Beszámoló az MKIK 2012. évi szakmai tevékenységéről
Az MKIK 2012. évi szakmai tevékenységét alapvetően az határozta meg, hogy több területet
érintően is jelentős feladatbővülésre került sor, folytatódott a 2010. évi kormányváltást
követően megindult folyamat, a köztestületi kamarai rendszer megerősítése.
Ezek közül az egyik legjelentősebb, hogy a gazdasági kamarákról szóló törvény módosítása
2012. január 1-jével bevezette az ipar, a kézműipar, a kereskedelem és a szolgáltatások
területén létrehozott valamennyi gazdálkodó szervezet ( egyéni és társas vállalkozások )
vonatkozásában a kötelező kamarai regisztrációt, a székhely szerinti területi kamaránál. A
regisztráció határideje 2012. február 28. volt, így rendkívül rövid idő állt rendelkezésre a
végrehajtás előkészítésére, ennek ellenére időben sikerült megkezdeni egy országosan
egységes adatlappal és központilag kifejlesztetett regisztrációs szoftver működtetésével.
Ehhez kapcsolódóan a törvénymódosítás arról is rendelkezett, hogy valamennyi regisztrációra
kötelezett gazdálkodó szervezetnek évente 5.000,-Ft kamarai hozzájárulást kell fizetnie ( a
kamarai közfeladatok ellátásához való hozzájárulásként ), amelynek határideje a tárgyév
március 31-e. A kamarai hozzájárulás 90 %-a a területi kamarát, 10 %-a az országos kamarát
illeti.
A törvénymódosítás azt is kimondta, hogy a területi kamaráknak a regisztrált vállalkozások
számára térítésmentes szolgáltatásokat kell nyújtaniuk az általános gazdasági, jogi,
pénzügyi, hitelhez jutási tanácsadás, a partnerközvetítés és a pályázatfigyelés területén.
A szolgáltatások megfelelő színvonalon történő nyújtása érdekében a területi kamaráknál
jelentősen megerősítették a központi ügyfélszolgálatokat és a területi irodai hálózatot, a
partnerközvetítés és a pályázatfigyelés lebonyolítására pedig országosan kifejlesztett
információs rendszerek ( Üzlet@Hálón, pályázat- és kamarai rendezvényfigyelő rendszer )
állnak rendelkezésre az év második felétől. Bár a vállalkozások egy része ellenérzéssel
fogadta az új regisztrációs és fizetési kötelezettséget, az érintettek többsége nagyrészt
határidőre, de legkésőbb az év végéig teljesítette ezt a törvényi előírást. Ami a térítésmentes
szolgáltatások igénybevételét illeti, a területi kamarák egyöntetűen azt jelezték, hogy
nagyságrenddel megnőtt a személyes, telefonon, vagy e-mail-en információt kérő ügyfelek,
valamint a kamarák által szervezett, ingyenesen igénybe vehető rendezvényeken részt vevő
vállalkozások száma. Ezzel párhuzamosan számos vállalkozó arra panaszkodik, hogy „nem
kap semmit” a befizetett hozzájárulásért, illetve számára nem hasznosak a kamara által
nyújtott térítésmentes szolgáltatások.
2012. II. felében az MKIK megvásárolta a cégnyilvántartás és az egyéni vállalkozói
központi nyilvántartás adatait, hogy a területi kamarák meg tudják állapítani, melyek azok a
vállalkozások, amelyek abban szerepelnek, de a kamarai regisztrációban nem. Egy
törvénymódosítással azt is sikerült elérni, hogy a kamarai hozzájárulás – amely adók
módjára behajtható – már 5.000,-Ft tartozás esetén behajtható legyen. Az év közben –
számunkra váratlanul – egy új agrárkamarai törvényt fogadott el az Országgyűlés, amely az
agrár-, az élelmiszergazdasági- és az agráriumhoz kapcsolódó más vállalkozások részére
2013-tól kötelező kamarai tagságot vezetett be.
Az általános kamarai regisztráció mellett 2012-ben is folytatódott az MKIK-nál az építőipari
kivitelező tevékenységet végző vállalkozások kötelező kamarai regisztrációja a tárgyévben
4858-cal növekedett az ilyen tevékenységet végző vállalkozások száma, ugyanakkor a
tevékenység abbahagyása következtében 4170 vállalkozást töröltünk a rendszerből, így 2012.
december 31-én 51.753 vállalkozás szerepelt a nyilvántartásban.
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2012-ben is folyamatosan érzékelhető volt, hogy a kormány a köztestületi kamarai
rendszert tekinti legfontosabb gazdaságpolitikai partnerének. A kormányzati szervekkel
kialakított munkakapcsolat keretében folyamatos lehetőség volt a jogszabály-tervezetek
érdemi véleményezésére, a kamara munkatársait, szakértőit folyamatosan bevonták az
előkészítésbe. E munka során – a korábban kialakult gyakorlatnak megfelelően – az MKIK
ügyintéző szervezete a saját közgazdasági elemzések mellett folyamatosan igénybe vette a
területi kamaráktól kapott észrevételeket, a kollégiumok által kidolgozott szakmai
javaslatokat, valamint az MKIK GVI vállalkozások körében végzett felméréseinek
eredményeit. Az MKIK által kidolgozott gazdaságpolitikai állásfoglalásokat és javaslatokat,
elemzéseket és háttérdokumentumokat a 3 .sz. mellékletben mutatjuk be.
A munkaadói szervezetekkel való együttműködés alapvetően az NGTT munkaadói oldala
munkájának koordinálása, valamint az MFKB-kban végzett közös munka keretében valósult
meg.
Az MKIK és a területi kamarák szakképzési tevékenysége 2012-ben az új szakképzési
törvény életbe lépésével jelentősen kibővült, a kamarai rendszer gyakorlatilag törvényben
rögzített módon átvette a gyakorlati képzés teljes felügyeletét, a duális, vagyis
vállalkozásoknál megvalósuló gyakorlatorientált képzés bevezetésével párhuzamosan.
A területi kamarák végezték a gyakorlati képzőhelyek felügyeletét, a szintvizsgák szervezését,
valamint a tanulószerződéses tanácsadó szolgálat működtetését, amelynek hatásköre
kiegészült a tanulószerződések ellenjegyzésének jogkörével. Közös feladat volt a területi
kamarákkal a Szakma Kiváló Tanulója Verseny területi, illetve országos rendezvényeinek
előkészítése és lebonyolítása. 2012-ben Belgiumban rendezték meg az Euroskills versenyeit,
amelyen az MKIK által felkészített magyar csapat rendkívül eredményesen szerepelt, a
kiemelkedő eredményt elért magyar fiatalokat fogadta a köztársasági elnök és a
miniszterelnök is. Az MKIK szintjén a legnagyobb feladatot 2012-ben az új Országos
Képzési Jegyzék szerinti szakmastruktúrához kapcsolódó tartalomfejlesztés, az új szakmai –
és vizsgakövetelmények kidolgozásának koordinálása jelentette. A szakképzés felügyeleti
rendszerében 2012-ben az egyik legnagyobb változást az jelentette, hogy a korábbi RFKB-k
megszűntek, feladatkörüket 2012. októberétől olyan megyei fejlesztési és képzési
bizottságok vették át, amelyek tevékenységét a kamara irányítja, s amelyekben a gazdaság
képviselőinek jelenléte meghatározó. Az új bizottságoknak, rögtön megalakulásuk pillanatától
kezdve komoly feladatokat kellett ellátniuk a decentralizált alapokra beadott pályázatok
elbírálásának előkészítésében, a döntési javaslatok kialakításában.
Az új szakképzési hozzájárulásról szóló törvény életbe lépése jelentős gondokat okozott a
gyakorlati képzőhelyeknél, hiszen látszott, hogy a normatívák - alapvetően forráshiányból
adódó - mértéke nem teremt kellő érdekeltséget és a szakmacsoportos megállapítás nem képes
kezelni az egyébként indokolt, szakmánként egymástól eltérő igényeket. Az MKIK-nak végül
kitartó lobbi-munkával sikerült elérnie, hogy a normatívák év közben szakmánként és
magasabb mértéken kerüljenek megállapításra. Az új szakképzési rendszer kialakításában és
működtetésében való meghatározó szerepvállalás mellett az MKIK bekapcsolódott a
felnőttképzés és a felsőoktatás átalakítását célzó kormányzati tevékenységbe is. Az új
