Beszámoló az MKIK 2013. évi szakmai tevékenységéről
Gazdasági környezet
Magyarország 2013-ban kikerült a recesszióból, egyrészt az MNB hitelprogramjának,
másrészt átmeneti tényezőknek köszönhetően. A növekedés legalább is bíztató, talán már
trendfordulóról is lehet beszélni. A beruházások négy éve tartó mélyrepülése lefékeződött,
elsősorban az EU-forrásokból finanszírozott infrastrukturális fejlesztések megugrása miatt.
Kedvező, hogy a vállalati hitelállomány alapvetően az MNB Növekedési Hitelprogramjának
hatására már nem csökken tovább. A munkanélküliség növekedési trendje megtört és három
év után 140 ezerrel többen dolgoznak, igaz ebben meghatározó szerepe van a közmunkának.
Folytatódott az alapkamat mérséklése a kedvező inflációs adatok alapján. További fontos
eredmény az IMF megállapodás „kikerülése”, valamint a túlzott deficit eljárás megszüntetése.
A versenyszféra helyzete, illetve várakozásai az év során fokozatosan javultak, egyre több
vállalkozás, köztük jelentős számban kis- és középvállalkozások jelzik fejlesztési
szándékaikat.
A makrogazdasági adatokban gyorsulás figyelhető meg, a GDP éves növekedése 1,1 %, de a
IV. negyedévben 2,7 %, a beruházások éves növekedési mértéke 7,2 %, ezen belül a IV.
negyedév 14,9 %, az ipari termelés 3 %-kal nőtt, de a 2013. decemberi adat 6,8 %-kal
magasabb, mint az előző évi, a gazdaság export teljesítménye pedig 12,9 %-kal nőtt éves
szinten. Úgy látszik, hogy ezek a kedvező tendenciák 2014. I. negyedévében is folytatódtak.
Kamarai eredmények az érdekérvényesítés területén
Az elmúlt év elején életbe lépett Munkahelyvédelmi Akcióterv számos kamarai javaslatot
tartalmazott. Ennek eredményeként 720 ezer munkavállaló foglalkoztatását könnyítették meg
és a munkáltatók költségei a program révén 45 milliárd Ft-tal csökkentek. A munkát terhelő
elvonások aránya csökkent, az adózás szerkezete a gazdaság élénkítése szempontjából
kedvező irányba változott. A 2014. évi adórendszeri változásokat tekintve a korábbi
elvonások után stabilabb környezettel számolhatnak a cégek. A kamarai javaslatok többsége
beépült a 2014. évi adótörvényekbe.
Az uniós források tekintetében a pályáztatás és kifizetés felgyorsult és lépések történtek a
pályázati adminisztrációs terhek mérséklésére. Az MKIK szorgalmazta, hogy a gazdaság,
ezen belül a kkv-szektor javára forrásokat csoportosítsanak át, ez mintegy 100 milliárd Ft
összegben valósult meg. A következő uniós pénzügyi ciklus vonatkozásában kamarai
javaslatra a rendelkezésre álló források mintegy 60 %-át közvetlenül gazdaságfejlesztési
célokra használják fel. Egyelőre esély mutatkozik arra is, hogy a források vállalkozások
részére való közvetítésében a kamarai rendszer is közreműködői szerepkört kaphat.
A közbeszerzési törvény módosítására folyamatosan tett javaslatot az MKIK, szorgalmazva a
feltételek könnyítését, hogy minél több vállalkozó vehessen részt egy-egy eljárásban. Ennek
eredményeként a pályázati dokumentáció – a nyerteseket kivéve – ingyenes és a pályázatot
nyomtatott formában elegendő egy példányban benyújtani, a többi példányt elektronikusan
adhatják be. Jelentősen csökkentek a szubjektív értékelési szempontok, elsősorban a pénzügyi
mutatók tekintetében és 150 millió Ft építési, beruházási értékhatárig a kiíró meghívásos
egyszerűsített eljárásban köthet szerződést.

