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Az elmúlt időszakban egyre több szó esik a ma-
gyar gazdaság kiemelkedő teljesítményéről, 
hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Míg 

2010-ben a válság okozta nehézségekről – túlzott  el-
adósodott ság, ikerdefi cit, magas munkanélküliség – 
szóltak a hírek, addig mára a gazdasági növekedésről, a 
társadalmi fejlődésről, a növekvő bérekről, a stabil 
gazdaságpolitikáról és a versenyképesség javulásáról 
hallhatunk. Ezen időszakban kimagasló munkát láthat-
tunk a hazai piac szereplőitől, háztartási, vállalati és 
kormányzati szinten egyaránt. A kemény munka, a 
határozott  és megalapozott  mikro- és makrogazdasági 
koncepciók mára beértek, amelynek pozitív hatásai 
mind a társadalomban, mind a gazdaságban érezhetők. 

Természetesen nem mondhatjuk, hogy hátradől-
hetünk, hiszen a világ ezen szűk egy évtizedben is je-
lentős változásokon ment keresztül, amely hazánkat is 
komoly kihívások elé állított a, állítja, amelyek részben 
jelenleg még potenciális válaszokra várnak. Nap jaink-
ban egy olyan komplex digitális átalakulásnak lehe-
tünk szemtanúi, amely alapjaiban véve változtatja meg 
mindennapjainkat. Ezen átalakulás az üzleti életben is 
jelen van, így a vállalatoknak mára még komolyabban 
szükséges fi gyelembe venniük az aktív-stratégiaalko-
tást, a pro-aktivitást, a folyamatos elemzést, hiszen 
csak azok a vállalkozások maradhatnak versenyben, 
amelyek nem maradnak le ebben a digitális átalakulás-
ban. Ahhoz azonban, hogy képesek legyenek változ-
tatni, új stratégiákkal, új üzleti modellekkel, új termé-
kekkel és/vagy szolgáltatásokkal kell jelen lenniük a 
piacon, új, naprakész tudásra, nyitott  gondolkodás-
módra van szükség – mindezt pedig az oktatás és ta-
nulás révén érhetik el a vállalko zások. 

Nemzetközi szinten kitekintve látható, hogy azok a 
nemzetgazdaságok a legversenyképesebbek, amelyek 
tudással, innovációval, magas hozzáadott  értékkel ver-
senyeznek. Mindez arra ösztönöz bennünket, hogy a 
hazai gazdaság rövid időn belül minél nagyobb mér-
tékben álljon át a tudásalapú gazdaságra, azaz mi is a 
magyar kreativitással, a magyar ötletekkel, a világszin-
ten is elismert oktatással és az így megszerezhető tu-
dással versenyezzünk. Ez a folyamat pedig együtt  kell, 
hogy járjon a fenntartható társadalmi és gazdasági 

fejlődés feltételeinek megteremtésével. A fenntartható 
fejlődés alapelemeinek olyan tényezők tekinthetők, 
mint az évek óta jelen lévő politikai stabilitás, a gazda-
ságpolitika mindenkori – külső és belső környezeti 
feltételekhez, változásokhoz legjobban alkalmazkodó 
– fi nomhangolása, a termelékenység és a hatékonyság 
javítása, a bérek emelkedésének folyamatos biztosítá-
sa, és a hazai értékek mindenkori szem előtt  tartása, a 
beruházások növelése. 

A kamara 2018-ban is aktív részese volt a gazdaság-
politika alakításának, a magyar gazdaság versenyké-
pessége javításának, a támogató üzleti környezet fej-
lesztésének – közteherviselés, gazdaságfehérítés, ad-
minisztrációs tehercsökkentés, vállalkozásfi nanszíro-
zás, Euró pai Uniós források felhasználása. Szerep-
vállalásunk a szakképzésben, a felsőoktatásban és a 
felnőtt képzésben tovább erősödött . Kiemelt célként 
fogalmazzuk meg az élethosszon át tartó tanulás előse-
gítését, ösztönzését. Mindezt igazolja a kamara által 
évek óta szervezett  rendkívül népszerű Szakma Sztár 
Fesztivál, amelyet 2018-ban 43 szakképesítésben hir-
dett ünk meg. A versenyen minden eddiginél több, or-
szágosan 7032 diák vett  részt. Az év legnagyobb ese-
ménye a 28 ország, 37 szakma, 525 versenyzőjét felvo-
nultató szakmák Európa-bajnoksága, a EuroSkills Bu-
dapest 2018 verseny volt, amelyen a magyarok 3 
arany, 3 ezüst, 3 bronz és 9 kiválósági érmet nyertek. 
A kiváló magyar szereplés azt mutatja, hogy Magyar-
ország megfelelő szakemberekkel rendelkezik a ha-
gyományos, illetve a legmodernebb tudást igénylő, új 
szakmákban egyaránt. 

ELNÖKI KÖSZÖNTŐ
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2016-ban indított uk útjára a KKV-k digitális felzár-
kóztatását támogató projektet, a Modern Vállalkozások 
Programját, amelynek keretében mindeddig mintegy 
14 000 vállalkozást sikerült bevonni, már több mint 
6300 cég kapott  „Digitálisan Felkészült Vállalkozás" 
minősítést. Mindemellett  2018-ban kezdetét vett e az 
Országos Vállalkozói Mentorprogram, amely kereté-
ben elsődleges célként fogalmazódott  meg a KKV-k 
versenyképességének, hatékonyságának növelése. 

A jövőre nézve a kamara kiemelten fontos feladatá-
nak tekinti az innovációs készség és képesség fejleszté-
sét, ennek érdekében a KKV-szektor teljes spektrumá-
val, a lehető legszélesebb körben szeretnénk együtt mű-
ködni. A magyar gazdaság társadalmi és gazdasági nö-
vekedését alapvetően a hazai tulajdonú KKV-k körében 
látjuk, szerves együtt működésben a nálunk befektető 

és munkakultúrát fejlesztő nemzetközi cégekkel. Ezért 
kulcsfontosságú, hogy megismerjük mindegyikük igé-
nyeit, amelyekre potenciális javaslatokat dolgozunk ki. 
A versenyképesség egyik további záloga az exportpia-
con is megjelenni képes termékek és/vagy szolgáltatá-
sok, így nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül az exportösz-
tönzést, illetve a globális értékláncokba való magas 
szintű integrálódás képességét. 

Stratégia céljaink között  a jövőben is szerepel a kor-
mány és a gazdaság között i kamarai hídszerep megerő-
sítése.

        Dr. Parragh László
             MKIK elnök
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A kamara legfőbb szerve a területi kereskedelmi és 
iparkamarák választott  küldött eiből álló KÜLDÖTT-
GYŰLÉS. A kamara küldött gyűlésének létszáma 199 fő. 
A küldött gyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik töb-
bek között  a kamara Alapszabályának és más önkor-
mányzati szabályzatának és az etikai szabályzatának 
megalkotása és módosítása, a kamara elnökének, alel-
nökeinek, az Elnökség, valamint az Ellenőrző és az 
Etikai Bizott ság tagjainak megválasztása és visszahívása.

A kamarát az ELNÖK önállóan képviseli, a kamara 
nevében jogokat szerezhet, kötelezett ségeket vállalhat. 
Az elnök megbízatása 4 évre szól és újraválasztható.

Az ELNÖKSÉG a kamara egyeztető, döntés-előké-
szítő és irányító testületi szerve. Feladata a kamarapoli-
tikai, stratégiaalkotó, koordinációs tevékenység ellátása, 
döntés a kamara nemzetközi szervezetbe történő belé-
péséről, illetve a nemzetközi szervezetben fennálló tag-
ságának megszüntetéséről, továbbá a kamara működé-
sének irányítása a küldött gyűlések között i időszakok-
ban, a küldött gyűlés határozatainak megfelelően. Az 
MKIK Elnöksége 40 főből álló testületi szerv.

A kamarára háruló feladatok eredményes megol-
dása, egyeztetett  álláspont kialakítása és hatékony ér-
vényesítésének biztosítása érdekében az Elnökség 
EL NÖK SÉGI KOLLÉGIUMOKAT és munkabizott -

ságokat alakíthat. E kollégiumok és bizott ságok egy-
sé ges működési, ügyrendi szabályait az Elnökség ügy-
rendje tartalmazza.

A küldött gyűlés 7 tagú ELLENŐRZŐ BIZOTT SÁ-
GOT választ. Az Ellenőrző Bizott ság vizsgálja, hogy a 
kamara tevékenysége, gazdálkodása megfelel-e a jogsza-
bályoknak, a kamara Alapszabályának és más önkor-
mányzati szabályzatainak. Az Ellenőrző Bizott ság vizs-
gálja a gazdálkodás célszerűségét is.

A küldött gyűlés 23 tagú ETIKAI BIZOTTSÁGOT 
választ. Az Etikai Bizott ság tagjai a területi kereskedel-
mi és iparkamarák etikai bizott sági elnökei, akik saját 
soraikból választják meg a bizott ság elnökét, általános 
alelnökét és alelnökeit. A kamara az Etikai Bizott ság 
útján kidolgozza és folyamatosan karbantartja, szükség 
esetén a Versenyhivatallal egyeztetve értelmezi a tisztes-
séges piaci magatartásra vonatkozó etikai szabályokat. 
A kamara tisztségviselői az Etikai Bizott ság tevékenysé-
gében – szükség szerint – közreműködnek.

A FŐTITKÁR a kamara ügyintéző szervezetének 
vezetője. A főtitkár gyakorolja a kamara ügyintéző szer-
vezetében dolgozó munkavállalók felett i munkáltatói 
jogokat és vezeti a titkári értekezletet. A főtitkár bizto-
sítja a kamara önkormányzat szerveit, elnökségi kollégi-
umait, és egyéb szervei működésének feltételeit.

AZ MKIK SZERVEZETE

I. fejezet
Az MKIK szervezete

1. Szervezeti felépítés

Az MKIK Elnöksége
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El nök
Dr. Parragh Lász ló

a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke

Ál ta lá nos alel nök
Miklóssy Fe renc

 a Hajdú-Bihar Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara elnöke

Bihall Ta más
 oktatási- és képzési ügyekért 

felelős alelnök, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Fasimon Sándor
  nemzetközi ügyekért 

felelős alelnök 
(az INA d.d. igazgatóságának 

elnöke 2018. július 01-től)

Horváth Vilmos
turizmusért felelős alelnök, 
a Soproni Kereskedelmi és 

Iparkamara elnöke

Krisán László 
EU-forrásokkal kapcsolatos 

ügyekért felelős alelnök, 
(a Budapesti Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke 2018. május 31-ig)

Nemesi Pál
építőipari és közbeszerzési 

ügyekért felelős alelnök, 
a Csongrád Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara elnöke

Gaál József
iparfejlesztésért és innovációért 

felelős alelnök, 
a Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

2. Az MKIK Ügyvezetősége, Elnöksége

Dr. Markovszky György
a Veszprém Megyei 

Keres kedelmi és Ipar kamara 
elnöke

Főtit kár
Dunai Péter

a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara főtitkára

Fekete Balázs
kézműipari alelnök 

(a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara kézműipari alelnöke 

2018. május 31-ig)

Alel nö kök
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Elnökségi tagok

Dr. Balog Ádám
nagyvállalati elnökségi tag, 

az MKB Bank Zrt. 
vezérigazgatója

Dienes Zoltán
nagyvállalati elnökségi tag, 

a CBA Újhegy Kft . Felügyelő 
Bizott ságának elnöke

Dr. Fischer Sándor
a Tolna Megyei 
Kereskedelmi és 

Iparkamara elnöke

Kovács Vince
a Vas Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara elnöke

Csányi Att ila
nagyvállalati elnökségi tag, 

a Bonafarm Zrt. 
vezérigazgatója

Csiba Péter
nagyvállalati elnökségi tag

2018. augusztusig az MVM Zrt. 
igazgatóság elnöke, 

2018. augusztustól a Déli 
Áramlatok Zrt. vezérigazgatója

Koji László
nagyvállalati elnökségi tag, 

az Építési Vállalkozók 
Országos Szakszövet-

ségének (ÉVOSZ) elnöke

Králik Gyula
a Dunaújvárosi 

Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke

Martin A. Dale
nagyvállalati elnökségi tag, 

a Siemens Zrt. 
elnök-vezérigazgatója

Mazzag Ferenc
a Zala Megyei 

Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke

Dr. Niklai Ákos 
nagyvállalati elnökségi tag, 

a Magyar Szállodák és Étt ermek 
Szövetségének elnöke

Dr. Bánhidy Péter
a Heves Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke

Kovács J. Att ila
kézműipari elnökségi tag, 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 

kézműipari alelnöke

Ojtó Lajos
kézműipari elnökségi tag, 
a Somogyi Kereskedelmi 
és Iparkamara kézműipari 

alelnöke

Pekó László
a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara elnöke

Dr. Orosz Tivadar
a Békés Megyei 
Kereskedelmi és 

Iparkamara elnöke



Pintér-Péntek Imre
a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke

Piri József
kézműipari elnökségi tag, 

a Vas Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara kézműipari alelnöke

Radetzky Jenő 
a Fejér Megyei 

Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke

Dr. Polay József
a Nagykanizsai 

Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke

Radics László
kézműipari elnökségi tag, 

a Hajdú-Bihar Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 

kézműipari alelnöke

Dr. Síkfői Tamás
a Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és 

Iparkamara elnöke

Prof. Dr. Szabó Gábor 
nagyvállalati elnökségi tag, 

akadémikus, a Szegedi 
Tudományegyetem rektora

Dr. Szerencsés László
a Komárom-Esztergom 

Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke

Tasi László
kézműipari elnökségi tag, 

a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 

kézműipari alelnöke

Varga József 
a Somogyi Kereskedelmi 

és Iparkamara elnöke

Dr. Sziráki András
a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara elnöke

Dr. Tordai Péter
a Nógrád Megyei 
Kereskedelmi és 

Iparkamara elnöke

Dr. Vereczkey Zoltán
a Pest Megyei és Érd Megyei 
Jogú Városi Kereskedelmi és 

Iparkamara elnöke

Elnökségi tagok

Rabóczky Jánosné
kézműipari elnökségi tag, 

a Komárom-Esztergom Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 

kézműipari alelnöke

8
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3. Az MKIK Ellenőrző 
Bizottsága

ELNÖK – Dr. Holló István
Észak-magyarországi régió 
Heves Megyei KIK
ALELNÖK
Kovács Ágnes
Közép-magyarországi régió 
Pest Megyei KIK
BIZOTT SÁGI TAGOK
Berdó Zsuzsanna
Észak-alföldi régió
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KIK
Dr. Csugány Ibolya
Dél-dunántúli régió
Somogyi KIK
Györeiné Zsoldos Edina
Nyugat-dunántúli régió
Zala Megyei KIK
Musulin Miklós
Dél-alföldi régió
Békés Megyei KIK
Németh Ágnes
Közép-dunántúli régió
Veszprém Megyei KIK

4. Az MKIK Etikai 
Bizottsága

ELNÖK – Hargitai Zoltán
Budapesti KIK
ÁLT. ALELNÖK – Vági Péter
Komárom-Esztergom Megyei KIK
ALELNÖK – Héjja János
Bács-Kiskun Megyei KIK
ALELNÖK – Regősné Gali Margit
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú 
Városi KIK
ALELNÖK – Vereczkei Pál
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KIK
TITKÁR – Dr. Tóta Krisztián 
MKIK

TAGOK
Ficzere Ferenc
Békés Megyei KIK
Vinnai János
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KIK
Knyur Géza
Csongrád Megyei KIK
Szabó Gyula
Dunaújvárosi KIK
Kelemen Csaba
Fejér Megyei KIK
Török József Bálint
Győr-Moson-Sopron Megyei KIK
Dr. Varga Sándor
Hajdú-Bihar Megyei KIK

Bányainé Micski Marianna
Heves Megyei KIK
Lipóczki János
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KIK
Beke Miklós
Nagykanizsai KIK
Győri Mátyás
Nógrád Megyei KIK
Dr. Horváth Csaba
Pécs-Baranyai KIK
Albertus József
Somogyi KIK
Dubekné Varga Mária
Soproni KIK
Jakab Ede
Tolna Megyei KIK
Pezenhófer György
Vas Megyei KIK
Dr. Szűcs László
Veszprém Megyei KIK
Buzsáky Ferenc
Zala Megyei KIK

5. Az MKIK
küldöttgyűlésének tagjai

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara országos küldöttei

Gaál József
Dr. Edelényi András
Herczeg Antal
Kurdi Viktor 
Pálinkás László
Pintye László
Slonszki Att ila 
Sziráki Szilárd
Tasi László
Windheim József

Békés Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara országos küldöttei

Dr. Orosz Tivadar
Bődi János
Cseh Béla István
Erdélyi István
Majoros Béla
Szabó Géza
Vozár Márton

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
országos küldöttei

Bihall Tamás
Dr. Barkóczi István
Dr. Bágyi Pál
Derczó István
Kiss László
Kovács J. Att ila
Dr. Tomori Zoltán
Dr. Tóth László
Üszögh Lajos

Vass László
Vinnai János
Vécsi György

Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara országos küldöttei

Bornemisza Miklós 
Csapó György
Dienes Zoltán
Dorogi András
Drimál István
Erdődy Viktor
Fekete Balázs
Házi Zoltán
Hinora Bálint
Dr. Horváth György
Dr. Kiss Zoltán
Koji László
Kott  Ferenc
Kott  Zoltán
Nagy Elek 
Pap István
Dr. Parragh László
Páricsi Zoltán
Rév András
Sepsi Zsigmond
Dr. Szabó Krisztina
Szatmáry-Jähl Angéla
Szécsényi István
Dr. Vadász György

Csongrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara országos küldöttei

Nemesi Pál
Donáth Roland 
Fehér Éva 
ifj . Hajdú József 
Horváth István
Horváth János 
Jójárt Miklós 
Dr. Kőkuti Att ila 
Nagy Ferenc 
Palotás Sándor 
Pataki Andrea 
Török László

Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Kereskedelmi és Iparkamara 
országos küldöttei

Králik Gyula
Horváth Att ila
Kis Att ila
Vass Zoltán

Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara országos küldöttei

Radetzky Jenő
Belegrai Péter
Dávid Lajos
Dr. Karsai Béla
Puska József
Tóth István
Dr. Vári Kovács József 
Vértes Tibor
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Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
országos küldöttei

Pintér Péntek Imre 
Csalló Gábor 
Domonkos László 
Gede Zsolt 
Horváth Imre Tamásné 
Kató Aladár 
Müller Sándor
Szabó László
Varga Szabolcs
Vörös Gyula 

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara országos küldöttei

Miklóssy Ferenc
Dr. Ábrahám László
Béke Lászlóné
Máté Sándor
Orosz János
Radics László
Tóth Istvánné
Török István

Heves Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara országos küldöttei

Dr. Bánhidy Péter
Benedek Zsolt
Katrics Krisztina
Lados Tibor
Nagy Lajos
Orbán Gábor
Ócsai Lajos
Tóth Sándor
Zsámba Gézáné dr.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
országos küldöttei

Dr. Sziráki András
Bodnár János
Gaál Zoltán
Nagyné Horváth Katalin
Samu István 
Szatmári Zoltán

Komárom-Esztergom Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
országos küldöttei

Dr. Szerencsés László
Baráth Sándor
Bondor László
Gimesi Sándor
Kárpát Csaba
Rabócky Jánosné

Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara országos küldöttei

Dr.Polay József

Kurucz István
Nádasi Tamás

Nógrád Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara országos küldöttei

Dr. Tordai Péter
Bagyin Pál
Melihercsik János
Szarvas Sándorné
Varga Béla

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú
Városi Kereskedelmi és Iparkamara
országos küldöttei

Dr. Vereczkey Zoltán
Dr. Barhács Anna
Csiba Péter
Décsi Endréné
Gyovai János
Kárpáti György
Kissné Kászon Gabriella
Dr. Kupcsokné Polyák Ágnes Antónia
Dr. Lami Mária
Dr. Magoss György
Dr. Oláh András
Schneider Ferenc
Solti Ferenc
Szoboszlai István
Szujó Lajos
Dr. Zámbó Ákos

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és 
Iparkamara országos küldöttei

Dr. Síkfői Tamás
Arnold Antal
Bartos Sándor
Herbály István
Huppert László
Dr. Kállai Sándor
Dr. Kéri István
Dr. Kresz Erika
Lakics Péter
Treszner János
Várszegi Gyula 

Somogyi Kereskedelmi
és Iparkamara országos küldöttei

Varga József
Dr. Gulyás Árpád
Lengyel János
Ojtó Lajos
Rábai Erzsébet
Szabó Krisztián

Sopron Megyei Jogú Városi 
Kereskedelmi és Iparkamara 
országos küldöttei

Horváth Vilmos

Gréczi József
Hausmann József
Tóth Kálmán

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
országos küldöttei

Pekó László
Ambrus Lajos
Huray Gábor
Dr. Kissné Szabó Gabriella
Dr. Krámer Zoltán
Urbán Lajos
Vereczkei Pál

Tolna Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara országos küldöttei

Dr. Fischer Sándor
Dr. Beréti Zsolt
Cziczer János
Hámori Róbert
Huszár Tibor
Jakab Ede
Szűcs István
Topa Imre

Vas Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara 
országos küldöttei

Kovács Vince
Heckenast István
Piri József
Pócza Zsolt
Somogyi Miklósné

Veszprém Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara 
országos küldöttei

Dr. Markovszky György
Pápai Tamás
Tornai Tamás
Bogdán József
Szijártó Csaba
Csizmadia László
Pap Gyula
Neubauer Sándorné
Taferner Józsefné

Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara 
országos küldöttei

Mazzag Ferenc
Kiss Ferenc
Kovács Dezső
Németh Pál Levente
Dr. Szabó Antal
Takács Pál
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6. Az MKIK kollégiumai

Autó- és Gépipari 
Képzésfejlesztési Kollégium
Elnök: Dr. Parragh László
Titkár: Vörös-Gubicza Zsanett 

EU és Hazai Források Kollégiuma
Elnök: Krisán László
Titkár: Kompaktor Emília 
 (2018.09.30-ig)
              Szük Krisztina 
 (2018.10.01-től)

Élelmiszergazdasági Kollégium
Elnök: Csányi Att ila
Titkár: Szük Krisztina

Építésügyi Kollégium
Elnök: Nemesi Pál
Titkár: Ay János 
 (2018. 04. 03-ig)
 Szabóné Kovács Lívia
  (2018. 04. 03-tól)

Informatikai Kollégium
Elnök: Kott  Ferenc
Társelnök: Vinnai János
Titkár: Ay János 
 (2018. 04. 03-ig)

Ipari Kollégium
Elnök: Gaál József
Titkár: Vályiné Koós Ibolya

Kereskedelmi Kollégium
Elnök: Pekó László
Társelnök: Dienes Zoltán
Titkár: Szük Krisztina

Kézműipari Kollégium
Elnök: Fekete Balázs
Titkár: Majorosné Kovács Judit
 (2018. 07. 01-ig)
 Jernei Boglárka 
 (2018. 07. 09-től)

Kisvállalkozás-fejlesztési 
Kollégium
Elnök: Dr. Kiss Zoltán
Társelnök: Dr. Polay József
Titkár: Vályiné Koós Ibolya

Közlekedési és Logisztikai 
Kollégium
Elnök: Dr. Szeri István
Titkár: Vályiné Koós Ibolya

Kutatásfejlesztési és Innovációs 
Kollégium
Elnök: Prof. Dr. Szabó Gábor
Titkár: Kompaktor Emília 
 (2018. 09. 30-ig)
 Tóth Róbert 
 (2018. 11. 21-től)

Nemzetközi Kollégium
Elnök: Fasimon Sándor
Titkár: Dr. Tényiné Stark Mária

Oktatási és Szakképzési 
Kollégium
Elnök: Bihall Tamás
Társelnök: Fekete Balázs
Titkár: Vörös-Gubicza Zsanett 

Turisztikai Kollégium
Elnök: Horváth Vilmos
Titkár: Majorosné Kovács Judit 
 (2018. 07. 01-ig)
 Szük Krisztina 
 (2018. 07. 01-től)

Felsőoktatási Szakkolégium
Elnök: Bihall Tamás
Titkár: Vörös-Gubicza Zsanett  

7. Az MKIK vi szony la ti 
tagozatai

Afrika Tagozat
Elnök: Dr. Kiss Zoltán 
Alelnök: Kiss Gábor
Titkár: Babák Péter

ICC Magyar Tagozat
Elnök: Dunai Péter
Titkár:  Baki Magdolna

Közel-Kelet és Észak-Afrika 
Tagozat
Elnök: Miklóssy Ferenc
Alelnök: Riad Naboulsi
Titkár:  Babák Péter

Magyar–Horvát Tagozat
Elnök: Liszácz Mihály
Titkár:  Vámhidy Bianka

Magyar–Kazah Tagozat
Elnök: Fasimon Sándor
Alelnök: Németh János
Társelnök: Horváth László
Titkár: Leimeter Ilona 
 (2018. 09. 02-ig)
             Leimeter Katalin 
 (2018. 09. 03-tól)

Magyar–Kínai Tagozat
Elnök: Nádasi Tamás
Társelnök: Forintos Róbert
Titkár:  Végvári Kristóf 

Magyar-Mongol Tagozat
Elnök: Holbok Sándor
Alelnök: Fodor Lajos
Tiszteletbeli elnök: Dr. Nagy Róza
Titkár: Végvári Kristóf

Magyar-Német Tagozat
Elnök: Bódi László
Alelnök: Dr. Szeri István
Titkár: Béres László

Magyar-Orosz Tagozat
Elnök: Dr. Parragh László
Tiszteletbeli elnök: Tóth Imre
Titkár: Leimeter Ilona 
 (2018. 09. 02-ig)
             Leimeter Katalin 
 (2018. 09. 03-tól)

 
Magyar–Román Tagozat
Elnök: Dr. Orosz Tivadar 
Titkár: Rák János

Magyar–Szlovák Tagozat
Elnök: Dr. Tordai Péter
Titkár: Nyerges Andrea

Magyar–Szlovén Tagozat
Elnök: Balogh Géza  
Titkár: Fullérné Verger Renáta

Magyar–Török Tagozat
Elnök: Rév András
Alelnök: Kovács József
Titkár: Szekeres Anna

Nyugat–Balkáni Tagozat
Elnök: Galambos Att ila
Alelnök: Tóth Imre
Titkár:  Szekeres Anna
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8. Az MKIK által létrehozott 
vegyeskamarák

Magyar–Szerb Kereskedelmi és Ipar-
kamara – Mađarsko–srpska trgo vins-
ka i industrijska komora 
Elnök: Török György
Ügyvezető alelnök: Jójárt Miklós

Magyar–Szlovák Kereskedelmi és Ipar-
kamara – Slovensko-maďarská ob chod-
  ná a priemyselná Komora 
Elnök: Dr. Világi Oszkár
Társelnök: Dr. Kupcsok Lajos 
Titkárság: Takács Eszter

Magyar–Ukrán Kereskedelmi és Ipar-
kamara – Угорсько–Українська Тор-
гово-Промислова Палата 
Elnök: Gelb Sándor
Ügyvezető: Dr. Kota György

9. Az MKIK mellett 
szer vezett állandó 
Választott bíróság 

Elnöksége

Elnök
Dr. Burai-Kovács János – ügyvéd 
(Magyar Kereskedelmi és Iparkamara)

Elnökségi tagok
Dr. Sárközy Tamás D.Sc. – professor emeri-
tus (Budapesti Műszaki és Gazdaság tu-
do mányi Egyetem GTK Üzleti Jogi Tan-
szék), ügyvéd, az állam- és jogtudomány 
akadémiai doktora (Magyar Keres ke del-
mi és Iparkamara)

Dr. Szakál Róbert – ügyvéd, külkereskedel-
mi szakjogász (Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara)

Dr. Kara Pál – a MOL Csoport jogi igazga-
tója (Magyar Energetikai és Köz mű-sza-
bá lyozási Hivatal)

Dr. Bánáti János – ügyvéd, a Magyar Ügy-
védi Kamara elnöke, c. egyetemi tanár 
(PPKE, Büntetőeljárásjogi Tan szék) 
(Magyar Ügyvédi Kamara)

FŐTITKÁRI SZERVEZET

Dunai Péter 
főtitkár
Fekete Gabriella
főtitkári titkárságvezető
Tóth Krisztina
koordinációs referens, 
rendezvényfelelős
Linzenbold Katalin
elnöki titkárságvezető 
Nagy Ákos
gépkocsivezető
Bacsik Gábor
rendszergazda 
Varga János 
rendszergazda 
Szabóné Kovács Lívia 
építésügyi regisztrációs 
irodavezető 
Szabó Hajnalka
okmányhitelesítési iroda-
vezető

JOGI IGAZGATÓSÁG

Dr. Zemplényi Adrienne
igazgató
Dr. Korcsog Tamás
jogtanácsos, békéltető tes-
tületek
Dr. Tóta Krisztián
jogtanácsos, Etikai 
Bizott ság

NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG

Dr. Tényiné Stark Mária
igazgató
Pálmay Flóra
igazgatóhelyett es
Császárné Pier 
Krisztina
titkárságvezető
Babák Péter
Afrika Tagozat, Közel-Kelet 
és Észak-Afrika Tagozat titkára
Baki Magdolna
ICC Magyar Tagozat titkára
Béres László
Magyar-Német Tagozat 
titkára
Leimeter Katalin
Magyar-Kazah Tagozat, 
Magyar-Orosz Tagozat 
titkára
Szekeres Anna
Magyar-Török Tagozat, 
Nyugat-balkáni Tagozat 
titkára
Végvári Kristóf
Magyar-Kínai Tagozat, 
Magyar-Mongol Tagozat 
titkára

KÖZGAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

Vályiné Koós Ibolya
igazgatóhelyett es
Szük Krisztina
igazgatóhelyett es
Jernei Boglárka
irodavezető 
Tóth Róbert
közgazdász
Dr. Urbán Ágnes
közgazdász

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
Sipos Ágnes
igazgató
Horváth Gerda
pénzügyi -és számviteli 
osztályvezető
Zsolták Andrea Györgyi
bérszámfejtő, munkaügyi 
referens
Gerzsenyi Szilvia
gazdasági ügyintéző
Horváth-Eperjesi 
Katalin
pénzügyi asszisztens
Molnár-Csendom 
Bernadett 
projekt pénzügyi vezető
Sonkoly Noémi
bérszámfejtő, munkaügyi 
referens
Őz Gyula
gondnok

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG

Lukács Józsefné dr.
titkárságvezető
Borgulya Judit
ügyintéző
Kassayné Incze Borbála
ügyintéző

TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI 
SZAKÉRTŐ SZERV
Dr. Tarján Katalin
jogi előadó
Máté Melinda
asszisztens

OKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI 
IGAZGATÓSÁG
Vörös-Gubicza Zsanett 
igazgató
Baranyai Erika
asszisztens
Budavári Adrienn
versenyszervezési referens
Czipóth Mária
vizsgareferens
Csejtei Farkas Dorott ya
versenyszervezési referens

Csiszár Zsófi a
versenyszervezési koordinátor
Feczkó Tímea
gyakorlati oktatói referens
Fizikerné Kárpát Kinga
tanulószerződéses referens
Ferencz Csaba
tanulószerződéses referens
Gaborják Péter
asszisztens
Homonnay-Bukovenszki 
Orsolya
PR koordinátor
Kalmár Zsolt
versenyszervezési referens
Katzenberger Anikó
versenyszervezési referens
Keresztes Andrea 
Magdolna
titkárságvezető
Dr. Klész Tibor
osztályvezető, tanácsadó
Köpeczi Bócz Att ila
osztályvezető, 
MFKB tanácsadó
Kakusziné Körtvélyesi 
Anikó
képzési koordinátor
Majorosné Kovács Judit
képzési koordinátor
Mádai Henriett 
tanulószerződéses referens
Márkus Mária
osztályvezető
Mezi Melinda
mestervizsga referens
Modla Mónika Ildikó
asszisztens
Mudri Krisztina
pályaválasztási referens
Peller Krisztián
asszisztens
Seress Klaudia
versenyszervezési 
szakreferens
Sutka Rózsa
ISZIR referens
Szabó Bálint
vizsgareferens
Székely-Laczky 
Gabriella
tanácsos
Dr. Szomolányi Adrienn
szintvizsga referens
Torma Gabriella
felnőtt képzési referens
Tróbert Att ila
felnőtt képzési referens
Weiszenburger Dóra
versenyszervezési referens

10. Ügy in té ző szer ve zet (2018. december 31-i állapot)
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II. fejezet
Beszámolók

Beszámoló az MKIK 2018. évi 
szakmai tevékenységéről

Gazdasági környezet – makrogazdaság 2018
2018-ban a kormányzat azt a célt tűzte ki, hogy a fenn-
tartható fejlődés erősítése legyen a cél társadalmi és 
gazdasági aspektusból egyaránt és ennek eléréséhez le-
gyen meg a politikai stabilitás, a költségvetési fegyelem 
megőrzése, a hatékonyság növelése, a K+F+I rendszer 
megerősítése, a digitális tudás fejlesztése, a kkv-k feltő-
késítése, valamint a bérfelzárkóztatás. 

További célként fogalmazódott  meg olyan kapcsoló-
dó intézkedések meghozatala, amely a gazdaság fehérí-
tésével és az adminisztrációs terhek csökkenésével jár. 

Magyarország 2018-ban gyorsabb ütemű gazdasági 
növekedést produkált, mint az európai uniós átlag, a 
gazdaság teljesítménye az előző évhez képest 5%-kal 
emelkedett . A növekedésben továbbra is jelentős szere-
pe van a belföldi kereslet erősödésének, ebben egyaránt 
meghatározó a lakossági fogyasztás, amelyet a dinami-
kus reálbér-emelkedés támogat, valamint a beruházások 
bővülése. Az ipari termelés volumene 3,6%-kal volt na-
gyobb, mint az előző évben és rendkívül kedvezőnek 
tekinthető, hogy minden régióban nőtt  az előzőekhez 
képest. A kiskereskedelmi üzletek forgalma 6 %-kal nőtt  
az előző évhez képest. 

Javult a foglalkoztatás helyzete, a foglalkoztatott ak 
átlagos létszáma 4.497.000 fő, amely 56.000 fővel több 
mint egy évvel korábban, ezzel a 15-64 évesek foglal-
koztatási rátája 69,8%-ra emelkedett . Ezzel egyidejűleg 
az egész régióra jellemző az egyre súlyosbodó munka-
erőhiány, amelynek hatására a következő években is di-
namikus bérnövekedés várható. Fontos célkitűzés tehát, 
hogy a munkaerőhiányt a vállalatok ne csak béremelés-
sel próbálják enyhíteni, hanem a termelékenység növe-
lésével, amelynek nagyon fontos tényezői a digitalizáció 
és robotizáció. 

2018-ban a brutt ó és a kedvezmények nélkül számí-
tott  nett ó átlagkereset egyaránt 11.3 %-kal nőtt  az előző 
év azonos időszakához képest. A kormány és a munka-
adói, illetve munkavállalói oldal képviselői kétéves bér-
megállapodást fogadtak el, amely a következő évre 8 
%-os béremelést irányoz elő, amelynek hatására a mini-
málbér brutt ó összege 149.000 Ft-ra, a garantált bérmi-
nimum brutt ó összege pedig 195.000 Ft-ra nőtt . A fo-
gyasztói árak átlagosan 2,8%-kal emelkedtek. 

