Beszámoló az MKIK 2014. évi szakmai tevékenységéről

Gazdasági környezet
Az elmúlt évek gazdaságpolitikája arra alapozott, hogy az adósság csapdából csak akkor lehet
kitörni, ha emelkedik a növekedési potenciál, valamint a foglalkoztatottság, javul a
versenyképesség, megvalósulnak a szükséges szerkezeti átalakítások, ösztönzést kapnak a
beruházások és a fennálló adósság finanszírozásához rendelkezésre áll a szükséges bizalom.
Magyarország 2014-ben elindult ezen az úton, amely – az ismert költségvetési és szabályozási
módosítások alapján - 2015-ben is járható út lesz.

Makrogazdaság - 2014.
Magyarország bruttó hazai terméke 2014. IV. negyedévben 3,4 %-kal nőtt az előző év azonos
időszakához viszonyítva, éves szinten 3,5 %-os növekedés valószínűsíthető. A vártnál
nagyobb gazdasági növekedés okai a következők voltak:
A beruházási eredmények a vártnál lényegesen jobbak (éves szinten 14%-os
növekedés) amelyek alapvetően az uniós forrásoknak és a jegybank hitelprogramjának
köszönhetőek. 2014-ben több mint 6 Mrd európai uniós forrás érkezett hazánkba (amire eddig
nem volt precedens) és a felhasználás is felgyorsult;
A növekedésben szerepe volt átmeneti tényezőknek is, kedvezett az időjárás, a
rezsicsökkentés még mindig éreztette hatását, és kedvezően alakult a külső konjunktúra is;
Megjelentek a növekedésben a korábban elkezdett és végrehajtott szerkezeti
átalakítások hatásai is (úgy, mint a teljesítmény központú adórendszer és egykulcsos adó, a
foglalkoztatás megváltozó szabályai, a közigazgatás radikális átszervezése, az új
energiapolitika, illetve versenyszabályozás, továbbá a segélyezési- és szociális rendszer
gyökeres átalakítása).
Az infláció rezsicsökkenéssel összefüggő mérséklődésére lehetett számítani, ezt tovább
javította az élelmiszerek nem várt árcsökkenése, összességében nőtt a lakossági kereslet. Az
általános inflációs környezet a termelői árak mérséklődését is maga után vonta, addig, amíg
2010-ben az ipari gáz és a villamos energia ára 30%-al volt magasabb a visegrádi országok
hasonló árainál, mára már azonos szinten van, tehát a magyar gazdaságnak ez a korábbi
komoly versenyhátránya gyakorlatilag eltűnt.
A foglalkoztatottság és az aktivitás továbbra is növekszik, a KSH adatai szerint 2014.
november – 2015. január között a munkanélküliek száma az egy évvel korábbihoz képest 54
ezer fővel csökkent, a munkanélküliségi ráta 7,4% volt, ugyanebben az időszakban a
foglalkoztatottak létszáma nőtt (3.5%), közülük a 15-64 évesek korcsoportjába tartozók
foglalkoztatottsági aránya 62,5 % -ra emelkedett.
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Gazdaságfejlesztés, érdekérvényesítés
Az MKIK 2014-ben több olyan intézkedést kezdeményezett, amelyek jelentősen javították a
vállalkozások jövedelem pozícióját és 2015-ben is kedvezően befolyásolják a vállalkozói
szféra helyzetét. Példaértékű az az együttműködés, amellyel a Miniszterelnökség az MKIK és
a szakmai érdekképviseletek bevonásával az új közbeszerzési törvény koncepcióját
kialakította. Az uniós források maradéktalan felhasználása érdekében az MKIK rövid távú
javaslatokat is készített a közbeszerzési jogorvoslati eljárások lerövidítésére, egyszerűsítésére,
ezeket elfogadták.
2014-ben az előző uniós pénzügyi ciklus forrásainak felhasználása felgyorsult, a
rendelkezésre álló mintegy 8200 Mrd Ft-ból 6600 Mrd Ft kifizetése megtörtént és várhatóan
2015 végéig a teljes keret lehívásra kerül. Az új 2014-2020-ra szóló programidőszakban a
források 60%-a közvetlen gazdaságfejlesztésre kell irányuljon, ahogyan azt az MKIK évek
óta kezdeményezte. A további javaslatokban azt emeltük ki, hogy az uniós forrásoknak olyan
szerkezeti átalakulást kell generálniuk a gazdaságban, amely biztosítja fejlődésének
fenntarthatóságát, a növekedést, a foglalkoztatást és a termelő kapacitások bővítését.
A vállalkozás-finanszírozás területén a Széchenyi Kártya konstrukció változatlanul sikeresen
működött, az év végéig a kihelyezett hitelek összege elérte az 1 Mrd 366 M Ft-ot, a
hitelügyletek száma pedig a 245-öt. Az MNB Növekedési Hitelprogramja új elemekkel bővült
és a kamara javaslatára meghosszabbításra került 2015-re. Ugyancsak az MKIK
kezdeményezésére 2015. I. negyedévtől a 250 főnél többet foglalkoztató nagyvállalatok is
hitelhez juthatnak a Növekedési Hitelprogram keretében. A program eddigi két szakaszában,
mintegy 19 ezer vállalkozás jutott finanszírozáshoz 1300 Mrd Ft összegben.