felnőttképzési törvény tartalmi kialakítása a kamara, ezáltal a gazdaság igényeinek
figyelembevételével történt, így az elfogadást követően újabb kamarai jogosítványok
léphetnek életbe. A felsőoktatás területén meghirdetett átalakításokhoz kapcsolódóan az
MKIK is megfogalmazta a gazdaság igényeit – egy erre a célra létrehozott, döntően
nagyvállalati részvétellel működő Felsőoktatási Szakkollégium által megfogalmazott
javaslatok alapján – amelyet az MKIK eljuttatott a kormányzathoz és sikerült személyes
konzultációt folytatni azokról a miniszterelnökkel.
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Az MKIK külgazdasági tevékenységében 2012-ben a tradicionálisan ellátott feladatok
mellett a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozásában, illetve
végrehajtásában való közreműködés jelentett komoly feladatbővülést. Az MKIK és a Nemzeti
Külgazdasági Hivatal között létrejött együttműködési megállapodás alapján és az NGM
támogatásával egy közös irányítású üzletfejlesztési hálózat kialakítására került sor a Kárpátmedencében 11 helyszínen, a határokon túli magyarlakta területeken.
Más viszonylatokat érintően is erősödött az MKIK külgazdasági intézményrendszere, új
tagozatok ( magyar-kazah, magyar-nyugat-balkáni és magyar-török) jöttek létre és
megtörténtek az előkészületei egy magyar-szlovák vegyeskamara megalakításának. Ehhez
kapcsolódóan az év kiemelkedő külgazdasági eseménye volt az a magyar-szlovák gazdasági
fórum, amelyen részt vett a két ország miniszterelnöke és gazdasági minisztere.
Az MKIK az év során számos külföldi delegációt fogadott és tagozatai aktív részvételével
számos üzleti delegációt szervezett külföldre ( Oroszországba, Szaúd-Arábiába, Kínába,
Vietnamba ). Az NGM-től külgazdasági célokra kapott támogatásból ( 190 millió Ft ), az
MKIK koordinálásával a területi kamarák, a vegyeskamarák, illetve a viszonylati tagozatok
közel száz külgazdasági projektet ( üzleti delegációk, vásári részvétel, nemzetközi
konferenciák, képzések stb. ) tudtak lebonyolítani. A külgazdasági események szervezése
során jó munkakapcsolat alakult ki a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági
államtitkárságaival, az MKIK elnöke több, a miniszterelnök által vezetett hivatalos delegáció
munkájában vehetett részt ( Németország, Kazahsztán ).
Mindemellett az MKIK külgazdasági tevékenysége folyamatosan kiterjedt a következő
feladatokra:
- a brüsszeli képviselet révén folyamatos információbiztosítás a területi kamarák
részére és hatékony európai uniós szintű lobbi-tevékenység;
- a területi kamarák külgazdasági tevékenységének koordinálása;
- európai uniós finanszírozású kereskedelemfejlesztési projektek lebonyolítása;
- az állami finanszírozású kereskedőház létrehozásának előkészítésében és
megalapításában való részvétel;
- a gazdasági vegyesbizottságok munkájában való folyamatos részvétel;
A fontosabb külgazdasági vonatkozású eseményeket a 5.sz. mellékletben mutatjuk be.
A gazdaság és a vállalkozások fejlesztését szolgáló programok között 2012-ben új elemként
jelent meg a kis- és középvállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs képességének
javítását célzó tevékenység. Az MKIK a közfeladatok ellátásához nyújtott állami
költségvetési támogatás több mint felét erre a célra fordította, egyrészt megteremtette a
finanszírozási hátteret ahhoz, hogy minden területi kamaránál legyen egy ezzel foglalkozó
munkatárs, másrészt közel 150 millió Ft-tal támogatta a területi kamarák K+F és innovációs
projektjeit.
Továbbra is jelentős feladatot jelentett a kamarai rendszer számára a Széchenyi Kártya
konstrukció működtetésében való részvétel, amelynek során komoly sikerként lehet
elkönyvelni, hogy nem csökkent a kihelyezett hitel volumene egy olyan időszakban, amikor
egyébként rendkívüli mértékben visszaesett a vállalati hitelezés. Bővült a kínált hitelfajták
köre is, ma már likviditási, forgóeszköz-, beruházási-, agrár-, önerő- és támogatás
megelőlegező hitel is igényelhető és sikerült a kombinált mikrohitel forgalmazást is – a keret
gyors kimerülése ellenére – rentábilissá tenni.
Az országos rendezvények közül kiemelkedett a miniszterelnök részvételével megtartott
Gazdasági Évnyitó 2012, a Kézműves Remek Pályázat díjátadó ünnepsége, valamint a
Nógrád megyei KIK által szervezett, rendkívül színvonalas Országos Kézműves
Rendezvény.
A fontosabb belföldi eseményeket, rendezvényeket a 6.sz. mellékletben mutatjuk be.
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A választottbírósági tevékenység területén 2012-ben is a stabilitás volt jellemző, a
tárgyévben lezárt ügyek bevételei elérték a korábbi év mértékét és annak ellenére, hogy
csökkent az újonnan indított ügyek száma és átlagos perértéke, a letéti számlán lévő eljárási
díjak összege csak kis mértékben csökkent. A békéltető testületek 2012-ben közel 8400
ügyet zártak le, ami 6 %-os növekedésnek felel meg, a testületek tevékenységének részletes
adatait a 7.sz. melléklet mutatja be.
2012-ben lényegesen javult a kamarai rendszer finanszírozási helyzete is. A kötelezően
fizetendő kamarai hozzájárulásból 2,35 mrd Ft bevétel keletkezett, amelynek nagy részét a
kamarák természetesen a kamarai adatbázis működtetésére és fejlesztésére, valamint a
térítésmentesen nyújtandó szolgáltatások fedezetére fordítottak.
A szakképzési feladatrendszer ellátására a kamarák 2,8 mrd Ft-ot kaptak, a békéltető
testületek 360 millió Ft költségvetési támogatásból gazdálkodhattak és emellett a költségvetés
további 450 millió Ft támogatást biztosított az MKIK részére a kamarai közfeladatok
ellátásához. Az NGM egy támogatási szerződés keretében 190 millió Ft-ot biztosított
külgazdasági projektek lebonyolításához és ilyen célú kiadványok megjelentetéséhez.
Az MKIK-ban 2012-ben három küldöttgyűlést kellett megtartani, januárban rendkívüli
küldöttgyűlésen kellett dönteni a kamarai regisztrációs rendszer részletes szabályairól,
valamint a költségvetési támogatás felhasználásának alapelveiről, májusban – a szokásos
módon – a beszámolók, a mérleg és a költségvetés elfogadása volt napirenden, októberben
pedig – az Országház Főrendiházi termében – az MKIK tisztújítására került sor.
Az MKIK Elnöksége az év során nyolc ülést tartott, a megtárgyalt napirendek felsorolását a
8.sz. melléklet tartalmazza.
Mellékletek
1.sz. A kamaráknál regisztrált gazdálkodó szervezetek és a kamarákhoz befizetett kamarai
hozzájárulás összege;
2.sz. A területi kamarák taglétszáma és tagdíjbevételei;
3.sz. Az MKIK állásfoglalásai, javaslatai, elemzései és háttérdokumentumai;
4.sz. Tények és számok a 2012. évi szakképzési tevékenységről;
5.sz. A 2012. évi fontosabb nemzetközi kamarai események;
6.sz. A 2012. évi fontosabb belföldi kamarai események;
7.sz. Tények a békéltető testületek 2012. évi munkájáról;
8.sz. A 2012. évi MKIK elnökségi ülések napirendjei;
9.sz. Az MKIK 2012-ben megjelentetett kiadványai;
HATÁROZATI JAVASLAT
Az MKIK XXX. Küldöttgyűlése az MKIK 2012. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az
előterjesztés szerint elfogadja.
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1. sz. melléklet
A területi kereskedelmi és iparkamarák által regisztrált vállalkozások száma és a befolyt
regisztrációs díj 2012. december 31-ig