Szakképzés, felnőttképzés, felsőoktatás
2013 szeptemberétől teljes körűvé vált az új duális szakképzés bevezetése, általánossá vált a 8
osztályra épülő, 3 éves szakmunkás képzési rendszer. Olyan új tanügyi dokumentumok
kerültek kidolgozásra és elfogadásra, amelyek a munkatevékenységbe ágyazott
szakmatanulást helyezik a középpontba. A gyakorlati óraszámok 50 %-os emelése hozzájárul
a szakmai ismeretek jobb elsajátításához és növeli a gazdálkodók képzési hajlandóságát. A
kamarai rendszerben a 2013. évi szakképzési feladatok megvalósítása a következőképpen
alakult:
- A magyar gazdaság szereplőinek aktivitása a tanulók nevelésében nem csökkent, sőt
növekedett. Látható, hogy továbbra is jelentős igény mutatkozik a minőségi szakképzett
munkaerő iránt. A gazdasági válság, a kedvezőtlen demográfiai trend, a beiskolázás
aránytalansága is veszélyezteti a vállalatok igényének megfelelő szintű kiszolgálását, ezért az
MKIK Elnöksége, titkári értekezlete, valamint az Oktatási és Szakképzési Kollégium is
javaslatot tett egy központi intézkedési terv kidolgozására és végrehajtására, amely
eredményeképpen a tanulószerződések száma lényegében nem csökkent az agrárkamara
hatáskörébe került szakmákkal együtt;
- 2013-ban összesen 26.000 fő szintvizsgázott. A szintvizsgák szervezésén túl az MKIK
koordinációja mellett a területi kamarák 124 szakképesítésben közel 6400 szakmai
záróvizsgára kértek fel és delegáltak vizsgabizottsági elnököket, a vizsgadelegálások száma
pedig 12500 volt. 2013-ban is folytatódott a mestervizsga követelmények, mesterképzési
programok és vizsgafeladatok kidolgozása, amelynek jelentőségét az adja, hogy azokban a
szakmákban, amelyekben mestervizsga szervezhető, 2015 szeptemberétől csak
mestervizsgával rendelkező személy lehet gyakorlati oktató iskolán kívüli képzőhelyen;
- A gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés ellenőrzése 2012 szeptemberétől
komplex szakmai hatósági ellenőrzéssé vált és egybeolvadt a gyakorlati képzésre jogosult
szervezetek nyilvántartási rendszerének kialakításával. E szerint 8900 szervezet foglalkozott
gyakorlati képzéssel tanulószerződés keretében 12.000 képzőhelyen;
- 2013-ban hatodik alkalommal szervezte meg az MKIK az Országos Szakmai Versenyeket,
amelyeknek fontos kísérőeleme volt a pályaorientáció és a hiány szakképesítések
népszerűsítése. A WorldSkills versenyen 15 szakmában 16 versenyző vett részt, ezúttal
szerényebb eredménnyel, ami arra is rávilágított, hogy szélesebb alapokra kell helyezni a
versenyzői kiválasztást és erősíteni az egész folyamatban a kamarai irányítást és ellenőrzést.
Az MKIK megpályázta a 2018. évi EuroSkills megrendezési jogát, amelynek
lebonyolításához kormánygaranciát is kapott;
- Az MFKB-k rendszerének teljes egészében megyei szintre történő átalakítása 2013-ra
befejeződött. Az MFKB-k részt vettek a megyei szintű szakképzés-fejlesztési koncepciók
kidolgozásában, a szakmaszerkezeti javaslatok előkészítésében, valamint a decentralizált
pályázatok döntés-előkészítésében. Sajnos ez utóbbi feladattal összefüggésben – az MFKBkon kívülálló okok miatt – a formai bírálatok és a szerződéskötések elhúzódása miatt a
vállalkozások jelentős késéssel kapták meg támogatási forrásaikat.
- A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013 végén megkezdte a felkészülést a duális képzés
akadályozó tényezőinek feltárására és a 2014-es évtől kezdődően annak kiigazítására.
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A 2013-ban hatályba lépett felnőttképzési törvény új tartalmi szabályozást vezetett be a
képzési programok tekintetében. Az egyéb szakmai képzések esetén a kamara nyilvántartást
vezet a szakmai programkövetelményekről, ami átláthatóbbá teszi a rendszert. A
programkövetelmény akkreditációs rendszer bevezetésével a felnőttképzés területén létrejön a
gazdaság számára egy olyan szakmai jegyzék, amely konkrét munkakörökhöz és
kompetenciákhoz kapcsolódva közvetíti a munkaerő-piaci igényeket.
A felsőoktatás területén a kamarai rendszer egyelőre nem rendelkezik olyan jogosítványokkal,
mint más oktatási területeken, de ennek megalapozása érdekében a Felsőoktatási
Szakkollégium keretében közel 40 nagy és középvállalat részvételével folyamatosan alakította
ki javaslatait a felsőoktatás reformjára. Az MKIK részt vett a Felsőoktatási Kerekasztal és
annak három munkacsoportjának munkájában. A szakminisztérium által kidolgozott, a
felsőoktatás reformjának stratégiai irányaira vonatkozó anyagot az MKIK végül nem fogadta
el, mivel az nem tartalmazta a gazdaság elvárásait, szempontjait. Az MKIK fontosnak tartja a
duális képzés bevezetését a felsőoktatásban, ezért kidolgozta és a szakminisztérium részére
megküldte erre vonatkozó javaslatait.
Külgazdasági tevékenység