2018-ban a kivitel értéke 104,9 milliárd euró (33.419 
milliárd Ft), a behozatalé 99,3 milliárd euró (31.654 
milliárd Ft) volt, amely azt jelenti, hogy a kivitel volu-
mene 4,2 %-kal, a behozatalé pedig 6,3%-kal emelke-
dett , így a külkereskedelmi mérleg 2,5 milliárd euróval 
csökkent és 5,6 milliárd eurót tett  ki. 

2018-ban a teljes vállalati hitelállomány – az MNB 
által évek óta változatlanul tartott  0,9%-os jegybanki 
alapkamat mellett  – mintegy 14%-kal, a kkv-szegmens 
hitelállománya közel 12%-kal bővült. 

Gazdaságfejlesztés – érdekérvényesítés
Az MKIK-nak 2018-ban is lehetősége volt arra, hogy 
javaslatot tegyen az adórendszer módosítására, egysze-
rűsítésére és ennek keretében a következő jelentősebb 
javaslatokat fogalmazta meg:
• Javasolta az ÁFA alanyi mentes értékhatárának 12 

millió Ft-ra történő megemelését, amelyet a kor-
mányzat el is fogadott ;

• Támogatt a az elektronikus számlázási rendszer köte-
lező használatának a bevezetését és ezzel kapcsolat-
ban javasolta, hogy a legkisebb vállalkozások számá-
ra a NAV biztosítson egy ingyenes számlázó progra-
mot, amelynek használatával mentesülhetnének az 
adatszolgáltatás alól;

• Több javaslatot fogalmazott  meg, elsősorban a turiz-
mus és élelmiszergazdaság területén a kedvezményes 
ÁFA-körbe sorolandó termékek és szolgáltatások 
vonatkozásában;

• Vállalkozói jelzések alapján kezdeményezte egy-egy 
konkrét adózást érintő jogszabályi anomália, illetve 
értelmezési nehézséget okozó probléma azonosítá-
sát, az annak megoldására vonatkozó javaslatt al;

• Szorgalmazta az adózói adminisztrációs terhek, vala-
mint az adó- és vámhatósági adminisztráció csökken-
tését, továbbá az adómorál erősítését célzó javasla-
tokat.
Az MKIK támogatt a a közbeszerzési rendszer elekt-

ronikus platformon történő működésének megvalósítá-
sát és ennek ismertetésére a területi kamarák segítségé-
vel országjárás keretében megszervezett  gyakorlati tájé-
koztatókkal népszerűsített e a tudnivalókat;

Számos ágazat vonatkozásában (turizmus, élelmi-
szeripar, kereskedelem stb.) az MKIK keretében műkö-
dő kollégiumok fogalmaztak meg konkrét javaslatokat, 
amelyeket továbbított unk az államigazgatás döntésho-
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zói felé. Az MKIK keretében működő kollégiumok te-
vékenységét részletesen bemutató beszámolókat az 
MKIK 2018. évi tevékenységéről szóló Évkönyv tartal-
mazza;

Az MKIK 2018-ban is megszervezte széles vállalko-
zói részvétellel Gazdasági Évnyitóját, amelynek kereté-
ben a miniszterelnök, a pénzügyminiszter, illetve a 
Magyar Nemzeti Bank elnöke ismertett ék a gazdaság 
fejlesztésére, illetve a fenntartható gazdasági növekedés 
biztosítására vonatkozó kormányzati, illetve jegybanki 
elképzeléseket;

Az uniós források felhasználásával kapcsolatban az 
MKIK folyamatosan javasolta, hogy a GINOP forrásai-
nak átcsoportosításával jelentősebben növekedjenek a 
termelékenység növelését elősegítő, a technológiafej-
lesztést, a korszerű eszközök, gépek beszerzését támo-
gató pályázati felhívásokra jutó keretösszegek. 

A vállalkozás fi nanszírozás területén a Széchenyi 
Kártya Program rendkívül sikeresen folytatódott  és je-
lentős mértékű növekedést ért el az előző évhez képest. 
2018-ban a befogadott  igénylések száma 23.611, a létre-
jött  hitelügyletek száma 21.267, míg az összes kihelye-
zett  hitelállomány 260,07 milliárd Ft volt. Továbbra is 
dinamikusan nőtt  az Agrár Széchenyi Kártya kihelyezé-
se, a közel 6.000 db kihelyezett  hitel állománya megha-
ladta a 66,5 milliárd Ft-ot. 

A Magyar Kézműves Remek pályázaton 2018-ban 
128 pályázóból 47-en részesültek Magyar Kézműves 
Remek díjban. A pályázat ünnepélyes díjátadó rendez-
vényére 2018-ban a Hungexpo területén a Euroskills 
2018. európai szakmunkás verseny kísérő rendezvénye-
ként került sor. 

2018-ban az országgyűlési választásokat követően új 
kormányzati struktúra jött  létre, amely olyan értelem-
ben kedvezően befolyásolta a kamarai rendszer és a 
kormányzat kapcsolatát és együtt működését, hogy zö-
mében az újonnan megalakult Innovációs és Tech noló-
giai Minisztérium hatáskörébe kerültek mindazok az 
ügyek, amelyek a gazdaságfejlesztés szempontjából a 
vállalkozói közösség számára a legfontosabbak. Így 
olyan meghatározó területeken, mint az Ipar 4.0, a digi-
ta lizáció, a szakképzés és felnőtt képzés és más területek 
vonatkozásában is újfajta, magasabb minőségű szintű 
együtt működési lehetőségek nyíltak meg a kamarai 
rendszer számára. 

Az országgyűlési választások előtt  az MKIK a mi-
niszterelnöktől felkérést kapott , hogy fogalmazza meg 
javaslatait a következő négyéves ciklus kormányprog-
ramjához kapcsolódóan, elsősorban a fenntartható gaz-
dasági növekedés és ehhez kapcsolódóan kiemelten a 
szakképzés és felnőtt képzés, valamint a gazdaság, a vál-
lalkozások digitalizációja területén. Az MKIK az ennek 
keretében kidolgozott  javaslatcsomagot az új kormány 
létrejött ét követően eljutt att a a miniszterelnök, illetve a 

kijelölt kormánytagok részére. A program tömörített  
változata megjelent az MKIK 2018. évi tevékenységét 
bemutató Évkönyvben. 

Szakképzés, felnőtt képzés, felsőoktatás
2018-ban a tanulószerződések száma tovább nőtt , meg-
haladta az 55.000-et. A szintvizsga program keretében 
1772 szintvizsga csoportban 16.323 fő szintvizsgájának 
megszervezésére került sor. A szakmai vizsgadelegálá-
sok keretében 15.742 komplex szakmai vizsgára történt 
vizsgadelegálás a területi kamarák részéről.

A gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése keretében 
2018-ban 7935 képzőhely ellenőrzésére került sor, ame-
lyekben a vendéglátás, a kereskedelem és a gépészet 
szakmacsoportok képviseltett ék magukat a legmagasabb 
számban. A lebonyolított  ellenőrzések 53%-a köz tes el-
lenőrzésként zajlott  le, amely a képzés színvonalának, 
minősége felügyeletét célozta. Különös hangsúlyt ka-
pott  az ellenőrzések során a gyakorlati oktatókkal szem-
ben támasztott  új feltételek vizsgálata, ehhez kapcsoló-
dóan a kamarai gyakorlati oktatói vizsga ismer tetése és a 
tanulói jutt atások betartásának nyomon követése. 

A kamarai pályaorientációs hálózatban 2018-ban a 
területi kamarák 5.100 eseményt szerveztek, több mint 
25.000 fő részvételével. Ezen felül a pályaválasztás előtt  
álló gyerekek számára a legmodernebb technológia fel-
használásával kifejlesztésre került egy olyan virtuális 
szimulátor, amely játékos formában nyújt betekintést 
négy szakmaterület világába. Ez a virtuális élmény a 
szakmavilág road show keretében 29 helyszínen, 35 
napon át, közel 8500 gyermek számára volt elérhető egy 
erre a célra kialakított  speciális kamion segítségével. 
A  szülők megszólítására a hagyományos nyomtatott  
megjelenések mellett  rádió hirdetésekben és online 
hirdetésekben is megjelent a kamara üzenete a szakma-
választás fontosságáról. 

Az MKIK-ban a mesterképzés és vizsgáztatás felada-
taihoz kapcsolódóan 2018. I. felében az előkészítő 
munkálatokat követően kialakult a mestervizsga bizott -
ság elnöki pályázat, lezajlott  a pályáztatás, kiválasztásra 
kerültek a szakértők és megszervezték felkészítésüket. 
Elkészültek a szükséges alapdokumentációk, megtör-
tént a mestervizsga követelmények átdolgoztatása és a 
mestervizsgára felkészítő oktatási jegyzetek kidolgozá-
sa. Új feladatként jelent meg ehhez kapcsolódóan 2018-
ban a kamarai gyakorlati oktatói képzési- és vizsgarend-
szer kialakítása.

A megyei fejlesztési és képzési bizott ságok elkészí-
tett ék a 2019/2020. tanévre vonatkozó szakmaszerke-
zeti javaslataikat. A 2017 decemberében jóváhagyott  
törvénymódosítás lehetővé tett e az ágazati készségtaná-
csok rendszerének kialakítását, amelyek működtetése 
az MKIK feladata. Az ÁKT-k létrehozásának alapvető 
célja az, hogy közelítsék a munkaerő-piaci és munka-
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adói igényeket és a képzési kínálatot a képzési tartalmak 
meghatározásával, ezáltal a ma jellemzően kínálatvezé-
relt képzési rendszerek keresletvezéreltt é váljanak. Az 
év során 18 ágazati készségtanács alakult meg, 266 vál-
lalkozás bevonásával. 

A Szakma Sztár Fesztivál keretében 2018-ban 43 
szakképesítésben kerültek a versenyek megszervezésre 
a nappali tagozaton végzős szakiskolai és szakközépis-
kolai tanulók számára. Az országos szakmai versenye-
ken 7032 fő vett  részt 367 oktatási intézményből, a bu-
dapesti döntőn 108 iskolából 236 diák vett  részt, és a 
rendezvényt közel 15.000-en látogatt ák meg. 

Kiemelkedő esemény volt a 2018 szeptemberében 
ha zánkban megszervezett  európa bajnokság, a EuroSkills 
2018. A versenyen 28 országból, 37 szakmában 525 ver-
senyző vett  részt, amelyet több mint 85.000, zömében 
pályaválasztás előtt  álló fi atal tekinthetett  meg. Kísérő 
rendezvényekként kiállítás, konferencia és más szakmai 
rendezvény megszervezésére is sor került. A ma gyar csa-
pat versenyzői 27 szakmában indultak, ebből 17-en értek 
el helyezést, 3 arany, 3 ezüst, és 3 bronzérem mellett  8 
kiválósági érmet is nyertek. Európa legjobbjai lett ek a 
magyar fi atalok a bútorasztalos, az épületasztalos és a 
mechatronika szakmában. A versenyt több mint 100 
szponzor és partner támogatt a, elsősorban a versenyzés-
hez szükséges eszközökkel és alapanyagokkal, mintegy 2 
milliárd Ft értékben. 

A felnőtt képzési feladatok területén 2018-ban is a 
beérkező szakmai programkövetelmény javaslatok meg-
vitatása és az azokkal kapcsolatos döntéshozatal volt a 
fő feladat a programbizott ság számára, amely 10 ülést 
tartott  és összesen 246 döntést hozott . Az MKIK közhi-
teles nyilvántartásában 2018 végén 204 szakmai prog-
ramkövetelmény és 612 fő programszakértő szerepelt. 
A felsőoktatás területén az MKIK 2018-ban is részt vett  
a Duális Képzési Tanács, a Felsőoktatási Tervezési Tes-
tület és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bi zott ság 
munkájában. 

Külgazdasági tevékenység
Az MKIK külgazdasági tevékenysége keretében – a teljes 
kamarai hálózatot is beleértve – 420 külgazdasági vonat-
kozású kamarai rendezvény megszervezésére került sor, 
amelyeken közel 10.000 vállalkozás vett  részt, így to-
vábbra is elmondható, hogy a kamarai hálózat az egyik 
legaktívabb szervezet a kereskedelemfejlesztés területén. 

2018-ban is megszervezésre került az immár hagyo-
mányosnak mondható Külgazdasági Évnyitó, amelynek 
keretében a külgazdaság irányításáért és szervezéséért 
felelős intézmények adtak tájékoztatást az aktuális kül-
gazdasági célokról és folyamatokról. Magyarországi 
programja során az MKIK-ba látogatott  több ország 
kormányzati vezetője, az ausztrál külügyminiszter és 
gazdasági miniszter, valamint a német szövetségi inno-

vációs miniszterhelyett es. Kormányzati felkérésre a kor-
mányzati rendezvényekhez kapcsolódóan üzletember 
delegációt szerveztünk Bosznia-Hercegovinába, Fehér-
oroszországba, és Üzbegisztánba, valamint a Kazah-
sztánnal közös vegyesbizott ság budapesti üléséhez kap-
csolódóan. Számos külföldi kamarából fogadtunk dele-
gációkat, ezek közül is kiemelkedik a kínai reláció több 
mint 20 szervezett  látogatással. 

Az MKIK javaslataival és személyes részvételével is 
segített e a kormányközi vegyesbizott ságok munkáját és 
ennek során a külgazdasági hátt érintézmények közül az 
EXIMBANK-kal valósult meg a legintenzívebb együtt -
működés, amely szervezett el közösen információval, 
konzultációval és képzésekkel segített ük elő a kkv-szek-
tor hatékonyabb exportfi nanszírozását. 

Az MKIK 2018-ban is 10 tagozatot működtetett  köz-
vetlenül, amelynek munkájában mintegy 600 vállalkozás 
vett  részt, amelyen belül a tárgyévben a kereskedelemfej-
lesztési szolgáltatások mellett  hangsúlyos szerepet kapott  
a Magyar-Orosz Tagozat keretében működő Paks Szekció 
beszállítói programja. Ezen kívül ebben az évben is folya-
matosan működött  a területi kamarák gesztorálásában 
négy határ menti tagozat. A tagozatok tevékenységéről 
szóló részletes beszámolókat az Év könyv tartalmazza.

Az MKIK 2018-ban is aktívan vett  részt a nemzetközi 
kamarai szervezetek, így az Eurochambres, az ICC WCF, 
valamint a Selyem Út Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 
tevékenységében.

Kamarai részvétel a vállalati 
vitarendezésben
Választott bíróság
A Választott bíróság számára az év az újrakezdés évének 
számított , hiszen 2018. január 1-ével lépett  hatályba az új 
választott bíráskodásról szóló törvény. Ennek keretében 
megszűnt, illetve az MKIK mellett  működő Vá lasz-
tott bíróságba olvadt be a korábbi Energetikai Állandó 
Választott bíróság és a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Vá lasz-
tott bíróság, amelyeknek folyamatban lévő ügyei is átke-
rültek. Az év januárjában megtörtént az alapító okirat 
módosítása, valamint az új rendszer szerint kialakított  
választott bíró-ajánlási lista jóváhagyása. A delegálások 
alapján sor került az új elnökség és az új elnök kinevezé-
sére. Sajnos a tevékenységet illetően folytatódott  a csök-
kenő tendencia, amit az is erősített , hogy 2017 májusától 
csak az Agrárkamarai Választott bíróság járhat el agrárgaz-
dasági jogvitákban és az új választott bírósági törvény ki-
zárja a választott bírósági eljárást fogyasztói jogvitákban. 

Békéltető testületek
A békéltető testületek 2018-ban megközelítőleg 13.000 
ügyet zártak le, és a működtetésükhöz nyújtott  költség-
vetési támogatás 398,6 millió Ft-ra emelkedett  az előző 
évi 330 millió Ft-tal szemben. 
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Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
2018-ban a TSZSZ-hez 218 kérelem érkezett  be és 131 
szakvélemény készült. A szakértők a szakvélemények-
ben a vitatott  összegek átlagosan kb. 60-70%-át állapí-
tott ák meg. A tevékenység fi nanszírozására 2018-ban is 
151 millió Ft támogatási összeg állt rendelkezésre ha-
sonlóan az előző évhez. 

Kamarai regisztrációs rendszerek, adatvédelem, 
elektronikus ügyintézés
2018-ban a gazdálkodó szervezetek regisztrációs rend-
szerében mintegy 955.000 vállalkozást tartott ak nyil-
ván, ennek 50%-a társas vállalkozás, 50% egyéni vállal-
kozó. A nyilvántartásban több mint 106.000 olyan vál-
lalkozás van, amely a hatályos jogszabályok alapján a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál tagságra, a székhely 
szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál pedig 
regisztrációra, illetve a kamarai hozzájárulás megfi zeté-
sére is kötelezett . 

Az építőipari kivitelező kamarai nyilvántartásában 
regisztrálók száma tovább emelkedett , 2018-ban közel 
12.000 új vállalkozás regisztrált be, míg közel 7.000 
vállalkozást törölni kellett  az év folyamán a nyilvántar-
tásból, így az év végén több mint 81.000 aktív építőipa-
ri kivitelező vállalkozást tartott  nyilván az MKIK.

2018-ban a területi kamarákhoz befolyt kamarai 
hoz zájárulások összege 10%-kal növekedett  az előző 
évihez képest, a NAV-nál kezdeményezett  behajtások 
száma pedig jelentősen, több mint 30.000-rel nőtt . 
Mind két növekedéshez jelentősen hozzájárult, hogy 
ebben az évben a fővárosi kamara is tömeges méretben 
megkezdte a behajtások átadását. 

2018-ban az MKIK számára komoly kihívást jelen-
tett  az új adatvédelmi szabályoknak való megfelelésre 
történő felkészülés, illetve az elektronikus ügyintézés-
hez történő csatlakozás feladata. 

