Beszámoló az MKIK 2011. évi szakmai tevékenységéről

Az MKIK 2011. évi szakmai tevékenységének kereteit alapvetően befolyásolta az a tény, hogy az
előző évben, a kormányváltást követően jelentős, a kamarai rendszer megerősítését célzó
folyamatok indultak be.
Ezek közül a legjelentősebbnek egy új kamarai törvény előkészítése ígérkezett. Egy olyan új
kamarai törvényé, amely a kötelező tagságú rendszer újbóli bevezetése révén megteremtené a
gazdaság egészére való rálátás lehetőségét és ennek bázisán széles körben felhatalmazná a
kamarákat gazdasággal összefüggő közfeladatok ellátására. Első lépésben, még az előző évben, az
NGM-mel való együttműködésben, a hatályos gktv. módosítására vonatkozó javaslat készült el,
menetközben azonban egy olyan politikai döntés született, hogy agrárkamarai ág szabályozására egy
önálló agrárkamarai törvény megalkotásával kerüljön sor.
Ezt követően az NGM-mel együttműködve kidolgoztuk a kereskedelmi és iparkamarákra vonatkozó
új törvény tervezetét, amelyet az év első felében társadalmi vitára bocsátottak. A vitában a
munkaadói érdekképviseletek úgy foglaltak állást, hogy a magas tagdíjfizetési kötelezettség miatt
nem támogatják a kötelező tagság intézményét, legfeljebb egy egyszeri, alacsony díjfizetési
kötelezettséggel járó regisztrációt tudnak elfogadni. Ez után született egy olyan javaslat, hogy a
kötelező kamarai tagdíj egységesen 5.000,-Ft legyen és a kamarai közfeladatok ellátását a
költségvetés finanszírozza. Ez a megoldás a munkaadói szervezetek számára is elfogadhatóvá tette a
törvényi javaslatot.
Az agrárkamarai törvényre vonatkozó javaslatot a VM készítette elő egy olyan koncepció alapján,
amely komoly vitát váltott ki a két törvény előkészítői között a tagkör-elhatárolás vonatkozásában.
A VM szerette volna a teljes élelmiszer vertikumot az agrárkamarához vonni, beleértve az
élelmiszergazdaságon kívül a teljes élelmiszerkereskedelmi területet is. Ezt a megoldást az NGM – az
MKIK tiltakozását is figyelembe véve – elutasította. A tervezetek két alkalommal is a kormány elé
kerültek, de egyezség hiányában levették azokat a napirendről, így az új kamarai törvények egyelőre
nem kerültek az Országgyűlés elé.
Új kamarai törvény hiányában a hatályos gktv. módosítására tettünk javaslatot, annak érdekében,
hogy megkezdhessük egy valamennyi gazdálkodó szervezetre kiterjedő adatbázis kialakulását. A
módosítást az Országgyűlés 2011. november végén fogadta el, az 2012. január 1-jével lépett életbe és
a következő lényegi változásokat eredményezi a kamara működésében, illetve tevékenységében:
-

a gazdálkodó szervezetek kötelező kamarai regisztrációja a területi kamaráknál;
kamarai hozzájárulás (5.000,-Ft) fizetési kötelezettség bevezetése;
térítésmentes szolgáltatások nyújtása a regisztrált vállalkozásoknak;
tagok részére nyújtandó szolgáltatások rögzítése az MKIK Alapszabályában;

A végrehajtás megszervezésére rendkívül rövid idő állt rendelkezésre, de sikerült megoldani, hogy a
törvény által előírt határidőre figyelemmel országosan egységes adatlappal és központilag
kidolgozott regisztrációs szoftver működésével kezdődhetett meg a gazdálkodó szervezetek kamarai
regisztrációja.
Az MKIK által kidolgozott gazdaságpolitikai állásfoglalásokat és javaslatokat, elemzéseket és
háttérdokumentumokat (amelyeket részletesen az 1.sz. mellékletben mutatunk be) a korábban
kialakult gyakorlatnak megfelelően a területi kamaráktól kapott észrevételek, az MKIK és a GVI
vállalkozások körében végzett felméréseinek eredményei, az MKIK közgazdasági elemzései, továbbá
egyes konkrét kérdésekben pedig a kollégiumok által kidolgozott szakmai javaslatok alapján
alakítottuk ki. Ennek a tevékenységnek a során, valamint a törvény és jogszabály véleményezések
területén nagyon jó munkakapcsolatot sikerült kialakítani az érintett kormányzati szervekkel, a

kamara munkatársait, szakértőit gyakorlatilag minden területen bevonták az előkészítésbe és a
véleményezésbe. Így továbbra is érzékelhető volt, hogy az új kormány a köztestületi kamarai
rendszert a legfontosabb gazdaságpolitikai partnerének tekinti. Ehhez kapcsolódik, hogy 2011-ben
alapvetően megváltozott az érdekérvényesítés intézményrendszere, az Országos Érdekegyeztetési
Tanácsot és az általa ellátott funkciókat korábbi formájukban megszüntették és az érdekegyeztetés
legmagasabb szintű szerveként a kormány részvétele nélkül és alapvetően konzultációs jelleggel
létrejött a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács, amelyben a gazdaságot, a tudományt, a
munkavállalókat, a civil szférát és az egyházakat képviselő szervezetek vesznek részt. Az NGTT
gazdasági oldalán belül a munkaadói érdekképviseletek mellett teljes jogkörrel jelennek meg a
gazdasági kamarák és a működés során az MKIK-nak sikerült vezető szerepet biztosítania magának,
nem utolsósorban azzal, hogy ezt az oldalt az MKIK elnöke irányítja.
Az MKIK és a területi kamarák szakképzési tevékenységének ellátása 2011-ben alapvetően a
kormány és az MKIK, majd azt követően a részletek vonatkozásában az NGM és az MKIK között
létrejött keret-megállapodás alapján történt. Ez összefüggésben volt a duális képzés bevezetésével,
amelyben a gyakorlati képzés alapvetően a vállalkozásoknál történik, és ezt egészíti ki a
szakiskolában folyó közismereti képzés úgy, hogy a gyakorlati oktatás óraszáma közel kétszeresére
emelkedik, a közismereti tárgyak óraszámának azonos mértékű csökkenése mellett.
A megállapodás alapján a kamarai rendszer a korábban is ellátott feladatai mellett további 99 szakma
gondozását kapta meg, így 2011-ben már 125 szakma teljes tartalomszabályozása tartozott a gazdaság
önkormányzatához. Mindezek alapján 2011. I. félévben 48 szakmában került sor az új igényeknek
megfelelő szakmai és vizsgakövetelmények kidolgozására az MKIK koordinálásában azzal a céllal,
hogy a szeptemberben induló tanévben a kérdéses szakmákban már a megújított tananyagoknak
megfelelő képzés indulhasson be. Sajnos az ezek bevezetését lehetővé tévő rendeletek és
szabályzatok megalkotása az államigazgatásnál, illetve az önkormányzatoknál nem történt meg
határidőre, így a kamarai tananyag-fejlesztést nem sikerült maradéktalanul érvényesíteni az induló
tanévben.
2011. II. félévben az MKIK arra is felkérést kapott, hogy működjön közre az Országos Képzési
Jegyzék teljes körű felülvizsgálatában, annak érdekében, hogy az abban szereplő alapszakmák,
ráépülések és elágazások száma radikálisan csökkenthető legyen és az így előálló új szakmastruktúra
minden területen egy szélesebb alapozású képzést tegyen lehetővé.
Az MKIK, a területi kamarák, a szakmai szervezetek és az érintett minisztériumok szakértőinek
bevonásával ezt a munkát 2011. novemberére elvégezte és az új OKJ-ra vonatkozó javaslatokat 2011.
novemberében átadta a Nemzetgazdasági Minisztérium számára.
2011-ben került sor a kamarai rendszerrel való szoros együttműködésben az új szakképzési törvény
és az új szakképzési hozzájárulásról szóló törvény kialakítására is. Az új törvények 2012. január 1ével léptek hatályba és az új szakképzési törvény gyakorlatilag most már legfelső szintű
jogszabályban rögzíti a kamarai rendszernek a szakképzés területén ellátandó feladatait, amelyek
összefoglalóan a következők:
- gyakorlati képzőhelyek felügyelete;
- tanulószerződéses tanácsadó szolgálat működtetése, tanulószerződések ellenjegyzésének jogköre;
- szintvizsgák szervezése és lebonyolítása;
- Szakma Kiváló Tanulója Verseny szervezése, WorldSkills és Euroskills versenyeken a magyar
részvétel szervezése;
- az új OKJ szerinti szakmastruktúra tartalomfejlesztése, szakmai- és vizsgakövetelmények
kidolgozása;
- az RFKB-kból kialakuló megyei képzési- és fejlesztési bizottságok működésének megszervezése és
irányítása.
A kamarai rendszer 2011. évi szakképzési tevékenységének adatait a 2.sz. mellékletben mutatjuk be.