Az MKIK 2013-ban az NGM anyagi támogatását felhasználva számos, az egész kamarai
rendszer külgazdasági munkáját segítő projektet valósított meg. Az ország aktuális politikai és
gazdasági adatait ismertető „Magyarország 2013. angol, orosz, kínai és arab nyelven is
megjelent. Piacelemzések készültek a magyar exportőrök számára fontos, 16 kiemelt
célországról, ezek elérhetőek az MKIK honlapján. Ezen kívül az ország gazdasági
potenciáljának és a kamara által nyújtott szolgáltatások bemutatása céljából egy film is
elkészült. Ugyancsak elkészült az Exportkalauz online tudástár kezdő vállalkozások számára,
amelyet kiegészít egy strukturált információkat tartalmazó egységes exportfejlesztési
kompetencia központ kamarai exporttanácsadók részére, amelyek szintén elérhetőek az
MKIK honlapján.
Az MKIK 2013-ban az NGM által, a külgazdasági tevékenység fejlesztésére nyújtott
támogatásból 280 millió Ft-ot fordított a területi kamarák, a vegyeskamarák és a viszonylati
tagozatok által megvalósított külgazdasági projektekre, ezen belül a magyar vállalkozások
külpiacra jutását támogató belföldi rendezvényekre, kiutazó delegációkra, külgazdasági
képzésekre, illetve kiadványokra. A külgazdasági intézményrendszer bővüléseként 2013-ban
megalakult a Magyar-Mongol Tagozat, illetve a Magyar-Szaúdi Üzleti Tanács. Az MKIK
által szervezett külgazdasági rendezvények közül kiemelkedett a multilaterális KEK üzleti
fórum és üzletember találkozó, valamint a magas szintű látogatásokhoz kapcsolódó vietnámi,
illetve belorusz üzletember találkozó. Az MKIK kiutazó delegációkat szervezett
Oroszországba, Kazahsztánba, Macedóniába, Montenegróba, Katarba és Kuvaitba, Kubába,
Törökországba, Dél-Afrikába és Kínába, az MKIK elnöke pedig a miniszterelnök hivatalos
delegációjának tagjaként utazott Indiában és Törökországba.
Az MKIK 2013-ban beindította a külföldi alapítású bilaterális kamarák akkreditációs
folyamatát annak érdekében, hogy a nem MKIK alapítású, külföldön bejegyzett magyar
érdekeltségű bilaterális kamarák szolgáltatásait felmérje és ezeket a szervezeteket bekapcsolja
a magyar kamarai hálózatba. 2013-ban jelentősen javult az együttműködés a Nemzeti
Külgazdasági Hivatallal és a megkezdődött a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt-vel való
tartós együttműködés kereteinek kialakítása.
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2013-ban tovább bővült, az előző évben a Magyar Külgazdasági Hivatal és az MKIK
együttműködésében létrehozott Kárpát Régió Üzleti Hálózat, amelynek működtetésére az év
elején az NGM (51%) és az MKIK (49%) által alapított gazdasági társaság (KRÜH Zrt.) jött
létre. A hálózat működtetésében, illetve szakmai programjainak szervezésében továbbra is
meghatározó szerepet játszottak közreműködő szervezetként a vegyeskamarák, illetve egyes
területi kamarák.
Gazdaságfejlesztés, gazdaságszervezés
2013-ban az NGM támogatásával és az MKIK koordinálásával megvalósuló innovációs
projekt keretében, amelynek célja a kkv-szektor innovációs képességének javítása volt,
összességében több mint 100 rendezvény megrendezésére került sor, amelyen a résztvevő
vállalkozások száma meghaladta a 4.000-et. A projekt eredményeként országosan létrejött a
klaszterek együttműködését segítő, a piaci igényeken alapuló termékfejlesztést és a kutatói
szféra kapcsolatát elősegítő, valamint a kutatói eszköz- és humánkapacitást összefoglaló
adatbázis. A területi kamaráknál kiépült az innovációs munkatársak országos hálózata, amely
szintén a fejlesztés eredményeként egységes innovációs alapszolgáltatási kínálattal áll a
vállalkozók rendelkezésére.
Komoly nehézséget okozott az érintett vállalkozásoknak 2013-ban az online pénztárgépek
bevezetése, illetve cseréje. Az MKIK az információk átadásával, tanácsadással, valamint a
szabályozás javítására vonatkozó javaslatokkal segítette folyamatosan az átállást. Ennek
keretében több mint tíz hírlevél került e-mailen közvetlenül kiküldésre az érintett
vállalkozások felé és a területi kamarák közreműködésével tájékoztató rendezvények
megszervezésére is sor került jelentős mértékű vállalkozói részvétellel. Folyamatos volt a
tapasztalatok visszacsatolása a döntéshozók felé és a helyzet javítását szolgáló javaslatok
kidolgozása.
2013-ban a Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében Zalaegerszegen került
sor a”Kézművesség ezer éve a Kárpát-medencében” tárgyú, részben MKIK finanszírozású
országos kézműves rendezvény (kiállítás, konferencia, kézműipari bemutatók, stb.)
megszervezésére. A Magyar Kézműves Remek Pályázat keretében 2013-ban 132 pályamű
érkezett be és közülük 39 kapta meg a kitüntető címet.
A gazdálkodó szervezetek általános kamarai regisztrációja mellett 2013-ban is folytatódott az
