzései, háttérdokumentumai és állásfoglalásai 2010-ben


















Javaslat az élelmiszer-kereskedelmi élelmiszerbiztonsági (HACCP) rendszerek
alkalmazásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok és szabályozások
differenciálására a különböző élelmiszer-kereskedelmi formák esetében
A KKV-k helyzete
Javaslatok az adórendszer átalakítására
Foglalkoztatás bővítésének lehetőségei
Összefoglaló az adminisztráció és a bürokrácia csökkentésére vonatkozó kamarai
észrevételekről, javaslatokról
Az EU források felhasználása kamarai szemmel
A magyar gazdaság helyzetének értékelése, kilátások
Gazdaságélénkítés a kormány eddig bejelentett akcióterveinek tükrében
Körbetartozás – okok és javaslatok
Monopolhelyzetek a magyar gazdaságban
Felsőoktatás helyzete
A 29 pontos Akcióterv értékelése vállalkozói szempontból
Az Európai Duna Régió Stratégia célrendszere, prioritásai, az MKIK szerepe a
Stratégia megvalósításában
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslata a közbeszerzés rendszerének
reformjára
Az MKIK javaslatainak érvényesülése a kormány akcióterveiben:
SZJA
Családi adózás bevezetése
Adójóváírás fokozatos kivezetése
Társasági adó




10%-os adókulcs



Tb. járulékok
Részmunkaidős foglalkoztatás bővítése (női munkavállalók tb.
járulékának 27-ről 20%-ra csökkentése)
Adózás/egyéb



Elvárt jövedelem határának eltörlése



Egyes cafetéria elemek adó és járulékfizetési kötelezettségeinek
könnyítése



Adminisztráció, bürokrácia csökkentése
Alkalmi munkavállalás szabályainak egyszerűsítése
10 kisadó megszüntetése
Prevenció a hatósági ellenőrzésekben, a bírságokból befolyó
bevételek nem fordíthatók az intézmények működésére (kivétel





APEH)
Engedélyezési eljárások csökkentése (pl. a beruházásoknál az
51-gyel szemben 33 engedélyre lesz szükség).
KKV finanszírozás javítása
EU források átcsoportosítása, az előleg 50%-ra emelése, a
pályázati mellékletek, egyszerűsítése, a szervezetek számának
csökkentése
Széchenyi-kártya konstrukció elemeinek bővítése (beruházási-,
forgóeszköz-, és önerő hitelprogramok)
Szakképzés







Német típusú, duális szakképzési modell (a feladatokról
megállapodás az MKIK és a kormány között)



Állásfoglalások




A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara állásfoglalása az Új Széchenyi-terv vitairatról
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara állásfoglalása a klímavédelemmel kapcsolatos
gazdaságpolitikai teendőkről
Az MGYOSZ és az MKIK közös állásfoglalása: Több ponton is hátrányosan érintheti
a vállalkozásokat a késedelmes fizetések tervezett uniós regulációja

Európai Unió, Eurochambres

Témakörök:
-

2011-2020 közötti energia stratégia
EU szabadalom létrehozása
A kisvállalkozó törvény megvalósítása
A gazdasági növekedéssel kapcsolatban megvalósított felmérés
Europe 2020
Nemzeti Intézkedési Terv
Részvétel a G20 fórumhoz írt Eurochambres állásfoglalás elkészítésében
A KKV-k közbeszerzésekhez való hozzáférése (EU felmérés)
A Monti jelentés
Intelligens szabályozás
EU notifikációs témák
EU vízzel kapcsolatos stratégia (előkészítő vitaanyag)
A Szolgáltatási Irányelv megvalósítása

3.sz. melléklet

Tények és számok a 2010. évi szakképzési tevékenységről
Szakmai Záróvizsgáztatás
Iskolarendszeren
Iskolarendszerű
kívüli szakmai
szakmai vizsgák
vizsgák

Iskolarendszerű
javító-pótló
szakmai vizsgák

Összesen

Vizsgaszám

6 281

3 734

929

10 944

Vizsgázók
száma

92 218

52 184

3 650

148 052

Szakmaszám

359

400

208

Vizsgabejelentő
intézmények
száma

212

657

267

Gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzés kétszintű ellenőrzése
Képzőhely ellenőrzés
Tervezett
ell.
száma

Pedagógiai felkészítés

Átvett
Felhasznált Tervezett Tényleges
Átvett
Felhasznált
Tényleges támogatási támogatási pedag.felk. pedag.felk. támogatási támogatási
ell. száma
összeg
összeg
(fő)
(fő)
összeg
összeg

4 927

7 900

73 905 000

73 905 000

960

1 070

19 200 000

19 199 375

Gyakorlati szintvizsgázatás
2004/2005
4.226

2005/2006
13.101

2006/2007
11.598

2007/2008
13.483

2008/2009
133.64

2009/2010
15.339

SZKTV 2010
Írásbeli elődöntőn résztvevő tanulók létszáma
Országos döntőn résztvevő tanulók létszáma
Szervező szakértők létszáma
Együttműködő szervezetek létszáma
Országos döntő látogatóinak száma