Az MKIK külgazdasági tevékenységében az előző évek tevékenységéhez hasonlóan az egyes
relációkat érintő konkrét események, rendezvények szervezése mellett 2011-ben is arra helyeztük a
hangsúlyt, hogy egyrészt a brüsszeli képviselet hatékony európai uniós szintű lobbitevékenységéhez megfelelő színvonalú hazai szakmai hátteret biztosítsunk, másrészt pedig a
tagozatok és a vegyeskamarák munkáját segítsük, amellett, hogy koordináljuk a területi kamarák
külgazdasági tevékenységét és részt veszünk bizonyos európai uniós kereskedelemfejlesztési
projektek lebonyolításában. Az MKIK üzleti delegációt szervezett Oroszországba több helyszínre, az
Egyesült Arab Emirátusokba és Ománba, valamint Iránba. Új feladatként az MKIK bekapcsolódott a
Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési stratégia (Wekerle Terv) kidolgozásába, amelynek
végrehajtásában a kamarai rendszer is komoly szerepet fog játszani. Ezzel összefüggésben került
előkészítésre az MKIK és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal között egy együttműködési megállapodás,
amelynek célja egy közös irányítású üzletfejlesztési hálózat létrehozása és működtetése a Kárpátmedencében a határokon túli magyarlakta területeken. A fontosabb külgazdasági vonatkozású
eseményeket a 3.sz. mellékletben mutatjuk be.
A gazdaság, a vállalkozások fejlesztését szolgáló programok közül 2011-ben is a Széchenyi Kártya
forgalmazásában való részvétel jelentette a legjelentősebb feladatot a kamarai rendszer számára,
azzal, hogy a likviditási, forgóeszköz és beruházási hitelek mellett megjelent az Agrár Széchenyi
Kártya, valamint a kombinált mikrohitel és befejeződtek az előkészületek az új pályázati
rendszerekhez kapcsolódó önerő-hitel bevezetésére. Az országos rendezvények közül kiemelkedett a
Kézműves Remek Pályázat díjátadó ünnepsége, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei KIK
által szervezett Országos Kézműves Rendezvény. A fontosabb belföldi eseményeket,
rendezvényeket a 4. számú mellékletben mutatjuk be.
A választottbírósági tevékenység területén 2011-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 2011-ben az előző évinél jelentősen alacsonyabb mértékű finanszírozási
forrásokból kellett feladataikat megoldaniuk, jelentősen növekvő ügyszám mellett. Erről részletes
beszámolót az 5. számú melléklet tartalmaz.
2011-ben is folytatódott a kamarai rendszerben – az előző évben megkezdett új közigazgatási
feladatkör – az építőipari kivitelező tevékenységet végző vállalkozások kötelező kamarai
regisztrációja, a tárgyévben több mint 5 ezerrel növekedett a regisztrált vállalkozások száma, így
2011. december 31-ig 47.409 vállalkozás vetette magát nyilvántartásba.
2011-ben a jogszabályi háttér megerősítéséhez kapcsolódóan jelentősen sikerült javítani a kamarai
rendszer finanszírozási helyzetén is. A kötelező kamarai regisztráció bevezetése várhatóan mintegy
évi 3-3.5 milliárd Ft többlet-jövedelmet eredményez a kamarai rendszer számára, amelyet
természetesen az adatbázis működtetésére és továbbfejlesztésére, valamint a térítésmentesen
nyújtandó szolgáltatások fedezetére kell fordítani. A szakképzési feladatrendszer következő évi
ellátásához a kamarai rendszer 2.8 milliárd Ft forrással rendelkezik azzal, hogy a források
felhasználása jelentősen racionalizálódik, megszűnnek a párhuzamos finanszírozások. A békéltető
testületek működtetésének következő évi működtetéséhez nyújtott támogatás jelentősen meghaladja a
tárgyévit (400 millió Ft) és emellett az MKIK 500 millió Ft költségvetési támogatást kap
közfeladatai ellátásához és az NGM is jelentős mértékű támogatást biztosít a külgazdasági
közfeladatok megvalósításához.

Mellékletek:
1.sz. melléklet MKIK elemzései, háttérdokumentumai és állásfoglalásai 2011-ben
2.sz. melléklet Tények és számok a 2011. évi szakképzési tevékenységről
3.sz. melléklet 2011. évi fontosabb nemzetközi kamarai események
4.sz. melléklet 2011. évi fontosabb belföldi kamarai események
5.sz. melléklet Tények a békéltető testületek 2011. évi munkájáról

6.sz. melléklet 2011. évi elnökségi ülések napirendjei
7.sz. melléklet A területi kereskedelmi és iparkamarák taglétszáma
8.sz. melléklet Tagdíjbevétel alakulása 2011. évben
9.sz. melléklet MKIK 2011. évben megjelentetett kiadványai

HATÁROZATI JAVASLAT
Az MKIK XXVIII. Küldöttgyűlése az MKIK 2011. évi szakmai tevékenységéről készített beszámolót
az előterjesztés szerint elfogadja.