MKIK-nál az építőipari kivitelező tevékenységet végző vállalkozások kötelező kamarai
nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása. Ennek keretében jelentősen bővültek a
kivitelezői nyilvántartó szoftver funkciói és az online lekérdező felület, továbbá az MKIK
koordinálásával a területi kamarák több ezer érintett vállalkozó részvételével szerveztek
elméleti és gyakorlati oktatást célzó rendezvényt az elektronikus építési napló bevezetésével
összefüggésben.
A vállalkozásfinanszírozás területén a Széchenyi Kártya konstrukciók változatlanul sikeresen
működtek, az év végéig a kihelyezett hitelek összege elérte az 1.250 milliárd Ft-ot, a
hitelügyletek száma pedig a 200 ezret. Új konstrukcióként 2013-ban bevezetésre került az
Útdíj Hitelprogram, amelyből az év végéig a fuvarozó vállalkozók 1.2 milliárd Ft-ot
igényeltek. 2013-ban Európában is egyedülálló gyorsasággal épült ki a legkorszerűbb
technológiát képviselő e-útdíjrendszer. Az MKIK és az MKFE javaslatára az útdíj 7,5 %-a
levonható az iparűzési adóból. A rendszer alkalmazása 2013-ban a vártnál magasabb, mintegy
135 milliárd forintos bevételt jelentett. 2014-ben az Innovációs Nagydíj pályázaton a Hu-GO
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használatarányos elektronikus útdíjfizetési rendszer az MKIK külön díját nyerte el. Az
elektronikus útdíj bevezetésével kapcsolatban egyébként a területi kamarák a Magyar Közúti
Fuvarozók Egyesületével a II. félév során számos területen tájékoztató rendezvényeket
tartottak, rendkívül jelentős vállalkozói érdeklődés mellett.
Kamarai részvétel a vállalati vitarendezésben
A Választottbíróság 2013-ban kiugróan eredményes évet zárt, az éves bevétel meghaladta a
900 millió Ft-ot, de sajnos az év során beérkező új ügyek mennyisége lényegesen alacsonyabb
volt, mint a korábbi években és az előző évinek mintegy felére csökkent a beérkező
beadványok össz-perértéke. Az ügyek szektorális megoszlásában a gazdasági életben történő
változások képeződnek le, évek óta csökken az építésügyi beruházásokkal kapcsolatos
jogviták aránya és ez folytatódni fog. Ennek egyik oka, hogy a nemzeti vagyonról szóló
törvény kizárja a választottbírósági utat a nemzeti vagyonnal kapcsolatban, a másik ok pedig
az, hogy a lánctartozások visszaszorítása érdekében létrehozott új intézmény (TSZSZ) is
sikeressége esetén elviszi az ügyek egy részét. A Választottbíróság ügyforgalmában jelentős
ügymennyiséget tesznek ki azon cégek perei, amelyek rendszeresen alkalmazzák a
választottbírósági kikötést. Az ügyek elbírálásának átlagos hossza 2013-ban 11 hónap volt, a
tárgyévben beérkezett keresetek 72 %-a az év végére le is zárult.
A békéltető testületek 2013-ban 9026 ügyet zártak le, amely 7 %-os növekedésnek felel meg
az előző évhez képest. A korábbi évekhez hasonlóan a békéltető testületek legnagyobb
számban lábbelikkel, illetve mobil- és vezetékes telefonszolgáltatásokkal kapcsolatos
ügyekben jártak el.
Az építésügy területén kialakult lánctartozások csökkentése érdekében 2013. július 1-ével
létrejött és megkezdte tevékenységet a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv. Megtörtént a
vezető és a vezető-helyettes kinevezése, a véleményező bizottság az erre kiírt pályázat
elbírálása révén döntött a szakértői listára való felkerülésekről, az MKIK-nál pedig
megvalósult a szakmai és adminisztrációs háttér kialakítása. A TSZSZ 2013. december 31-ig
41 ügyet fogadott be.
A kamarai törvénymódosítás eredményei
2013 decemberében kamarai törvénymódosításra került sor, amelynek eredményeként 2014.
január 1-től bővült a kamarai nyilvántartásba vételre és a kamarai hozzájárulás fizetésére
kötelezettek köre. Egyrészt a kamarai regisztrációs rendszerbe kerülnek át a gyógyszergyárak,
illetve a mezőgazdasági gépgyártók, másrészt a kamarai nyilvántartásba vételre vonatkozó
kötelezettség kiterjed azokra az egyéni vállalkozókra és társas vállalkozásokra is, amelyeknek
szerepelniük kell az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben és az agrárgazdasági
tevékenységet nem főtevékenységként folytatják. A módosítás eredményeként jelentősen
bővül a kamarai nyilvántartás adattartalma, mert kiegészül egyrészt a vállalkozások
beazonosítását és elérhetőségét elősegítő, másrészt pedig az üzleti forgalom biztonságának
javítását szolgáló adatokkal.
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HATÁROZATI JAVASLAT
Az MKIK XXXI. Küldöttgyűlése az MKIK 2013. évi szakmai tevékenységéről készített
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
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1. sz.
melléklet
A területi kereskedelmi és iparkamarák által regisztrált vállalkozások száma és a befolyt
kamarai hozzájárulás a 2012 - 2013. években