3.857
254
700
450
13.000

Tanulószerződés intézményrendszere
1998
6.616

2006
35.000

1999
7.970

2000
8.312

2007
37.000

2001
10.155

2002
12.703

2008
44.000

2003
41.829

2004
16.403

2009
46.000

2005
21.306

2010
48.000

5.sz. melléklet

2010. évi fontosabb nemzetközi kamarai események
2010. január 19-21. között Passauban tartották meg a Magyar-Bajor Vegyesbizottság soros ülését,
amelyen az MKIK-t Radetzky Jenő alelnök képviselte. Az MKIK a továbbiakban is részt vesz a
Vegyesbizottság „ Háromoldalú Együttműködés Dél-Kelet-Európában „ c. projektben, amelynek
keretében ezúttal magyar-német-szerb rendezvények megszervezésére kerül sor.
2010. február 2-án Budapesten került sor a Magyar-Indiai Gazdasági Vegyes Bizottság második és a
Magyar-Indiai Közös Üzleti Tanács 16. ülésére. Az indiai delegációt Anand Sharma indiai ipari és
kereskedelmi miniszter, valamint K.K. Modi az Indiai –Magyar Üzleti Tanács elnöke vezette. A GVB
és a Üzleti Tanács közös ülésén Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter, Dr. Parragh László az MKIK
elnöke és Sarlós Tibor az Üzleti Tanács magyar elnöke üdvözölte a 80 magyar és a 23 indiai cég
képviselőit, akik az ülést követően üzletember találkozón folytattak tárgyalásokat. A rendezvényen Dr.
Kecskés László az MKIK mellett szervezett Választottbíróság elnöke megállapodást írt alá az Indiai
Kamarai Szövetség Választottbíróságával.
2010. február 10-én Győrvári Márk elnök vezetésével a Magyar-Horvát Kereskedelmi és Iparkamara
Irányító Bizottsága Pécsen tartott ülést, amelyen megvitatták az MHKIK 2010. évi feladattervét és
előzetes költségvetését, majd tájékoztató hangzott el a monarchiás kamarák 2010. szeptemberében
Pécsen tartandó konferenciájáról és a kapcsolódó üzletember találkozóról. Az ülésen az MKIK
képviseletében részt vett Radetzky Jenő alelnök és Dunai Péter főtitkár.
2010. február 19-én Budapesten a BKIK székházában tartotta éves rendes közgyűlését a Magyar
Szerb Kereskedelmi és Iparkamara. Szatmáry Kristóf elnök megnyitóját követően Goran Gvozdenovic
a Szerb Köztársaság Nagykövetségének kereskedelmi tanácsosa tartott előadást Szerbia gazdasági
helyzetéről, ismertetve a 2009-es legfontosabb gazdasági mutatókat. Ezt követően a közgyűlés
jóváhagyta a 2009. évi beszámolót és mérleget, valamint a 2010. évi programtervet és költségvetést.
Az alapszabály módosításával a szervezet ügyvezető elnökséget hozott létre, majd a közgyűlés két új
alelnököt is megválasztott Kovács Gábor és Kovács László személyében.
2010. március 5-14. között Dr. Parragh László elnök vezetésével 26 fős delegáció látogatott Indiába.
A program keretében március 8-án Új-Delhiben, március 10-én Bangalore-ban és március 12-én
Mumbaiban került sor szakmai találkozókra és kétoldalú üzleti megbeszélésekre, amelyeket az egyes
helyszíneken az Indiai Kamarai Szövetség, a Bangalore-i Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az
Európai Üzleti és Technológiai Központ készítettek elő. A résztvevők az üzletember-találkozók során
a három helyszínen összesen több mint 100 indiai üzletemberrel tudtak tárgyalás folytatni. A
delegációt Új-Delhiben fogadta Dr. Pálmai Géza nagykövet, Mumbai-ban pedig S.K. Saraf az Indiai
Exportőr Szervezetének alelnöke.
2010. március 8-án Radetzky Jenő az MKIK alelnöke fogadta Kazahsztán Nemzeti Gazdasági
Kamarájának vezetőit, akik a március 8-9-én Budapesten megtartott Magyar-Kazah Gazdasági
vegyesbizottsági ülésen való részvétel céljából érkeztek hazánkba. A megbeszélésen részt vettek az
MKIK Magyar-Kazah üzleti tanács vezetői is.
2010. április 23-án Nica Valentin elnök vezetésével tartotta meg Kolozsváron a Kárpátia MagyarRomán Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi ülését, valamint közgyűlését, amelyen elfogadták az
MRKIK 2009. évi beszámolóját, mérlegét eredmény-kimutatását, valamint jóváhagyták a 2010. évi
program-tervezetet és költségvetést. Az üléseken az MKIK képviseletében Radetzky Jenő az MKIK
alelnöke, egyben az MRKIK tiszteletbeli elnöke és Dunai Péter az MKIK főtitkára vettek részt.
2010. április 29-én Budapesten az MKIK-ban Dunai Péter főtitkár vezetésével került sor 21
vállalkozás és szervezet részvételével a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara megismételt
alakuló közgyűlésére, amelyen elfogadták a vegyeskamara alapszabályát és megválasztották
elnökségét és tisztségviselőit. A MUKIK elnökévé ismételten Dr. Szentpéteri Bertalant választották.
2010. június 1-2-án az MKIK Brüsszelben egy 30 fős kamarai delegáció számára szervezett
programot. Június 1-én a delegáció részt vett a Brüsszeli Magyar Gazdasági Klub rendezvényén,
amelyen Andor László az Európai Bizottság szociálisügyi és foglalkoztatáspolitikai biztosa, Iván
Gábor nagykövet, Dr. Parragh László elnök, valamint Őry Csaba és Herczog Edit európai parlamenti
képviselők fejtették ki véleményüket az Európai Unió 2020-ig szóló hosszú távú stratégiájáról. Június
2-án a delegáció szakelőadásokat hallgatott meg és látogatást tett az Európai Parlamentben.