2014-ben az NGM által támogatott innovációs projekt lezárult, és elkészült az MKIK
innovációs stratégiája. Az MKIK koordinálásával 3 éven át megvalósuló innovációs projekt
célja a kkv-szektor innovációs képességének javítása volt. Összességében több mint 100
rendezvény megtartására került sor, amelyeken a résztvevő vállalkozások száma meghaladta
az 5 ezret. A projekt eredményeként országosan létrejött a klaszterek együttműködését segítő,
a piaci igényeken alapuló termékfejlesztést és a kutatói szféra kapcsolatát elősegítő, valamint
a kutatói eszköz humán kapacitást összefoglaló adatbázis. A területi kamaráknál kiépült az
innovációs tanácsadók országos hálózata, amely szintén a fejlesztés eredményeként egységes
innovációs alapszolgáltatási kínálattal áll a vállalkozók rendelkezésére.
Az MKIK 2014-ben is összegyűjtötte a területi kamarákon keresztül a vállalkozások
véleményét, javaslatait az adótörvények módosításához kapcsolódóan és annak alapján
alakította ki az MKIK adójavaslat csomagját, amelyből az NGM-mel folytatott egyeztetések
során számos pont került beépítésre a 2015. évi adóváltozásokba. Az elfogadott javaslatok
széles kört érintettek (pl. KATA, személyi jövedelemadó törvény, jövedéki adóváltozások) és
sikerült elérni a felsőoktatás átalakításának adókedvezmény formájában történő támogatását
(társasági adó kedvezmény).
A beszállítói hálózatok kiterjedésének elősegítése érdekében – a kamarai beszállítói program
részeként – egy beszállítói pilot projekt elindítására került sor azzal a céllal, hogy egy kamarai
mentorhálózat kialakításával, illetve személyre szabott tanácsadással javítsuk a résztvevő
vállalkozások beszállítói képességét. Ehhez kapcsolódóan került kidolgozásra, mint a
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beszállítói képesség egyik kulcseleme, a kis- és középvállalkozások innovációs képességét
mérő indikátor rendszer. A tapasztalatok szerint 2014-ben a nagyvállalati szektor részéről is
intenzívebbé váltak a hazai vállalkozói kör iránti beszállítói igények és ebben a folyamatban
számítanak az MKIK, illetve a területi kamarák közreműködésére.
Az MKIK támogatta a piac kifehérítését szolgáló 2014. évi kormányzati intézkedéseket, de
igyekezett minden alkalommal fellépni az érintett vállalkozások érdekében, ha úgy látszott,
hogy az intézkedések nem kellően előkészítettek, nem hagynak kellő felkészülési időt a
vállalkozások számára, vagy növelik az adminisztrációt, illetve többlet-terheket jelentenek.
Az online pénztárgépek bevezetésével kapcsolatos nehézségekkel 2014-ben is intenzíven
kellett foglalkozni, így részben megoldódtak és látszanak már a fehéredési hatások is. Az
adatok szerint a tárgyévben csaknem 227 milliárd Ft-tal több ÁFÁ-t vallottak be a
kereskedelmi ágazatban működő cégek, mint egy évvel korábban, ami közel 14 %-os bővülést
jelent. Az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer (EKÁER) 2015. januártól
történő bevezetéséről az érintettek röviddel a szabályozás hatályba lépése előtt értesültek, így
nyilvánvaló volt, hogy nincs kellő idő a felkészülésre. Az MKIK javasolta a rendszer
általános bevezetésének elhalasztását azzal, hogy 2015. január 1-től csak az ÁFA-csalások
szempontjából különösen kockázatos ágazatok vonatkozásában, fokozatosan vezessék be.
A turizmus területén sikerült elérni, hogy a SZÉP Kártyára utalt munkáltatói támogatás
közterhei ne változzanak, továbbá az MKIK javasolta a turizmus területét érintő minősítési
rendszerek átalakítását oly módon, hogy a minőségi rendszernek való megfelelés legyen a
működés feltétele, elősegítendő a turizmusban működő vállalkozások számára az üzleti
előnyt, a vendégek számára pedig a garanciát és a biztonságot. A szerzői jogdíjak ügye évek
óta kiemelt téma, a 2014-ben megfogalmazott javaslataink közül néhány megvalósulni látszik.
A Magyar Kézműves Remek Pályázatra 2014-ben 110 pályamű érkezett, a zsűri 39 Kézműves
Remek Díjak ítélt meg. A „Kézművesség ezer éve a Kárpát-medencében” elnevezésű
hagyományos kamarai rendezvényre 2014 szeptemberében került sor Győrben, ezúttal a
Győr-Moson-Sopron Megyei KIK szervezésében.
Az elmúlt évben az MKIK mintegy 200 hazai és uniós jogszabályt, intézkedéscsomagot,
programot véleményezett, ugyanakkor gondot jelent, hogy a területi kereskedelmi és
iparkamarák több mint fele gyakorlatilag nem vesz részt ebben az egyeztetési fórumban.