Területi Kereskedelmi és
Iparkamara

2013. évben
*Rendezett
*Rendezett
2012. évben
befolyt
regisztrációj regisztrációjú
befolyt
hozzájárulás
ú vállalkozás vállalkozás
hozzájárulá
(db)
2012. évben
2013. évben
s (db)
(db)
(db)

Bács-Kiskun Megyei KIK

25 972

20 479

22 314

24 137

Békés Megyei KIK

12 979

10 610

10 615

12 974

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KIK

27 442

20 360

21 764

26 038

Budapesti KIK

141 100

105 259

129 465

116 894

Csongrád Megyei KIK

24 435

18 546

19 479

23 502

Dunaújváros MJV KIK

3 004

2 487

2 478

3 013

Fejér Megyei KIK

18 790

15 627

17 047

17 370

Győr-Moson-Sopron Megyei KIK

24 242

20 286

21 358

23 170

Hajdú-Bihar Megyei KIK

24 818

18 733

21 634

21 917

Heves Megyei KKIK

16 330

13 352

11 548

18 134

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KIK

12 405

7 939

10 451

9 893

Komárom-Esztergom Megyei KIK

17 179

11 080

11 639

16 620

Nagykanizsai MJV KIK

2 938

2 043

2 477

2 504

Nógrád Megyei KIK

7 518

4 633

5 197

6 954

Pécs-Baranyai KIK

21 847

17 391

18 844

20 394

Pest Megyei és Érd MJV KIK

67 006

51 318

49 925

68 399

Somogyi KIK

16 222

11 893

13 896

14 219

Sopron MJV KIK

4 107

3 163

3 524

3 746

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KIK

24 536

18 424

18 976

23 984

Tolna Megyei KIK

10 166

6 815

8 797

8 184

Veszprém Megyei KIK

19 874

15 526

16 609

18 791

Vas Megyei KIK

15 648

11 917

12 548

15 017

Zala Megyei KIK

15 107

10 996

11 364

14 739

Összesen

553 665

418 877

461 949

510 593

7

*A rendezett regisztrációjú vállalkozások számának 2013. évi csökkenését az alábbi okok
magyarázzák:
- az agrárkamarai törvény változása miatt a regisztrált vállalkozások egy része átkerült a NAK-hoz
- a kamarai hozzájárulás tárgyévi befizetéseiből - tartozás esetén - a legrégebbi meg nem fizetett
hozzájárulás kerül kiegyenlítésre
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2. sz. melléklet

Önkéntes taglétszám alakulása a 2012-2013.
években
Területi kamarák
1.

Bács-Kiskun Megyei KIK

2.

Békés Megyei KIK

3.

Önkéntes tagok
Önkéntes tagok
száma 2012.12.31-én száma 2013.12.31-én
1 711

1677

726

717

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KIK

2 039

2008

4.

Budapesti KIK

3 785

3459

5.

Csongrád Megyei KIK

1 502

1458

6.

Dunaújvárosi KIK

226

213

7.

Fejér Megyei KIK

909

1060

8.

Győr-Moson-Sopron Megyei KIK

1 273

1179

9.

Hajdú-Bihar Megyei KIK

571

562

10.

Heves Megyei KIK

768

750

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KIK

582

525

12.

Komárom-Esztergom Megyei KIK

515

625

13.

Nagykanizsai KIK

223

225

14.

Nógrád Megyei KIK

333

418

15.

Pécs-Baranyai KIK

1 231

1139

16.

Pest Megyei KIK

2 160

1887

17.

Somogyi KIK

716

661

18.

Soproni KIK

315

350

19.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KIK

1 025

898

20.

Tolna Megyei KIK

901

930

21.

Vas Megyei KIK

564

577

22.

Veszprém Megyei KIK

1 200

757

23.

Zala Megyei KIK

656

654

23 931

22 729

Összesen:

9

3. sz. melléklet

Tagdíjbevétel alakulása 2012-2013. évben
Területi kamarák

2012. évben befolyt 2013. évben befolyt
tagdíj
tagdíj

1.

Bács-Kiskun Megyei KIK

70 648 200

57 609 800

2.

Békés Megyei KIK

36 119 250

32 533 600

3.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KIK

58 935 809

62 962 817

4.

Budapesti KIK

105 705 366

113 685 817

5.

Csongrád Megyei KIK

56 150 990

55 955 271

6.

Dunaújvárosi KIK

22 241 114

21 978 218

7.

Fejér Megyei KIK

30 058 500

23 864 000

8.

Győr-Moson-Sopron Megyei KIK

65 146 000

59 820 000

9.

Hajdú-Bihar Megyei KIK

46 369 600

37 107 700

10.

Heves Megyei KIK

51 795 840

51 619 000

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KIK

33 068 890

32 562 312

12.

Komárom-Esztergom Megyei KIK

21 223 846

18 565 297

13.

Nagykanizsai KIK

9 498 510

6 253 083

14.

Nógrád Megyei KIK

7 094 505

7 196 250

15.

Pécs Baranyai KIK

67 596 840

57 013 000

16.