2018. május 25-én hatályba lépett  a természetes sze-
mélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásá-
ról szóló rendelet (GDPR) amelynek alapján újra kel-
lett  gondolni a kamara adatkezelési gyakorlatát és ki 
kellett  alakítani azokat az eljárásrendeket, amelyek alap-
ján a kamara az érintett ek számára biztosítani tudja 
mindazokat a jogokat, jogosítványokat, amelyeket az új 
adatvédelmi előírások megkövetelnek. Ennek kereté-
ben került kidolgozásra és jóváhagyásra az MKIK Adat-
kezelési és Adatvédelmi Szabályzata, valamint a területi 
kamarák részére elkészített  adatvédelmi és adatkezelési 
mintaszabályzat. 

A másik hangsúlyos feladat ezen a területen az elekt-
ronikus ügyintézésre való átállás előkészítése volt, nem 
csupán a jogszabályi kötelezett ség miatt , hanem azért is, 
mert a digitalizáció széleskörű elterjesztése következté-
ben a vállalkozások részéről is egyre nagyobb igény 

mutatkozik, hogy hivatalos ügyeiket minél egyszerűb-
ben, gyorsabban intézhessék. Az MKIK-nak, mint köz-
testületnek, meg kell felelnie az elektronikus ügyintézés 
és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
törvény követelményeinek, amely arra kötelezi, hogy az 
általa nyújtott  szolgáltatásokat elektronikus úton is elér-
hetővé, hozzáférhetővé tegye. Ezen kötelezett ség alap-
ján az MKIK az előírt csatlakozási dokumentumok 
meg kötésével és a szükséges informatikai fejlesztések 
felmérésével és elindításával megkezdte a csatlakozást a 
NISZ Zrt. által biztosított  kormányzati infokommuni-
kációs szolgáltatásokhoz. 

GINOP-os projektek
Az MKIK-ban 2018-ban is folytatódott  a 2016-ben el-
indított , a kkv-szektor digitális felzárkóztatását célzó 
modern vállalkozások programja. Ennek keretében az 
év végéig mintegy 14.000 vállalkozást sikerült bevonni, 
amelyek közül több mint 6300 cég kapott  „Digitálisan 
Felkészült Vállalkozás” (DFV) minősítést. A program-
ban ma már 570 informatikai szállító, mintegy 1700 
terméke érhető el kedvezményesen, amelynek kereté-
ben a programban résztvevő vállalkozásoknál már mint-
egy 20.000 termék bevezetésére került sor. A program 
sikere alapján egyrészt a végrehajtásra fordítható pénz-
ügyi keret 4,6 milliárd Ft-ról 6 milliárd Ft-ra emelke-
dett , a pénzügyi ciklus végéig kiterjesztett  megvalósítási 
határidővel, továbbá szakmailag bővült a Digitális Jólét 
Pénzügyi Program pályázati rendszer keretében elérhe-
tő termékekkel. 

A munkahelyi képzéseket támogató program 2018. 
február 1-ével indult el 2,7 milliárd Ft támogatási ösz-
szeggel, azzal a céllal, hogy támogatást nyújtson a mik-
ro-, kis- és középvállalatok képzési igényeinek megvaló-
sításához a szektor sajátosságainak fi gyelembevételével, 
biztosítva a vállalkozások által megszervezett , megvaló-
sított  képzések megfelelő minőségét és nyomon követé-
sét. Az MKIK, mint konzorciumi partner, egyik legfon-
tosabb feladatköre a konvergencia régió 18 megyéjében 
a területi hálózat, ezen belül pályázati tanácsadók és 
ügyfélszolgálatok működtetése. 2018-ban 43 tájékozta-
tó rendezvény megszervezésére került sor, a személye-
sen elért vállalkozások száma megközelített e a 700-at, 
az ügyfélszolgálati segítségnyújtással, illetve tanács-
adással elért vállalkozások száma pedig több mint 1400 
volt.

2018-ban az MKIK konzorcium vezetésével meg-
kezdődött  az országos vállalkozói mentorprogram vég-
rehajtása. A projekt négy elemből áll: személyes- és 
szakmai mentorálás, pénzügyi- és vállalkozói szemlélet-
formálás, egy kkv hatékonyságmérő jelzőrendszer kiala-
kítása, illetve a vállalkozásfejlesztési szervezetek tevé-
kenységének összehangolása. A 3,3 milliárd Ft-os össz-
keretből 2020 végéig az MKIK mintegy 2,3 milliárd Ft-
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ot használhat fel. Ennek keretében mintegy 480 mikro-, 
kis- és középvállalkozás számára válik elérhetővé ingye-
nesen egy olyan tapasztalt vállalkozókból, szakembe-
rekből, illetve multinacionális integrátor vállalkozások-
ból álló mentorhálózat, amely szakmai mentorálást 
nyújt a külpiacra lépés előtt  álló, vagy külpiaci részese-
dését növelni kívánó, illetve a közvetlenül beszállítóvá 
válás előtt  álló, vagy beszállítói részesedését növelni kí-
vánó vállalkozások részére. Emellett  ugyancsak ingye-
nesen elérhetővé válik a kkv-szektor számára a haté-
konyságuk növelését szolgáló pénzügyi és vállalkozói 
szemléletformáló tartalom, és mintegy 1500 vállalkozás 
számára konkrét pénzügyi tanácsadás.

Beszámoló az MKIK kollégiumainak 
2018. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ AZ AUTÓ- ÉS GÉPIPARI 
KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KOLLÉGIUM 
2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az Autó- és Gépipari Képzésfejlesztési Kollégium mun-
kája kellő alapot szolgáltatott  arra vonatkozóan, hogy 
bebizonyosodjon, a vállalatokkal történő egyeztetés 
mennyire hasznos és értékes a szakképzés területén. 
Ezen kollégium mintájára kezdeményeztük az ágazati 
készségtanácsok (továbbiakban: ÁKT) rendszerének 
felállítását. Az előzetes tervek alapján 20 ÁKT került 
volna felállításra 43 szakközépiskolai ágazatot alapul 
véve. A kollégium fő tevékenysége az ágazati készségta-
nács ide vonatkozó feladatainak ellátásával foglalkozott .

Az illetékes minisztériumokkal folytatott  egyezteté-
sek és előkészítések eredményeként a szakképzésről 
szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2018. július 1-jei 
hatállyal vezett e be az ágazati készségtanács fogalmát és 
rögzített e feladatait. A készségtanácsok munkájának 
koordinálását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
látja el. Az ágazati készségtanácsok (ÁKT-k) létrehozá-
sának alapvető célja, hogy megközelítsék a munkaerő-
piaci és a munkaadói igényeket, illetve a képzési kínála-
tot a képzési tartalmak meghatározásával, valamint, 
hogy a ma jellemzően kínálat-vezérelt képzési rendsze-
rek kereslet-vezéreltt é váljanak. Az ÁKT-k kifejezett en 
az ágazat gazdasági szereplőiből állnak, működésük a 
saját maguk által elfogadott  ügyrend alapján történik.  
Az egyes gazdasági ágazatok gazdálkodó szervezeteinek 
a szakképzés- és felnőtt képzés tartalmi szerkezetének 
folyamatos fejlesztését és korszerűsítését, a munkaerő-
piaci igények és a képzési kínálat összehangolását szol-
gáló szakmai javaslatait az ÁKT-k képviselik. Az ezzel 
kapcsolatos kormányrendelet 2018. november 22-én 
jelent meg a Magyar Közlönyben. Az ÁKT-k fő feladata 

az OKJ racionalizálása, ehhez kapcsolódóan a tananyag 
fejlesztése, illetve a munkakörökhöz kapcsolódóan az 
elvárt készségek és kompetenciák meghatározása. 

Az ÁKT-k működtetéséhez kapcsolódóan az MKIK 
online fórumot alakít ki, melynek alapvető célja, hogy 
olyan felületet nyújtson az egyes ágazatok szereplői 
számára, ahol a tanács közvetlen tagságán túl az ágazat-
ban érintett  vállalkozások, szakmai szervezetek, képző-
intézmények be tudnak kapcsolódni az ÁKT szakmai 
munkájába. Ennek keretében az elkészülő szakmai 
anyagok véleményezésére, szakmai javaslatok megtéte-
lére, információgyűjtésre nyílik lehetőség.
A „felállításra” került készségtanácsok:

  1. Bányászati, kohászati Készségtanács
  2. Egészségügyi Technika Készségtanács
  3. Elektronikai és Elektrotechnikai Készségtanács
  4. Élelmiszeripari Készségtanács
  5. Építőipari Készségtanács
  6. Épületgépészeti Készségtanács
  7. Gépészeti Készségtanács
  8. Informatikai Készségtanács
  9. Kereskedelmi Készségtanács
10. Közgazdasági és Ügyviteli Készségtanács
11. Közlekedési és Szállítmányozási Készségtanács
12. Kreatív Iparágak Készségtanács
13. Mezőgazdasági Készségtanács
14. Specializált gép- és járműgyártás Készségtanács
15. Humán szolgáltatások Készségtanács
16.  Ingatlanügyekkel kapcsolatos szolgáltatások Kész-

ség tanács
17. Turizmus-vendéglátás Készségtanács
18. Vegyipari Készségtanács

Minden ÁKT-ban megtörtént az ágazati struktúra 
felállítása, a gazdasági szereplők megnevezése, fi gyelem-
be véve az ágazat felépítését és a földrajzi lefedett séget. 

Elkészültek az ágazatonkénti SWOT analízisek, me-
lyek további tényezők fi gyelembevételével alapjául szol-
gáltak a 2018. májusában összeállított  egységes éves 
munkatervnek.

Mindezekből kifolyólag az Autóipari Kollégium, a 
jogszabályi felételek megteremtése után, mint Specia-
lizált gép- és járműgyártás ÁKT végezte munkáját.

A Specializált gép- és járműgyártás ÁKT a tagok által 
elfogadott  munkaterv alapján az alábbi témakörökkel 
foglalkozott , illetve az alábbi konkrét javaslatokat tett e:
1.  Képzési struktúra átalakítása, működtetésére vo-

natkozó javaslatok (közös alapozás, kompetencia-
felmérő rendszer kialakítása, OKJ-s és „B” körös 
képzések viszonya)

• Az OKJ racionalizálását nem szabad ágazati struktú-
raátalakítást megelőzően végrehajtani.

• A cégek megerősített ék, hogy az általános iskolából 
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kikerülők nem rendelkeznek azokkal a megfelelő 
kompetenciákkal, amivel el tudják kezdeni a szakkép-
zést. Szükséges központi szintmérés, amely nek 7. 
osztályban kell megtörténnie. Ennek része: általános 
szakmai irányultság (javasolt témakörök: műszaki, 
gazdasági, kommunikációs, stb.); személyes kompe-
tencia; szociális kompetencia. Ha hiányosságai van-
nak a tanulónak, akkor javaslat megfogalmazása a 
fejlesztésre vonatkozóan. Fon tos, hogy ezt a mérést 
ne az általános iskola végezze. 

• Az ÁKT tagjai egyetértett ek a közös ágazati alapkép-
zés bevezetésében szakközépiskolában és szakgimná-
ziumban egyaránt, amelyet ágazatonként határoztak 
meg. A közös műszaki alapképzésben öt ÁKT tag 
értett  egyet (Elektronika és Elektro tech nika, Épület-
gépészet, Gépészet, Közlekedés és Szállít má nyozás, 
Specializált gép- és járműgyártás). Ennek bevezetése 
elősegíti a szakmák között i átjárhatóságot és ezáltal a 
lemorzsolódás is csökkenthető. A szakközépiskolá-
ban az első év (9. évfolyam) tananyagtartalmában 
tel jesen megegyezik a szakgimnázium első két évével 
(9.+10. évfolyam). A konkrét tananyagtartalom 
kidol gozása szakértői feladat lesz.

• A műszaki alapképzés ágazati alapozó vizsgával zárul. 
Szakközépiskolában a 9. évfolyam, szakgimnázium-
ban a 10. évfolyam végén kell letennie ezt a tanuló-
nak, mely az előmenetelének feltétele. Azzal, hogy a 
szakgimnáziumban is leteszik ezt az ágazati alapozó 
vizsgát, megteremtődik a lehetősége annak, hogy a 
két iskolatípus között  válthassanak a tanulók, így 
nem kellene elölről kezdeniük a tanulmányaikat. Az 
ágazati alapozó vizsga után lehetővé válik a tanuló-
szerződés kötése, megvalósítva a duális képzést. 

• Ezt követi a szakirányú alapképzés, mely szakközép-
iskolában a 10. évfolyamon, szakgimnáziumban a 
11-12. évfolyamon történik: itt  választhat a tanuló a 
különböző szakirányok között , pl. villamos, gépész, 
stb. Mindkét képzési formában a szakirányú alapkép-
zés végén szakmai szakirányú alapozó vizsgát tesz a 
tanuló. 

• Szakgimnáziumi képzés esetén a szakirányú alapkép-
zés végén lévő szakmai szakirányú alapozó vizs ga lesz 
a szakmai középszintű érett ségi (5. tárgy). A tanuló 
érett ségi vizsgát tesz, de azzal lenne motiválható, hogy 
megszerezze a technikusi végzett séget, hogy a techni-
kusi vizsgája lenne a szakmai emeltszintű érett ségije, 
ami az egyetemi jelentkezésnek is feltétele 2020-tól. 
Ezáltal csökken a végzett ség nélküli iskolaelhagyók 
száma és vonzóbbá tehető a technikusi képzés.  

• Szakmai specializálódás/ konkrét szakmák tanulása: 
szakközépiskolában a 11. évfolyam, szakgimnázium-
ban a 13-14. évfolyam. OKJ-s vizsgával zárul, köz-
ponti írásbeli, szóbeli: szakmai „beszélgetés” a gya-
korlati vizsgához kapcsolódóan.

• A jelenlegi „B” körös képzések új elnevezése szakmai 
specializációs képzés legyen, államilag elismert tanú-
sítvánnyal záródjon, normatív alapú fi nanszírozási 
rendszer társuljon hozzá és az elfogadási eljárás rövi-
debb időt vegyen igénybe.

• A tanulónak lehetősége lenne a műszaki alapképzés-
től kezdődően bármikor bekapcsolódni a cégeknél 
megvalósuló szakmai specializációs képzésekbe 
(tűszerű képzések), ezeknél konkrétan meghatáro-
zásra kerülnek a bemeneti feltételek (ágazati alapozó 
vizsga, szakmai szakirányú alapozó vizsga, OKJ-s 
vizsga).  

• Ezek között  lennének OKJ-s modulok pótlására szol-
gáló képzések is, például ha valakinek csak a digitális 
alapkompetenciái hiányoznak, amikor el kezdi egy új 
szakma tanulását, akkor nem szükséges a teljes tan-
anyagot újra megtanulnia, hanem csak a hiányzó 
modult, ezáltal csökkenthető a kép zési idő.

• A „B” körös képzések felülvizsgálata és jóváhagyása 
ÁKT hatáskörben legyen és az ÁKT tagok által aján-
lott  szakértőkből álló bizott ság bírálja el szakmailag a 
beérkezett  kérelmeket, az ÁKT pedig jóváhagyja a 
döntést. 

2. Komplex vizsgáztatási rendszer átalakítása
• A kimeneti szabályozást kell erősíteni, a cél a meg-

szerzett  tudás minőségének biztosítása . 
• Létre kell hozni egy nagyszámosságú online feladat-

bankot, amely minden ágazatban használható és 
minden oktatásban résztvevő számára hozzáférhető.

• Ehhez kapcsolódóan meg kell alkotni egy online 
publikusan hozzáférhető vizsgarendszert is, amely 
minden olyan vizsgatevékenységnél használható 
majd, ahol ez megvalósítható. A gyakorlati vizsgát 
természetesen nem lehet ilyennel kiváltani. 

• Ezt egy szakmai bizott ság működteti, melynek tagjai 
céges szakemberek és legalább egy mérésértékelési 
szakember, aki a vizsgafeladatok megalkotásában 
segít.

• Szükséges, hogy termékszemléletű legyen a gyakor-
lati vizsga azoknál a szakmáknál, ahol elő lehet állíta-
ni valamilyen terméket. Opcióként választhasson a 
cég, hogy meg tudja-e ezt valósítani. 

• Projektbeszámoló alapján történő vizsga: a tanuló 
elvégez egy feladatot a gyakorlata alatt , amit doku-
mentálnak és az arról folytatott  szakmai konzultáció 
(szakmai szókinccsel) lenne maga a vizsga.

• A vizsgabizott ságban szakmához értő elnöknek és 
tagoknak kell lennie, a vizsgák leírása legyen a lehető 
legrészletesebb mind az elméleti, mind a gyakorlati 
vizsgatevékenységek esetén, hogy egyértelmű legyen 
a vizsgáztatás. Ha pontosan meghatározzák, hogy mi 
az az elvárás, aminek teljesülni kell a vizsga révén, 
akkor azáltal megvalósul az objektív vizsgáztatás. 
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• Miután átalakítják a szakképzési rendszert, szükséges 
az oktatásban résztvevők felkészítése a vizsgákkal és 
az új szakképzési rendszerrel kapcsolatban.

3. Szaktanárok gyakorlati képzése
• Munkaerőpiaci értékének megfelelően kell díjazni a 

tanárokat. Amennyiben ez nem valósul meg, akkor 
nem fogják a mérnök tanári pályát választani a fi ata-
lok, tehát mindenképpen szükség van a szaktanárok 
bérrendezésére. 

• A vállalatok vállalják, hogy képzéseket biztosítanak a 
szaktanároknak, beengedik őket a céghez, hogy lás-
sák az ott ani folyamatokat, de szeretnék, hogy a 
tanároknak rendeljenek ezekhez a képzésekhez kre-
ditet (kötelező szaktanári továbbképzés keretein 
belül), hogy ezáltal díjazzák a tanár szabadidejét, 
amit a cégnél tölt, illetve az ezzel kapcsolatos költsé-
geket (útiköltség, fi zetés, ingyenes szakmai konfe-
renciák) fedezzék az állam részéről. 

4.  Szakképzést és felnőtt képzést érintő fi nanszíro-
zási és támogatási javaslatok 

• Szükséges az alapnormatíva emelése, valamint az 
ehhez kapcsolódó szakmánként meghatározott  súly-
szorzók felülvizsgálata és emelése. 