1.sz. melléklet
Az MKIK elemzései, szakmai javaslatai, állásfoglalásai
2011
Elemzések, szakmai javaslatok:
Kényszervállalkozások - vállalkozói jogviszonyba „bújtatott” munkaviszonyok?
Gondolatok az EU Elnökségről feladatairól
Az MKIK javaslatainak érvényesülése a kormány akcióterveiben
MKIK felmérés a vállalkozások béremelési szándékairól
A közbeszerzés újjászabályozására vonatkozó vállalkozói elvárások
A Cafetéria-rendszer áttekintése
Javaslatok a munkahelyek megőrzésére, bővítésére
A vállalkozásokat terhelő helyi adók
A helyi adók változásainak vállalkozó szférát érintő hatásai
Energiastratégia és foglalkoztatás
A banki kamatrés szabályozása
A svájci frank felértékelődésének lehetséges hatásai
A magyar gazdaság helyzete, kitörési pontjai
Államadósság és versenyképesség
2012. évi várható adóváltozások a versenyszférában

Gondolatok a vállalati hitelezés helyzetéről
A munkahelyteremtés és a versenyképesség kulcskérdései
A minimálbérről és az elvárt béremelésről szóló kormányrendelet-tervezetek várható hatásai,
javaslatok a bérkompenzációs rendszerre
A kereskedőházak lehetséges szerepvállalása a KKV-exportban
Javaslat a kereskedőház / kereskedési ház / társaság lehetséges alapítására, tevékenységére
2011. év gazdasági tendenciái, 2012. évi kilátások

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének állásfoglalása,
az Új Széchenyi-tervről
az utazási költségtérítésről

Európai Unió, EUROCHAMBRES
Témakörök:
- Egységes Piaci Intézkedési csomag
- EU 2020
- Hatékonyabb és tisztességesebb kereskedelem az EU-ban
- Szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció
- Szolgáltatási Irányelv
- EU víz- és fejlesztéspolitika
- Élelmiszer minőség, mezőgazdasági termékek minőségi rendszere az EU-ban
- Földrajzi jelzések és eredet-megjelölések EU szabályozása
- Hagyományos Különleges Termékek EU szabályozása
- Vállalkozások létrehozása, fejlesztése és átadása - EUROCHAMBRES kérdőív
- Energiahatékonyság - EUROCHAMBRES kérdőív
- Innováció - EUROCHAMBRES kérdőív
- Legjobb gyakorlatok
- Kollektív jogorvoslat
- Csalás elleni fellépés
- Energiahatékonysági Irányelv
- Energia Útiterv 2050
- EU kereskedelmi jog
- Harmadik országos hozzáférése az EU közbeszerzési piacához
- Magyar különadók
- EU kutatási és innovációs támogatások
- Magyar Nemzeti Reform Program
- Nyersanyagok
- Az EU közbeszerzés modernizálása
- Útiterv egy Energia Hatékony Európáért
- Kisvállalkozói törvény (SBA)
- Egységes Piac
- Societa Privata Europea
- EU tranzakciós adó
- Egységes Európai Szabadalom
- Kockázati tőke

2.sz. melléklet
Tények és számok a 2011. évi szakképzési tevékenységről

Gyakorlati szintvizsgáztatás
2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

4.226

13.101

11.598

13.483

13.364

15.339

26.847

Szakmai záróvizsgáztatás – 2011.
Iskolarendszeren
kívüli szakmai
vizsgák

Iskolarendszerű
szakmai vizsgák

Iskolarendszerű
javító-pótló
szakmai vizsgák

összesen

vizsgaszám

7.114

4.486

466

11.134

vizsgázók száma

96.492

54.814

1710

149.596

szakmaszám

334

380

111

603

vizsgabejelentő
intézmények száma

128

623

164

587

Gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzés kétszintű ellenőrzése
képzőhely ellenőrzés - 2011.

pedagógiai felkészítés - 2011.

tervezett
ellenőrzések
száma

tényleges
ellenőrzések
száma

átvett
támogatási
összeg

felhasznált
támogatási
összeg

tervezett
ped. felk.
(fő)

tényleges
ped. felk.
(fő)

átvett
támogatási
összeg

felhasznált
támogatási
összeg

7.945

8.110

119 175 000

113 478 866

1.060

1.196

21 200 000

21 103 758

OSZTV, SZKTV – 2011.

WorldSkills – 2011.

Szakmák száma

31

Írásbeli elődöntőn részvevő tanulók száma

Szakmák száma

14

Válogató versenyek száma (hazai)

28

Országos döntőn részvevő tanulók száma

254

Szakértők száma - London

14

Szervező szakértők száma

700

Versenyzők száma - London

15

Együttműködő intézmények, szervezetek száma

450

Szponzorok száma

19

3.857

Országos döntő látogatóinak száma

13.000

Tanulószerződés intézményrendszere
1998 1999 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

6.616 7.970 8.312 10.155 12.703 41.829 16.403 21.306 35.000 37.000 44.000 46.000 48.000 49.000