2010. június 2-án Dr. Parragh László elnök és Dunai Péter főtitkár Brüsszelben részt vettek az
Európai Kamarák Szövetsége 107. Közgyűlésén, amelyen elfogadták a szervezet elmúlt évi
tevékenységéről készített beszámolót, majd megvitatták a 2010. évi prioritásokról, az aktuális
pénzügyi kérdésekről, valamint a következő félévi uniós elnökség főbb témáiról készített
előterjesztéseket. A közgyűlés meghallgatta a Költségvetési Bizottság, valamint a Stratégiai Bizottság
által készített beszámolókat, valamint a 2010. október 14-én megrendezésre kerülő Európai
Vállalkozói Parlament előkészületeiről szóló tájékoztatót.
2010. június 8-án került sor az MKIK-ban a Magyar-Kínai Tagozat tisztújító közgyűlésére. Ezt
követően a magyar-kínai gazdasági kapcsolatokról szóló üzleti szemináriumon Dr. Parragh László
elnök köszöntőjét követően Gao Jian a Kínai Népköztársaság nagykövete a kínai gazdasági helyzetről,
Dr. Becsey Zsolt, az NGM államtitkára pedig a kétoldalú gazdasági kapcsolatok perspektíváiról tartott
előadást, majd Nádasi Tamás a Tagozat új elnöke és Forintos Róbert a Tagozat társelnöke ismertették
a Tagozat működésének fejlesztésére vonatkozó javaslataikat.
2010. június 29-én került sor Zágrábban a Magyar-Horvát Kereskedelmi és Iparkamara, a Horvát
Gazdasági Kamara és az MKIK közös szervezésében „A kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésének
pénzügyi eszközei„ c. konferenciára mintegy 60 fő részvételével. A rendezvényen Vesna TrnokopTanta a HGK alelnöke és Radetzky Jenő az MKIK alelnöke köszöntőjét követően a MEHIB, a Horvát
Fejlesztési és Újjáépítési Bank (HBOR), valamint a Horvátországi OTP Bank képviselői tartottak
előadásokat exporthitelezési és exportbiztosítási tevékenységükről és pénzügyi szolgáltatásaikról,
majd Gátai Éva a MHKIK ügyvezetője mutatta be a vegyeskamara szolgáltatásait. A rendezvényt
követően került sor az MHKIK Irányító Bizottságának ülésére, amelyen elfogadták a 2010. II. félévi
rendezvénytervet és költségvetést.
2010. augusztus 12-13. között Dr. Parragh László az MKIK elnöke Prágában folytatott tárgyalásokat
Petr Kozel cseh és Peter Mihók szlovák kamarai elnökökkel a három ország kamarai
együttműködésének helyzetéről, valamint az Európai Kamarák Szövetségében napirenden levő
kérdésekről.
2010. augusztus 20-28. között Dr. Parragh László az MKIK elnöke vezetésével egy 25 fős kamarai
üzletember delegáció látogatott Sanghajba és Szingapúrba. A delegáció Sanghajban augusztus 22-én
részt vett a Világkiállítás magyar nemzeti napjának szakmai programján, majd ezt követően
Sanghajban és Szingapúrban is gazdasági fórum és ehhez kapcsolódó üzletember találkozó
megtartására került sor.
2010. október 13-án került sor Brüsszelben a Brüsszeli Magyar Gazdasági Klub rendezvényére,
amelynek keretében Györkös Péter az Állandó Képviselet nagykövete, Dr. Parragh László az MKIK
elnöke és Terták Elemér az Európai Bizottság igazgatója tartottak konzultációt az Európai Unió belső
piaci reformjának helyzetéről.
2010. október 14-én tartotta Brüsszelben az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége immár
második alkalommal az Európai Vállalkozók Parlamentjét, amelyen 45 tagállam több mint 700
vállalkozója gyűlt össze, hogy kifejezze véleményét aktuális, a vállalkozásokat érintő uniós ügyekben.
A rendezvényen az MKIK vezetésével egy 22 fő vállalkozóból álló delegáció vett részt. A Vállalkozói
Parlament ülésén Dr. Parragh László az MKIK elnöke és Gaál József alelnök, a Bács-Kiskun megyei
KIK elnöke kapott felszólalásra lehetőséget.
2010. október 14-15-én Radetzky Jenő az MKIK alelnöke részt vett Bukarestben az V. MagyarRomán Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság ülésén.
2010. október 15-én került sor Brüsszelben az Eurochambres 108. Közgyűlésére, amelyen az MKIK
képviseletében Dr. Parragh László elnök és Dunai Péter főtitkár vett részt. A közgyűlésen megvitatták
és elfogadták többek között az előző közgyűlés óta eltelt időszak tevékenységéről szóló beszámolót,
valamint az Eurochambres 2011. évi ideiglenes költségvetését. A közgyűlés egyik napirendje
keretében Dr. Parragh László elnök előadást tartott a 2011. I. félévi magyar EU Elnökség prioritásairól
és az elnökségre való felkészülés helyzetéről.
2010. október 20-án az MKIK és a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdasági fórumot és üzletember
találkozót szervezett Budapesten a szír gazdasági miniszterelnök-helyettes veszetésével hazánkba
látogató 30 fős szír delegáció részére. A rendezvényen magyar részről Dr. Becsey Zsolt az NGM
külgazdasági államtitkára és Dr. Parragh László az MKIK elnöke tartott előadást.
2010. október 21-én Dunai Péter főtitkár, Hódsági Tamás elnökségi tag, a Békés megyei KIK elnöke
és Dr. Orosz Tivadar a Magyar-Román Tagozat elnöke részt vett és előadást tartott