• Szakképzési hozzájárulás teljesítése saját munkavál-
lalók képzése költségének elszámolásával kapcsolat-
ban mindenképpen csökkenteni kell azt, hogy mini-
mum 30 fő tanulószerződéssel kelljen rendelkezni 
ahhoz, hogy el lehessen számolni a saját munkaválla-
lók képzését, mert nagyon sok cég ezt nem tudja tel-
jesíteni. Ez a szám ne legyen magasabb 15 főnél, ez a 
megkötés főként a kkv szektorban okoz problémát. 

• TAO-hoz hasonlóan legyen felhasználható a szak-
képzésre egy bizonyos keret, amit, ha a cég fejlesztés-
re költ a tanulóképzéshez köthetően, közvetlenül 
beruház (pl. eszközbeszerzés a tanműhelyben), 
akkor az tárgyéven belül elszámolható legyen.

• Felnőtt képzés esetén történjen meg a kifi zetett  mun-
kabér kompenzálása a munkaadó felé az érintett  
munkavállalókra vonatkozóan az egész képzési időre. 

• A szakképző iskolák részére adott  eszköz és beruhá-
zási támogatás, valamint a saját munkavállalók kép-
zésének meghatározott  része legyen leírható a szak-
képzési hozzájárulásból. Fontos, hogy konkrét okta-
tási intézményt (partner intézményt, konkrétan azt, 
ahonnan tanulószerződéssel vagy együtt működési 
megállapodással tanulókat fogad) lehessen támogat-
ni, ne Szakképzési Centrumot. 

• Továbbá a felsőfokú duális képzés esetén a gazdasági 
szervezet munkavállalójaként óraadó elméletet és/ 
vagy gyakorlatot oktató szakember munkabérének 
időarányos része elszámolható legyen a szakképzési 
hozzájárulás terhére, amennyiben az oktatást a mun-

kavállaló munkaidőben végzi és ezen tevékenységére 
vonatkozóan munkaidő-kedvezményben részesül. 

• A tanulók motiválása érdekében a szakképzésben 
résztvevő tanulók és a felsőoktatásban tanuló hallga-
tók részére a vállalatok által fi zetett  ösztöndíj (nem 
azonos a kötelező pénzbeli jutt atással) összege 
legyen leírható a szakképzési hozzájárulásból. Az 
ösztöndíj mind a vállalat, mind a tanuló és a hallgató 
oldalán adómentességet élvezzen a minimálbér mér-
tékéig. 

• A hiányszakmáknál nyújtott  állami ösztöndíj a szak-
gimnáziumi keretek között  folyó 54-es és 55-ös érett -
ségire épülő szakképesítések esetében már a 9. évfo-
lyamtól legyen biztosított , illetve az érett ségire épülő 
2 éves képzéseknél (nem szakgimnáziumból jövő 
tanulók esetén) mindkét szakképzési évfolyamon 
kapják meg ezt a tanulók. 

• A hatósági vizsgával záruló képzések fi nanszírozásá-
nak érdekében a költségek leírhatóak legyenek a 
szakképzési hozzájárulásból vagy a szakmai vizsga 
már eleve tartalmazza a hatósági vizsgák díját. 

• Mivel az élethosszig tartó tanulást szükséges támo-
gatnunk, ezt a fi nanszírozásnak is követnie kell. Att ól, 
hogy valaki felnőtt képzés keretében képezi a saját 
dolgozóit vagy akár egy külsős céggel, att ól ugyan-
azok a költségei fognak felmerülni, mint nappali 
képzés esetén. Ezért ezekre a képzésekre egyként kell 
tekinteni és a nappaliból levezetni a fi nanszírozásu-
kat, tehát ne legyen különbség az elszámolásban att ól 
függően, hogy milyen képzési rendben képezzük az 
adott  tanulót (nappali, esti, levelező). 

A jövőre vonatkozóan, mivel az Autó- és Gépipari 
Képzésfejlesztési Kollégium a tagok létszámát tekintve 
szűkebb körű, mint a Specializált gép- és járműgyártás 
ÁKT, ezért minden, az ÁKT hatáskörén kívül eső okta-
tási és felnőtt képzési javaslatait továbbra is a kollégium 
keretein belül fogja megvitatni és ezzel kapcsolatos ja-
vaslatot tenni. 

BESZÁMOLÓ AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGI 
KOLLÉGIUM 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Kollégium idén két alkalommal ülésezett . Emellett  a 
kollégium tagjai aktívan részt vett ek jogszabály vé le-
ményezésben és sok rendezvényen képviselték szerve-
zetünket. Mindemellett  aktív munkájukkal támogatt ák 
az élelmiszergazdaság szakmai fejlődését.

2018. március 13-i ülés
A 2018. március 13-i ülésen Dr. Kovács Zoltán, a 
Mi nisz terelnökség területi közigazgatásért felelős ál-
lamtitkára előadásában elmondta, hogy a kormányhiva-
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talok által végzett , az élelmiszer termékpályával kapcso-
latos ellenőrzések szakmai irányítását Bognár Lajos FM 
helyett es államtitkár látja el. A kormányhivatalok éves 
szinten 67 ezer ellenőrzést végeztek el a munkaterv 
alapján, a központi NÉBIH Kommandó 2 ezret feljelen-
tések alapján. A szankciók területén a jogszabályok ha-
tározzák meg a lehetőségeket, de jó lenne elérni, hogy 
az igen súlyos (emberi egészséget veszélyeztető) élelmi-
szerbiztonsági jogsértés esetén a legsúlyosabb szankció 
a tevékenységtől való eltiltás legyen.

Molnár Tamás helyett es államtitkár, vámszakmai- 
és nemzetközi ügyekért felelős szakmai helyett es 
(Nemzeti Adó- és Vámhivatal) az élelmiszerek előállítá-
sával és forgalmazásával kapcsolatos ellenőrzések vám-
hatósági tapasztalatairól elmondta, hogy a vámhatósá-
gok az élelmiszerek ellenőrzésében az Európai Unió 
harmadik országokkal folytatott  kereskedelmében vég-
zett  vámellenőrzések útján vesznek részt. Kiemelt jelen-
tőséggel bír az egyes adónemekhez, vámhoz, kiegészítő 
vámhoz, illetve a NETA-hoz kötődő élelmiszerek cél-
zott  paramétereinek vizsgálata.

A harmadik országból a külső határszakaszon behoz-
ni szándékozott  állati eredetű termékeket állategészség-
ügyi ellenőrzésnek kell alávetni, melynek foganatosítá-
sában a vámhatóság közreműködő hatóságként vesz 
részt. Ezen a területen a vámhatóság tevékenysége az 
esetleges állatbetegségek Európai Unióba történő be-
hurcolásának megakadályozására is irányul. 

Szabó Károly pénzügyőr vezérőrnagy, vámszakmai 
szakfőigazgató (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) a jövedé-
ki szakterület ellenőrzéseinek fogyasztóvédelmi, élelmi-
szerlánc biztonsági vonatkozásairól tartott  rövid ismer-
tetőt. A NAV Szakértői Intézetének fő feladata a termé-
kek vámtarifaszámának meghatározása, jövedéki termé-
kek esetén azok adójogi minősítése és a mindezekhez 
szükséges analitikai vizsgálatok végzése.

Az EKA ER működéséről is szólt, melynek segítségé-
vel lehetőség nyílik az adóelkerülők kiszűrésére. A rend-
szer alkalmazásával megelőzhetővé válnak továbbá 
egyes élelmiszerekkel kapcsolatos visszaélések, amelyek 
nem ritkán az emberi egészséget veszélyeztetik. Az 
EKA ER célja az ÁFA megfi zetésével összefüggő vissza-
élések visszaszorítása mellett  az élelmiszer-biztonság 
növelése is. A biztonság növelésének egyik záloga, hogy 
az EKA ER rendszer az élelmiszerlánc-felügyeleti ható-
ság hatáskörébe tartozó termékek esetén kizárólag a 
FELIR, vagyis az élelmiszerlánc-felügyeleti információs 
rendszerben nyilvántartott  azonosítóval rendelkező 
ügyfelek szállítmányához ad számot.

Dr. Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért fele-
lős helyett es államtitkár, főállatorvos, (Földművelésügyi 
Minisztérium) a NÉBIH élelmiszerbiztonsági és az élel-
miszer termékpálya működésével kapcsolatos ellenőrzé-
seiről adott  rövid tájékoztatást. Elmondta, hogy az élel-

miszerlánc egy rendkívül összetett , többszereplős rend-
szer, amelynek hatékony és kiegyensúlyozott  működésé-
hez elengedhetetlen, hogy valamennyi szereplő tisztá-
ban legyen saját jelentőségével, lehetőségeivel, illetve 
kötelezett ségeivel. A NÉBIH 2016-ban megerősített e a 
tisztességtelen piaci magatartás (például beszerzési ár 
alatt i értékesítés, fi x bónusz, diszkriminatív árképzés 
stb.) elleni hatósági fellépést is. A Kormány 2017 júliu-
sában fogadta el az élelmiszerek minőségének emelésére 
irányuló kormányhatározatot, amelyben hangsúlyos fel-
adatként jelöli ki a szemléletformálást. Kulcs fon tos sá-
gúnak tekintik, hogy fejlődjön a vásárlók tudatossága, 
hogy a mindennapokban a szabálytalanságokat maguk is 
észleljék, és azokat jelezzék a hatóságnak.

Az elnök elmondta, hogy a kollégium munkája so-
rán kiemelt fi gyelmet kell fordítani az MKIK közremű-
ködésével is készülő országos gazdasági stratégiának az 
ágazatra vonatkozó célkitűzéseihez. Így kollégium a jö-
vőben az alábbiakkal fog foglalkozni:
• a NAV, NÉBIH és a Kormányhivatalok ellenőrzési 

rendszerének hatékonyabbá tételével a feketegazda-
ság elleni küzdelem további erősítésével. Ennek kere-
tei között  olyan javaslatokat kívánunk kidolgozni, 
melyek nem csak a teljesen feketén ténykedő vállal-
kozások kiszűrésére alkalmasak, de lehetőséget 
adnak például az őstermelőként adózó, ám mégis 
nagy volumenben gyártó, illetve kereskedő piaci sze-
replők kiszűrésére,

• az őstermelői adórendszer átalakításával,
• az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentésével. A 

nemzeti költségvetés teherbíró képességének fi gye-
lembevételével további mezőgazdasági és élelmiszer-
ipari termékcsoportokat kell bevonni az 5%-os 
áfakulcs alá,

• a következő EU-s pénzügyi ciklus KA P támogatási 
rendszerének élelmiszeripart érintő részeivel.
A kollégium az MKIK és a NAK együtt működésé-

nek jegyében munkája során fi gyelemmel követi a NAK 
által kiemelten kezelendő és az élelmiszeripari vállalko-
zásokat érintő területeket is. Így foglalkozik majd az 
Élelmiszerkönyvvel, a védjegyrendszerrel, a termékpá-
lyán mozgó göngyölegek problémájával. Amennyiben 
arra lehetőség van ezeken a területeken közös javaslato-
kat dolgozunk ki.

2018. december 6-i ülés
A 2018. december 6-i ülésen Dr. Bognár Lajos az 
Élel mi szerlánc-felügyeletért Felelős Államtitkárság he-
lyett es államtitkára és országos főállatorvos Az „élelmi-
szeripar stratégiai jövőképe” címmel tartott  előadást. 
Ismer tett e a hazai élelmiszeripar aktuális helyzetét, és 
tendenciáit. A hazai élelmiszeripar fejlesztése érdekében 
2015-ben elkészült egy közép- és hosszú távú ágazati 
fejlesztési stratégia, amely széles spektrumú dokumen-
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tum alapvető célja valamennyi vállalkozás típusnál a 
versenyképesség javítása, továbbá az élelmiszeriparban 
foglalkoztatott ak számának növelése, valamint a hazai 
mezőgazdasági alapanyag-termeléshez közvetlenül kap-
csolódó vidéki munkahelyek megőrzése és gyarapítása. 
Ezt folytatva kiemelte, hogy még ebben az évben elké-
szül egy Cselekvési Terv, amelynek elsődleges célja a 
belső kereslet élénkítése (többek között  a húsfélék, és a 
zöldség és a gyümölcs vonatkozásában). Mind emellett  
megjelenik a programban a fogyasztói szokások azono-
sítása, amihez kutatások megvalósítása szükség. 

A továbbiakban kiemelte, hogy a hazai fogyasztók 
számára különösen fontos – a termékekkel szemben – a 
biztonság (állami garancia), és a minőség (magyar ter-
mék), mind erre tekintett el a védjegyek – jelenleg több 
mint 250 db – meghatározó szerepet képviselnek a pia-
con. Dr. Bognár Lajos rávilágított  arra, hogy a hazai 
termékek reputációja növelésének érdekében tervezik 
egy új, nem állami tulajdonban lévő védjegy kidolgozá-
sát, amihez természetesen hatékony ellenőrzési rend-
szer, erős marketing tevékenység, és megfelelő állami 
szabályozás kidolgozása is szükséges. 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a to-
vábbiakban: NÉBIH) számára is kijelölésre kerültek 
azok a stratégiai célok, amelyek a következő négy évben 
meghatározzák a működését. 

Dr. Bognár Lajos előadásában többek között  arra is 
rávilágított , hogy a feketegazdaság komoly kihívás elé 
állítja az ágazatot, ezért a szankciórendszer módosításá-
ra, az ellenőrzési kapacitás bővítésére tesznek javaslatot, 
továbbá kezdeményezik egy modern központi hatósági 
labor megépítését, és az adminisztráció csökkentését 
(elektronikus ügyintézés kiszélesítése, engedélyezés he-
lyett  bejelentés). 

Ezt követően Rákossy Balázs államtitkár (Pénz ügy-
minisztérium, Európai Uniós források felhasználásáért fe-
lelős államtitkárság) röviden bemutatt a a Pénzügy-
minisztérium Európai Uniós Források Felhasználásáért 
Felelős Államtitkárságát, illetve annak szervezeti struk-
túráját. Kitért a 2021–2027-es időszakra vonatkozó, je-
lenleg még tervezés alatt  álló többéves uniós költségve-
tésre. Rávilágított  arra, hogy az Európai Bizott ság által 
közzétett  tagállami költségvetés-tervezete szerint 2021-
2027 között  mintegy 17,9 milliárd euró támogatásra 
számíthat majd Magyarország, 24,5 százalékkal keve-
sebbre, mint az előző ciklusban. Hangsúlyozta, hogy a 
magyar kormány számára e tervezet elfogadhatatlan.

Rákossy Balázs a „Versenyképesebb Magyarországért” 
című előadásában rávilágított  arra, hogy a versenyké-
pesség mind mikro- (vállalati), mind pedig makrogaz-
dasági szinten értelmezhető. Elmondta továbbá, hogy a 
kormány stratégiai célja, hogy 2030-ra Magyarország az 
Európai Unió öt legélhetőbb (ahol a legjobb élni, lakni, 
dolgozni) és legversenyképesebb országa közé kerüljön, 

illetve egyben célként kerül megfogalmazásra – a 
Magyar Nemzeti Bank elnökének részéről –, hogy ha-
zánk magasabb növekedési ütemben zárkózzon fel 
Ausztriához.

Ezt követően Rákossy Balázs előadásában rövid kite-
kintést nyújtott  Magyarország makrogazdasági helyze-
téről (növekvő beruházás, csökkenő államadósság, 
csökkenő munkanélküliségi ráta, bővülő foglalkoztatás, 
emelkedő piaci bizalom) és bemutatt a az elmúlt évek-
ben megvalósított  makrogazdasági stabilizáció és növe-
kedési fordulat eszközrendszerét. 

Ezt követően a hazánkat érintő fő versenyképességi 
kihívások azonosításával folytatt a előadását az államtit-
kár, amelyek között  a munkaerőpiacot, az innovációs 
potenciált, illetve az állam működését emelte ki. E terü-
leten nevesített e a Nemzeti Versenyképességi Tanács (a 
továbbiakban: NVT) tevékenységét. Zárszóként Rá-
kossy Balázs kiemelte, hogy lehetőséget lát arra, hogy a 
kollégium javaslatait továbbítsák akár az Inno vációs és 
Technológiai Minisztérium, akár az NVT részére.

Zárszóként Csányi Att ila összegezte a kollégium 
ülését, napirendi pontjait, és az elhangzott  felvetéseket. 
Javaslatként hangzott  el, hogy Izer Norbert, adóügye-
kért felelős államtitkár (Pénzügyminisztérium) részére 
a kollégium küldje meg felvetéseit, amelyet a következő 
három pontban összegzett .
• Az őstermelői adórendszer tisztázása, illetve új gaz-

dálkodási forma kidolgozása, amelyre már korábban 
a NAK is tett  javaslatot.

• A nagyvállalati beruházási támogatási programban 
ne a munkavállalói létszám legyen az elsődleges indi-
kátor. A kollégium az 1 főre eső termelékenység 
növelésre, mint lehetséges indikátorra tett  javaslatot. 

• A rejtett  gazdaság és az adóelkerülés visszaszorítása 
érdekében javasolt az élelmiszerellenőrzések fokozá-
sa, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a NÉBIH haté-
kony együtt működésében.

BESZÁMOLÓ AZ ÉPÍTÉSÜGYI KOLLÉGIUM 
2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az MKIK Építésügyi Kollégiuma az ÉVOSZ Elnök sé gé-
vel közösen 2018. május 25-én ülésezett , amelyet meg-
tisztelt jelenlétével az újonnan felálló Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium helyett es államtitkára, Pomázi 
Gyula és főosztályvezető-helyett ese, dr. Nagy Ádám is.