3.sz. melléklet
2011. évi fontosabb nemzetközi kamarai események

2011. január 22-25. között Miklóssy Ferenc az MKIK általános alelnöke részt vett az Orbán Viktor
miniszterelnököt egyiptomi hivatalos látogatására elkísérő üzleti delegációban. A delegáció részt vett
az Egyiptomi Üzletemberek Szövetsége által szervezett üzleti fórumon, amelynek keretében az
MKIK általános alelnöke megbeszélést folytatott az Egyiptomi Kereskedelmi Kamarák Szövetsége
Egyiptomi Magyar Bizottságának vezetőjével, majd ezt követően másnap a Kamarai Szövetség
elnökével tárgyalt a további együttműködési lehetőségekről.
2011. február 8-án került sor a BKIK székházában az MKIK Magyar-Orosz Tagozatának tisztújító
közgyűlésére. Dr. Parragh László elnök és Dr. Nagy Róza NGM közigazgatási államtitkár, a Tagozat
korábbi elnöke köszöntőit követően Dr. Botos Balázs az NGM helyettes államtitkára tartott előadást a
magyar-orosz gazdasági kapcsolatokról, ezt követően pedig Leonid Shurygin, az Oroszországi
Föderáció Kereskedelmi Képviseletének vezetője tartott tájékoztatót az orosz gazdaság helyzetéről. A
Tagozatot megújító 86 vállalkozás képviselői elfogadták a Tagozat ügyrendjét, majd megválasztották
az új Elnökséget. A Tagozat új elnöke Dr. Parragh László, aki egyéves időtartamra vállalta el a
Tagozat vezetését. Az MKIK elnöke Elnöki Aranyérem kitüntetést adott át Dr. Nagy Róza
államtitkárnak tagozati elnöki munkája elismeréseként.
2011. február 16-án mintegy 100 fő részvételével került sor az MKIK és a Magyar-Bolgár
Gazdasági Kamara közös szervezésében Budapesten a Bolgár Gazdasági Fórum megrendezésére. A
rendezvényen Radetzky Jenő az MKIK alelnöke és Dimiter Ikonomov bolgár nagykövet köszöntőjét
követően Dr. Botos Balázs az NGM helyettes államtitkára ismertette a kormány új külgazdasági
stratégiáját, majd szakelőadások hangzottak el a bolgár befektetési környezetről, a kis- és
középvállalkozások fejlődésének ösztönzéséről, valamint konkrét, a kétoldalú kapcsolatot érintő
banki és vállalati szolgáltatásokról.
2011. február 23-án Radetzky Jenő alelnök és Dunai Péter főtitkár tartott külgazdasági értekezletet
az MKIK-ban a területi kamarák képviselői számára, amelyen az NGM Külkereskedelem-fejlesztési
Főosztályának és Kárpát-medencei Térség Gazdaságfejlesztési Főosztályának vezetői, valamint a
Nemzeti Külgazdasági Hivatal elnökhelyettese tartottak tájékoztatót tevékenységükről és
programjaikról. Ezt követően őexc. Yurii Mushka az Ukrán Köztársaság nagykövete adott
tájékoztatást az ukrán befektetési lehetőségekről, majd a résztvevők konzultációt folytattak a soron
következő időszak területi kamarai és országos kamarai külgazdasági programjairól.
2011. március 17-18-án került megrendezésre Moszkvában a VI. Magyar-Orosz Gazdasági
Együttműködési Kormányközi Bizottság ülése, amelyen a magyar delegáció tagjaként részt vett Dr.
Parragh László, az MKIK és egyben a Magyar-Orosz Tagozat elnöke. A program során az MKIK
elnökét fogadta S.I. Katyrin, az Orosz Föderáció Kereskedelmi és Iparkamarájának elnöke, valamin
V.I. Nekrasov, az Orosz-Magyar Üzleti Tanács elnöke. A tárgyalást követően a felek egy
együttműködési memorandumot írtak alá.
2011. március 23-án Kolozsváron került sor a „Kárpátia” Magyar-Román Kereskedelmi és
Iparkamara elnökségi ülésére és közgyűlésére, amelyen megtárgyalták és elfogadták a vegyeskamara
2010. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és a mérleget, valamint a 2011. évi
szakmai programot és költségvetést. Ezt követően került sor a vegyeskamara megalakulásának 5.
évfordulója alkalmából szervezett ünnepi ülésre, amelyen Valentin Nica a vegyeskamara elnöke, Dr.
Parragh László az MKIK elnöke és Szilágyi Mátyás kolozsvári főkonzul mondtak köszöntőt, majd
szakelőadásokra került sor.
2011. április 2-9. között Dr. Parragh László elnök vezetésével MKIK üzleti delegáció látogatott az
Egyesült Arab Emirátusokba és Ománba több mint 20 cég részvételével. A delegáció Abu Dhabi-ban
a helyi kamara, Maszkatban pedig az Omani Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében vett részt
üzletember találkozón és folytatott tárgyalásokat. A találkozó során az MKIK és az Ománi KIK
elnökei kamaraközi együttműködési megállapodást írtak alá.

2011. április 13-án Szentpéteri Bertalan elnök vezetésével a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és
Iparkamara Elnöksége Miskolcon tartott ülést, amelyen megvitatták és elfogadták a 2010. évi
tevékenységről és gazdálkodásról szóló beszámolót, valamint a 2011. évi szakmai programra és
költségvetésre vonatkozó javaslatot. Az Elnökség ülésén részt vett és tájékoztatót tartott Yuri Mushka
úr, Ukrajna Rendkívüli és Meghatalmazott Nagykövete.
2011. május 2-án Budapesten került sor az MKIK és egy Afrika egészét érintő nemzetközi
sporteseményt szervező társaság, az Afrika-Europe Challenge közös szervezésében egy gazdasági
konferenciára, amelyen Radetzky Jenő az MKIK alelnöke és Szekeres Pál a NEFMI helyettes
államtitkára köszöntőjét követően a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok erősítését célzó
szakelőadások hangzottak el.
2011. szeptember 8-án az MKIK-ban Radetzky Jenő alelnök, Nádasi Tamás tagozati elnök és
Forintos Róbert tagozati társelnök fogadták a Shanghai CCPIT alelnöke Wang Lie úr vezetésével
hazánkba látogató delegációt. A találkozó során a kínai vendégek tájékoztatást adtak azokról a
nemzetközi projektekről és nemzetközi vásárokról, amelyekben közreműködnek és amelyek komoly
üzleti lehetőséget kínálhatnak a magyar vállalkozásoknak is.
2011. szeptember 28-án az MKIK és az Eurochambres közös szervezésében került sor Budapesten
az Invest-in-Med Információs Nap rendezvényre. Radetzky Jenő az MKIK alelnöke bevezetőjét
követően a résztvevő üzletemberek az európai és a mediterrán térség üzleti együttműködését
támogató uniós program részleteiről kaptak tájékoztatást.
2011. szeptember 30 - október 4. között Miklóssy Ferenc az MKIK általános alelnöke és a MagyarArab Tagozat elnöke vezetésével kamarai üzleti delegáció látogatott Iránba. A program során október
2-án az Iráni Kereskedelmi, Ipari és Bányaipari Kamara szervezésében üzleti fórummal egybekötött
üzletember találkozóra került sor, amelyen mintegy 35 iráni cég képviselőivel találkozhattak és
tárgyalhattak a delegáció tagjai.
2011. október 1-4. között Dr. Parragh László az MKIK elnöke részt vett az Orbán Viktor
miniszterelnök által vezetett Szaúd-Arábiába látogató kormánydelegációban. A hivatalos program
során megbeszélést folytatott Abdullah S. Al-Mobty-val a Szaúdi Kamarák Szövetségének elnökével,
amelyet követően üzletember találkozóra került sor a delegációt kísérő magyar cégek számára.
2011. október 4-7. között Tóth Imre az MKIK Magyar-Orosz Tagozatának tiszteletbeli elnöke
vezetésével üzletember delegáció utazott Sztavropolba a Sztavropoli Kereskedelmi és Iparkamara
meghívására.
2011. október 11-15. között Dr. Parragh László az MKIK elnöke és egyben a Magyar-Orosz Tagozat
elnöke vezetésével az Orosz-Magyar Üzleti Tanács meghívására 15 fős üzletember delegáció utazott
Moszkvába és Nyizsnyij Novgorodba. A program során október 12-én az Oroszországi Föderáció
Kereskedelmi és Iparkamarájában Kurszk régiót bemutató prezentációra és üzletember találkozóra
került sor, melynek során az MKIK elnöke megbeszélést folytatott Szergej Katirinnel az Orosz
Kereskedelmi és Iparkamara elnökével. A delegáció október 13-án a Lukoil fennállásának 20 éves
évfordulója alkalmából rendezett rendezvényen vett részt, majd október 14-én Nyizsnyij
Novgorodban orosz-magyar üzleti fórum megtartására került sor.
2011. október 24-én Dr. Parragh László elnök és Dunai Péter főtitkár részt vett Brüsszelben az
Eurochambres Közgyűlésén. A közgyűlésen beszámoló hangzott el a lengyel uniós soros elnökség
eddigi eredményeiről, valamint a 2012. I. félévben esedékes dán soros elnökség prioritásairól. Ezt
követően elfogadták a 2012. évi tagdíjfizetésre vonatkozó előterjesztést, valamint a 2012. évi
költségvetést. A tisztújítás során elnöknek a következő két évre ismét Alessandro Barberist
(Olaszország) választották, alelnököknek pedig Rifat Hisarciklioglu (Törökország), Pierre Gramegna
(Luxemburg) és Marta Schultz (Ausztria) került megválasztásra. Az MKIK főtitkára továbbra is a
Költségvetési Bizottság tagja.