Gyergyószentmiklóson, az I. Gyergyó-Expo Nemzetközi Kiállítás és Vásár-hoz kapcsolódó
projektfeltáró szakmai konferencián.
2010. november 9-én Szentpéteri Bertalan elnök vezetésével a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és
Iparkamara tartotta Budapesten éves közgyűlését, amelyen beszámoló hangzott el a vegyeskamara
2010. évi tevékenységéről és 2011. évi terveiről, majd az alapszabály módosítására és a szervezeti és
működési szabályzat elfogadására került sor. A közgyűlés a MUKIK alelnökévé választotta Bihall
Tamást a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei KIK elnökét.
2010. november 11-én az MKIK-ban Miklóssy Ferenc általános alelnök fogadta a Szudáni
Kereskedelmi Kamara elnöke által vezetett üzletember delegációt, amely a szudáni külügyminiszter
hivatalos látogatása kapcsán érkezett hazánkba. A két kamara együttműködési megállapodást írt alá.
2010. november 18-án Dr. Orosz Tivadar elnök vezetésével Békéscsabán az MKIK Magyar-Román
Tagozata tartott külgazdasági fórumot és üzletember találkozót, amelyen Hódsági Tamás a Békés
megyei KIK elnöke köszöntőjét követően számos előadás hangzott el, az MKIK részéről Dunai Péter
főtitkár tartott tájékoztatót az MKIK külgazdasági feladatairól és a kamarai rendszer által az elmúlt
időszakban elért konkrét eredményekről.
2010. november 23-27. között Miklóssy Ferenc az MKIK általános alelnöke vezetésével egy 11 fős
üzletember delegáció vett részt Taskentben az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló
CABOT’s projekt keretében szervezett EU-üzbég üzleti fórumon és üzletember találkozón.
2010. december 16-án Budapesten a Koreai Kereskedelmi és Iparkamara hazánkba látogató üzleti
delegációja számára szervezett magyar-koreai üzlet fórumra került sor. Az eseményt Gaál József az
MKIK alelnöke nyitotta meg, majd beszédet mondott a koreai befektetési és kereskedelmi miniszter és
a koreai nagykövet. Ezt követően a résztvevők tájékoztatást kaptak a magyarországi üzleti
környezetről, illetve az EU és Korea között a közelmúltban életbe lépett szabadkereskedelmi
megállapodás által biztosított lehetőségekről.
2010. december 17-én Nica Valentin elnök vezetésével Kolozsváron a Kárpátia Magyar-Román
Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége tartott ülést, amelyen megvitatták a vegyeskamara 2010. évi
tevékenységéről készített beszámolót, valamint a 2011. évi rendezvény tervre vonatkozó javaslatot.
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2010. évi fontosabb belföldi kamarai események
2010. január 6-án Egerben rendezték meg az Észak-magyarországi Kereskedelmi és Iparkamarák
Szövetsége Gazdasági Évnyitóját, egybekötve a Szövetség küldöttgyűlésével és a Regionális Minőségi
Díj átadási ünnepséggel. A rendezvényen Dr. Pakucs János a Magyar Innovációs Szövetség
tiszteletbeli elnöke tartott előadást a tudomány és a gazdaság kapcsolatáról, majd Dr. Parragh László
MKIK elnök, Bihall Tamás BOKIK elnök, Tordai Péter NKIK elnök és Farkas József a HKIK
általános alelnöke adták át a Regionális Minőségi Díjakat, kamarai díjakat és okleveleket, majd
mesteravatásra került sor.
A rendezvényre meghívást kapott az MKIK teljes Ügyvezetősége és a rendezvényt követően az
Ügyvezetőség ülést tartott a HKIK székházában és megvitatta az adórendszer, a foglalkoztatáspolitika,
az EU-pályázati rendszer és a kereskedelemfejlesztés tárgyában kidolgozott előterjesztéseket.
2010. január 22-én Budapesten a Külügyminisztérium Dr. Balázs Péter külügyminiszter és Dr.
Parragh László az MKIK elnöke a sajtó nyilvánossága előtt aláírta az MKIK és a Külügyminisztérium
közötti együttműködési megállapodás módosítását és az ahhoz kapcsolódó intézkedési tervet.
2010. január 25-én rendezte meg az MKIK Budapesten a Mezőgazdasági Múzeumban a 2009. évi
„Magyar Kézműves Remek” pályázat díjátadó ünnepségét. A rendezvény bevezetéseként Juhász
József alelnök ismertette a pályázat lebonyolításának menetét, majd rövid kulturális műsort követően
Dr. Parragh László az MKIK elnöke mondott köszöntőt és Kiss Péter társadalompolitikai miniszter
tartott előadást a magyar kézművesség szerepéről és lehetőségeiről. A miniszter és az elnök ezt
követően átadták a Magyar Kézműves Remek cím adományozásáról szóló okleveleket azoknak a
pályázóknak, akiket a zsűri erre érdemesnek talált. A díjátadás után a Múzeumban megnyitották a
benevezett termékeket bemutató kiállítást, amely 2010. február 14-ig tekinthető meg a helyszínen.
2010. február 18-án tartotta Budapesten a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2010. évi Gazdasági
Évnyitóját, amelynek vendége volt Dr. Orbán Viktor a FIDESZ MPP elnöke és Dr. Matolcsy György
volt gazdasági miniszter. Dr. Parragh László elnök nyitóelőadásában a magyar gazdaság állapotára
vonatkozó összefüggéseket mutatta be, majd ezt követően Dr. Orbán Viktor tartott előadást arról, hogy
a FIDESZ kormányra kerülése esetén milyen gazdaságpolitikát kíván folytatni. A FIDESZ elnöke
felkérte az MKIK-t, hogy a választásokat követően közösen dolgozzák ki a gazdaság felemelkedését
szolgáló kormányzati politikát és erről közös nyilatkozatot írt alá az MKIK elnökével. A rendezvényen
kb. 350, döntően a területi kamarák által delegált vállalkozás képviselője vett részt és a rendezvény
teljes egészében a sajtó nyilvánossága előtt zajlott.
2010. március 2-án Budapesten a BKIK székházában került sor a fővárosi kamara megalakításának
160. évfordulója alkalmából szervezett rendezvényre, amelynek vendége volt Dr. Orbán Viktor a
FIDESZ miniszterelnök jelöltje. Szatmáry Kristóf elnök, Tóth Imre tiszteletbeli elnök és Vadász
György általános alelnök köszöntőit, illetve bevezetőit követően Dr. Orbán Viktor tartott előadást a
FIDESZ gazdaságpolitikai elképzeléseiről, majd Dr. Parragh László az MKIK elnöke tartott zárszót.
2010. március 16-án Dr. Parragh László az MKIK-ban fogadta Alessandro Barberist az
Eurochambres elnökét. A találkozón az MKIK vezetői tájékoztatást adtak a magyar kamarai
rendszerről, a külgazdasági kapcsolatokról és a szakképzési tevékenységről, majd ezt követően Dr.
Síkfői Tamás a Pécs-Baranyai KIK titkára ismertette az év szeptemberében megrendezésre kerülő
Monarchia Kamaráinak Kongresszusa című rendezvényt. Krisán László a KA-VOSz igazgatója a
Széchenyi Kártya működéséről számolt be, majd ezt követően a kamarai vezetők áttekintették az
Eurochambres és az MKIK eddigi együttműködését és egyeztettek a további lehetőségekről,
elképzelésekről.
2010. március 26-án került sor Budapesten az Országház Főrendiházi Termében a XVIII. Magyar
Innovációs Nagydíj átadó ünnepségre. Az MKIK innovációs díját Dr. Parragh László elnök adta át a
TEVA Gyógyszergyár Zrt. részére az általa fejlesztett és gyártott szellemileg független generikus
pravastatin hatóanyagért.
2010. április 26-28. között Budapesten a Hungexpo Budapesti Vásárközpont területén az MKIK
szervezésében immár harmadik alkalommal került sor a Szakma Kiváló Tanulója verseny ( Szakma
Sztár Fesztivál ) megrendezésére, amelyen 23 gyakorlatigényes szakmában a 2665 jelentkező közül a
területi szinten megrendezett előzetes versenyek eredményei alapján 224 tanuló mérte össze gyakorlati