Pest Megyei KIK

60 700 237

49 010 770

17.

Somogyi KIK

38 758 000

36 103 000

18.

Soproni KIK

11 374 910

12 019 872

19.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KIK

23 813 603

21 447 030

20.

Tolna Megyei KIK

18 245 018

13 146 343

21.

Vas Megyei KIK

24 602 879

23 250 352

22.

Veszprém Megyei KIK

15 965 000

15 000 250

23.

Zala Megyei KIK

16 831 150

15 970 000

891 944 057

824 673 782

Összesen:
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4. sz. melléklet

Az MKIK elemzései, szakmai javaslatai, állásfoglalásai - 2013
Kormány - MKIK együttműködés értékelése:
A 2010. februári és a 2012. júliusi közös nyilatkozat végrehajtása, a továbblépés
lehetséges irányai
Elemzések, értékelések:
-

-

A lakossági közműdíjak csökkentése.

-

A jogdíjrendszerrel kapcsolatban felmerülő problémák / Artisjus Magyar Szerzői
Jogvédő Iroda Egyesület tevékenysége – vállalkozói szemmel.

-

Az MKIK részvétele a 2014-2020 költségvetési keret tervezésében és
felhasználásában/Stratégia – végrehajtás eszközei.

-

A gazdaság uniós források felhasználásával kapcsolatos elvárásai.

-

Államilag támogatott hitelek szerepe a kkv-k finanszírozásában.

-

Eredmények (alfejezetek: Foglalkoztatottság megőrzése; Élőmunka terhek
csökkentése; Közbeszerzés; Uniós források – gazdaságfejlesztés; Adminisztráció
csökkentés; Kamarai rendszer).

-

Tranzakciós illeték áthárításának tapasztalatai.

-

A vállalkozókat terhelő elvonások alakulása (összehasonlításban a visegrádi
országokkal).

-

Az úton végig kell menni - a magyar gazdaság állapota, lehetőségei, vállalkozói
szemmel.

-

A járműipar súlya a KKE régióban és a magyar társadalomban.

-

Tények és kilátások 2013-2014.

-

A kamarák az innováció és a vállalkozások, innovátorok szolgálatában.

-

A minimálbér várható hatásai.

Szakmai javaslatok:
-

Javaslat kamarai garancia-konstrukcióra.

-

MKIK javaslatcsomag a 2014. évi adótörvények módosítására.

-

MKIK javaslatai a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény módosítására.

-

MKIK javaslatai a közbeszerzési törvény módosítására.

-

MKIK javaslatai az uniós források felhasználására és a kamarai szerepvállalás
lehetséges területeire.
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-

MKIK javaslatok az online pénztárgépek cseréjével összefüggő szabályozás - a
vállalkozások számára kedvezőbb - módosítására, valamint a tapasztalatokat
folyamatosan értékelő, az érintettek képviselőiből álló szakmai munkabizottság
működtetésére.

Közlemény:
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közleménye a Magyar Nemzeti Bank
növekedési hitelprogramjáról.
NGTT állásfoglalásainak szakmai előkészítése, különös tekintettel:
-

- “az NGTT állásfoglalása a túlzottdeficit-eljárással kapcsolatban;
- az NGTT állásfoglalása a társadalom szempontjából stratégiai fontosságú család
szerepének megtartásáról és növeléséről a 2011. évi népszámlálás adatai tükrében;
- az NGTT állásfoglalása a fiatalok foglalkoztatásáról” című dokumentumokra.
Tematikus hírlevél: online pénztárgép csere (12 db)
Európai Unió, Eurochambres/témakörök
-

Az Európai Unió emisszió kereskedelmi rendszerével kapcsolatos állásfoglalás

-

A polgári jogi ügyekben a joghatóság, valamint a határozatok elismerése és
végrehajtása globális szinten tárgykörben konzultáció kérdőív kitöltéssel –
vállalkozások válaszait továbbítottuk

-

Egységes Szabadalmi Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról szóló kormány-előterjesztés tervezete –
véleményezés

-

B2B tisztességtelen piaci magatartásokkal kapcsolatos felmérés

-

Vélemény az európai adásvételi jogról szóló rendelet-tervezetről

-

Javaslat a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK rendelet módosításával
kapcsolatban

-

Vélemény a „from my farm” minőségre utaló kifejezés bevezetésével kapcsolatban

-

Kérdőív az állami támogatások korszerűsítésével kapcsolatban

-

Környezeti hatás értékelési rendelet – vélemény

-

Előzetes konzultáció a KKV-k EU jognak való megfelelési költségeinek kumulatív
hatásairól készülő tanulmányról

-

Felmérés a Késedelmes Fizetési irányelv módosítás hazai gyakorlati megvalósulásáról
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5. sz. melléklet
Tények és számok a 2013. évi szakképzési tevékenységről
Szintvizsgáztatás – 2013.
Időszak