Területi Kereskedelmi és Iparkamara

Regisztrált
vállalkozás
/db/

kamarai
hozzájárulás
/ft/

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

22 314

111 570 000

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

10 615

53 075 000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara

21 764

108 820 000

129 465

647 325 000

19 479

97 395 000

2 478

12 390 000

17 047

85 235 000

21 358

106 790 000

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

21 634

108 170 000

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

11 548

57 740 000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara

10 451

52 255 000

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara

11 639

58 195 000

Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara

2 477

12 385 000

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

5 197

25 985 000

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

18 844

94 220 000

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi KIK

49 925

249 625 000

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

13 896

69 480 000

3 524

17 620 000

18 976

94 880 000

8 797

43 985 000

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

16 609

83 045 000

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

12 548

62 740 000

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

11 364
461 949

56 820 000
2 309 745 000

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Dunaújváros Megyei Jogú Város Kereskedelmi és
Iparkamara
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Sopron Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Összesen
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2. sz melléklet

Az önkéntes kamarai tagok száma és a tagdíjbevételek alakulása területi kamaránként
Területi kamarák

2011. évben
befolyt tagdíj

2012. évben
befolyt tagdíj

Tagdíjfizetéssel
rendelkező
kamarai tagok
száma
12.12.31-i
állapot alapján

1.

Bács-Kiskun megyei KIK

67 599 000

70 648 200

1 711

2.

Békés megyei KIK

43 414 200

36 119 250

726

3.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
KIK

65 510 376

58 935 809

2 039

4.

Budapesti KIK

125 355 037

105 705 366

3 785

5.

Csongrád megyei KIK

63 985 704

56 150 990

1 502

6.

Dunaújvárosi KIK

26 958 392

22 241 114

226

7.

Fejér megyei KIK

33 150 000

30 058 500

909

8.

Győr-Moson-Sopron megyei KIK

62 360 000

65 146 000

1 273

9.

Hajdú-Bihar megyei KIK

53 317 172

46 369 600

571

10.

Heves megyei KIK

54 129 606

51 795 840

768

11.

Jász-Nagykun-Szolnok megyei KIK

36 028 962

33 068 890

582

12.

Komárom-Esztergom megyei KIK

18 393 825

21 223 846

515

13.

Nagykanizsai KIK

10 111 196

9 498 510

223

14.

Nógrád megyei KIK

9 044 465

7 094 505

333

15.

Pécs Baranyai KIK

72 583 867

67 596 840

1 231

16.

Pest megyei KIK

61 173 374

60 700 237

2 160

17.

Somogyi KIK

38 370 500

38 758 000

716

18.

Soproni KIK

8 076 000

11 374 910

315

19.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
KIK

36 737 873

23 813 603

1 025

20.

Tolna megyei KIK

24 273 735

18 245 018

901

21.

Vas megyei KIK

25 253 150

24 602 879

564

22.

Veszprém megyei KIK

26 748 356

15 965 000

1 200

23.