Szakképzés, felnőttképzés, felsőoktatás
A duális szakképzés korábbi években történt bevezetését követően 2014. a konszolidáció
időszaka volt, a szakképzési rendszer alapjait döntően befolyásoló új rendelkezés nem lépett
életbe. A folyamatok elemzéséből azonban látszott, hogy további intézkedések szükségesek a
duális rendszer megerősítése, illetve a visszarendeződés megakadályozása érdekében. Ezek
közül kiemelkedik a kamarai garanciavállalás intézménye, ami azt jelenti, hogy II. évtől a
tanuló csak akkor maradhat iskolai tanműhelyben, ha a kamara igazolja, hogy nem tudja
elhelyezni gyakorlati képzésre vállalkozásnál. Az erre irányuló törvénymódosítást az
Országgyűlés 2014-ben jóváhagyta. Az év során az MKIK aktívan közreműködött a
szakképzés előtt álló középtávú feladatok és javaslatok kidolgozásában, amelyeknek fontos
elemét képezte a szakképzés intézményi irányításának átalakítása.
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A 2014. évi szakképzési feladatok megvalósítása során, az egyes területeken a következő
eredményeket sikerült elérni:
Sikerült megállítani a tanulószerződések számának visszaesését, 2014-ben egy közel
kétezres nagyságrendű növekedés volt tapasztalható, a kórházak és közintézmények esetében
pedig érezhetően nőtt a képzési hajlandóság;
A kamarai hálózat a pályázati időszakban 1335 szintvizsgával többet szervezett meg
mint egy évvel korábban, hiszen 2014. volt az első év, amikor tömegessé vált az új
szintvizsga rendszerben történő vizsgáztatás. Amíg egy évvel korábban a tanulók mindössze
13 %-a vizsgázott az új rendszerben, ez az arány 2014-ben 60 %-ra emelkedett. Új szintvizsga
feladatbank 25 szakképesítéshez készült. Ezen túlmenően a kamarák összesen több mint
12.000 szakmai záróvizsgára delegáltak elnököt, vagy tagot;
A programidőszakban képzőhely-ellenőrzés keretében bevezető- és folyamatközi
ellenőrzések kerültek lebonyolításra, több mint 10.000 képzőhelyen, ami az összes képzőhely
88 %-át fedi le. Figyelmet érdemel, hogy a nehéz gazdasági környezet ellenére a képző
szervezetek 56 %-a fordított pénzeszközt szakképzés-fejlesztésre és ezen belül 72 % saját
forrásból hajtotta végre a fejlesztéseket;
2014-ben már hetedik alkalommal kerültek megrendezésre az országos szakmai
versenyek, amelynek keretében 38 szakképesítésben, közel 4000 fő mérte össze tudását. A
verseny mellett a Szakma Sztár Fesztivál fontos célja volt a hiányszakmák népszerűsítése és a
pályaorientációs tanácsadói hálózat tevékenységének segítése. 2014-ben Lille-ben az
Euroskills versenyen a magyar versenyzők összesen 20 érmet szereztek és kiemelkedő
sikernek számít, hogy a szervezet közgyűlésének döntése alapján 2018-ban Magyarország
rendezheti meg a fiatal szakemberek európai bajnokságát;
Az év során 14 szakképesítést érintően került kidolgozásra mestervizsga követelmény,
mesterképzési program, valamint mestervizsga feladatsor és a TÁMOP program
finanszírozásában a területi kamarákkal létrehozott konzorcium keretében megkezdődött 3000
fő mesterképzésének és vizsgáztatásának lebonyolítása;
A területi kereskedelmi és iparkamarák által működtetett megyei fejlesztési és képzési
bizottságok 2014-ben is elkészítették szakmaszerkezeti javaslataikat és ehhez kapcsolódóan
készült el mintegy 6000 kérdőív feldolgozásával az a munkaerő-piaci kutatás, amelynek célja
az, hogy a gazdaság szakképzett munkaerő iránti várható keresletét megbecsülje és
összehasonlítsa a várható szakiskolai kibocsátással.
Az MKIK-hoz került felnőttképzési feladatok vonatkozásában 197 felnőttképzési szakmai
programkövetelmény javaslat eljárását folytattuk le, továbbá 2776 akkreditált képzési
programot vizsgáltunk felül. Hatósági eljárás keretében a felnőttképzési programszakértői
engedélyezést lefolytattuk. A programciklusban 481 szakértői nyilatkozat és 158 kérelem
érkezett az MKIK-hoz. A nyilvántartott programszakértők száma 596 fő.
Az MKIK keretében működő Felsőoktatási Szakkollégium 2014-ben is aktívan részt vett a
hazai felsőoktatás új stratégiájának kialakításában. Munkájának fókuszában a felsőoktatás
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átszervezése és a felsőoktatási duális képzés 2015. szeptembertől tervezett beindításának
segítése állt. Ennek alapján foglalták össze egy dokumentumban a felsőoktatás átfogó
megújítására vonatkozó javaslatokat, amelyeknek többsége bekerült az év végén a kormány
által is elfogadott „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című előterjesztésbe.