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Vizsgázottak
száma

4.226

13.101

11.598

13.483

13.364

15.339

26.847

21.897

25.721

* az időszak a kezdő év december 1-től a befejező év november 30-ig tart

Szakmai záróvizsgáztatás – 2013.
Iskolarendszeren kívüli
szakmai vizsgák

Iskolarendszerű
szakmai vizsgák

Iskolarendszerű
javító-pótló
szakmai vizsgák

Összesen

9.374

4.535

534

14.443

122.655

57.645

2.935

167.966

332

305

80

499

vizsgaszám
vizsgázók száma
szakmaszám

Gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzés ellenőrzése – 2013.
Képzőhely ellenőrzés - 2013.
Tervezett
ellenőrzések száma
(képzőhely)

Tényleges
ellenőrzések száma
(képzőhely)

9.000

9.117

Ellenőrzést végzők felkészítése és vizsgáztatása 2013.
Ellenőrzést végző
Ellenőrzést végző szakértők
szakértők képzésének és
képzésének és
vizsgáztatásának tervezett vizsgáztatásának tényleges
létszáma
létszáma
(fő)
(fő)
1.500

OSZTV, SZKTV – 2013.
Szakmák száma
Írásbeli elődöntőn részvevő tanulók száma

1.395

WorldSkills – 2013.
39
3.667

Szakmák száma

15

Válogató versenyek száma (hazai)

12

Országos döntőn részvevő tanulók száma

198

Szakértők száma - Lipcse

15

Szervező szakértők száma

780

Versenyzők száma - Lipcse

16

Együttműködő intézmények, szervezetek száma

470

Szponzorok száma

18

Országos döntő látogatóinak száma

14.000

13

Tanulószerződés – 2013.
Évszám

1998
Tanulószerződések
6.616
száma

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

16.403 21.306 35.000 37.000 44.000 46.000 48.000 49.000 50.000 47.000

Pályaválasztás, pályaorientáció – 2013.
Pályaorientációt segítő
események száma

Bevont személyek száma
tervezett
létszám

tényleges
létszám

tervezett
eseményszám

tényleges
eseményszám

12 600

30 629

1 408

2 643

Szakmagondozás – 2013.
Teljesítménymutató
kidolgozott kerettantervek száma
292 db
kidolgozásba bevont szakértők száma

450 fő

kidolgozásban érintett minisztériumok
száma

7 szervezet

kidolgozásban érintett államtitkárságok
száma

10 szervezeti
egység
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7.sz. melléklet
A 2013. évi MKIK elnökségi ülések napirendjei
2013. február 7.
- Az MKIK Elnöksége 2013. I. félévi munkatervének elfogadása;
- Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
- Javaslat a békéltető testületek 2013. évi költségvetési támogatásának felosztására;
- Tájékoztató és intézkedési terv a kötelező kamarai regisztráció 2013. évi feladataihoz;
- A kormány által módosított közműdíjak várható hatásai a vállalkozásokra, kamarai
javaslatok;
- MKIK javaslatok a szerzői jogdíjrendszer módosítására;
- A főtitkár munkaszerződésének módosítása: a 2013. évi bérfejlesztés jóváhagyása
(szóbeli)
2013. március 20.
- Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
- A Gazdasági Évnyitó értékelése, várható eredményei;
- Tájékoztató az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták
rendezésében közreműködő szervezetről és egyes törvényeknek az építésügyi
lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő
módosításáról szóló T/9875. számú törvényjavaslat elfogadásáról;
- Az MKIK részvétele a 2014-2020 költségvetési keret tervezésében és
felhasználásában;
- Együttműködési megállapodás az MKIK és az Országos Roma Önkormányzat között;
- A Kárpát-medencei üzleti közösségekkel kapcsolatos kamarai tevékenység
eredményei;
- Javaslat az Ipari Kollégiumon belül Gépjárműipari Szekció létrehozására;
- Javaslatok Kamarai Díj kitüntetések adományozására;
2013. április 24.
- Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
- Intézkedési terv a tanulószerződések számának növelésére;
- A mesterképzést érintő uniós projekthez kapcsolódó kamarai feladatok;
- Javaslatok a gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartásának továbbfejlesztésére;
- Az MKIK XXX. Küldöttgyűlésének összehívása és tárgysorozatának jóváhagyása;
- Beszámoló az MKIK 2012. évi szakmai tevékenységéről;
- Beszámoló az MKIK 2012. évi gazdálkodásáról;
- Javaslat az MKIK részére 2013-ban fizetendő tagdíj mértékére és a tagdíjfizetés
eljárási rendjére;
- Javaslat az MKIK 2013. évi költségvetésére;
- Javaslat a küldöttgyűlés technikai bizottságainak megválasztására;
- Javaslat Sportgazdasági Kollégium létrehozására;
- Javaslat az MKIK Alapszabályának módosítására;
- A használatarányos útdíj bevezetése Magyarországon;
2013. május 22.
- Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
- A használatarányos útdíj bevezetése Magyarországon;
- Javaslatok a gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartásának továbbfejlesztésére;
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-