Zala megyei KIK

22 300 690

16 831 150

656

Összesen:

984 875 480

891 944 057

23 931
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3.sz. melléklet
Az MKIK elemzései, szakmai javaslatai, állásfoglalásai - 2012
Elemzések, szakmai javaslatok
Az uniós források felhasználásának javasolt prioritásai (2014-2020)
A regionális politika egyes kérdései
A nők foglalkoztatása  javaslatok
A 2013. évi költségvetés értékelése
A „Munkavédelmi akcióterv 2013” intézkedéscsomag várható hatásai
Az utazási költségtérítésről
A 2010. februári közös nyilatkozat végrehajtása, a továbblépés lehetséges irányai
A gazdaság és a vállalkozások a válság éveiben
A kamarai érdekérvényesítés lehetőségei a válság éveiben
A felsőoktatás helyzete
2012-2013 értékelése vállalkozói szemszögből
Új kisvállalkozói adók-2013. (KATA, KIVA)
A KKV-k versenyképessége
EU 2014-2020
Állásfoglalások
a jegybanki alapkamat csökkentéséről;
az energiahatékonysági irányelvről;
Európai Unió, Eurochambres/témakörök
EK audit és elszámolás
Bázel III.
Európai Szerződéses jog
Energiahatékonyság
Energiahatékonysági irányelv
Vállalkozói akcióterv
Societa Privata Europea
Horizon 2020
EU Belső Piac
Intelligens Energia
Kisvállalkozói törvény
Single Market Act II
Intelligens Szabályozás Stratégia
KKV definíció
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4.sz. melléklet
Tények és számok a 2012. évi szakképzési tevékenységről

Gyakorlati szintvizsgáztatás
tanév

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

vizsgázottak
száma

4.226

13.101

11.598

13.483

13.364

15.339

26.847

21.897

Szakmai záróvizsgáztatás – 2012.
Iskolarendszeren
kívüli szakmai
vizsgák

Iskolarendszerű
szakmai vizsgák

Iskolarendszerű
javító-pótló
szakmai vizsgák

összesen

7.723

5.117

67

12.907

101.528

65.909

529

167.966

380

314

26

720

vizsgaszám
vizsgázók száma
szakmaszám

Gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzés kétszintű
ellenőrzése
képzőhely ellenőrzés - 2012.

pedagógiai felkészítés - 2012.

tervezett
ellenőrzések száma

tényleges
ellenőrzések
száma

tervezett ped.
felk.
(fő)

tényleges ped. felk.
(fő)

10.000

8.623

660

1.196

OSZTV, SZKTV – 2012.

EuroSkills – 2012.

Szakmák száma

38

Írásbeli elődöntőn részvevő tanulók száma

6.298

Szakmák száma

15

Válogató versenyek száma (hazai)

9

Országos döntőn részvevő tanulók száma

293

Szakértők száma - London

15

Szervező szakértők száma

750

Versenyzők száma - London

20

Együttműködő intézmények, szervezetek száma

450

Szponzorok száma

19

Országos döntő látogatóinak száma

13.500

Tanulószerződés intézményrendszere
1998 1999 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

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 50.000
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5.sz. melléklet
A 2012. évi fontosabb nemzetközi kamarai események