2011. november 4-én Dr. Szentpéteri Bertalan elnök vezetésével a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és
Iparkamara tartott elnökségi ülést, amelyen beszámoló hangzott el a 2011. évi tevékenységről és a
2012. évi tervekről, majd Dunai Péter az MKIK főtitkára adott tájékoztatást a tagozati és
vegyeskamarai rendszer jövőbeni finanszírozási lehetőségeiről. Ezt követően Yurii Mushka, Ukrajna
rendkívüli és meghatalmazott nagykövete tartott tájékoztatót a magyar-ukrán gazdasági kapcsolatok
állásáról.
2011. november 7-12. között Dr. Parragh László elnök a hivatalos delegáció tagjaként részt vett a
Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök vezetésével három közép-ázsiai országba, Üzbegisztánba,
Türkmenisztánba és Azerbajdzsánba látogató hivatalos és üzleti delegáció munkájában. A látogatás
során az MKIK elnöke kamaraközi együttműködési megállapodásokat írt alá a három ország országos
kamarájával.
2011. november 16-án az MKIK az Indiai Nagykövetség, az Európai Kamarák Szövetsége és az
Összindiai Iparszövetség közreműködésével üzleti szemináriumot szervezett „ India, mint üzleti
partner” címmel. A rendezvényen Radetzky Jenő alelnök köszöntőjét követően az indiai nagykövet,
valamint Hidvéghi Balázs az NGM helyettes államtitkára a kétoldalú gazdasági kapcsolatok
helyzetéről és jövőjéről tartott tájékoztatót, majd különböző szakelőadások hangzottak el.
2011. november 28-án tartotta a Külügyminisztérium az EU többéves pénzügyi keretéről a
társadalmi egyeztetés nyitókonferenciáját. Győri Enikő EU ügyekért felelős államtitkár megnyitóját
követően Dr. Martonyi János külügyminiszter a magyar érdekeket és törekvéseket ismertette, majd
Janusz Lewandowski az EU költségvetésért és pénzügyi programozásért felelős biztosa mutatta be az
Európai Bizottság javaslatát. Ezt követően parlamenti képviselők hozzászólásaira került sor, majd a
tudományos és civilszféra képviselőinek részvételével egy panelbeszélgetésre. Ennek keretében
Dunai Péter, az MKIK főtitkára a gazdaság álláspontját ismertette.
2011. november 30-án Békéscsabán az MKIK Magyar-Román Tagozata, a Nemzeti Külgazdasági
Hivatal és a Békés Megyei KIK közös szervezésében került sor külgazdasági konferenciára, amelyen
többek között Dr. Kerekes György, az NKH elnökhelyettese ismertette a Hivatal tevékenységét,
illetve Dunai Péter, az MKIK főtitkára tartott tájékoztatót a kamarai rendszer jövőbeni
vállalkozásfejlesztési törekvéseiről.
2011. december 1-én Szatmáry Kristóf elnök vezetésével a Magyar-Szerb Kereskedelmi és
Iparkamara tartott évzáró rendezvényt Budapesten, amelyen az elnök tájékoztatóját követően Dobos
Erzsébet, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal elnöke ismertette a Hivatal tevékenységét és programjait.
2011. december 8-án Kolozsváron tartotta évzáró elnökségi ülését a Magyar-Román Kereskedelmi
és Iparkamara, amelyen a beszámolókat követően Szatmáry Kristóf, az NGM államtitkára tartott
tájékoztatót aktuális külgazdasági kérdésekről. Az ülést követő rendezvényen Radetzky Jenő, az
MKIK alelnöke mutatta be a Wekerle Sándorról készített könyvet.
2011. december 15-én a cseh miniszterelnököt kísérő üzleti delegáció számára az MKIK szervezett
Magyar-Cseh Üzleti Fórumot, amelyen Radetzky Jenő, az MKIK alelnöke és Josef Cílek, a Cseh
Kereskedelmi Kamara alelnöke köszöntőit követően Szatmáry Kristóf, az NGM államtitkára a
magyar külkereskedelmi és befektetési politika prioritásairól, Milan Hovorka cseh miniszterhelyettes
pedig a cseh külgazdasági környezet aktualitásairól tartott előadást. Ezt követően üzletember
találkozóra került sor.

4.sz. melléklet
2011. évi fontosabb belföldi kamarai események
2011. január 6-án Egerszalókon került megrendezésre a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara
hagyományos Gazdasági Évnyitója, amelyen Dr. Bánhidy Péter a HKIK elnöke köszöntőjét követően
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, Simon Zsolt a Szlovák Köztársaság mezőgazdasági és
vidékfejlesztési minisztere, valamint Dr. Parragh László az MKIK elnöke tartottak előadásokat a
magyar-szlovák együttműködési lehetőségekről. Ezt követően került sor a megyei kamarai díjak,
illetve oklevelek átadására.
2011. január 11-én több száz meghívott vállalkozó előtt Dr. Orbán Viktor miniszterelnök, Dr.
Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter és Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter
mutatták be a „Talpraállás, megújulás és felemelkedés fejlesztéspolitikai programját„ , az Új
Széchenyi Tervet. A rendezvényen az MKIK részéről Dr. Parragh László elnök, Miklóssy Ferenc
általános alelnök, Dr. Vereczkey Zoltán alelnök és Dunai Péter főtitkár vettek részt. A rendezvényt
követően kaptuk a felkérést, hogy a területi kamarák vegyenek részt az ÚSZT-t bemutató országjáró
rendezvények előkészítésében és lebonyolításában. Ennek nyomán a hónap hátralévő részében
számos megyeszékhelyen került sor ilyen rendezvény megtartására.
2011. január 11-én került sor az MKIK szervezésében, kamarai vezetők és vállalkozók jelenlétében
az új felsőoktatási törvény koncepciójának megvitatására. Dr. Parragh László az MKIK elnöke
bevezető előadásában a gazdaság szempontjából elemezte a jelenlegi felsőoktatási rendszer
problémáit, majd Dr. Hoffmann Rózsa a NEFMI oktatásért felelős államtitkára ismertette először azt
új közoktatási törvény, majd erre épülően az új felsőoktatási törvény koncepcióinak fő vonásait.
Vállalkozói hozzászólásokat követően Sándorné Dr. Kriszt Éva, a Rektori Konferencia elnöke
ismertette a törvény koncepciójával kapcsolatos állásfoglalásukat, majd zárszavában Dux László a
NEFMI helyettes államtitkára reagált a konzultáció során elhangzott felvetésekre.
2011. január 20-án rendezte meg az MKIK Budapesten a Mezőgazdasági Múzeumban a 2010. évi „
Magyar Kézműves Remek” pályázat díjátadó ünnepségét. Rövid kulturális műsort követően Juhász
József alelnök ismertette a pályázat lebonyolításának menetét, majd Dr. Parragh László az MKIK
elnöke mondott köszöntőt és Dr. Cséfalvay Zoltán az NGM államtitkára tartott előadást a magyar