és elméleti tudását. Április 26-án a rendezvény megnyitó ünnepségén Dr. Parragh László az MKIK
elnöke mondott üdvözlő beszédet, majd a verseny lebonyolítását követően április 28-án a díjkiosztó
ünnepségen a kamara vezetői adták át az egyes szakmák versenyében az I., a II. és a III. helyezést elért
versenyzőknek a díjakat és a szponzorok által felajánlott jutalmakat.
2010. május 7-én Dr. Parragh László elnök vezetésével az MKIK Ügyvezetősége tartott ülést,
amelyen konzultációt folytattak Dr. Matolcsy György kijelölt nemzetgazdasági miniszterrel az
adórendszer átalakításáról, a foglalkoztatás bővítéséről, azt EU-források hatékonyabb felhasználásáról,
a bürokrácia és az adminisztrációs terhek csökkentéséről, valamint más, a gazdaság rendbetételét
szolgáló kamarai javaslatokról.
2010. május 8-án Veszprémben a Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében
került sor immár 10. alkalommal a „Kézművesség ezer éve a Kárpát-medencében” c. országos
kézműves rendezvényre. Ennek keretében tartották meg a hagyományos kézműves szakmai
konferenciát, amelyen a magyar kézműves kulturális örökség megőrzésével kapcsolatos előadások
hangzottak el. Ehhez kapcsolódott a Kézműves Remek Pályázat díjnyertes alkotásaiból összeállított
kiállítás. Május 9-én az ezt követő Kézműves Vásáron 42 kamarai kézműves állított ki.
2010. május 19-én Budapesten a megalakuló kormány által szervezett nemzeti konzultáción az MKIK
képviseletében részt vett és felszólalt Dr. Parragh László elnök és Dr. Vereczkey Zoltán alelnök.
2010. május 27-én Budapesten tartotta XXV. Küldöttgyűlését az MKIK, amelyen Dr. Parragh László
az MKIK elnökének a gazdaság helyzetét elemző előadását követően került sor a 2009. évi
tevékenységről és gazdálkodásról szóló beszámolók, a mérleg és a 2010. évi költségvetés
elfogadására, valamint az Alapszabály és a Választottbíróság bírói névjegyzékének módosítására. A
Küldöttgyűlésen kamarai munkásságuk elismeréseként Kamarai Díjat vehetett át Dr. Hampel Tamás (
CSMKIK ) és Szili Győző (NAKKIK).
2010. augusztus 3-án Dr. Parragh László az MKIK elnöke, Bihall Tamás alelnök és Dunai Péter
főtitkár megbeszélést folytattak Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikai államtitkárral és Dr. Garai
Péter miniszteri biztossal a kamara szakképzési feladatrendszerének bővítéséről.
2010. augusztus 10-én az MKIK-ban Dr. Czomba Sándor a Nemzetgazdasági Minisztérium
foglalkoztatáspolitikai államtitkára, Dr. Parragh László az MKIK elnöke és Bihall Tamás alelnök
közös sajtótájékoztatót tartottak a foglalkoztatáspolitika aktuális kérdéseiről, valamint a szakképzési
rendszer megújításának feladatairól és az ebben való kamarai szerepvállalásról.
2010. augusztus 18-án Dunai Péter főtitkár megbeszélést folytatott Roncz Gáborral, a MEHIB
újonnan kinevezett vezérigazgatójával és Gérnyi Gábor hálózati igazgatóval a MEHIB és a kamarai
rendszer együttműködésének aktuális feladatairól.
2010. szeptember 1-én Dr. Parragh László az MKIK elnöke fogadta az Európai Újjáépítési és
Fejlesztési Bank (EBRD) delegációját. A találkozás során megbeszélést folytattak a kkv-finanszírozás
feltételeinek javításáról, a versenyképességről és energiahatékonyságról, valamint az EBRD
potenciális szerepéről az ehhez kapcsolódó hitelkonstrukciók és befektetések területén.
2010. szeptember 9-11. között került sor Pécsett a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
szervezésében a Közép-Európai Kamarai Hálózat konferenciájára és az ehhez kapcsolódó üzletember
találkozóra, amely rendezvény-sorozaton 16 országból több mint 300 kamarai vezető, diplomata,
valamint üzletember vett részt. A nyitókonferencián többek között Dr. Parragh László az MKIK
elnöke, Dr. Botos Balázs az NGM helyettes államtitkára, Dr. Richard Schenz az Osztrák Szövetségi
Kamara alelnöke, Szatmáry Kristóf a BKIK elnöke, valamint Vesna Trnokop-Tanta a Horvát
Gazdasági Kamara alelnöke tartottak előadást a kamarai rendszerek továbbfejlesztéséről, a
gazdaságpolitika aktuális feladatairól, a Duna Stratégiáról, továbbá az Európai Unióhoz való
csatlakozás feladatairól.
A rendezvény keretében tartotta meg Szatmáry Kristóf elnök vezetésével a Duna-menti Kamarák
Szövetsége soros közgyűlését.
2010. szeptember 21-én Dr. Parragh László az MKIK elnöke részt vett és beszédet mondott
Budapesten a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 160. jubileumi év díszünnepségén, amelyen részt
vett és előadást tartott többek között Tarlós István a FIDESZ-KDNP Fővárosi Frakciójának vezetője,
Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter és Dr. Kövér László az Országgyűlés elnöke.