Külgazdasági tevékenység
Az elmúlt évben a kormányzati külgazdasági intézményrendszerben jelentős változások
történtek, létrejött a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a területet segítő
háttérintézmények (kereskedőház, befektetési ügynökség, Eximbank) a minisztérium
felügyelete alá kerültek. Részben ez is indokolta az MKIK külgazdasági stratégiájának
átgondolását és módosítását. A stratégia kimondja, hogy az MKIK célja a magyar gazdaság
exportteljesítményének növelése, a hazai vállalkozások külpiaci pozíció szerzésének
elősegítése, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra és ez a cél az állami
kereskedelemfejlesztésben való kamarai részvétel erősítésével és intézményrendszerével való
hatékony együttműködés révén érhető el. A párhuzamosság elkerülését, a hatékony
munkamegosztás kialakítását és a külgazdasági attasé hálózattal való szoros együttműködést
célozza a KKM, az MKIK és az MNKH közötti stratégiai partnerségi megállapodás
előkészítése, amelynek megkötésére várhatóan 2015-ben kerül sor.
A kibővült kétoldalú tagozati rendszer az NGM által biztosított támogatás felhasználásával
számos, a külgazdasági kapcsolatok fejlesztését célzó kamarai programot tudott lebonyolítani,
bevonva ebbe a munkába egy pályázati rendszer keretében a területi kamarákat és a területi
kamaráknál működtetett tagozatokat is. Számos kiadvány is jelent meg a külgazdasági munkát
segítő célzattal és az MKIK honlapján meglévő 16 piacelemzés aktualizálása mellett 14 új
országtanulmánnyal bővült az exportálni szándékozó vállalkozókat segítő tudástár.
Az elmúlt évben a külgazdasági kapcsolatok fejlesztését célzó kamarai programokra a
Nemzetgazdasági Minisztérium által biztosított keret terhére az MKIK által meghirdetett
pályázat keretében két körben lehetett pályázni, 179 pályázat került elfogadásra, 21 területi
kamara, valamint 12 viszonylati tagozat kapott támogatást. Az MKIK 2014-ben 65
külgazdasági programot, ebből 14 kiutazó üzleti delegációt, 51 belföldi konferenciát,
szemináriumot, illetve képzést szervezett. Külgazdasági projektekre az elmúlt évben összesen
256.000.000 Ft került felhasználásra.
Egyéb, illetve saját forrásból a kamarák további 336 exportösztönző rendezvényt szerveztek,
így tavaly összesen 515 külgazdasági kamarai programra került sor 17.700 vállalkozó
részvételével.
A hét külföldi alapítású, bilaterális akkreditált kamarával tavaly számos közös program került
megrendezésre. A kialakult hálózattal az MKIK és a területi kamarák egyaránt
együttműködnek.
Az MKIK tagozati rendszere 2014-ben tovább bővült, a Magyar-Német Tagozat
megalakulásával 12 tagú lett, ebből 8 az MKIK Nemzetközi Igazgatóságán belül működik.
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Kamarai regisztrációs rendszer
A kamarai regisztrációs rendszer hatékony működésének elősegítése céljából 2014-ben nagy
volumenű szofverfejlesztésre került sor. A kamarai törvény 2014. január 1-ével életbe lépett
módosítása alapján megkezdődött a felkészülés a kamarai adatbázis adattartalmának jelentős
bővítésére. Az év során a törvény által meghatározott nyolc hatósággal, illetve szervezettel
került aláírásra, illetve előkészítésre együttműködési megállapodás a kibővített kamarai
nyilvántartás adatszolgáltatási feltételeiről. Komoly fejlesztést igényelt az az elhatározás is,
hogy a következő évtől jelentősen bővüljön azoknak az ingyenes szolgáltatásoknak a köre,
amelyeket a kamarai rendszer a regisztrált vállalkozásoknak tud nyújtani. Az MKIK
Elnöksége 2014 szeptemberében hagyta jóvá a szolgáltatások bővítésére vonatkozó listát,
amely 2015. január 1-től a teljes kamarai hálózatban elérhető.
Az építőipari kivitelező vállalkozások regisztrációjánál a 2013. október 1-től kezdődő
beruházásoknál alkalmazott elektronikus építési napló bevezetése 2014-ben nagymértékben
növelte a vállalkozó kivitelezők regisztrációjának a számát. Ezzel összefüggésben jelentősen
nőtt az elektronikus módon benyújtott adatmódosítások és a nemfizetési jelzések száma is, ez
utóbbival összefüggésben számos kamarai felszólítás kiküldésére, illetve kivitelezői
regisztráció felfüggesztésére került sor.
A kamarai regisztrációhoz kapcsolódóan 2014-ben megkezdődött a meg nem fizetett kamarai
hozzájárulások vonatkozásában a NAV részére történő behajtási kezdeményezések
megindítása, amelynek eredményeként a befizetések száma az év során folyamatosan
növekedett. A behajtások kezdeményezésére eltérő ütemben került sor, ezért az MKIK
Elnöksége 2014 szeptemberében felkérte a területi kamarákat, hogy a behajtások
kezdeményezése az év végéig minden területi kamaránál kezdődjön meg.