Tájékoztatást adtak arról, hogy az újonnan felálló 
kormányban az építésügy szabályozási rendszere – a 
tervek szerint – hogyan alakul, valamint azon célokról, 
amelyek megvalósítást igényelnek. Ide tartozik az ága-
zat hatékonyságának növelése, az erőforrás növekedésé-
nek emelése és annak elemzése, hogy ezek együtt esen 
hogyan hatnak a nemzetgazdaságra. Az ITM keretein 
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belül önálló főosztály foglalkozik a jövőben az építés-
üggyel. Ezzel egyidejűleg az építőipari beruházások 
nagyvállalati és KKV támogatási rendszere átkerül a 
Pénzügyminisztérium hatáskörébe.

Második napirendként a kollégium megtárgyalta az 
építési ágazat 2018. évi súlyponti problémáit, valamint 
az ezek megoldására készült javaslatokat.

Általános helyzetértékelés
Az építőipari ágazat fontos szerepet tölt be az Európai 
Unió 2014-2020. között i fejlesztési stratégiájában, a 
növekedésre irányuló célkitűzések megvalósításában.

A Magyarországra érkező EU-támogatások 2020. 
utáni várható lecsökkenése, illetve átstrukturálódása 
csak akkor nem idéz elő komoly gazdasági gondokat 
Magyarországon, ha a jelenlegi uniós pénzügyi ciklus 
beruházásai, az erre irányuló tervek és a közfi nanszíro-
zás rendszere meghatározóan bevételtermelő projekte-
ket tartalmaz és megerősíti a gazdaságot, a vállalkozáso-
kat, hogy a későbbiekben a gazdaság adóbefi zetései 
biztos hátt eret adjanak az állami költségvetésnek. Ez 
2018-2020-as években csak jelentős építési-beruházási 
vonzatú gazdaságfejlesztéssel érhető el.

Az építőipar minden alágazat vonatkozásában erő-
teljesen növekedett . Az új jogszabályok és kormány-
programok mentén a lakásépítés tovább élénkült. A 
lánctartozás mértéke jelentősen csökkent, de még min-
dig magas szinten van. A munkaerő szakmai képzetlen-
sége, valamint a „kiöregedés” még mindig rengeteg ne-
hézséget okoz az ágazatnak.

Az építési ágazat jövedelmezőségi helyzete tovább 
javult, de nagy szóródást mutat annak függvényében, 
hogy a vállalkozás melyik építőipari alágazatban és az 
ország mely területén tevékenykedik.

A vállalkozások meghatározó többségének pénzügyi 
tartaléka továbbra sincs, a likviditási helyzetük rossz. Ez 
különösen a mikro- és kisvállalkozásokra jellemző. Ez is 
hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozások a képzésben, 
innovációban és egyéb társadalmi szerepvállalásban 
betöltött  helye alacsony szintű. A gazdaságélénkítő hi-
telprogramba, a pályázati programokba csak kevés épí-
tési vállalkozás tud bekapcsolódni. Az uniós forrásból is 
fi nanszírozott  létesítményeknél a kivitelezők pénzhez 
jutása sokat javult, az előlegek rendszere működik.

A recesszió elfedte, az élénkülés pedig felerősített e az 
ágazat régóta meglévő szakmunkaerő problémáit. Vala-
mennyi építőipari alapszakma hiányszakmának minő-
síthető. A hatékonysági probléma mellett  az építőipar 
legnagyobb nehézsége a szakemberhiány, és a modern 
gépi eszközök, technológiák hiánya.

Az előző évben nem gyorsultak fel a nemzetgazdasá-
gilag kiemelt beruházások előkészítései, nem rövidültek 
a gazdasági perek és nem valósult meg a piac erőtelje-
sebb ellenőrzése sem.

Kedvező hatása van a Teljesítésigazolási Szakértői 
Szerv működésének és az új Ptk. által szabályozott  biz-
tosítéki feltételek működésének. Az építési piaci folya-
matok rendeződését erősíti, hogy a kereskedelmi ban-
kok csökkenő kamatszinten fi nanszírozzák az építési-
beruházási és felújítási ügyleteket.

Ágazati szintű aktualitások
Üzleti tevékenységet akadályozó tényezők:
• szakemberhiány
• kapacitás hiánya, elavultsága
• magas adminisztrációs terhek
• magas munkaadói és munkavállalói bérterhek
• gazdasági szabályozás kiszámíthatatlansága
• beszerzési nehézségek
• tőkehiány
• vevők késedelmes fi zetése

Az építési beruházási piac élénkülését elősegítené:
• kiszámíthatóság
• közszféra egyenletes költekezése
• középtávú programok 
• uniós források pótlása
• hazai termékek
Foglalkoztatás, munkaügy, képzés előmozdítása:
• bérezés
• vendégmunkás, nyugdíjas, generációváltás
• iskolarendszer
• felnőtt képzés és a pályázati rendszerek
• üzemközi gyakorló képzőközpontok létrehozása
Teljesítőképesség, hatékonyság elősegítése:
• beruházási támogatások
• saját erőforrás – alvállalkozói rendszer
• szervezeti méret
• információs rendszerek (BIM)

A kollégium tagjai átt anulmányozták és egyöntetű 
támogatásukról biztosított ák az MKIK-t, hogy képvisel-
je azt a szakmai álláspontot az Innováció és Technológiai 
Minisztérium ajánlásához, hogy a minimális építőipari 
rezsióradíj mértéke 2018-tól 3.300 Ft/óra legyen. A nö-
vekedést indokolta, hogy az építőipari vállalkozásokat a 
megnövekedett  megrendelésállomány mellett  az emel-
kedő munkavállalói bérek, valamint az iparágat egyre 
inkább jellemző mobilitás, mint költségnövelő ténye-
zők is terhelik, amelyek miatt  már nagyon időszerű volt 
a korábbi díj korrekciója.

A minimális rezsióradíj emelésével elérhető az indo-
kolatlanul alacsony áron felvállalt kivitelezési munkák 
versenytorzító hatása és a KKV-k piaci szerepvállalásá-
nak nagyobb fokú biztosítása.

A kollégium 2018. évben is folyamatosan és szoro-
san együtt működött  az ÉVOSZ-szal, mint az építésügy 
legfontosabb szakmai szervezével, melynek keretében 
2018. október 4-én a kollégium több tagja, valamint az 
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MKIK számos vezető tisztségviselője részt vett  a Győr-
ben megrendezett  Építőipari Konferencián. Az orszá-
gos rendezvény célja az építési ágazat helyzetértékelése 
és a várható piaci folyamatok közös elemzése volt. 
A  konferencia résztvevői részletesen elemezték az épí-
tőipar alágazatainak helyzetét és a piaci várakozásokat 
az épületépítés, a mélyépítés, a szak- és szerelőipar, vala-
mint a tervezés és mérnöki szolgáltatások területén.

BESZÁMOLÓ AZ EU ÉS HAZAI FORRÁSOK 
KOLLÉGIUMA 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Kollégium feladata, hogy a vállalatok részéről érkező 
információkat, javaslatokat hatékonyan legyen képes 
továbbítani a politikai döntéshozók irányába. Továbbá 
feladata az is, hogy a fejlesztéspolitika irányába megol-
dási javaslatokat nyújtson a mindenkori programok-
hoz igazodva – mindezt a vállalati igények alapján. 
A  Kol légium végső célkitűzése, hogy szorosabb kap-
csolat jöjjön létre a fejlesztéspolitika, valamint a kis-és 
középvállalati szektor (a továbbiakban: KKV-szektor) 
között . 

A Kollégium 2018. december 4-én megtartott  ülésé-
nek vendége Schanda Tamás, az Innovációs és Tech-
nológia Minisztérium európai uniós fejlesztésekért fele-
lős államtitkára volt, aki a Széchenyi 2020 aktualitásai-
ról, a fejlesztéspolitikai irányok bemutatásáról, a 2014-
2020 között i időszak értékelésének megkezdéséről, és a 
2021-2027-es uniós ciklusra való felkészülésről tartott  
előadást. 

Krisán László elnök kiemelt néhány olyan kérdés-
kört, amely az uniós források tekintetében aktuálisnak 
tekinthetőek:
• A pályázati kiírások volumenének aránya, amely 

az Elnök Úr véleménye szerint is kimagaslóan jónak 
tekinthető;

• A költségnövekmény kérdésköre;
• Az uniós támogatási előlegek mennyisége, és annak 

a központi költségvetésre gyakorolt hatása;
• A Közbeszerzési törvény (Kbt.) módosítása, annak 

gyakorlati jelentősége a vállalkozásokra;
• A gazdasági válságot követően a vállalkozások esz-

közállomány volumenének növelésére, fejleszté-
sére a továbbiakban is jelentős igény mutatkozik. 
A további fejlesztési források lehetőséget biztosítaná-
nak a robotizáció és digitalizáció támasztott a fejlesz-
tési elvárásoknak való megfelelésnek.
Államtitkár Úr előadásában rávilágított  arra, hogy a 

2014-2020-as programozási időszak végéhez közele-
dünk, amely 7 éves időszakban a fejlesztéspolitikai in-
tézményrendszer kiválóan teljesített . Ezt támasztja alá, 
hogy V4-es összehasonlításban a pályázati kiírá-
sok, döntések, illetve kifi zetések tekintetében Ma-

gyar ország az első helyen áll. Továbbá ismertett e, 
hogy jelenleg a teljes forrásállomány 61%-a kifi ze-
tésre került, és mintegy kett őszázezer pályázatot 
támogatt ak. 

Kiemelte továbbá, hogy az európai uniós források 
tekintetében elsődleges cél és feladat, hogy a források 
hatékonyan kerüljenek felhasználásra. Mindezt szol-
gálta, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban a 
koncepció módosulása miatt  egy struktúraváltást haj-
tott ak végre. Míg a 2007-2013-as ciklusban a fejlesztés-
politika strukturálta a szakpolitikát, addig a jelenlegi 
időszakban mindez megfordult, és a szakpolitikai cé-
lokhoz rendelték a forrásokat.

Schanda Tamás ezt követően kiemelte, hogy a kor-
mány stratégiai célja, hogy 2030-ra Magyarország az 
Európai Unió öt legélhetőbb (ahol a legjobb élni, 
lakni, dolgozni) és legversenyképesebb országa kö-
zé kerüljön. Ezen stratégiai cél elérése érdekében 
természetesen számos feladata van a kormányzat-
nak, amelyek közül az államtitkár a következőket 
ismertett e:
• a hazai tulajdonú vállalkozások arányának növelése,
• a KKV-szektor innovációs képességének radikális 

fokozása,
• a hozzáadott  érték növelése,
• a hazai egyetemek és vállalatok között i ökosziszté-

mák kialakítása,
• a mesterséges intelligencia nyújtott a lehetőségek 

további kiaknázása,
• a képzési struktúra továbbfejlesztése, hiszen a legér-

tékesebb termelési tényező a humán tőke,
• a népességcsökkenés megállítása,
• Magyarország regionális különbségeinek mérséklése 

(Magyar Falu Program, Modern Városok Program).
Ezt követően ismertett e, hogy a következő progra-

mozási időszakra történő leghatékonyabb felkészülés, 
illetve zökkenőmentes elindulás érdekében egy tervezé-
si menetrendet dolgoztak ki, az alábbi lépésekben:
1. A szaktárcák megfogalmazzák a legfontosabb célo-

kat;
2. Partnerségi együtt működések feltárása a kijelölt cé-

lok tartalmi megvitatása érdekében;
3. 2019: az operatív programok előkészítése, a partner-

ségi megállapodások fi gyelembevételével;
4. 2020: a fentiek EB-al történő megvitatása;
5. 2021: az új programozási időszak munkájának meg-

 kezdése.
Schanda Úr röviden megválaszolta a Krisán úr által 

felvetett  főbb kérdéseket, miszerint:
• az előleg, még így, a csökkentett  mértékkel is ver-

senyképesnek mondható,
• a közbeszerzés vonatkozásában több pozitív változás 

lesz (tv. módosítás keretében), amellett , hogy vannak 
dolgok, amelyek továbbra sem lesznek népszerűek,
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• a források átcsoportosítása esetében először házon 
belüli egyeztetések szükségesek, hogy a pl. a vissza-
hulló forrásokról döntsenek, de vett ék az adást a 
tekintetben, hogy mire lenne igény,

• a költségnövekmény kezelését a meghirdetett  
272/2014. (XI. 5.) Kormány rendelet módosításnak 
megfelelően (gazdasági társaságokra nem vonatko-
zóan), egyedileg vizsgálják továbbra is.
Az államtitkár előadásában kitért a 2021–2027-es 

időszakra vonatkozó, jelenleg még tervezés alatt  álló 
többéves uniós költségvetésre. Az EU költségvetési 
tervezete szerint a Kohéziós Politika forrásai mint-
egy 10 százalékkal csökkennének. Rávilágított  arra, 
hogy az Európai Bizott ság által közzétett  tagállami költ-
ségvetés-tervezete szerint 2021-2027 között  mintegy 
17,9 milliárd euró támogatásra számíthat majd Ma-
gyar ország, 24 százalékkal kevesebbre, mint az elő-
ző ciklusban (Lengyelországhoz hasonlóan). El hang-
zott  továbbá az is, hogy a Közös Agrárpolitika vo-
natkozásában a közvetlen támogatások összege 
2020 után 16 százalékkal csökkenne. A javaslatban 
szerepel továbbá, hogy a Bizott ság emelné a tagállami 
önrészt a támogatásoknál, csökkentené az előlegfi -
nanszírozás mértékét, a 7 éves programozás helyett  
5+2 struktúra bevezetését javasolná. Az államtitkár 
hangsúlyozta, hogy a magyar kormány számára e 
tervezet elfogadhatatlan. 

Előadásának végén az államtitkár összefoglalta, hogy 
a jelenlegi elszámolás tervszerűen és kiszámítható-
an halad. Kiemelte, hogy a közeljövőben az Európai 
Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkárságon létrejön 
a „Radikális egyszerűsítés Munkacsoport”, amely 
munkacsoport munkájában számítanak a Kollégium 
részvételére, delegált személyek képviseletében. A 
munkacsoport alapvető célja, hogy olyan keretrend-
szert dolgozzon ki, amely biztosítja, hogy Ma gyar or-
szá gon lehessen a legegyszerűbben támogatásokat 
igénybe venni. Mindez tekinthető a versenyképesség-
javítás egyik zálogának. Az államtitkár végül kiemelte, 
hogy a hazai és az uniós források egymással összhang-
ban kerüljenek megtervezésre, hiszen ez is szolgálhatja 
a versenyképesség fokozását.

Az államtitkárnak feltehető kérdések során Krisán 
elnök úr jelezte, hogy a Pénzügyi Eszközök (8-as priori-
tás) tekintetében komoly problémák vannak, mert nem 
úgy működik, ahogy annak kellene. Erre refl ektálva azt 
mondta Schanda úr, hogy valóban, ezzel tisztában van-
nak és ezért is volt szükséges a strukturális átalakítás a 
rendszerben, hiszen ezen termékeknek pont azért kelle-
ne sokkal gördülékenyebben működniük, mertkivett ék 
a banki kockázatokat. Kérte, hogy az erre vonatkozó 
korábbi javaslatokat továbbítsuk részükre.

Zárszóként Krisán László összefoglalta az ülésen 
felvetődött  kérdésköröket. Kiemelte, hogy a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamarának a szakképzés terü-
letén jelentős tapasztalata van. Az elnök kiemelte, 
hogy ez a terület potenciális együtt működési lehetősé-
get jelent az Államtitkárság munkájával, de ezen felül, 
szélesebb körű partnerségi együtt működésre, közös 
operatív munkára tett  javaslatot a Kollégium nevé-
ben az ITM számára.

Kiemelte továbbá, hogy az MKIK rendelkezik azon 
vállalati körrel, amelyből összegyűjthetőek azon tapasz-
talatok, javaslatok, fejlesztési irányok, amellyel a Kol lé-
gium támogatni tudja a fejlesztéspolitikát. 

Krisán László kiemelte, hogy a Kollégium egyetért 
a kormány azon céljával, miszerint a vidéken, kistele-
püléseken élő emberek életminősége a lehető leg-
magasabb legyen. Ennek érdekében a magyar kor-
mány útjára indított a a Magyar falu programot, ame-
lyet a Kollégium teljes körűen támogat és a szakmai 
munkába is a Kollégium szívesen becsatlakozna.

 BESZÁMOLÓ A FELSŐOKTATÁSI SZAKKOLLÉGIUM 
2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) min den 
évben, így 2018-ban is fontosnak tartott a, hogy a gazda-
ság és a felsőoktatás szereplőit egy asztalhoz ültesse, a 
tapasztalatokat, igényeket megvitassa és elősegítse, hogy 
ez az együtt működés a gazdasági folyamatokra kedvező-
en hasson. Az MKIK Felsőoktatási Szak kol légiuma 
2018. december 11-én tartott a ülését, amely re a kollégi-
um tagjain kívül a gazdaság egyéb szerep lői és az MKIK 
által delegált konzisztóriumi tagok is meghívást kaptak. 

Az ülést Dr. Parragh László, az MKIK elnöke nyitot-
ta meg és biztosított a a jelenlévőket arról, hogy a kamara 
céljai mindig egybeesnek a vállalkozások céljaival, és 
minden megmozdulás mögött  valós üzleti érdek húzódik.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma oktatásért 
felelős új államtitkára, dr. Bódis József élénk, interak-
tív beszélgetést folytatott  a felsőoktatás aktuális kérdé-
seiről a grémium tagjaival. A beszélgetésben a felsőokta-
tási felvételi szabályozásának módosítása, valamint an-
nak hatása és jövője, a nyelvoktatás hazai problémái, a 
pedagógusok, egyetemi oktatók bérrendezése, az új 
egységes oktatási stratégia kérdései, valamint a kancel-
láriai rendszer jövőbeni módosítása is megjelentek. 