kézművesség szerepéről és lehetőségeiről. Ezt követően az államtitkár és az elnök 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 2011. február 13-ig tekinthető meg a helyszínen.
2011. február 1-én Dr. Schmitt Pál a Magyar Köztársaság elnöke fogadta az EuroSkills 2010.
lisszaboni versenyén eredményesen szereplő magyar csapatot. Az ünnepi fogadáson a köztársasági
elnök, Dr. Czomba Sándor nemzetgazdasági államtitkár és Dr. Parragh László az MKIK elnöke
mondott köszöntőt, illetve az elért eredményeket méltató beszédet.
2011. március 11-én Miklóssy Ferenc általános alelnök vezetésével a Regionális-fejlesztési
Kollégium tartott ülést, amelyen Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő tartott tájékoztatót az
Európai Unió 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó regionális politikájáról, majd bemutatta és
értékelte az Ötödik Kohéziós Jelentést.
2011. március 29-én az Országházban került sor a XIX. Magyar Innovációs Nagydíj átadási
ünnepségre, amelyen köszöntőt mondott Dr. Kövér László az Országgyűlés elnöke, majd a különböző
díjak átadását követően Dr. Schmidt Pál köztársasági elnök átadta a Magyar Innovációs Nagydíjat. Az
MKIK Innovációs Díját Dr. Parragh László elnök adta át Ábrahám László ügyvezetőnek ( National
Instruments Hungary Kft.).
2011. március 29-én Horváth Vilmos elnök vezetésével a Turisztikai Kollégium tartott ülést,
amelyen tájékoztatót hallgattak meg a hazai szállodák új minősítési rendszeréről, valamint
megvitatták a turizmusfejlesztési stratégiával kapcsolatban beérkezett véleményeket. Dunai Péter
főtitkár a kamarai törvény várható módosításairól adott tájékoztatást. Az ülésen megválasztották a
Kollégium alelnökének Szatmáryné Jähl Angélát.
2011. április 12-én Juhász József MKIK alelnök vezetésével a Kézműipari Kollégium tartott ülést,
amelyen megvitatták az MKIK Mesterképzési- és Vizsga Szabályzatának módosítására kidolgozott
javaslatot. Ezt követően a Kollégium tagjai részt vettek az Oktatási és Szakképzési Kollégium
ülésének ugyanezt a napirendet tárgyaló részén.
2011. április 12-én Bihall Tamás MKIK alelnök vezetésével az Oktatási és Szakképzési Kollégium
tartott ülést, amelyen először tájékoztató hangzott el az elmúlt időszak eseményeiről, valamint a
szakmafejlesztéssel kapcsolatos eredményekről és további tennivalókról. Ezt követően a Kézműipari
Kollégiummal közösen megvitatták és jóváhagyták a Mesterképzési- és Vizsga Szabályzat
módosítására kidolgozott javaslatot. Végezetül a Kollégium jóváhagyta a Szintvizsga Elnöki
Névjegyzéket.
2011. április 14-én Dr. Szeri István elnök vezetésével az MKIK Közlekedési és Logisztikai
Kollégiuma tartott ülést, amelyen előadások hangzottak el a közlekedésben elért öko-hatékonyságról,
valamint a közösségi személyszállítás helyzetéről és lehetséges fejlődési útjáról, majd aktuális
közlekedéspolitikai kérdéseket vitattak meg.
2011. április 19-én Kecskeméten stratégiai szakképzési együttműködési megállapodást írt alá
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Bács-Kiskun megyei KIK, valamint a térség
gazdasági életében meghatározó szerepet játszó tíz vállalat. A sajtótájékoztatóval egybekötött
ünnepélyes eseményen többek között Dr. Czomba Sándor az NGM államtitkára, Bihall Tamás az
MKIK alelnöke és Gaál József alelnök, a Bács-Kiskun megyei KIK elnöke méltatták a tervezett
együttműködés fontosságát a szakképzés rendszerének megújítása szempontjából.
2011. április 21-én került sor Budapesten az UniCredit Bank Hungary Zrt. és a KA-VOSZ Zrt. közös
szervezésében arra a sajtótájékoztatóra, amelyet abból az alkalomból szerveztek, hogy a Bank
csatlakozott a Széchenyi Kártya termékeket forgalmazó szervezetek köréhez. A rendezvényen Dr.
Molnár Ágnes az NFM államtitkára, Szatmáry Kristóf az NGM államtitkára, Dr. Parragh László az
MKIK elnöke és Demján Sándor a VOSZ ügyvezető elnöke méltatták a Széchenyi Kártya

konstrukció eddigi eredményeit, illetve ismertették az új fejlesztéspolitikai stratégia alapján a
vállalkozások számára megnyíló lehetőséget.
2011. május 3-án Dr. Parragh László elnök és Dunai Péter főtitkár részt vettek a Nemzetgazdasági
Minisztériumban a Vállalkozásfejlesztési Tanács ülésén, amelyen többek között a kamarai
törvénymódosítás tervezetének megvitatása volt napirenden. A napirend kapcsán szóba került az
agrárkamarai törvény tervezete, amellyel kapcsolatban mind az MKIK, mind a Tanácsban részt vevő
munkaadói szervezetek képviselői komoly kritikákat fogalmaztak meg.
2011. május 5-én Székesfehérváron a Fejér megyei KIK szervezésében került sor az új Széchenyi
Mikrohitel Program országos nyitórendezvényére, amelyen Radetzky Jenő a Fejér megyei KIK
elnöke köszöntőjét követően Varga Tamás a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Cser-Palkovics
András Székesfehérvár polgármestere, Dr. Parragh László az MKIK elnöke, Dávid Ferenc a VOSZ
főtitkára és Krisán László a KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója méltatták a Széchenyi Kártya konstrukció
eddigi eredményeit, illetve tájékoztatást adtak az új mikrohitel termékkel kapcsolatos tudnivalókról.
2011. szeptember 3-4-én Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és
Iparkamara szervezésében került sor immár 11. alkalommal „ A kézművesség ezer éve a Kárpátmedencében” címet viselő országos rendezvénysorozat megszervezésére. Ennek keretében
Kézműipari Szakmai Konferencia megtartására került sor a sóstói Múzeumfaluban, ahol a kamarai
vezetők köszöntőit követően Rózsáné Bóna Bernadett etnográfus tartott előadást Szabolcs-SzatmárBereg megye kézművességének értékeiről. Ezt követően került sor az MKIK Kézműipari
Kollégiumának ülésére, majd a meghívottak részt vettek a Zsindelyes Fesztiválon, ahol
megtekintettek egy modern technológiát alkalmazó pálinkafőzdét, valamint egy kézműves vásárt,
amelyen a Magyar Kézműves Remek cím idei díjazottjai közül is többen kiállítottak.
2011. október 11-én Budapesten a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács megtartotta alakuló
ülését. A szervezet első elnöke Dr. Parragh László, aki egyben a gazdasági oldal soros elnöki tisztét is
betölti. Az ülésen Dr. Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét követően Dr. Matolcsy György
miniszter a gazdaságpolitika, a költségvetés és a munka világa összefüggéseiről, Dr. Szócska Miklós
a NEFMI államtitkára pedig az egészségügyi konszolidációt és struktúraváltást érintő konzultációkról
adott tájékoztatást.
2011. október 18-án az MKIK országos workshop-ot rendezett Budapesten az Országos Képzési
Jegyzék felülvizsgálatát célzó munka keretében, amelyen mintegy 400 szakember vett részt a
kamarák, a különböző szakmai szervezetek és érintett vállalkozások részéről. A rendezvényen Bihall
Tamás az MKIK alelnöke és Odrobina László, az NGM főosztályvezetője előadásait követően
szekcióülésekre került sor a 21 szakmacsoportban, amelyekben megvitatták az adott szakmacsoportra
vonatkozó korszerűsítési javaslatokat.
2011. október 18-án Juhász József alelnök vezetésével az MKIK Kézműipari Kollégiuma tartott
ülést Budapesten, amelyen Dunai Péter főtitkár tájékoztatást adott a kamarai törvény várható
módosításáról, majd megvitatták a 2011. évi Kézműves Remek Pályázat lebonyolítására vonatkozó
javaslatot.
2011. október 27-én a VOSZ, az MKIK és a KA-VOSZ Zrt. közös szervezésében az Országház
Vadásztermében került sor a 150 ezredik Széchenyi Kártya és az első Agrár Széchenyi Kártya
kibocsátása alkalmából rendezett ünnepségre, amelyen részt vett és beszédet mondott Dr. Orbán
Viktor miniszterelnök, Demján Sándor a VOSZ ügyvezető elnöke, Dr. Parragh László az MKIK
elnöke, valamint Krisán László a KA-VOSZ Zrt. vezérigazgatója.
2011. november 3-án Budapesten az Európai Kereskedelem Napja alkalmából rendezett szakmai
találkozón Szatmáry Kristóf az NGM államtitkára, Dr. Parragh László az MKIK elnöke és Dávid
Ferenc a VOSZ főtitkára tartottak rövid tájékoztatót az ágazat helyzetéről, majd a kitüntetések
átadását követően a jelenlévő érdekképviseleti vezetők részvételével fórumbeszélgetésre került sor. A