2012. január 18-án Dr. Parragh László, az MKIK elnöke és Dr. Kerekes György, a Nemzeti
Külgazdasági Hivatal alelnöke Budapesten a sajtó nyilvánossága előtt együttműködési
megállapodást írt alá egy Kárpát-medencei üzletfejlesztési hálózat létrehozásáról és közös
működtetéséről.
2012. január 19-én Tóth Imre tiszteletbeli elnök vezetésével az MKIK Magyar-Orosz
Tagozata tartott elnökségi ülést, amelyen tájékoztató hangzott el a kamarai változásokról és a
Tagozat 2011. évi tevékenységéről, majd megvitatták a Tagozat 2012. évi programjára
vonatkozó javaslatot, valamint azt, hogy a 2014. évi Téli Olimpia milyen üzleti lehetőségeket
kínál a magyar vállalkozások számára.
2012. február 2-án az MKIK-ban a Magyar-Indonéz Üzleti Tanács tartott ülést, amelyen az
Indonéz Kereskedelmi Központ (ITPC) képviselői tartottak tájékoztatót az indonéz gazdaság
helyzetéről és a magyar-indonéz gazdasági kapcsolatok alakulásáról.
2012. február 21-én „Öt kontinens” címmel szervezett közös külgazdasági konferenciát a
Joint Venture Szövetség (JVSZ), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), a Nemzeti
Külgazdasági Hivatal (HITA), valamint a Magyar Külgazdasági Szövetség a Gundel
étteremben. A rendezvényen Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke a kamara külgazdasági stratégiájáról tartott előadást. Ezután a panelbeszélgetés
részvevőjeként Tóth Imre, az MKIK Magyar-Orosz Tagozatának tiszteletbeli elnöke, valamint
Forintos Róbert, a Magyar-Kínai Tagozat társelnöke a külpiacon szerzett gyakorlati
tapasztalataikat osztották meg a hallgatósággal.
2012. február 24-én Dr. Parragh László elnök részt vett az Orbán Viktor miniszterelnök
vezetésével Frankfurtba utazó hivatalos delegációban.
2012. március 14-én Dr. Parragh László elnök részt vett a World Chambers Federation
Ügyvezető Bizottságának ülésén Párizsban és előadást tartott a magyarországi kamarai
helyzetről, a kamarai rendszer fejlődéséről, illetve a kötelező regisztráció bevezetéséről.
2012. március 20-án Budapesten tartotta éves közgyűlését az MKIK Magyar-Orosz
Tagozata. A rendezvényen Szatmáry Kristóf, a BKIK elnöke és Dr. Nagy Róza, az NGM
közigazgatási államtitkára köszöntőit követően Alexandr Tolkacs, az Oroszországi Föderáció
budapesti nagykövete tartott előadást a magyar-orosz gazdasági kapcsolatokról. Ezt követően
Tóth Imre, a Tagozat tiszteletbeli elnöke terjesztette elő a Tagozat 2011. évi tevékenységéről
szóló beszámolót, valamint a 2012. évi munkatervet, amelyeket a közgyűlés elfogadott.
2012. március 22-én Dr. Parragh László részt vett az Orbán Viktor miniszterelnök
vezetésével Münchenbe utazó hivatalos delegációban. A program során megbeszélést
folytattak a bajor miniszterelnökkel, a Bajor Gazdasági Szövetség Elnökségével és jelentős
német vállalatok vezetőivel.
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2012. április 23-án az MKIK Budapesten szervezett kubai információs napot, amelyen
Radetzky Jenő alelnök megnyitóját követően Dr. Nagy Róza, az NGM közigazgatási
államtitkára adott tájékoztatást a kormány külgazdasági stratégiájának elfogadásáról és főbb
céljairól. Ezt követően a résztvevők négy előadást hallgathattak meg a kereskedelmi, a
befektetési és vállalkozási lehetőségekről Kubában.
2012. május 2-án Budapesten, az MKIK-ban tartott tájékoztatót Dr. Orbán Viktor
miniszterelnök a Kazahsztánba kiutazó üzleti delegáció részére. A rendezvényen részt vett
Varga Mihály államtitkár, Dr. Parragh László, az MKIK elnöke, Dr. Keskeny Ernő miniszteri
biztos, Hidvégi Balázs, az NGM külgazdaságért és nemzetközi ügyekért felelős helyettes
államtitkára és Dobos Erzsébet, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal elnöke.
2012. május 3-4-én Dr. Parragh László elnök részt vett a Dr. Orbán Viktor miniszterelnök
vezetésével Kazahsztánba kiutazó üzleti delegációban.
Az MKIK elnöke együttműködési megállapodást írt alá a Kazah Kereskedelmi és Iparkamara
elnökével üzleti tanácsok kölcsönös létrehozásáról és működtetéséről. Az üzleti delegációban
47 magyar vállalkozás képviselője vett részt.
2012. május 4-én Budapesten az MKIK-ban Miklóssy Ferenc általános alelnök, az MKIK
Magyar-Arab Tagozatának elnöke fogadta az Abdullah Al Hussayen szaúdi víz- és
energiaügyi miniszter látogatása kapcsán hazánkba érkező üzleti delegációt. A rendezvényen
részt vett Kovács Pál, az NFM államtitkára, Kovács Péter, a VM helyettes államtitkára,
valamint a két ország nagykövetei. A megbeszélések során 18 magyar vállalkozás képviselője
mutathatta be projektjeit, illetve konkrét ajánlatait.
2012. május 4-én került sor Kolozsváron az MKIK és a HITA együttműködésében
létrehozandó Kárpát-medencei üzletfejlesztési hálózat első irodájának ünnepélyes
megnyitására. A rendezvényen mintegy 100 fős hallgatóság előtt Szatmáry Kristóf, az NGM
államtitkára a Wekerle Tervet, majd Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
alelnöke a Mikó Tervet ismertette.
Ezt követően Dunai Péter, az MKIK főtitkára és Kerekes György, a HITA elnökhelyettese
mutatták be a hálózatot létrehozó két szervezet külgazdasági, illetve kereskedelemfejlesztési
tevékenységét.
2012. július 19-20-án Dr. Parragh László elnök részt vett Berlinben a Berlini Magyar
Nagykövetség által a munkaerő-piaci nyitás alkalmából tartott rendezvényen, amelyen
előadást tartott. Az MKIK elnöke a program során látogatást tett Siemensstadtban.
2012. augusztus 29-én került sor Budapesten az MKIK Magyar-Kazah Tagozatának alakuló
ülésére, amelyen Varga Mihály tárca nélküli miniszter, a Magyar-Kazah Gazdaság
Együttműködési Kormányközi Bizottság elnöke, Dr. Parragh László, az MKIK elnöke, és
Ibrayev Rashid budapesti kazah nagykövet mondtak megnyitó beszédet, majd előadások
hangzottak el a magyar-kazah gazdasági kapcsolatok fejlődéséről. Ezt követően került sor a