Kamarai részvétel a vállalati vitarendezésben
A Választottbíróság az előző év kiugróan magas eredményéhez képest szerényebb évet zárt,
kevesebb (161) és átlagosan alacsonyabb perértékű ügyeket zárt le, így a bevétel a tervezett
560 millió Ft-ot sem érte el. Ennek egyik oka, hogy 2014-ben még érvényben volt a nemzeti
vagyonról szóló törvény előírása, amely a nemzeti vagyonnal kapcsolatban kizárta a
választottbírósági utat.
A békéltető testületek 2014-ben 10.210 ügyet zártak le, tehát az ügyszám 1184-gyel, vagyis
13 %-kal növekedett. Ezen belül egyes megyékben csökkent az ügyszám, más megyékben
növekedett, a legjelentősebb növekedés az egyébként is legtöbb ügyet tárgyaló budapesti
testületnél volt tapasztalható. Az eljárások közül a békéltető testületek 2775 esetben
fogalmaztak meg ajánlást, 1088 esetben egyezség született, 130 esetben végződött az eljárás
kötelezéssel és 960 alkalommal került sor elutasításra. A testületek működtetéséhez nyújtott
költségvetési támogatás az emelkedő ügyszám ellenére 2014-ben az előző évivel azonos volt
és a támogatás kései átutalása miatt a testületek működését gyakorlatilag a kamarák
előfinanszírozzák.
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A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működésének 2014. volt az első teljes éve. A
korábban kinevezett 155 szakértő mellék 2014 februárjában további 30 szakértőt nevezett ki a
nemzetgazdasági miniszter és az év végén újabb szakértői pályázat kiírására került sor. 2014ben szinte valamennyi területi kamaránál tájékoztató előadások megtartására került sor a helyi
építési vállalkozók részére, majd 2014. utolsó hónapjaiban egy átfogó marketing kampány
keretében (Üzleti7 különszám, szakmai online és nyomtatott sajtó) igyekeztünk ismertté tenni
a TSZSZ tevékenységét. 2014-ben összesen 163 kérelmet adtak be és 112 szakvélemény
készült el.

Mellékletek
1.sz.

A területi kereskedelmi és iparkamarák által regisztrált vállalkozások száma és a
befolyt kamarai hozzájárulás 2014-ben.

2.sz.

Az önkéntes taglétszám alakulása 2014-ben.

3.sz.

Tagdíjbevétel alakulása 2014-ben.

4.sz.

Az MKIK elemzései, szakmai javaslatai, állásfoglalásai 2014-ben.

5.sz.

Tények és számok a 2014. évi szakképzési tevékenységről.

6.sz.

A békéltető testületek ügyszáma és az általuk hozott határozatok - 2014.

7.sz.

A 2014. évi MKIK elnökségi ülések napirendjei.

8.sz.

Az MKIK 2014-ben megjelentetett kiadványai.

HATÁROZATI JAVASLAT

Az MKIK XXXII. Küldöttgyűlése az MKIK 2014. 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 2013 - 2014. években
2013. évben
2014. évben
Rendezett
Rendezett
befolyt
befolyt
regisztrációjú regisztrációjú
hozzájárulás
hozzájárulás
Területi Kereskedelmi és
vállalkozás
vállalkozás
(Ft)
(Ft)
Iparkamara
2013. évben
2014. évben
(db)
(db)
Bács-Kiskun Megyei KIK