2010. szeptember 28-án Dr. Parragh László elnök és Dunai Péter főtitkár megbeszélést folytattak
Pintér Istvánnal, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elnökével a fogyasztóvédelem ellenőrzési
gyakorlatáról és az ezzel kapcsolatos új kezdeményezésekről, a békéltető testületek működtetéséről,
valamint a két szervezet közötti együttműködési megállapodás megújításáról.
2010. szeptember 29-én Radetzky Jenő az MKIK alelnöke és Dunai Péter főtitkár vettek részt a
Nemzetgazdasági Minisztériumban a Külgazdasági Kerekasztal soros ülésén. Dr. Becsey Zsolt
államtitkár adott tájékoztatást a Külgazdasági Államtitkárság feladatköréről, valamint a gazdasági
vegyesbizottságok és üzleti tanácsok újjászervezéséről, majd dr. Botos Balázs helyettes államtitkár
ismertette a Lánchíd Program keretében tervezett intézkedéseket, ezen belül az állami kereskedőházak
megalakítására, a kistérségekbe telepítendő exporttanácsadói hálózat kiépítésére, valamint a kkv-k
együttműködését segítő klaszterprogramok és a külgazdasági forrásrendszerek bővítésére vonatkozó
javaslatokat.
2010. szeptember 30-október 2. között Dr. Parragh László részt vett és előadást tartott a Szegeden
megrendezett 48. Közgazdász Vándorgyűlésen.
2010. október 11-én Dunai Péter főtitkár vezetésével és Farkas Krisztina a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára részvételével konzultációra került sor a területi
kamarák által delegált vállalkozók bevonásával a közigazgatási rendszer tervezett reformjáról és ehhez
kapcsolódóan a lehetséges kamarai közigazgatási feladatokról.
2010. november 3-án került sor Budapesten az ez évi „Európai Kereskedelem Napja” rendezvényre,
amelynek keretében az MKIK felterjesztésére Kiss Sándor a Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara
titkára Klauzál Gábor Díj kitüntetésben részesült. A rendezvény keretében megtartott
fórumbeszélgetésen az MKIK képviseletében Dunai Péter főtitkár vett részt.
2010. november 11-én Dr. Orbán Viktor miniszterelnök és Dr. Parragh László az MKIK elnöke az
Országgyűlés Vadásztermében a területi kamarai elnökök és a sajtó képviselői jelenlétében ünnepélyes
keretek között írták alá a kormány és az MKIK közötti a szakképzési feladatok ellátására vonatkozó
keret-megállapodást.
2010. november 26-án került sor Budapesten a Nemzetgazdasági Minisztérium szervezésében
meghirdetett Európai Vállalkozási Díj pályázatra beérkezett pályaművek elbírálására. A Bíráló
Bizottságban az MKIK-t Dunai Péter főtitkár képviselte. A pályázatok közül a Heves megyei KIK
energiahatékonysági programja kategória győztes lett és jelölték Európai Vállalkozói Díjra. A
díjkiosztó ünnepségre december 9-én került sor az NGM-ben, amelyen Cséfalvay Zoltán stratégiai
államtitkár méltatta a pályázat jelentőségét.
2010. december 13-án dr. Parragh László elnök és Dunai Péter főtitkár tájékoztatást adtak az
Országos Érdekegyeztető Tanács munkaadói oldalán résztvevő szervezetek képviselőinek a kamarai
törvénymódosítás előkészületeiről, valamint a megnövekedett kamarai szakképzési feladatrendszerről.
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Tények a békéltető testületek 2010. évi munkájáról
A békéltető testületek 2010-ben 7456 ügyet zártak le, így egy év alatt 1478-al növekedett az ügyek
száma, ami 25 százalékos növekedésnek felel meg. A testületek 2192 esetben fogalmaztak meg
ajánlást, 1057 esetben egyezség született és 94 esetben végződött az eljárás kötelezést megállapító
határozattal. Megalapozatlan kérelem miatt szűnt meg az eljárás 832 esetben, egyéb okból, pedig 3281
ügy került megszüntetésre.
A korábbi évekhez hasonlóan 2010-ben is a lábbelikre volt a legtöbb panasz (1150 ügy) ezt követték a
pénzügyi (880 ügy), a postai és távközlési (576 ügy), a közüzemi (542 ügy) majd az építőipari (524
ügy) szolgáltatásokkal kapcsolatban keletkezett ügyek. A testületek a háztartási és kerti gépek
meghibásodásával, javításával, a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatban, 465 ügyben jártak
el.
A békéltetők határon átnyúló fogyasztói jogvita miatt 101 esetben folytattak le eljárást.
A 2010-ben rendelkezésre álló 375 millió forint költségvetési támogatásból, a területi kamarák
megfelelő színvonalon biztosították a testületek működésének személyi és tárgyi feltételeit.
A békéltető testületek ügyszáma és az általuk hozott határozatok
2010
Ügy kimenetele
Egyezsé Ajánlá Kötelezé
Eljárás megszüntetve
g
s
s
Békéltető Testületek

1. Baranya megye
2. Bács-Kiskun megye
3. Békés megye
4. Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
5. Budapest
6. Csongrád megye
7. Fejér megye
8. Győr-Moson-Sopron megye
9. Hajdú-Bihar megye
10. Heves megye
11. Jász-Nagykun-Szolnok
megye
12. Komárom-Esztergom
megye
13. Nógrád megye
14. Pest megye
15. Somogy megye
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
17. Tolna megye
18. Vas megye
19. Veszprém megye
20. Zala megye
Összesen:

Összese
n

Kérelem
megalapozatla
n

Egyéb
okból

54
38
15

171
105
64

34
33
12

65
126
49

5
9
2

329
311
142

5
299
30
18
74
23
15

193
1246
90
142
86
81
92

27
347
49
85
88
19
23

57
543
153
123
99
42
27

0
19
5
4
10
3
0

282
2454
327
372
357
168
157

23

32

44

78

1

178

17
13
31
33

59
64
432
73

20
8
121
20

28
10
291
57

2
0
14
5

126
95
889
188

29
17
30
32
36
832

35
56
98
60
102
3281

36
10
6
65
10
1057

69
24
64
70
217
2192

3
1
4
0
7
94

172
108
202
227
372
7456
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2010. ÉVI ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK NAPIRENDJEI
2010. január 28.
1. Az MKIK Elnöksége 2010. I. félévi munkaterve;
2. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
3. Javaslatok a gazdaság versenyképességének javítására;
a.) Javaslatok az adórendszer átalakítására
b.) Javaslatok a foglalkoztatás bővítésére
c.) Javaslatok az EU-források hatékonyabb felhasználására
4. Javaslatok a kamarai rendszer továbbfejlesztésére;
a.) Javaslatok a szakképzés rendszerének átalakítására
b.) Javaslat a kereskedelemfejlesztés rendszerének átalakítására
5. Javaslat a békéltető testületek 2010. évi költségvetési támogatásának felosztására;
6. Tájékoztató az MKIK 2009. évi költségvetésének várható teljesítéséről;
2010. március 3.
1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről, a Gazdasági Évnyitó
értékelése;
2. Javaslatok a vállalkozásokat sújtó adminisztrációs terhek csökkentésére;
3. Javaslat a jövőben ellátandó új közigazgatási feladatokra;
4. Beszámoló az építőipari vállalkozások kamarai regisztrációjának tapasztalatairól;
5. Javaslat a Választottbíróság díjtáblázatának módosítására;
2010. március 31.
1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
2. Javaslatok a vállalkozásokat sújtó adminisztrációs terhek csökkentésére;
3. Javaslatok a jövőben ellátandó új közigazgatási feladatokra;
4. Javaslat egy kamarai Üzleti Akadémia létrehozására;
5. A kamarai rendszer felnőttképzési stratégiája;
6. Javaslat az MKIK XXV. Küldöttgyűlésének összehívására (2010. május 27.) és
tárgysorozatára;
7. Javaslat az Alapszabály módosítására;
8. A kereskedelmi tevékenység továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok;
9. Javaslat a Közlekedési és Logisztikai Kollégiumon belül szekciók létrehozására;
2010. május 7.
1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
2. Beszámoló az MKIK 2009. évi szakmai tevékenységéről;
3. Beszámoló az MKIK 2009. évi gazdálkodásáról;
4. Javaslat az MKIK részére 2010. évben fizetendő tagdíj mértékére és a tagdíjfizetés eljárási
rendjére;
5. Az MKIK 2010. évi költségvetése;
6. A kamarai rendszer felnőttképzési stratégiája;
7. Javaslat a Kamarai Akadémia kialakításának koncepciójára;

8. Javaslat a Választottbíróság bírói névjegyzékébe történő felvételre;
9. Javaslat a Választottbíróság Ügyrendjének módosítására;
10. Az MKIK és a Magyarországi Energiaigényes Iparágak Klímavédelmi Szakértői Fóruma
között kötendő együttműködési megállapodás;
11. Az MKIK állásfoglalása a klímavédelemről;
12. Szabályzat a vis maior igazolás kiadására irányuló eljárásról;
13. A kamarai rendszer 2009. évi értékelése az összehasonlító táblázatok alapján;
14. Javaslat Kamarai Emlékplakett kitüntetés adományozására;
2010. július 1.
1. Az MKIK Elnökségének 2010. II. félévi munkaterve;
2. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
3. A 29 pontos Akcióterv értékelése vállalkozói szempontból;
4. A kamarai törvénymódosítás koncepcionális kérdései;
5. Az MKIK javaslata a közbeszerzés rendszerének reformjára;
6. A kereskedelmi tevékenység továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok/2;
7. Az Európai Duna Régió Stratégia célrendszere, prioritásai, az MKIK részvétele a Stratégia
megvalósításában;
8. Szabályzat a vis maior igazolás kiadására irányuló eljárásról;
2010. augusztus 16.
(kibővített rendkívüli ülés)
Konzultáció a kamarai törvénymódosítás előkészítéséről, valamint egyes kamarai feladatok
aktuális helyzetéről
2010. szeptember 15.
1. Tájékoztató a 2011. I. félévi magyar EU Elnökség előkészületeiről;
2. Tájékoztató a Duna Stratégia előkészületeiről;
3. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
4. A) Javaslat a gazdasági kamarai rendszer reformjára;
B) Javaslat a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítására
(szövegtervezet);
5. Eljárási rend a közbeszerzési törvény szerinti előzetes vitarendezésben és a jogorvoslati
eljárásban történő kamarai részvételről;
6. Az MKIK állásfoglalása a Széchenyi Terv vitairatról;
7. Beszámoló az MKIK 2010. I. félévi gazdálkodásáról;
8. Együttműködési megállapodás az MKIK és a Gyakorlati Oktató Szervezetek Egyesülete
között;
2010. október 29.
1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
2. Tájékoztató a kamarai törvénymódosítás, valamint aktuális kamarai feladatok helyzetéről;
3. Javaslat az MKIK és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság közötti együttműködési
megállapodás megújítására;
4. Javaslat az MKIK 2010. évi költségvetésének módosítására;
5. Javaslat az MKIK és a Kárpátia Magyar-Román Kereskedelmi és Iparkamara közötti