Tagozat megalakulására, ügyrendjének és 2012. évi munkatervének elfogadására és a Tagozat
tisztségviselőinek megválasztására. A rendezvényen mintegy 110 üzletember vett részt.
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2012. október 4-6 között került sor a belgiumi Spa-Francorchamps-ban az EuroSkills 2012.
évi versenyére, amelyen a magyar szakmunkás versenyzők ezúttal már az MKIK
szervezésében vettek részt. A magyar csapat a 6. helyen végzett és a magyar versenyzők 5
arany, 1 ezüst, 5 bronz és 2 kiválósági érmet szereztek.
2012. október 9-12. között Rév András, az MKIK Magyar-Török Tagozata elnökének
vezetésével üzletember delegáció látogatott az Isztambuli Nemzetközi Vásárra, majd
látogatást tettek a Kocaeli Ipari Kamaránál.
2012. október 18-19-én Gaál József alelnök vezetésével kamarai és vállalkozói delegáció vett
részt Brüsszelben az Eurochambres által szervezett, az EU szintű pályázati lehetőségeket és
támogatási programokat, valamint az európai vállalkozások ázsiai üzleti kapcsolatait elősegítő
kkv-központok tevékenységét ismertető konferencián. A program során a delegáció részt vett
a Brüsszeli Magyar Gazdasági Klub rendezvényén, amelyen az EU kohéziós politikájának
jövőjét tekintették át.
2012. október 22-27. között az MKIK Magyar-Kínai Tagozata szervezésében Nádasi Tamás
tagozati elnök vezetésével üzletember delegáció látogatott a Yiwu-i Nemzetközi Export
Import Vásárra, ahol részt vettek az ennek keretében megrendezett üzletember találkozón. A
kamarai vezetők megbeszélést folytattak és együttműködési megállapodást írtak alá a CCPIT
Ningbo-i szervezetének elnökével.
2012. október 29. november 2. között Forintos Róbert, a Magyar-Vietnámi Üzleti Tanács
elnökének vezetésével kamarai delegáció vett részt Hanoiban és Saigonban a MagyarVietnámi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság 4. üléséhez kapcsolódóan szervezett
üzleti fórumon, valamint üzletember találkozón.
2012. november 4-7. között Dr. Parragh László elnök részt vett Kuvaitban Szijjártó Péter
külügyi és külgazdasági államtitkár kíséretében a Magyar-Kuvaiti Vegyesbizottság ülésén és
a program során találkozott kuvaiti kamarai vezetőkkel.
2012. november 9-én Dr. Parragh László elnök vezetésével az MKIK Magyar-Orosz
Tagozata tartott elnökségi ülést, amelyen Nátrán Roland, az Eximbank vezérigazgatója tartott
tájékoztatót a legújabb exportfinanszírozási lehetőségekről.
2012. november 16-án Budapesten az MKIK szervezésében több mint 250 magyar és szlovák
üzletember, valamint kormányzati képviselő részvételével Magyar-Szlovák Gazdasági Fórum
megrendezésére került sor. A rendezvényen Dr. Parragh László, MKIK elnök és Peter Mihók
a Szlovák KIK elnöke köszöntőit követően Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter
és Thomas Malatinszky, szlovák gazdasági miniszter tartottak előadást a két ország gazdasági
helyzetéről, majd Dr. Orbán Viktor miniszterelnök és Robert Fico miniszterelnök mondott
beszédet. Ezt követően a két országos kamara elnöke ünnepélyesen aláírta a Magyar-Szlovák
Vegyeskamara létrehozására irányuló szándéknyilatkozatot.
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2012. november 17-21. között Dr. Parragh László elnök vezetésével 47 tagú üzletember
delegáció tartózkodott Szaúd-Arábiában a magyar szaúdi gazdasági kapcsolatok erősítése és
bővítése, valamint a szaúdi befektetések magyarországi ösztönzése céljából. A Dzsiddában és
Rijádban lebonyolított programokon a legkülönbözőbb ágazatokból jelenlévő szakemberek,
üzletemberek mellett részt vettek a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, az EXIMBANK és a HITA képviselői is. A program során együttműködési
megállapodást írtak alá a JCCI ( dzsiddai kamara) és az MKIK között.
2012. november 20-23. között Tóth Imre, az MKIK Magyar-Orosz Tagozata tiszteletbeli
elnökének vezetésével 11 fős üzleti delegáció utazott Tatarsztánba, ahol Kazanyban magyarorosz gazdasági fórum megtartására került sor, melynek során a Tagozat együttműködési
megállapodást írt alá a Tatarsztáni Kereskedelmi és Iparkamarával.
2012. november 21-én az MKIK és a Hongkongi Kereskedelemfejlesztési Tanács (HKTDC)
közös szervezésében üzleti szeminárium megtartására került sor. Gaál József, az MKIK
alelnöke üdvözlő beszédét követően előadások hangzottak el a hongkongi üzleti és befektetési
lehetőségekről, valamint a térségben megtartott legnagyobb kiállításokról.
2012. november 28-án Nádasi Tamás elnök vezetésével a Magyar-Kínai Tagozat tartotta
Budapesten évzáró közgyűlését, amelyen előadások hangzottak el a magyar-kínai gazdasági
kapcsolatok aktuális kérdéseiről, a gazdasági együttműködés eredményeiről és
perspektíváiról.
2012. november 29-én Újvidéken megnyílt a Kárpát Régió Üzleti Hálózat második vajdasági
irodája. A megnyitó ünnepségen Szatmáry Krisfóf, NGM államtitkár ismertette a hálózat
célkitűzéseit és feladatait, majd Radetzky Jenő miniszteri biztos, az MKIK alelnöke a
Wekerle Programról adott tájékoztatást. Ezt követően az MKIK, a HITA és a Magyar-Szerb
KIK mutatta be külgazdasági tevékenységét.
2012. november 29-én Békéscsabán tartotta az MKIK Magyar-Román Tagozata évzáró
rendezvényét, amelyen többek között Dunai Péter, az MKIK főtitkára tartott tájékoztatót az
MKIK külgazdasági tevékenységének ez évi eredményeiről. Az előadásokat követően
üzletember találkozóra került sor.
2012. december 13-án Kassán megnyílt a Kárpát Régió Üzleti Hálózat nyolcadik irodája. A
megnyitó rendezvény keretében Radetzky Jenő miniszteri biztos, az MKIK alelnöke a
Wekerle Tervet mutatta be, majd Dr. Vereczkey Zoltán, az MKIK alelnöke az MKIK
külgazdasági tevékenységét ismertette.
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6.sz. melléklet
A 2012. évi fontosabb belföldi kamarai események