-

Javaslat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara közötti együttműködési megállapodásra;
Tájékoztatás az építőipari kivitelezői tevékenységgel kapcsolatos fontosabb
jogszabályi változásokról, különös tekintettel az MKIK-t és a területi kamarákat érintő
feladatokra;
Javaslat az MKIK részvételére a SZÉP Programiroda létrehozásában;
Javaslat az Ipari Kollégiumon belül a Környezetipari Szekció létrehozására;

2013. szeptember 6.
- Javaslat az MKIK Elnöksége 2013. II. félévi munkatervére;
- Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
- Tájékoztató az on-line pénztárgépek bevezetésével kapcsolatos kamarai tevékenység
eredményeiről;
- Tájékoztató az MKIK és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közötti együttműködés
helyzetéről;
- Tájékoztató az MNB Növekedési Hitelprogramjáról;
- Beszámoló az MKIK 2013. I. félévi gazdálkodásáról;
- Javaslat Magyar-mongol Tagozat létrehozására;
- Javaslat Magyar-német Tagozat létrehozására;
2013. október 25.
- Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
- EU-s források ( 2014-2020) tervezésének helyzete;
- A területfejlesztési törvény módosítására vonatkozó kamarai javaslatok;
- Javaslat az MKIK - Eximbank Zrt. - MEHIB Zrt. között meglévő együttműködési
megállapodás módosítására;
- Beszámoló az MKIK 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, a 2013. évi költségvetés
várható teljesítéséről;
2013. október 31.
Rendkívüli elnökségi ülés: 2014. évi adótörvények módosítására vonatkozó kamarai
javaslatok megvitatása ( Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter ).
2013. november 28.
- Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
- Tájékoztató a 2013. november 27-i kormányülés kamarai napirendjéről (a kormány és
a kamara közötti együttműködés értékelése);
- Javaslat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2014. évi szakképzési feladatainak
ellátására vonatkozó pályázati program koncepciójára;
2013. december 19.
- Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
- Beszámoló az MKIK kollégiumainak 2013. évi tevékenységéről;
- Beszámoló az MKIK kétoldalú tagozatainak 2013. évi tevékenységéről;
- Beszámoló a vegyeskamarák 2013. évi tevékenységéről;
- Javaslat az MKIK 2014. évi előzetes költségvetésére;
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8. sz. melléklet

Az MKIK 2013. évben megjelentetett kiadványai


VB Eljárási Szabályzat (magyar, angol, német)



MKIK Küldöttgyűlési anyagok



MKIK Jogi Füzetek



MKIK Évkönyv 2012.



Üzleti 7 c. újság
(SZKTV, szakképzési, RFKB, KA-VOSZ és TSZSZ tematikus
különszámok)



Üzleti7 c. újság melléklete – Adó- és TB Tanácsadó 2014.



Építőipari vállalkozók etikai kódexe



MKIK ismertető- angol, orosz



TSZSZ ismertető



Hungary 2013 – leporelló – angol, orosz, kínai és arab



Vállalkozási feltételek Németországban és Ausztriában 2014



ATA szórólap



Tanulószerződéssel a munka világában



A gyakorlati képzésben bekövetkezett változások hatásainak szakmai
elemzése a gazdálkodó szervezeteknél folyó képzéseknek a
2012/2013. tanévben végzett ellenőrzései alapján



Cukrász mestervizsgára felkészítő jegyzet



Fogtechnikus mestervizsgára felkészítő jegyzet



Gépi forgácsoló mestervizsgára felkészítő jegyzet



Szakács mestervizsgára felkészítő jegyzet



Az MFKB-k feladatai és tevékenysége



Szakma Sztár Fesztivál 2013 (DVD)



WorldSkills Leipzig 2013 - DVD



WorldSkills 2013 leporelló
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9.sz. melléklet
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK
2013.
1. MKIK Magyar-Török Tagozat - Turkish Exporters Assembly (TIM) – Independent
Industrialists’ and Businessmen’s Association (MUSIAD) – Industrialists and
Businessmen’s Association (TUMSIAD);
2. MKIK Magyar-Indonéz Üzleti Tanács – KADIN Indonesian-Hungarian Joint Business
Council;
3. MKIK - Jordan Chamber of Commerce;
4. MKIK - Council of Saudi Chambers;
5. MKIK - Chamber of Commerce and Industry of Tirana –Albania ( CCITA );
6. MKIK - Qatar Chamber;
7. MKIK - Invest Shenzhen (China );
8. MKIK - Chamber of Commerce and Industry Johannesburg ( NafcocJCCI );
9. MKIK - Országos Roma Önkormányzat ( ORÖ );
10. MKIK - Chamber of Economy of Montenegro (CEM);
11. MKIK - Nemzeti Agrárgazdasági Kamara;
12. MKIK - Vietnam Chamber of Commerce and Industry;
13. MKIK - Mongolian National Chamber of Commerce and Industry;
14. MKIK - NAV ( Nemzeti Adó- és Vámhivatal );
15. MKIK - Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina ( FTCBiH );
16. MKIK - Economic Chamber of Macedonia ( ECM );
17. MKIK - Magyar Export-Import Bank Zrt. - Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.;
18. MKIK - Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey;
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