Szigeti Ádám, az Innovációs és Technológiai Mi-
nisz térium innovációért felelős helyett es államtitkára 
beszámolt a Duális Képzési Tanács (DKT) felsőoktatá-
si duális képzéssel kapcsolatos döntéseiről, amelyek 
előkészíthetik az önköltséges tanulók után elszámolha-
tó normatíva kiterjesztését, és amellyel további kedvez-
ményeket vehetnek igénybe a gazdasági szereplők. 
Jelezte, hogy bár több módon is megvalósulhat a hallga-
tók vállalati gyakorlata, a kooperatív képzés és a gyakor-
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noki program mellett  a leginkább kidolgozott nak a fel-
sőoktatási duális képzési módszert tartja. Jelezte továb-
bá, hogy 2018-ban 2048 hallgató volt a duális felsőokta-
tásban, azaz évente kb. 500 tanuló választja ezt a képzési 
formát. 2019-ben végeznek az első hallgatók. A felsőok-
tatási duális képzésben is van egyfajta lemorzsolódás, 
de továbbra is elmondható, hogy az itt  tanuló hallgatók 
messze a legkiválóbb, legjobb képességű tanulók, akik 
nagy egyetemi és szakmai leterheltség mellett  is képe-
sek bizonyítani. 

Th ernesz Artur, a DKT MKIK delegáltja előadást 
tartott  a kamarák felsőoktatási duális képzési területen 
végzett , sokrétű feladatairól, úm. a duális képzés beveze-
tésének, keretrendszerének és működtetésének üzleti 
szempontú kialakítása, a gyakorlati képzési követelmé-
nyek alapelveinek meghatározása, minőségbiztosítási 
szempontból a látogatóbizott ságok működési keretei-
nek rögzítése.

Ismertett e a munka eredményeit is: megtörtént több 
mint 600 aktuális gazdasági partner bevonása, és olyan 
hallgatóké is, akik motiváltak, érett ek, az adott  vállalat 
irányában fokozott an elkötelezett ek és végzéskor a tő-
lük elvárt hozzáadott  értéket a lehető rövidebb idő alatt  
érik el. Ismertett e az MKIK által lefolytatott  „duális 
képzés roadshow” állomásain elhangzott  és rendszere-
zett  javaslatokat. Véleménye szerint a vállalati Fehér 
Könyv a cégek számára is könnyen használható, gyakor-
lati útmutatóként működő kiadvány lesz.

Dr. Greiner István, a Magyar Felsőoktatási Akkre-
di tációs Bizott ság (MAB) 19 fős testületének MKIK 
delegáltja megosztott a a jelenlévőkkel a MAB 2018-ban 
végzett  tevékenységének számszerű és szakmai eredmé-
nyeit. Jelezte, hogy a MAB és a DKT között  indokolt 
lenne egy szorosabb minőségbiztosítási kapcsolatrend-
szer kialakítása. Meghatározta, hogy a MAB miben 
tudja az MKIK által elvártakat támogatni működése 
során.

Az ülés végén Bihall Tamás, az MKIK alelnöke el-
mondta, hogy a kollégium ismét számos felsőoktatási 
kérdést tárgyalt meg, amelyben a gazdaságnak és a fel-
sőoktatásnak további egyeztetéseket kell tennie. Ennek 
egyik fóruma az MKIK Felsőoktatási Szakkollégiuma, 
amely munkáját 2019-ben is folytatni fogja. Felkérte 
Ábrahám Lászlót, az NI Hungary Zrt. ügyvezető igazga-
tóját, hogy legyen a MKIK Felsőoktatási Szak kol lé giu-
mának társelnöke, aki elvállalta a tisztséget.

BESZÁMOLÓ AZ INFORMATIKAI KOLLÉGIUM 
2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az MKIK Informatikai Kollégiuma 2018. évben is ki-
emelt feladatának tekintett e az informatikai és telekom-
munikációs ágazat vállalkozásainak érdekérvényesíté-

sét, az iparág és a kormányzat között i együtt működés 
erősítését és az európai uniós fejlesztési források haté-
kony felhasználásának elősegítését. 

Továbbá a kollégium kiemelt célja a hazai gazdaság 
digitalizációjának fejlesztése, az ipar 4.0 kezdemé-
nyezés magyarországi adaptációja, az 5G és a Mes-
terséges Intelligencia Koalíció munkájának támo-
gatása.

Az Informatikai Kollégium kezdeményezésére a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2015 tavaszán 
indított a útjára a kkv-k digitális felzárkóztatását meg-
célzó projektet, a Modern Vállalkozások Programját 
(GINOP 3.2.1-es kiemelt projekt), mellyel célunk, 
hogy a konvergencia régiókban tevékenykedő vállalko-
zások számára megmutassuk az informatikában rejlő 
lehetőségeket és feloldjuk a vállalkozások digitalizációval 
szembeni fenntartásait, félelmeit.

A Programba eddig 14 000 vállalkozást sikerült be-
vonni, már több mint 6300 cég kapott  „Digitálisan 
Felkészült Vállalkozás" (DFV) minősítést, amely +5% 
többlet támogatást ér a GINOP 3.2.2-es, komplex válla-
lati infokommunikációs fejlesztéseket támogató pályá-
zatban pályázaton. A program honlapján már több mint 
1700 kedvezményes informatikai termékről, szolgál-
tatásról szerezhető információ, sok esetben legalább 2 
hónapos próbaidőszak, többletszolgáltatás, csomag-
ajánlat, vagy jelentős árkedvezmény is támogatja az ér-
deklődő cégeket. Ezen felül tájékoztató napok, rendez-
vények keretében személyesen találkozhatnak a cégek a 
releváns informatikai megoldásszállítókkal, testközel-
ből ismerhetik meg szolgáltatásaikat és tematikus elő-
adásokat hallgathatnak meg az informatika legújabb 
trendjeiről, jogszabályi változásokról, kötelezett ségek-
ről. A rendezvények mellett  jóval kézzelfoghatóbb, rá-
adásul díjmentes segítség kapható a személyes ta-
nácsadói hálózaton keresztül. A tanácsadók informa-
tikai átvilágítással, tanácsadással, fejlesztési lehetőségek 
és kedvezményes uniós támogatások ismertetésével se-
gítik az érdeklődőket abban, hogy minél könnyebben 
digitális vállalkozóvá váljanak.

A Magyar Közlöny 167. számában kihirdetésre ke-
rült a Kormány 1545/2018. (X. 30.) Korm. határozata 
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról, 
melynek 3.3.1. pontja értelmében a Modern Vál lal-
kozások Programjának pénzügyi kerete 4,6 Mrd Ft-ról 
6 Mrd Ft-ra emelkedett .

Szeptember 1-jétől érhető el a Digitális Jólét Pénz-
ügyi Program – Hitelprogram, mely azoknak a mikro-, 
kis- és középvállalkozásoknak szól, akik a Közép-ma-
gyarországi régió területén kívül kívánják fejlesztésüket 
végrehajtani. A hitelkérelem csak a DJP stratégiai célki-
tűzéseihez való illeszkedésvizsgálatt al, azaz kizárólag a 
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Modern Vállalkozások Programjának jóváhagyó, előmi-
nősítési tanúsítványával együtt  nyújtható be. A Mo dern 
Vállalkozások Programjának új konzorciumi part nere 
október 3-tól a DJ NKft .

A Modern Vállalkozások Programja (MVP) az el-
múlt időszakban elért eredményei és a digitalizációhoz 
kötődő jó gyakorlatok terjesztésére irányuló erőfeszíté-
sei alapján a földrajzi kiterjesztése egy pilot projekt ke-
retében bővült. Kísérleti jelleggel a Program szolgáltatá-
sai (IKT tanácsadás, szakmai rendezvények) a Közép-
magyarországi vállalkozások számára is elérhetők voltak 
2018. október 31-ig.

Az MVP közép-magyarországi projekt első, hiva-
talos megnyitó rendezvényét 2018. április 24-én a bu-
dapesti Bankcenter épületében tartott ák. Ezt követően 
2018. október 31-ig 12 további szakmai esemény zajlott  
le sikeresen 646 résztvevővel, ebből 410 vállalkozás 
részvételével. 

A KMR vállalkozások az MVP szolgáltatásai közül az 
ingyenes tanácsadási tevékenységet október 31-ig ér-
hett ék el. Ugyanakkor a díjnyertes szemléletformáló 
tartalmakat a központi régió vállalkozásai korlátozás 
nélkül tekinthetik meg. Ezen kívül - a kizárólag az MVP-
ben elérhető - kedvezményes informatikai megoldások-
ból, eszközökből és szolgáltatásokból az érdeklődők 
szintén időbeli korlát nélkül válogathatnak.

A Modern Vállalkozások Program eddigi 
eredményei (2018. november 28-ai állapot):
• 13 928 regisztrált kkv partner,
• 8 942 a teljes, helyszíni informatikai és üzleti átvilá-

gításon átesett  vállalkozások száma,
•  6 339 azon, kevésbé fejlett  régiókban működő mik-

ro-, kis- és középvállalkozások száma, amelyek 
Digitálisan Felkészült Vállalkozás minősítést kaptak, 
illetve amelyek a Modern Vállalkozások Prog ram 
szolgáltatásainak igénybevétele mellett  a mi nő sítés 
kiadása feltételrendszerének megfelelnek,

• 578 informatikai minősített  szállító,
•  1 761 kedvezményes informatikai termék,
• 19 700 az újonnan bevezetésre kerülő IKT alkalma-

zásigények száma,
• több mint 200 rendezvény került megrendezésre, 

(ebbe beleértendő a KMR pilot projekt keretében 
megrendezésre került események száma)

• +5% vissza nem térítendő többlett ámogatás a 48,2 
Mrd Ft keretösszegű GINOP-3.2.2. program kereté-
ben, és már 10% önrésszel pályázhat.

• GINOP-3.2.2. beadott  pályázatok kapcsán ada-
tok: 1064 db beadott  pályázat, 23,2 Mrd Ft össz-
értékben, ami pályázatonként, 22 M Ft támogatási 
igényt jelent. 
A DFV minősítéssel a GINOP-3.2.2-8.2.4-16 kódje-

lű, komplex vállalati infokommunikációs fejlesztéseket 

támogató pályázatban +5% vissza nem térítendő támo-
gatás kapható, melynek mértéke legfeljebb 40 százalék 
lehet (35 százalék helyett ), továbbá plusz 4 értékelési 
pont szerezhető.

Az Informatikai Kollégium kezdeményezései 
és egyéb aktivitásai:
• A kormányzati Digitális Munkaerő Program meg-

valósításának támogatása (A Digitális Jólét Prog-
ram mal és a Pénzügymisztériummal össze-
hangolva)

A digitális átalakulás visszafordíthatatlan: az egyértel-
mű versenyképességi előnyöket belátva egyre több 
ágazatban döntenek a termelési és kereskedelmi fo-
lyamatok digitalizálása mellett . A napról napra bővü-
lő digitális gazdaság legfontosabb erőforrásaiért, a 
képzett  szakemberekért ugyanakkor hatalmas harc 
folyik a világban. 
A hiányzó digitális munkaerő (közte a becslések sze-
rint 22 ezer különböző képzett ségű informatikus) 
pótlása nemcsak a gazdasági növekedéshez és a fog-
lalkoztatáshoz járulna hozzá számott evően, hanem az 
érintett  munkavállalók, vállalkozások és végső soron 
a nemzetgazdaság versenyképességéhez is. A digitális 
gazdaság körébe tartozó munkahelyek jelentős 
multiplikatív hatással bírnak, ezért az informatikusok 
és digitális értelemben magasan képzett  munkaválla-
lók hiánya nemcsak a magyar IKT szektor, hanem a 
teljes digitális gazdaság, s így átt ételesen a nemzetgaz-
daság fejlődésének is az egyik legfőbb akadálya. A 
program ezekre a problémákra adna hathatós választ.

• Stratégiai együttműködési megállapodás az 
Infor matikai, Távközlési és Elektronikai Vál lal-
ko zások Szövetségével (IVSZ), megvalósult aktivi-
tás (2018. január 16.). 

• Az Ipar 4.0 iparfejlesztési stratégiáról és intézke-
dési programjáról szóló előterjesztés véleményezése 
és javaslatok megfogalmazása a Nemzetgazdasági 
Mi nisz térium közigazgatási államtitkárságának.

• Részvétel az OECD és az NGM szervezésében tar-
tandó „a magyar kis- és középvállalkozások verseny-
képességének erősítése” c. konferencián (2018. feb-
ruár 5.)

• Stratégiai együtt működés előkészítése a T-Systems 
Magyarországgal (2018. január 16.) Megállapodás 
előkészítése a T-Systems Magyarország és a Modern 
Vállalkozások Programja között i együtt működésről.

• Részvétel és szervezési feladatok a Siemens – 
Product Lifecycle Management előadás + Digital 
Factory Showroom eseményen (2018. március 2.) 

• Részvétel és előadás tartása a 2018. május 31-i a 
Világ gazdaság – Növekedés és digitalizáció – 
Befo lyásos cégek, befolyásos döntéshozók című 
konferencián. 
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• Együtt működés az Informatikai, Távközlési és Elekt-
ronikai Vállalkozások Szövetségével, az IVSZ-IFKA  
kon zorcium az Ipar 4.0 Mintagyárak projekt 
in dulása kapcsán. A 2,35 milliárd forint keretösszegű 
projekt célja, hogy Ipar 4.0 mintaalkalmazások ki -
alakításával támogassa a termelő kkv-k digitális és au -
to  matizációs fejlesztési törekvéseit. Téma: Az  MKIK 
és a Minta gyá rak Projekt együtt működése (2018. 
május 29.)  

• Részvétel a Digitális Jólét Program – Digitális 
Mun ka erő Program (DMP) rendezvényén. Szak-
értői anyag és előadás készítése a DMP számára 
a  Modern Vál lal kozások Programjáról (2018. jú -
nius 4.) 

• Részvétel az 5G Koalíció Plenáris ülésén (2018. 
június 27.) 

• Részvétel az MVP Közép-magyarországi régiót 
érintő kiterjesztéséről tartott  workshopon az 
In no vációs és Technológiai Minisztériumban (2018. 
június 5.) 

• Az MNB kötelező vállalati honlapokkal kapcsola-
tos javaslatának véleményezése, refl exió készítése az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium, Infokom-
munikációs Államtitkárság számára.

• Részvétel a Portfolio-MAGE Ipar 4.0 című rendez-
vényen (2018. október 18.). 

• Részvétel a Ginop 3.2.2 Szállítói konzultáción 
(2018. október 17.). Téma: a GINOP-3.2.2-8.2.4-16 
kódjelű és „Vállalati komplex infokommunikációs és 
mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgálta-
tások terjesztésének támogatása” megnevezésű 
pályázati konstrukció hatékonyságának növelése, a 
pályázói kör bővítésének lehetőségei.

• Részvétel a Mesterséges Intelligencia (MI) Koa lí-
ció alakuló ülésén, mint alapító (2018. október 9.). 
Az MI Koalíció az alábbi feladatokat fogja ellátni: 
állandó szakmai és együtt működési fórum biztosítá-
sa az MI-fejlesztő KKV-k és nagyvállalatok, az MI 
felhasználói oldalát képviselő KKV szektor, illetve a 
szakmai szervezetek között ; az MVP hálózata egyfaj-
ta „inter face”-ként működne közre ezt a célt elősegí-
tendő. Az MI reálgazdasági hasznosításának szakér-
tőjeként. Kezdeményező: Innovációs és Technológiai 
Mi nisz térium. 

• Részvétel a GINOP Monitoring Bizott ság ülésén 
(2018. 10. 24.).

• Szakmai támogatóként és előadóként a kollégium 
részt vett  az INFOTÉR Konferencia és Infor má-
ciós Társadalom Parlamentje rendezvényeken.

• Az MKIK VERSENYKÉPESSÉGI JAVASLA TÁ-
NAK a gazdaság digitalizációjával kapcsolatos fejeze-
tének kidolgozása. Előterjesztve: Nemzeti Verseny-
képességi Tanács és az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium.

Informatikai Kollégium 2018. évi ülései:
2018. április 6-án Kott  Ferenc, az Informatikai Kol lé gi-
um elnöke tájékoztatt a a résztvevőket az MKIK „Modern 
Vállalkozások Programjáról (MVP). Majd „Kihí vások és 
lehetőségek az ipar digitalizációjában – kapcsolódási 
pontok az MVP programhoz” címen Tordai Balázs, i4 
szakértő (IVSZ) tartott  előadást, majd Vityi Péter, az 
IVSZ alelnöke a GINOP 1.1.3 – Ipar 4.0 programról be-
szélt röviden és közérthetően. Végül dr. Lódi Kata (BÉT) 
és Paulovits Márton (BÉT) „Növe kedjen a BÉT-tel, fó-
kuszban az ELITE Program” címmel tartott ak előadást.

2018. december 19-én Kott  Ferenc, az Informatikai 
Kollégium elnöke és Vinnai János a kollégium társelnö-
ke tájékoztatt a a jelenlévőket az MKIK Modern Vál lal-
kozások Programjáról, a kollégium 2018-as év szakmai 
munkájáról és az MKIK Versenyképességi javaslatcso-
magról. Majd Kott  Ferenc, az Informatikai Kollégium 
elnöke és Balla Gergely szekcióvezető előadása követke-
zett . Czimbalmos Levente, az MVP szakmai vezetője 
beszámolt a GINOP Monitoring Bizott ságon történ-
tekről majd bemutatt a a programot. A továbbiakban 
Kott  Ferenc, az Informatikai Kollégium elnöke a Mes-
terséges Intelligencia és az 5G koalíció munkájáról be-
szélt, míg Koleszár Péter szekcióvezető a GINOP 3.2.2 
pályázati konstrukció helyzetéről.