2012. január 23-án tartotta Budapesten a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara XXVII.
(rendkívüli) Küldöttgyűlését. Az ülésen Dr. Parragh László elnök beszámolt a kamarai
törvény módosításáról és a kötelező kamarai regisztrációval kapcsolatos feladatokról, majd a
Küldöttgyűlés elfogadta az Alapszabály módosítását és az MKIK részére 2012-ben nyújtandó
költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó prioritásokat. A Küldöttgyűlésen az MKIK
elnöke Kamarai Díj (Emlékplakett) kitüntetést adott át Dombi Andrásnak, az MKIK MagyarSzlovák Tagozata leköszönő elnökének.
2012. január 24-én az MKIK-ban Dr. Parragh László elnök Dr. Czomba Sándor, az NGM
foglalkoztatáspolitikai államtitkára és Dr. Tóth István János, az MKIK GVI ügyvezető
igazgatója közös sajtótájékoztatón ismertették a 2011. évi rövid távú munkaerő-piaci
előrejelzés (felmérés, illetve tanulmány) eredményeit.
2012. február 1-én az MKIK-ban a békéltető testületek elnökei tartottak tanácskozást. Dunai
Péter főtitkár ismertette a békéltető testületek 2012. évi költségvetési támogatásának
felosztására vonatkozó javaslatot, amelyet a grémium egyhangúlag támogatott. Ezt követően
Dr. Kohuth Viktor, az NGM főosztályvezetője tartott tájékoztatást és konzultációt a
fogyasztóvédelmi törvény tervezett módosításáról. Végül felkért testületi elnökök számoltak
be az új testületek megalakításának tapasztalatairól.
2012. február 8-án Dunai Péter főtitkár az MKIK-ban sajtótájékoztatón ismertette a kötelező
kamarai regisztrációval kapcsolatos feladatokat. A tájékoztatón a sajtó képviselői
megismerkedhettek az online regisztrációs lehetőség működésével.
2012. február 21-én Gaál József, az MKIK alelnöke vezetésével az MKIK Ipari Kollégiuma
tartott ülést, amelyen elfogadták a 2012. évi munkatervet, tájékoztató hangzott el az NGM
részéről a beszállítói programcsomag jelenlegi helyzetéről és további terveiről. Ezt követően
Dr. Kőkúti Attila, az Autóipari Szekció elnöke és Farkas József, az Innovációs Szekció elnöke
ismertették a szekciók ez évi feladatait.
2012. március 9-én került megrendezésre Budapesten az MKIK 2012. évi Gazdasági
Évnyitója, amelyen Dr. Parragh László elnök és Dr. Orbán Viktor miniszterelnök tartottak
előadásokat, majd a konzultáció során alelnökök és kollégiumi elnökök ismertették egy-egy
témában a kamara álláspontját, illetve problémafelvetéseit. A rendezvényen részt vett Dr.
Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter is.
2012. március 13-án Horváth Vilmos elnök vezetésével az MKIK Turisztikai Kollégiuma
tartott ülést, amelyen Dr. Nemes Andrea, az NGM főosztályvezetője tartott tájékoztatót és
konzultált a résztvevőkkel a hazai turizmus helyzetéről, ezen belül kiemelten a turizmusról
szóló törvény közigazgatási egyeztetésének tapasztalatairól, a készülő vendéglátóipari ágazati
stratégiáról, valamin a Széchenyi Pihenő Kártya bevezetésének eddigi tapasztalatairól.
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2012. március 19-én került sor Budapesten a Választottbíróság Összbírói Értekezletére,
amelyen Dr. Kecskés László elnök beszámolt az elmúlt öt év tevékenységéről és
megválasztották a Jelölő Bizottságot. Ezt követően a bírák tájékoztatást kaptak a
választottbírói tevékenység felelősségbiztosítási lehetőségeiről, valamint a nemzeti vagyonról
szóló törvénnyel kapcsolatban előkészített alkotmánybírósági indítvány tervezetéről.
2012. április 13-án került sor a Hungexpo területén a Szakma Sztár Fesztivál záró
ünnepségére, amelyen Czomba Sándor, az NGM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára
mondott ünnepi beszédet, majd ezt követően átadták az SZKTV és az OSZTV versenyeken a
különböző szakmákban első három helyezést elért versenyzők részére az elismeréseket.
2012. április 19-én Budapesten került megrendezésre a KA-VOSZ Zrt. megalapításának és a
Széchenyi Kártya Program indulásának 10. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség. A
rendezvényen Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter, Dr. Parragh László, az
MKIK elnöke, Demján Sándor, a VOSZ ügyvezető elnöke és Krisán László, a KA-VOSZ Zrt.
vezérigazgatója méltatták a program eddig elért eredményeit.
2012. április 26-án került sor Budapesten a Vajdahunyadvárban a 10. jubileumi Magyar
Kézműves Remek díjátadó ünnepségre. A rendezvényen Dr. Cséfalvav Zoltán, az NGM
parlamenti és gazdaság stratégiáért felelős államtitkára, Dr. Parragh László, az MKIK elnöke
és Juhász József, az MKIK kézműipari alelnöke mondtak ünnepi beszédeket, amelyben
méltatták a tíz év alatt elért fejlődést és eredményeket. Ezt követően került sor a 2011. évi
pályázaton nyertes alkotások bemutatására és a díjak átadására. A bemutatott 121 pályaműből
kiállítást rendeztek, amely április 26. és május 20. között tekinthető meg a Magyar
Mezőgazdasági Múzeumban.
2012. május 7-én Dr. Kecskés László elnök vezetésével a Választottbíróság tartott összbírói
értekezletet, amelyen az elnök beszámolt az elmúlt időszak választottbírósági
tevékenységéről, majd újjáválasztották a következő ciklusra a Választottbíróság Elnökségét.
Az összbírói értekezlet a következő öt évre is Dr. Kecskés Lászlót jelölte az elnöki tisztségre.
2012. május 8-án Dr. Parragh László elnök, Bihall Tamás alelnök és Dunai Péter főtitkár
részt vettek a Magyar Rektori Konferencia Elnökségének ülésén, ahol megvitatták a
felsőoktatási szakképzés helyzetét és fejlesztésére vonatkozó javaslatokat. A napirend
vitájában részt vett Dr. Hoffmann Rózsa, a NEFMI államtitkára is.
2012. augusztus 29-én Győrben került megrendezésre az Országos Szakképzési Tanévnyitó,
amelynek keretében Borkai Zsolt polgármester köszöntőjét követően Dr. Czomba Sándor, az
NGM államtitkára, Dr. Hoffmann Rózsa a EMMI államtitkára, valamint Dr. Parragh László,
az MKIK elnöke tartottak előadást.
2012. október 10-én Dr. Parragh László elnök vezetésével az MKIK kibővített
Ügyvezetősége megbeszélést folytatott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél Dr. Petykó
Zoltán elnökkel és munkatársaival az európai uniós források felhasználásának tapasztalatairól,
valamint a 2014-2020. évekre szóló uniós pénzügyi keret felhasználására vonatkozó előzetes
javaslatokról.
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2012. október 16-án az Országház épületében Dr. Parragh László elnök, Bihall Tamás
alelnök, Mosonyi György alelnök és a Felsőoktatási Szakkollégium tagjai megbeszélést
tartottak Dr. Orbán Viktor miniszterelnökkel a felsőoktatás helyzetéről és a gazdaság
szereplőinek a felsőoktatás átalakításával kapcsolatos javaslatairól.
2012. október 18-án Dr. Áder János köztársasági elnök a Sándor-palotában fogadta az
EuroSkills 2012. bajnokságon kiváló teljesítményt nyújtó magyar versenyzőket, a felkészítő
szakembereket és a kíséretükben lévő kamarai vezetőket.
2012. november 8-án az MKIK Ellenőrző Bizottsága megtartotta alakuló ülését, amelyen a
Bizottság elnökének Dr. Orosz Tivadart, alelnökének pedig Kovács Ágnest választották meg.
Ezt követően az MKIK főtitkára tájékoztatást adott a Bizottság részére az MKIK 2012. I-IX.
havi gazdálkodásáról, és a 2012. év végéig várható pénzügyi folyamatokról.
2012. november 8-án az MKIK Etikai Bizottsága megtartotta alakuló ülését, amelyen a
Bizottság elnökévé Dr. Krech Vilmost, általános alelnökévé Bődi Jánost, alelnökeivé pedig
Hargitai Zoltánt, Regősné Gali Margitot és Vinnai Jánost választották. Ezt követően a
Bizottság megvitatta a 2013. évi munkatervét.
2012. november 12-én az Országházban Dr. Orbán Viktor miniszterelnök és Dr. Matolcsy
György nemzetgazdasági miniszter fogadták és köszöntötték az EuroSkills 2012. versenyen
eredményesen szereplő szakmunkás versenyzőket, felkészítő tanáraikat és az őket kísérő
kamarai vezetőket.
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Tények a békéltető testületek 2012. évi munkájáról
A békéltető testületek 2012-ben 8388 ügyet zártak le, amely alapján megállapítható, hogy egy év
alatt 514-el növekedett az ügyek száma, ami 6 százalékos növekedésnek felel meg. 2012-ben az
eljárások közül a békéltető testületek 2085 esetben fogalmaztak meg ajánlást, 1043 esetben egyezség
született és 178 esetben végződött az eljárás kötelezéssel. A kérelem 1007 esetben megalapozatlannak
bizonyult. A fennmaradó 4075 ügyben az eljárás egyéb okból került megszűntetésre. A korábbi
évekhez hasonlóan a békéltető testületek legnagyobb számban 2012-ben is lábbelikkel kapcsolatos
ügyben jártak el. Az összes ügy 18,1 százaléka, összesen 1521 eljárás indult ilyen ügyben. 891 darab
eljárás, az összes eset 10,6 százaléka indult a postai és távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos
ügyekben.
A 2011. évi 300 millió forintos támogatás 2012-ben 360 millió forintra növekedett, mely elégségesnek
bizonyult a testületek működtetéséhez. Szinte az összes testület kifogásolta azonban, hogy a támogatás
késői átutalása veszélyezteti a békéltető testületek törvényben előírtak szerinti működését, hiszen a
támogatás hiányában az év első felében való működésüket lényegében a kamarák előfinanszírozzák.
A békéltető testületek ügyszáma és az általuk hozott határozatok
2012
Ügy kimenetele
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:

Eljárás megszüntetve
Kérelem
megalapozatlan

Egyéb
okból

79
31
22
29
448
16
23
34
35
10
24
0
8
81
41
44
17
27
22
16
1007

150
75
110
177
1689
80
110
112
82
84
55
63
72
726
69
40
49
66
108
158
4075

Egyezség Ajánlás Kötelezés Összesen

34
27
13
55
411
85
41
79
24
11
16
6
6
100
15
37
10
9
33
31
1043

82
118
57
103
652
127
156
84
75
28
65
25
22
204
33
62
21
47
69
55
2085

8
8
4
15
32
14
12
11
6
0
6
1
1
14
11
14
8
5
7
1
178

353
259
206
379
3232
322
342
320
222
133
166
95
109
1125
169
197
105
154
239
261
8388
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Az MKIK 2012. évi elnökségi üléseinek napirendjei
2012. február 14.
-

Az MKIK Elnöksége 2012. I. félévi munkaterve;
Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
Tájékoztató a kötelező kamarai regisztráció helyzetéről;
Javaslat a békéltető testületek működtetéséhez nyújtott 2012. évi költségvetési
támogatás felosztására;
Javaslatok az MKIK és az NGM között megkötött támogatási keret-megállapodás
felhasználására: külgazdasági projektek (I.);
Javaslat az MKIK és a STRATOSZ között kötendő együttműködési megállapodásra;
Javaslat a Választottbíróság Ügyrendjének módosítására;

2012. március 28.
-

Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
Gazdasági Évnyitó értékelése;
Tájékoztató a kamarai regisztráció helyzetéről; javaslat az egységes eljárási rendre;
Javaslat a 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználási céljaira;
Az MKIK XXVIII. Küldöttgyűlésének összehívása és tárgysorozatának jóváhagyása;
Javaslat az MKIK Alapszabályának módosítására;
Javaslat az MKIK Szakképzési Önkormányzati Szabályzatának módosítására;
Javaslat az NGM által nyújtott támogatás felhasználására: külgazdasági projektek;

2012. április 11.
-

Konzultáció a felsőfokú szakképzés helyzetéről;
Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
Tájékoztató a kamarai regisztráció helyzetéről;
Beszámoló az MKIK 2011. évi szakmai tevékenységéről;
Javaslatok az MKIK és az NGM között megkötött támogatási keret-megállapodás
felhasználására: külgazdasági projektek (III.);

2012. május 11.
-

Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
Tájékoztató az országos kézműves rendezvényről (szóbeli);
Tájékoztató a regisztráció helyzetéről (szóbeli);
Javaslat az MKIK XXVIII. Küldöttgyűlése tárgysorozatának módosítására;
Módosító javaslat az MKIK Alapszabályához;
Beszámoló az MKIK 2011. évi gazdálkodásáról;
Javaslat az MKIK részére 2012. évben fizetendő tagdíj mértékére és a tagdíjfizetés
eljárási rendjére;
Javaslat az MKIK 2012. évi költségvetésére;
A felnőttképzés szabályozásának a reformja;
Javaslat a Választottbíróság elnökének megválasztására;
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2012. július 17. (rendkívüli elnökségi ülés)
-

A FIDESZ –Magyar Polgári Szövetség és az MKIK között 2010. február 18-án
megkötött együttműködési megállapodás teljesülésének értékelése.

2012. szeptember 4.
-

Javaslat az MKIK Elnöksége 2012. II. félévi munkatervére;
Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
Tájékoztató a kamarai regisztráció helyzetéről és a kapcsolódó fejlesztésekről;
Javaslat az MKIK 2012. évi tisztújító küldöttgyűlésének lebonyolítására;
Beszámoló az MKIK 2012. évi I. félévi gazdálkodásáról;

2012. november 13.
-

Az Elnökség megalakulása (elnökségi tagok rövid bemutatkozása);
Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
Konzultáció az MKIK jövőbeni kollégiumi struktúrájáról;
Javaslat az MKIK 2013. évi szakképzési feladatainak ellátására vonatkozó pályázati
program koncepciójára;
Vállalati javaslatok a felsőoktatás átalakítására;
Az agrárkamarai törvény hatályba lépésének hatásai a kereskedelmi és iparkamarákra;
Tájékoztató az MKIK 2012. I-IX. havi gazdálkodásáról és a 2012. végéig várható
pénzügyi folyamatokról;

2012. december 20.
-

Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
Beszámoló az MKIK kollégiumainak 2012. évi tevékenységéről;
Beszámoló az MKIK kétoldalú tagozatainak 2012. évi tevékenységéről;
Beszámoló a vegyeskamarák 2012. évi tevékenységéről;
Javaslat az MKIK tagozatainak egységes tagdíj-rendszerére;
Javaslat az MKIK 2012. évi költségvetésének módosítására;
Javaslat az MKIK 2013. évi előzetes költségvetésére;
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Az MKIK 2012. évben megjelentetett kiadványai


VB Eljárási Szabályzat (magyar, angol, német)



MKIK Küldöttgyűlési anyagok



MKIK Jogi Füzetek



MKIK Évkönyv 2011.



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



Üzleti7 c. újság melléklete – Adó- és TB Tanácsadó 2013.



Hungary 2012 – leporelló – angol, orosz, kínai



Bejelentéshez és hatósági engedélyhez kötött tevékenységek
katalógusa 2012 – CD



Export Directory – CD – angol



Németországi vállalkozási feltételek 2013



ATA szórólap



Segédlet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum megállapításához szakmánként



The History of the Handicraft in Hungary



A Választottbíráskodás jogi szabályai Magyarországon



A képzőhely ellenőrzés országos és területi tapasztalatai, az új
jogszabályi környezet hatása az ellenőrzés folyamatára



Módszertani kézikönyv a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati
képzést végző szakemberek számára



Vállalkozási ismeretek mestervizsga kézikönyv



Pedagógiai ismeretek mestervizsga kézikönyv



Ács-állványozó mestervizsga kézikönyv



Bútorasztalos és épületasztalos mestervizsga kézikönyv



Pedagógiai ismeretek



Az MFKB-k új szerepköre 2012



Szakma Sztár Fesztivál 2012 (DVD)