kitüntetések átadása során az MKIK javaslatára Tóth Zsolt, a Békés megyei KIK titkára Klauzál
Gábor Díjat vehetett át.
2011. november 16-17-én Budapesten a Közbeszerzések Tanácsa szervezésében nemzetközi
konferenciát tartottak „ A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban”
címmel. A konferencia megnyitó előadásait Gajdos Róbert a Közbeszerzések Tanácsának elnöke,
Hegmanné Nemes Sára az NFM államtitkára és Dr. Parragh László az MKIK elnöke tartották. Ezt
követően európai uniós szervezetek tisztségviselőinek előadásaira, majd különböző szekcióülésekre
került sor.
2011. november 17-18-án Szegeden a Csongrád megyei KIK szervezésében került sor „ A közösségi
közlekedési szolgáltatások átalakítása Magyarországon” címmel a XIII. Nemzetközi Közlekedési
Konferencia megtartására. Nemesi Pál kamarai elnök köszöntőjét követően a nyitó előadásban Dr.
Völner Pál az NFM államtitkára ismertette a kormányzati szándékokat, majd ezt követően számos
szakmai előadás hangzott el a két nap alatt. Előadást tartott többek között Dr. Vereczkey Zoltán az
MKIK alelnöke, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke, valamint Dr. Szeri István az
MKIK Közlekedési-és Logisztikai Kollégiumának elnöke.
2011. december 15-én Dr. Szeri István elnök vezetésével az MKIK Közlekedési és Logisztikai
Kollégiuma tartott ülést, amelyen aktuális közlekedési szabályozási kérdéseket vitattak meg.

5.sz. melléklet
Részanyag az MKIK 2011. évi szakmai beszámolójához
(Békéltető testületek)
A békéltető testületek 2011-ben 7874 ügyet zártak le, így egy év alatt 418-al növekedett az ügyek száma, ami
5 százalékos növekedésnek felel meg. 2011. július 1-jétől egy meglehetősen nagy ügyszámmal rendelkező
ügytípus – a pénzügyi-biztosítási – kikerült a megyei, fővárosi kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
békéltető testületek hatásköréből. Az ilyen ügyeket a fenti dátumtól kezdődően a Pénzügyi Szerveztek Állami
Felügyelete mellett működő pénzügyi békéltető testület látja el.
A testületek 2413 esetben fogalmaztak meg ajánlást, 1087 esetben egyezség született és 136 esetben végződött
az eljárás kötelezést megállapító határozattal. Megalapozatlan kérelem miatt szűnt meg az eljárás 1083 esetben,
egyéb okból, pedig 3155 ügy került megszüntetésre. A korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben is a lábbelikre
volt a legtöbb panasz (1453 ügy), ezt követték a közüzemi (783 ügy) majd a posta és távközlési (767 ügy)
szolgáltatásokkal kapcsolatban keletkezett ügyek. A testületek a háztartási és kerti gépek meghibásodásával,
javításával, a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatban, 432 ügyben jártak el.
A 2011-ben rendelkezésre álló 300 millió forint költségvetési támogatás, takarékosabb költséggazdálkodással,
bizonyos kiadások átütemezésével lényegében fedezte a testületek működtetésével járó költségeket, azonban a
támogatás utalásának jelentős késedelme szinte minden kamaránál és testületnél jelentős problémát okozott.
A békéltető testületek ügyszáma és az általuk hozott határozatok
2011

Békéltető Testületek
Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Budapest
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Összesen:

Ügy kimenetele
Eljárás megszüntetve
Egyezség Ajánlás Kötelezés Összesen
Kérelem
Egyéb
megalapozatlan
okból
99
150
39
75
0
363
37
85
47
133
2
304
20
88
16
53
5
182
36
163
34
81
7
321
491
1156
429
758
41
2875
26
71
43
134
5
279
10
88
75
148
15
336
46
103
76
119
8
352
36
96
29
61
1
223
4
79
12
29
0
124
23
47
33
90
8
201
8
56
16
36
2
118
18
59
7
22
0
106
25
460
102
297
16
900
62
88
10
55
4
219
57
47
44
68
6
222
23
57
9
13
3
105
31
87
9
56
2
185
21
83
48
44
8
204
8
95
9
140
3
255
1081
3158
1087
2412
136
7874