20 479

23 991

120 685 000

150 295 000

Békés Megyei KIK

10 610

8 267

64 870 000

49 250 000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KIK

20 360

24 301

130 190 000

170 280 000

Budapesti KIK

105 259

98 044

584 470 000

614 680 000

Csongrád Megyei KIK

18 546

20 679

117 510 000

118 970 000

Dunaújváros MJV KIK

2 487

2 496

15 065 000

14 495 000

Fejér Megyei KIK

15 627

14 971

86 850 000

86 415 000

Győr-Moson-Sopron Megyei KIK

20 286

19 176

115 850 000

106 635 000

Hajdú-Bihar Megyei KIK

18 733

17 528

109 585 000

110 770 000

Heves Megyei KKIK

13 352

14 292

90 670 000

89 450 000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KIK

7 939

10 923

49 465 000

97 060 000

Komárom-Esztergom Megyei KIK

11 080

11 520

83 100 000

80 215 000

Nagykanizsai MJV KIK

2 043

1 959

12 520 000

13 505 000

Nógrád Megyei KIK

4 633

4 154

34 770 000

30 825 000

Pécs-Baranyai KIK

17 391

17 708

101 970 000

106 450 000

Pest Megyei és Érd MJV KIK

51 318

59 333

341 995 000

487 940 000

Somogyi KIK

11 893

12 018

71 095 000

84 575 000

Sopron MJV KIK

3 163

2 982

18 730 000

21 925 000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KIK

18 424

18 253

119 920 000

122 870 000

Tolna Megyei KIK

6 815

4 927

40 920 000

31 175 000

Veszprém Megyei KIK

15 526

16 394

93 955 000

98 210 000

Vas Megyei KIK

11 917

12 768

75 085 000

79 440 000

Zala Megyei KIK

10 996

10 646

73 695 000

66 660 000

Összesen

418 877

427 330

2 552 965 000

2 832 090 000
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Az önkéntes taglétszám alakulása 2013-2014-ben.

Területi kamarák

2. sz. melléklet
Önkéntes tagok
száma
2013.12.31-én

Önkéntes tagok
száma 2014.12.31én

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara

1677

1 508

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara

717

712

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara

2008

1 905

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

3459

3 248

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara

1458

1 313

Dunaújváros megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara

213

161

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara

1060

1 042

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara

1179

1 133

Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara

562

586

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara

750

689

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara

525

419

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara

625

653

Nagykanizsa megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara

225

202

Nógrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara

418

348

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

1139

949

Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara

1887

1 870

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara

661

578

Sopron megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara

350

250

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara

898

880

Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara

930

713

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara

577

752

Veszprém megyei Kereskedelmi és Iparkamara

757

761

Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara

654

591

Összesen

22 729

21 263
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Tagdíjbevétel alakulása 2013-2014. évben

Területi kamarák

3. sz. melléklet

2013. évben befolyt 2014. évben befolyt
tagdíj
tagdíj

1.

Bács-Kiskun Megyei KIK

57 609 800

57 830 000

2.

Békés Megyei KIK

32 533 600

35 272 700

3.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KIK

62 962 817

51 493 169

4.

Budapesti KIK

113 685 817

73 568 302

5.

Csongrád Megyei KIK

55 955 271

55 398 111

6.

Dunaújvárosi KIK

21 978 218

21 111 255

7.

Fejér Megyei KIK

23 864 000

22 436 300

8.

Győr-Moson-Sopron Megyei KIK

59 820 000

65 264 950

9.

Hajdú-Bihar Megyei KIK

37 107 700

36 176 500

10.

Heves Megyei KIK

51 619 000

61 930 960

11.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KIK

32 562 312

22 623 400

12.

Komárom-Esztergom Megyei KIK

18 565 297

16 995 250

13.

Nagykanizsai KIK

6 253 083

8 702 168

14.

Nógrád Megyei KIK

7 196 250

7 763 250

15.

Pécs Baranyai KIK

57 013 000

50 641 000

16.

Pest Megyei KIK

49 010 770

44 973 700

17.

Somogyi KIK

36 103 000

36 125 000

18.

Soproni KIK

12 019 872

10 201 758

19.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KIK

21 447 030

22 367 078

20.

Tolna Megyei KIK

13 146 343

17 377 990

21.

Vas Megyei KIK

23 250 352

25 504 405

22.

Veszprém Megyei KIK

15 000 250

19 645 700

23.

Zala Megyei KIK

15 970 000

16 020 000

824 673 782

779 422 946

Összesen:
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4. sz. melléklet
Az MKIK elemzései, szakmai javaslatai, állásfoglalásai 2014-ben.
Állásfoglalások, elemzések – 2014
 Közös nyilatkozat - a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2014. március
 19-én aláírt közös nyilatkozata.
 A növekedés szolgálatában  az uniós források felhasználása 2014-2020 között.
 Javaslatok kamarai részvételre a pályázati folyamatban a 2014-2020 programozási
 időszakban.
 Magyar gazdaság: megtakarítások és hitelek, háztartások, nyugdíjak, a lakosság pénzügyi
 magatartása mögötti okok, következtetések, rezsicsökkenés  energiaárak, áralakulás a
 környező országokban, lakossági energiaárak.
 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslatai a megalakuló új kormánynak.
 Beszállítói hálózatok fejlesztése és a kkv-k;
 A vasárnapi zárva tartás lehetséges hatásai.
 Az internetadó hatásai a magyar gazdaságra.
 A kkv szektor növekedésének perspektívái.
 MKIK javaslatai az 2015. évi adócsomaghoz.
 A 2015. évi költségvetési törvényjavaslat értékelése kamarai szemmel.
 Az adórendszerben 2015. évre előirányzott változások hatása a vállalkozások
 jövedelempozíciójára.
 A fenntartható növekedés elemei.
 Tények és kilátások 2013-2014/“Mit tettünk a vállalkozásokért…”.
 A vállalkozói adminisztrációs terhek és a bürokrácia csökkentésének további lehetséges
 irányai.
MKIK GVI Nonprofit Kft.
Túl a válság második hullámán: javuló várakozások, csökkenő bizonytalanság –a 2014. áprilisi
konjunktúrafelvétel eredményei.
Javuló várakozások – növekvő bizonytalanság.
A 2014. októberi vállalati konjunktúra felvétel eredményei.
A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása –2014.
A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete – 2014.
Munkaerő-piaci prognózis – 2015-re.
11