megállapodás megújítására;
6. Javaslat az MKIK és a Magyar-Horvát Kereskedelmi és Iparkamara közötti megállapodás
megújítására;
2010. november 24.
1. Konzultáció a fogyasztóvédelem aktuális kérdéseiről;
Meghívott vendég: Pintér István a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság főigazgatója
(A napirend keretében az MKIK és az NFH közötti együttműködési megállapodás
ünnepélyes aláírása. )
2. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
3. Az építőipari kivitelezői regisztráció eddigi tapasztalatai; javaslat és intézkedési terv annak
továbbfejlesztésére;
4. Javaslat az MKIK 2011. évi szakképzési feladatainak ellátására vonatkozó pályázati
program koncepciójára;
5. Az MKIK külgazdasági stratégiája;
6. Együttműködési megállapodás az MKIK és a Magyar Szerb Kereskedelmi és Iparkamara
Egyesület között;
7. Együttműködési megállapodás az MKIK és a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara
Egyesület között;
2010. december 21.
1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
2. Beszámoló az MKIK kollégiumai 2010. évi tevékenységéről;
3. Beszámoló az MKIK kétoldalú tagozatai 2010. évi tevékenységéről;
4. Beszámoló a vegyeskamarák 2010. évi tevékenységéről;
5. Javaslat az MKIK energiapolitikai koncepciójára;
6. Javaslat az Ipari Kollégiumon belül szekciók létrehozására;
7. Javaslat az MKIK 2011. évi előzetes költségvetésére;
8. Javaslat az MKIK Elnöksége 2011. I. félévi munkatervére;
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A területi kereskedelmi és iparkamarák taglétszáma

Bács-Kiskun megyei KIK
Békés megyei KIK
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei KIK
Budapesti KIK
Csongrád megyei KIK
Dunaújvárosi KIK
Fejér megyei KIK r
Győr-Moson-Sopron megyei KIK
Hajdú-Bihar megyei KIK
Heves megyei KIK
Jász-Nagykun-Szolnok megyei KIK
Komárom-Esztergom megyei KIK
Nagykanizsai KIK
Nógrád megyei KIK
Pécs-Baranyai KIK
Pest megyei KIK
Somogyi KIK
Soproni KIK
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei KIK
Tolna megyei KIK
Vas megyei KIK
Veszprém megyei KIK
Zala megyei KIK
Összesen:

2007
1 791
927
2 649
3 875
2 048
304
796
1 446
896
1 040
892
711
209
570
1 458
3 948
964
380
1 482
1 821
729
1 316
926
31 178

2008
1 811
838
2 336
3 954
1 794
286
726
1 282
799
1 013
827
762
213
447
1 472
3 382
936
355
1 239
1 619
638
1 220
920
28 869

2009
1 792
788
2 425
3 851
1 603
259
688
1 235
698
941
715
773
215
366
1 416
2 735
889
340
1 406
1 411
595
1 195
843
27 179

2010
1 736
724
2 221
3 882
1 555
272
682
1 241
673
882
667
758
221
330
1 418
2 408
751
334
1 211
1 131
561
1 182
677
25 517

10.sz. melléklet

Tagdíjbevétel alakulása 2009-2010. évben
Területi kamarák
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Bács-Kiskun megyei KIK
Békés megyei KIK
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei KIK
Budapesti KIK
Csongrád megyei KIK
Dunaújvárosi KIK
Fejér megyei KIK
Győr-Moson-Sopron megyei KIK
Hajdú-Bihar megyei KIK
Heves megyei KIK
Jász-Nagykun-Szolnok megyei KIK
Komárom-Esztergom megyei KIK
Nagykanizsai KIK
Nógrád megyei KIK
Pécs Baranyai KIK
Pest megyei KIK
Somogyi KIK
Soproni KIK
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei KIK
Tolna megyei KIK
Vas megyei KIK
Veszprém megyei KIK
Zala megyei KIK
Összesen:

2009. évben befolyt 2010. évben befolyt
tagdíj
tagdíj
53 327 000
72 658 000
41 689 100
49 680 424
71 522 224
62 610 645
153 701 687
154 702 372
75 096 547
64 278 335
18 849 752
24 114 125
34 994 155
36 485 000
64 659 000
61 573 800
58 132 790
59 985 067
55 992 519
63 394 940
39 465 177
40 210 400
24 634 899
19 774 452
11 897 801
10 810 560
14 612 973
11 921 500
82 012 000
71 540 000
66 839 889
60 172 336
39 143 500
38 527 200
14 987 915
10 196 690
37 699 550
39 200 681
31 729 511
26 135 583
26 277 013
25 307 387
32 992 000
27 022 368
26 506 000
23 944 000
1 076 763 002
1 054 245 865

11.sz. melléklet

Az MKIK 2010. évben megjelentetett kiadványai



VB Eljárási Szabályzat
(magyar, angol, német)



60 éves a Választottbíráskodás Magyarországon



MKIK Küldöttgyűlési anyagok



MKIK Jogi Füzetek



Kiállítások, vásárok és Rendezvények Magyarországon 2011. –
elektronikus verzió



MKIK Évkönyv 2010.



Üzleti 7 c. újság
(SZKTV, szakképzési és KAVOSZ tematikus különszámok)



Szakma-Sztár Fesztivál DVD



Tanulószerződéssel a munkavilágában 2010.



Tanulószerződést népszerűsítő prospektus



A 2010. évben végzett kétszintű gyakorlati képzőhely ellenőrzés
tapasztalatai a hazai szakképzés tükrében



MKIK Ismertető
(angol)



A munkaerő-piaci szereplők az iskolarendszerű szakképzés
beiskolázási szerkezetének kialakításában 2010.
(RFKB)



Módszertani kézikönyv a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati
képzést végző szakemberek részére



Módszertani útmutató a moduláris mesterképzési programok
használatához