6.sz. melléklet
2011. ÉVI ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK NAPIRENDJEI
2011. február 3.
- Konzultáció a megújuló fejlesztéspolitikáról ( Új Széchenyi Terv );
- Az MKIK Elnöksége 2011. I. félévi munkaterve;
- Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
- Javaslat az MKIK energiapolitikai koncepciójára;
- Tájékoztató a kamarai szakképzési feladatok megvalósításának kezdeti tapasztalatairól;
- Javaslat a békéltető testületek 2011. évi költségvetési támogatásának felosztására;
- Javaslat az MKIK EU-szintű lobbi stratégiájára;
- Javaslat a kereskedelem szabályozására III. – A HACCP módosítása;
- Javaslat a Választottbíróság Eljárási Szabályzatának és Ügyrendjének módosítására;
2011. március 10.
- Konzultáció a megújuló fejlesztéspolitikáról ( Új Széchenyi Terv );
- Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
- Tájékoztató a kamarai törvénymódosítás helyzetéről;
- Javaslat a kereskedelem szabályozására IV. Az utalványok rendszerének áttekintése;
- Az MKIK XXVI. Küldöttgyűlésének összehívása és tárgysorozatának jóváhagyása;
- Együttműködési megállapodás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Felelős Családi
Vállalkozásokért Egyesület Magyarország között;
- Javaslat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Vietnami Tagozatának létrehozására;
- Javaslat Kamarai Díj adományozására;
2011. április 18.
- Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
- Tájékoztató a kamarai törvénymódosítás helyzetéről;
- Tájékoztató a kamarai szakképzési feladatok megvalósulásának legfontosabb tapasztalatairól és
tennivalóiról;
- Beszámoló az MKIK 2010. évi szakmai tevékenységéről;
- A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési- és vizsga Szabályzata;
2011. május 10.
- Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
- Tájékoztató a kamarai törvénymódosítás helyzetéről;
- Az MKIK állásfoglalása az agrárkamarákról szóló törvény tervezetéről;
- Beszámoló a 2010. évi gazdálkodásról;
- Javaslat az MKIK részére 2011. évben fizetendő tagdíj mértékére és a tagdíjfizetés eljárási rendjére;
- Az MKIK 2011. évi költségvetése;
- Javaslat az MKIK mellett szervezett Állandó Választottbíróság 2011-2014. közötti választottbírói
névjegyzékeire;
- Kitüntetési javaslatok;

2011. szeptember 2.
- Az MKIK Elnöksége 2011. II. félévi munkaterve;
- Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
- Tájékoztató a kamarai törvénymódosítás helyzetéről;
- Beszámoló az MKIK 2011. I. félévi gazdálkodásáról;
2011. szeptember 28.

- Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
- Tájékoztató a kamarai törvénymódosítás helyzetéről;
- Vállalati hitelezés (vitaindító);
- Javaslat a kamarai feladatok új finanszírozási rendszerére (koncepció);
2011. október 28.
- Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
- Tájékoztató a kamarai törvénymódosítás helyzetéről;
- Tájékoztató a szakképzési törvény és a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény várható
módosításairól, valamint az Országos Képzési Jegyzék felülvizsgálatának helyzetéről;
- Javaslat az MKIK és az Országos Cigány Önkormányzat között kötendő együttműködési
megállapodásra;
- Javaslat a devizában fennálló tartozások év végi elszámolásának szabályozására;
- Tájékoztató az MKIK 2011. évi költségvetésének várható teljesítéséről, javaslat a költségvetés
módosítására;
2011. november 23.
- Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
- Tájékoztató a kamarai törvénymódosítás helyzetéről;
- Javaslat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi szakképzési feladatainak ellátására
vonatkozó pályázati program koncepciójára;
- Együttműködési megállapodás az MKIK és a Türr István Képző és Kutató Intézet között;
2011. december 21.
- Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
- Javaslat az MKIK Alapszabályának módosítására;
- Javaslat a gazdálkodó szervezetek területi kereskedelmi és iparkamarai nyilvántartásának
ügyintézési menetére;
- Javaslat az MKIK részére a 2012. évi költségvetésben a közfeladatok ellátásához nyújtandó
támogatás felhasználására;
- Beszámoló az MKIK kollégiumai 2011. évi tevékenységéről;
- Beszámoló az MKIK kétoldalú tagozatai 2011. évi tevékenységéről;
- Beszámoló a vegyeskamarák 2011. évi tevékenységéről;
- Javaslat az MKIK és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal közötti együttműködési megállapodásra;
- Javaslat az MKIK 2012. évi előzetes költségvetésére;

7.sz. melléklet
Tagdíjfizetéssel rendelkező
Területi kamara neve

kamarai tagok száma 2011.
dec. 31-i állapot alapján

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara

1087
683

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara

2066

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

2339

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara

1152

Dunaújváros megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara

133

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara

400

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara

1010

Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara

488

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara

467

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara

556

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara

450

Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara

179

Nógrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara

238

Pest megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

1600

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

975

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

530

Soproni Kereskedelmi és Iparkamara

256

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara

947

Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara

990

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara

548

Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara

695

Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara

619

összesen

18408

8. sz. melléklet

Tagdíjbevétel alakulása 2010-2011. évben

Területi kamarák

2010. évben befolyt 2011. évben befolyt
tagdíj
tagdíj

1.

Bács-Kiskun megyei KIK

72 658 000

67 599 000

2.

Békés megyei KIK

49 680 424

43 414 200

3.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei KIK

62 610 645

65 510 376

4.

Budapesti KIK

154 702 372

125 355 037

5.

Csongrád megyei KIK

64 278 335

63 985 704

6.

Dunaújvárosi KIK

24 114 125

26 958 392

7.

Fejér megyei KIK

36 485 000

33 150 000

8.

Győr-Moson-Sopron megyei KIK

61 573 800

62 360 000

9.

Hajdú-Bihar megyei KIK

59 985 067

53 317 172

10.

Heves megyei KIK

63 394 940

54 129 606

11.

Jász-Nagykun-Szolnok megyei KIK

40 210 400

36 028 962

12.

Komárom-Esztergom megyei KIK

19 774 452

18 393 825

13.

Nagykanizsai KIK

10 810 560

10 111 196

14.

Nógrád megyei KIK

11 921 500

9 044 465

15.

Pécs Baranyai KIK

71 540 000

72 583 867

16.

Pest megyei KIK

60 172 336

61 173 374

17.

Somogyi KIK

38 527 200

38 370 500

18.

Soproni KIK

10 196 690

8 076 000

19.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei KIK

39 200 681

36 737 873

20.

Tolna megyei KIK

26 135 583

24 273 735

21.

Vas megyei KIK

25 307 387

25 253 150

22.

Veszprém megyei KIK

27 022 368

26 748 356

23.

Zala megyei KIK

23 944 000

22 300 690

1 054 245 865

984 875 480

Összesen:

19
9.sz. melléklet

Az MKIK 2011. évben megjelentetett kiadványai



VB Eljárási Szabályzat
(magyar, angol, német)



MKIK Küldöttgyűlési anyagok



MKIK Jogi Füzetek



Kiállítások, vásárok és Rendezvények Magyarországon 2012. –
elektronikus verzió



MKIK Évkönyv 2011.



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



MKIK Ismertető
(angol)



Hungary 2011 – leporello



Bejelentéshez és hatósági engedélyhez kötött tevékenységek
katalógusa – elektronikus



Mestervizsgára felkészítő jegyzet:


Autószerelő, autóelektronikai műszerész



Gázfogyasztó berendezés és csőhálózat szerelő, Tüzeléstechnikai
műszerész



Képápoló és műköröm építő, Lábápoló



Kőműves



A 2011. évben végzett kétszintű gyakorlati képzőhely ellenőrzés
tapasztalatai a hazai szakképzés tükrében



Módszertani kézikönyv a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati
képzést végző szakemberek részére



RFKB A munkaerő-piaci szereplők az iskolarendszerű szakképzés
beiskolázási szerkezetének kialakításában



SZKTV Szakmakalauz



WorldSkills London 2011 csapat angol nyelvű tájékoztatója