A www.szakmavilag.hu –szakmaválasztást segítő honlap adatbázisának kiegészítése a 2014. évi
adatokkal.
Általános iskolások pályaválasztása 2014.
Tartozások az építőiparban és a TSZSZ-ről (Teljesítésigazolási Szakértői Szerv) alkotott vállalati
vélemények.
Üzletkötés és vállalatalapítási tudnivalók magyar vállalkozók számára – 30 ország ismertetése
Gazdasági Havi Tájékoztató magyar és angol nyelven (12 alkalommal).
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5.sz. melléklet
Tények és számok a 2014. évi szakképzési tevékenységről
Szintvizsgáztatás – 2014.
2005/2006 2006/2007
Időszak
Vizsgázottak
13.101
11.598
száma

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

13.483

13.364

15.339

26.847

2011/2012 2012/2013 2013/2014

21.897

25.721

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

Szakmai záróvizsgáztatás – 2014.

vizsgaszám
vizsgázók száma
szakmaszám

Iskolarendszeren
kívüli szakmai
vizsgák

Iskolai
rendszerű
szakmai
vizsgák

7.676

4.267

Iskolai
rendszerű
javító-pótló
szakmai
vizsgák
521

1 01.797

51.409

2.805

156.011

392

280

74

746

Összesen

12.464

Gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzés ellenőrzése – 2014.
Képzőhely ellenőrzés - 2014.
Tervezett
ellenőrzések
száma
(képzőhely)

Tényleges
ellenőrzések
száma
(képzőhely)

11.000

10.373

Ellenőrzést végzők felkészítése és vizsgáztatása 2014.
Ellenőrzést végző
Ellenőrzést végző szakértők
szakértők képzésének
képzésének és
és vizsgáztatásának
vizsgáztatásának tényleges
tervezett létszáma
létszáma
(fő)
(fő)
1.000

OSZTV, SZKTV – 2014.
Szakmák száma
Írásbeli elődöntőn részvevő tanulók száma
Országos döntőn részvevő tanulók száma
Szervező szakértők száma
Együttműködő intézmények, szervezetek száma
Országos döntő látogatóinak száma

674

EuroSkills – 2014.
38
3.997
194
790
480
14 500

Versenyzők száma
Versenyszámok
Egyéni versenyszám
Csapat versenyszám
Szakértők száma
Szponzorok száma

22
18
11
7
16
23

* Magyarország VI. helyezést ért el 25 nemzet közül.
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38.590

I. SkillsHungary Nemzeti Döntő
Válogató versenyekre jelentkezettek száma
Döntőbe jutott
Érintett versenyszám
Értékelő szakértők száma
Látogatók száma

251 fő
48 fő
10
40 fő
2500 fő

Tanulószerződés – 2014.
Évszám

1998

Tanulószerződések
száma

6.616

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

16.403 21.306 35.000 37.000 44.000 46.000 48.000

2011

2012

2013

49.000 50.000 47.000 50.000

Pályaválasztás, pályaorientáció – 2014.
Bevont személyek száma
tervezett
létszám
12 600

tényleges
létszám
46 521

Pályaorientációt segítő események száma
tervezett eseményszám

tényleges eseményszám

1 408

3 761

Szakmagondozás – 2014.
Teljesítmény mutató
Új SZVK kidolgoztatás
Új kerettanterv kidolgoztatás
Átdolgozott SZVK

2014

Mennyiség
7 db
5 fő
51 db

Kiadványok a szakképzésfejlesztés területén:
 Kézikönyv a Komplex Szakmai Vizsgák Szervezéséhez
 Gyakorlati képzés tanulószerződéssel és együttműködési megállapodással a munka
világába
 A Felnőttképzés Új Szabályozása Felnőttképzési Kézikönyv
 Az MFKB-k feladatai és tevékenysége (2014)
 VII. Szakma Sztár Fesztivál 2014 (DVD)
 EuroSkills Budapest 2018 pályázati kiadvány
 EuroSkills Budapest 2018 pályázati film
 EuroSkills Lille 2014 - DVD
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7. sz. melléklet
A 2014. évi MKIK elnökségi ülések napirendjei
Január 30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Javaslat az MKIK Elnöksége 2014. I. félévi munkatervére;
Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
Tájékoztató a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 2013. évi tevékenységéről;
Tájékoztató a kamarai törvénymódosítás végrehajtásával kapcsolatos feladatokról;
Tájékoztató a külgazdasági és innovációs projektek 2014. évi folytatásáról;
Kézművesség a XXI. században, fesztivál koncepció;
Az MKIK főtitkára munkaszerződésének módosítása (2014. évi bérfejlesztés);

Március 6.
1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
2. Tájékoztató az MKIK és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ügyvezetőségei közötti
megbeszélésről;
3. Konzultáció a kamarai tagdíjak behajtása területén kialakult helyzetről;
4. Beszámoló az MKIK 2013. évi szakmai tevékenységéről;
5. Javaslat a Magyarországon bejegyzendő vegyeskamarákban való MKIK részvétel és a
kamarai névhasználathoz történő hozzájárulás feltételeire;
6. Javaslat a békéltető testületek 2014. évi költségvetési támogatásának felosztására;
7. Kitüntetések (javaslat Mercur Díjra, illetve állami kitüntetésre való felterjesztésre);
Április 14.
Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
Beszámoló az MKIK 2013. évi szakmai tevékenységéről;
Az MKIK XXXI. Küldöttgyűlésének összehívása és tárgysorozatának jóváhagyása;
Az MKIK Alapszabályának módosítása;
Az MKIK Szakképzési Önkormányzati Szabályzatának módosítása;
Az MKIK Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatának módosítása;
Tájékoztató a felsőoktatás átalakítását célzó kamarai munkáról;
Beszámoló az MKIK 2013. évi gazdálkodásáról;
Az MKIK javaslatai az új kormánynak a gazdaság fejlesztését szolgáló
intézkedésekre;
10. Kitüntetési javaslatok;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Május 8.
1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
2. Javaslat az MKIK részére 2014. évben fizetendő tagdíj mértékére és a tagdíjfizetés
eljárási rendjére
3. Az MKIK 2014. évi költségvetése;
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4. Javaslat az MKIK mellett működő Választottbíróság választottbírói névjegyzékének
megújítására;
5. Javaslatok a kamarai rendszer továbbfejlesztésére
Szeptember 19.
Javaslat az MKIK Elnöksége 2014. II. félévi munkatervére;
Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
Tájékoztató a kamarai regisztráció és kamarai hozzájárulás fizetés helyzetéről;
Javaslat a regisztrált vállalkozások részére nyújtandó térítésmentes szolgáltatások
bővítésére;
5. Beszámoló az MKIK 2014. I. félévi gazdálkodásáról;
1.
2.
3.
4.

Október 27.
1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
2. Javaslat az MKIK ügyintéző szervezete Szervezeti- és Működési Szabályzatának
módosítására;
3. Az MKIK mellett működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv Szervezeti- és
Működési Szabályzata;
November 25.
Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara külgazdasági stratégiája;
Innováció, együttműködés, versenyképesség;
Javaslat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2015. évi szakképzési feladatainak
ellátására vonatkozó pályázati program koncepciójára;
5. Tájékoztató a GINOP 3.2.1/A keretében megvalósítandó, a kkv-k infokommunikációs
motivációját növelő szemléletformáló és kompetenciafejlesztő programról;
6. Javaslat az MKIK 2014. évi költségvetésének módosítására;
7. Kitüntetési javaslat;
1.
2.
3.
4.

December 18.
1.
2.
3.
4.
5.

Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai eseményeiről;
Beszámoló az MKIK kollégiumainak 2014. évi tevékenységéről;
Beszámoló az az MKIK kétoldalú tagozatainak 2014. évi tevékenységéről;
Beszámoló a vegyeskamarák 2014. évi tevékenységéről;
Javaslat az MKIK 2015. évi előzetes költségvetésére;
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8.sz. melléklet

Az MKIK 2014. évben megjelentetett kiadványai



VB Eljárási Szabályzat



MKIK Küldöttgyűlési anyagok



MKIK Jogi Füzetek



MKIK Évkönyv 2013.



Üzleti 7 c. újság
(SZKTV, tanulószerződési, EuroSkills, szakképzési és TSZSZ tematikus
különszámok)



Üzleti7 c. újság melléklete – Adó- és TB Tanácsadó 2015.



Hatósági Engedélyhez és Bejelentéshez Kötött Tevékenységek Jegyzéke



TSZSZ ismertető



Hungary 2014 – leporelló – angol, orosz, kínai és arab, német



Vállalkozási feltételek Németországban és Ausztriában 2015



Kézikönyv a Komplex Szakmai Vizsgák Szervezéséhez



Gyakorlati képzés tanulószerződéssel és együttműködési megállapodással a
munka világába



A felnőttképzés új szabályozása - felnőttképzési kézikönyv



Az MFKB-k feladatai és tevékenysége – 2014.



Szakma Sztár Fesztivál 2014 (DVD)



EuroSkills Budapest 2018 pályázati kiadvány



EuroSkills Budapest 2018 pályázati film



EuroSkills Lille 2014 DVD
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