BESZÁMOLÓ AZ IPARI KOLLÉGIUM 
2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

KOLLÉGIUMI ÜLÉSEK

2018. április 6. 
Az MKIK Ipari Kollégiuma és Informatikai Kollégiuma 
együtt es ülését a BME Technológiai Központjában tar-
tott ák. Kott  Ferenc, az Informatikai Kollégium elnöke 
az MKIK „Modern Vállalkozások Programjáról (MVP) 
tartott  előadást. Az első napirend keretében ismertett e, 
hogy a MVP keretében alapvető kérdés: mit lát a kama-
ra a program hasznosságának, és mit tesz a megvalósítá-
sért. Legfőbb probléma a humán defi cit ledolgozása, 
amelyre 30 fős tanácsadói szervezetet hoztak létre. A 
szervezetet Koleszár Péter vezeti és a tanácsadók sze-
mélyesen mennek el a cégekhez, ahol személyre (cégre) 
szabott an ismertetik a lehetőségeket. Az előadást köve-
tően Koleszár Péter tájékoztatt a a résztvevőket a pályá-
zatt al kapcsolatos tapasztalatokról.

A második napirend keretében Vityi Péter ismertet-
te az Ipar 4.0 programot és felvázolta a kapcsolódó defi -
níciókat. A harmadik napirend keretében Tordai Balázs 
elmondta a mintagyárak projekt célját: a hazai termelő 
KKV-k felkészítése az Ipar 4.0 kihívásaira – hogyan va-
lósulhat meg a digitalizáció fejlesztése, milyen segítsé-
get kaphatnak a projekt során.
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A következő napirendnél dr. Lódi Kata tájékoztatt a a 
résztvevőket az Elite programról, kiemelte, hogy a prog-
ram nem magánszemélyeknek szól, hanem cégeknek, 
így lehetőség van arra, hogy egy cégtől többen is részt 
vehessenek a programban. Cél a vállalkozás fejlesztése, 
nem kötelező elem a tőzsdére lépés, de a program során 
annak előnyeit is megismerhetik a résztvevők. Dr. Ede-
lényi András a brüsszeli Gazdasági és Szociális Bizott ság 
MKIK-s delegáltja rövid tájékoztatás adott  az EB 
com252 kezdeményezésről, majd konzultatív megbe-
szélést tartott  kiemelt fi gyelemmel a KKV-ra. A hatodik 
napirendnél Bódi László röviden ismertett e az MKIK 
Magyar-Német Tagozatának munkáját, kiemelve az ak-
tualitásokat. Az utolsó napirend keretében Kovács 
László bemutatt a a Technológiai Központot, elmondta, 
hogy a FIEK (Felsőoktatási és Ipari Együtt működési 
Központ) keretében és az IVSZ-IFKA  konzorciumá-
ban megvalósuló Ipar 4.0 projekt kapcsán jött  létre. 
Működő szemléltető eszközök segítségével – a de-
monstrátorok közreműködésével – tekinthett ék 
meg a résztvevők az Ipar 4.0 egy-egy kulcsterületét 
(robott  echnológia, logisztika-szervezés, interaktív 
gyártástervezés, virtuális beüzemelés, gyártási fo-
lyamatvezérlés, stb.).

2018. november 21.
Az MKIK Ipari Kollégiuma és HR Munkabizott sága 
együtt es ülése

Gaál József, a kollégium elnöke és Dr. Szekeres Áron, 
a munkabizott ság elnöke köszöntőjét követően került 
sor a meghívott  előadók prezentációira.

Elsőként Pomázi Gyula, az ITM iparági stratégiákért 
és szabályozásért felelős helyett es államtitkára ismertet-
te az iparfejlesztés jövőbeni tervezett  irányait, elemeit. 
Kiemelte, hogy legfontosabb feladat a magyar kis- és 
közepes vállalkozások (kkv-k) megerősítése, hatékony-
ságuk és versenyképességük javítása, annak elérése, 
hogy a kkv-szektor által előállított  termékek minél na-
gyobb hozzáadott  értéket képviseljenek, és ezáltal mi-
nél jobban bekapcsolódjanak a nagyvállalatok értéklán-
caiba. Elmondta továbbá, hogy az innováció meghatá-
rozó szerepet játszik Magyarország versenyképességé-
nek javításában és a gazdasági növekedésben. Végig kell 
vinni az Ipar 4.0 fejlesztési programot, erősíteni kell az 
ipari digitalizációt, kiemelt cél az innovációvezérelt ipar 
megerősítése és az exportorientált ágazati láncok fej-
lesztése. Rámutatott , hogy a jövőben csökkenteni kell a 
gazdaság függőségét a járműipartól, amellett  további 
három-négy húzóágazat alakult ki az elmúlt években, 
így ígéretesen fejlődik az elektronikai iparág, a gumi-
ipar, a vegyipar. Emellett  az egészségiparban, az orvosi 
műszergyártásban, a gyógyszeriparban, az élelmiszer-
iparban, a biotechnológiában is megvan az a növekedési 
potenciál, amely biztosítja, hogy ne csak a járműgyár-

tástól függjön az ország iparának a teljesítménye. 
Kiemelte, hogy a magyarországi cégek mintegy 95 szá-
zaléka magyar tulajdonú kis- és középvállalkozás, mégis 
kevesebb hozzáadott  értéket állítanak elő, mint az itt eni 
multinacionális cégek, ezért el kell érni, hogy a jövőben 
a magyar kkv-k termelékenysége, hozzáadott  értékter-
melő képessége javuljon az innováción és az új techno-
lógiák alkalmazása révén. Rámutatott , hogy a kkv-k fej-
lesztése, termelékenységük javítása a társadalom szem-
pontjából is fontos kérdés, az általuk foglalkoztatott  
munkaerő termelékenységét a szak- és felnőtt képzés 
fejlesztésével is javítani kell.

Lényeges, hogy a magyar vállalkozások lépést tartsa-
nak a digitalizációs forradalommal, és az új megoldáso-
kat felhasználva megtartsák és növeljék a versenyképes-
ségüket. Az előadást követően a hozzászólók alapvetően 
egyetértett ek a kitűzött  célokkal, de megjegyezték, hogy a 
megvalósítás mikéntje még nincs kellőképpen tisztázva.

A második és harmadik napirend keretében Bencze 
Róbert tartott  tájékoztatót két témáról, „Új Cafeteria - 
mennyiben kerülnek előtérbe a valódi dolgozói igények”, 
valamint „A munka jövője - milyen munkakörök szűnhet-
nek meg, melyek maradnak?”. A munka jövőjével kapcso-
latban kiemelte, hogy már nem egyszerűen gépekről beszé-
lünk, amelyek hatékonyabbá teszik az emberi munkát, 
hanem olyan robotokról, amelyek teljes egészében kiválta-
nak eddig csak emberek által végezhetőnek hitt , összetett , 
intelligenciát igénylő feladatokat, mint például az autóve-
zetés. A létrejövő kevés új állás pedig teljesen más képessé-
geket, ismereteket követel meg, mint az eltűnők, ezért 
rendkívül fontos a képzés hatékony átalakítása. A cafetéria 
új lehetséges elemeinél kiemelte, hogy a vállalkozások-
tól sokkal innovatívabb gondolkodást igényel, beemel-
hetnek olyan nem pénzbeli jutt atásokat, amelyek növel-
hetik a dolgozói elégedett séget, ez lehet például a rugal-
mas munkaidő bevezetése, vagy egészségügyi szűrő-
vizsgálatok biztosítása.

Negyedik napirendként Dr. Balla Gergely, a projekt 
operatív vezetőjeként bemutatt a az Országos Vállalkozói 
Mentorprogramot. A projekt konzorciumi formában 
valósul meg, ahol az MKIK a konzorcium vezetője, to-
vábbi tagjai az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
(ITM) és a Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány (SEED 
Alapítvány). A program célja a kis- és középvállalkozá-
sok versenyképességének, hatékonyságának növelése, 
és a megvalósítás befejező dátuma, 2020. 

KAPCSOLATTARTÁS A KOLLÉGIUM TAGJAIVAL

A kapcsolatt artás alapvetően 2018. évben is elektro-
nikus úton valósult meg, a szakmát érintő jogszabályi 
változásokról, egyéb munkaanyagokról kiküldött  értesí-
tések alapján eljutt att ák a kollégium tagjai a véleménye-
iket, észrevételeiket, amelyek elősegített ék az MKIK ál-
láspontjának a kialakítását.
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EGYÉB TEVÉKENYSÉG

Az Ipari Park Tanácsában való aktív részvétel a kollé-
gium elnökének tagsága útján. Továbbá a kollégium 
nevében az elnök és a társelnök szakmai egyeztetéseken 
és rendezvényen vett  részt.

BESZÁMOLÓ A KERESKEDELMI KOLLÉGIUM 
2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A kollégium elnöke és társelnöke aktívan részt vett ek 
jogszabályvéleményezésben és sok rendezvényen kép-
viselték szervezetünket. Mindemellett  aktív munkájuk-
kal támogatt ák a kereskedelem szakmai előrehaladását.

A KOLLÉGIUM SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE

Az MKIK Kereskedelmi Kollégiuma részt vett  a ke-
reskedelmet érintő jogszabálytervezet véleményezésé-
ben. Észrevételeket fogalmazott  meg a magyar kistele-
pülések kiskereskedelmi ellátott ságának biztosításáról 
szóló Cselekvési Tervvel kapcsolatosan. Részt vett  és 
véleményezte a digitális kereskedelemhez kapcsolódó 
GDP, foglalkoztatás és belföldi értékesítés mérhetőségét 
hatékonyabbá tevő fogalomhasználat, kutatási-mérési 
programok szükségességének vizsgálatairól szóló 
Minisz terelnökségi előterjesztést, továbbá jelen volt az 
NGM által szervezett , a helyi termékek, áruk nyilvános 
kormányzati online nyilvántartásával kapcsolatos egyez-
tetésen.

A 2011. évi LXXXV. termékdíj törvény módosításá-
val kapcsolatosan véleményt fogalmazott  meg és több 
egyeztetésen is képviselték a kollégium álláspontját. Az 
Európai Bizott ság szakembereinek megkeresésére ka-
marai álláspontot dolgoztak ki. Dienes Zoltán társelnök 
a fenti témákon túlmenően az év folyamán részletes 
szakmai véleményezést készített  és javaslatokat tett : 
• az élelmiszerekkel kapcsolatos ellenőrzések kor-

mányhivatalokra történő kiterjesztésének tapasztala-
tairól,

• a GVI minimálbér változásáról készített  elemző 
dokumentumáról,

• a GDPR 2018. május 25-i bevezetésének elősegíté-
séről,

• az EU „Új megállapodás a fogyasztói érdekvédelem 
területén” című irányelvről,

• az EU tagállamaiban jogszerűen forgalmazott  áruk 
kölcsönös elismerésének rendeletéről,

• összefoglaló problémafeltáró dokumentum készült a 
kiskereskedelem 2018 évi helyzetéről.
A kollégium a 2018-as év tapasztalatai alapján azo-

nosított a azokat a kereskedelmi területeket, amelyekre a 
jövőben jelentős hangsúlyt szükséges fektetni, és a kol-
légium egyben közös, széleskörű gondolkodás indítását 
kezdeményezi az alábbi témakörökben:

• A kereskedelmi szektor energetikai korszerűsítésé-
nek kérdésköre

• Innovatív City-logisztika konstrukció a kereskedelmi 
folyamatok hatékonyság növelésének érdekében

• Sharing-economy eszköztárának alkalmazása a keres-
kedelemben, és a hozzá kapcsolódó logisztikai folya-
matokban

• Digitális kereskedelem térhódítása: Új üzleti model-
lek ajánlása a kereskedők számára

• A digitális fogyasztói élmény nyújtása, mindezt a 
kereskedő szempontjából

• A csomagküldő kereskedelem és elektromobilitás 
lehetőségeinek kiaknázása

• Új digitális ökoszisztéma kialakításának és térhódítá-
sának vizsgálata

• A „smart kereskedelmi struktúra” jelentősége
• A kereskedelemben alkalmazható mesterséges intel-

ligencia, Big-Data alkalmazások jelentősége

A kollégium nevében az elnök és társelnök szakmai 
egyeztetéseken és rendezvényeken vett  részt, ame-
lyek közül a legfontosabbak: az „Onlife” – XV. Elekt ro-
nikus Kereskedelem Konferencia (Visegrád, 2018. júni-
us 5-6.) és az Agóra Kereskedelmi Kon feren cia (2018. 
május 31.). Továbbá 2018. november 6-án az Európai 
Kereskedelem napja Ünnepség, amelyen átadták a 
Klau zál Gábor Elismerő Oklevelet és a Magyar Keres-
ke delemért Nagydíj elismerésben is többen részesültek.

BESZÁMOLÓ A KÉZMŰIPARI KOLLÉGIUM 
2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A kollégium idén két alkalommal ülésezett , emellett  
tagjai aktívan részt vett ek jogszabályvéleményezésben 
és sok rendezvényen képviselték szervezetünket.

2018. március 21-i ülésen Vörös-Gubicza Zsanett , 
az MKIK Oktatási és Képzési Igazgatója a mestervizsgáz-
tatás jelenlegi helyzetéről és az Ágazati Készség tanácsok 
munkájáról tartott  előadást. Megyénként ismertett e a 
mestervizsga jelenlegi rendszerét és a mestervizsgák szá-
mának alakulását. A kialakított  rendszer támogatást biz-
tosít azok számára, akik gyakorlati képzésben szeretné-
nek részt venni és ezt egyre többen önköltséges módon 
teszik meg. A mestervizsgáztatás új koncepciója három 
mérési pont bevezetését tenné lehetővé: első a szakképe-
sítő vizsga, második a mestervizsga, harmadik pedig az 
önálló vállalkozás indítása. A mes terképzés után egy 
olyan kreditrendszer kidolgozására lenne szükség, amely 
nemcsak továbbképzési lehetőséget biztosítana, hanem 
egyfajta kötelezett séget is jelentene a mestereknek.

Fekete Balázs, az MKIK kézműipari alelnöke, a kol-
légium elnöke a 2018. évi „Magyar Kézműves Remek” 
pályázati felhívásának elfogadásáról tartott  tájékoztatót. 
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A Kézműipari Kollégium tagjai egyöntetűen hozzájá-
rultak a felhívás megjelenéséhez. A felhívás megújult, a 
tavaly elfogadott  szempontrendszer szerint hirdett ék 
meg. A kollégium elnöke a 2018. évi EuroSkills rendez-
vényről is tájékoztatt a a kollégium tagjait, mely kiemelt 
fontosságú és ennek, mint kísérőrendezvénye lesz a 
„Magyar Kézműves Remek”. 

Katrics Krisztina, a HKIK kézműipari tagozatának 
elnöke bemutatt a a „Legyen mindenkinek egy ünnepi 
magyar viselete” mozgalmat. A mozgalom indítását a 
HKIK, a BKIK és a BOKIK kezdeményezte és támogat-
ta. Jelenleg 16 kézműves alkotó dolgozik a projektben, 
cél, hogy valamennyi megyéből képviseljék a kézműves 
szakmát és a területi kamarák népszerűsítsék a mozgal-
mat. Felvetődött  a modern öltözködési kultúra beillesz-
tése a Magyar Kézműves Remek rendezvénybe is.

2018. június 7-i ülésen Mezi Melinda, az MKIK 
mestervizsga referense a mesterképzés jelenlegi helyze-
téről, aktuális kérdéseiről tartott  előadást. Bevezetőjében 
beszélt a mesterképzés megítéléséről. Mint mondta: a 
mesterképzés jelenlegi rendszere több szempontból is 
megújításra szorul, mivel funkcionálisan változott  a 
mestervizsgára jelentkezés motivációja. A mester cím 
birtokosának etikailag és erkölcsileg is fedhetetlennek 
kell lennie és megkérdőjelezhetetlen minőséget kell 
produkálnia. Az értékmegőrzés, a tudásanyag és a ha-
gyományok továbbvitele kiemelt fontosságú, de a pia-
cok kifehérítésére is szükség van. 

A mesterképzés stratégiai és funkcionális megújítása 
érdekében a MKIK közreműködik és segíti a Nemzeti 
Agrárkamarához (NAK) tartozó mesterképzéseket. 
Folya matosan fejleszti a mestertartalmakat az Inno vá-
ciós és Technológiai Minisztériummal együtt működve, 
szem előtt  tartva és preferálva az élethosszig tartó tanu-
lást. A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára 
biztosítsa a szakmai fejlődés és egzisztenciális életpálya 
modellt. Tanúsítsa a mindennapi vállalkozási gyakorlat-
hoz szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, munka-
ügyi és jogi ismeretek megszerzését. Ezzel megteremtve 
a mesteremberek számára a szakmai elismerést és meg-
becsülést.

„MAGYAR KÉZMŰVES REMEK”

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2018-ban tizen-
hatodik alkalommal hirdett e meg a nagy hagyo m ányok-
kal rendelkező „MAGYAR KÉZMŰVES RE MEK” elis-
merő cím elnyerésére kiírt országos pályázatát. A „Ma-
gyar Kézműves Remek” 2018-ban – eddig nem látott  
nyilvánosságot kapott  – a „EuroSkills Buda pest 2018” 
kísérőrendezvénye volt. A kollégium emiatt  idén együtt -
működött  a Turisztikai és az Oktatási Kol légiummal. 

Az idei pályaművek minősége és sokszínűsége 
örömteli feladat elé állított a a szakmai zsűrit, sok ki-
emelkedő alkotás érkezett  be, amelyek a tradicionális 

magyar kézműves hagyományokat ápolják és sok eset-
ben a mai emberek számára is élővé teszik a kézműves 
örökséget. 

Összesen 123 pályázat érkezett  be, melyből 47 nyer-
te el az elismerő címet. Az ünnepélyes díjátadón három 
pályázó is Elnöki Aranyérmet vehetett  át. A díjakat 
2018. szeptember 26-án dr. Parragh László, az MKIK 
elnöke, dr. György László gazdaságstratégiáért és szabá-
lyozásért felelős államtitkár és Fekete Balázs, a Kéz mű-
ipari Kollégium elnöke adta át. A méltatásokat pedig 
Horváth Vilmos MKIK Turisztikai Kollégium elnöké-
től hallhatt ák a díjátadó vendégei. A rendezvényen 
(mint a „EuroSkills Budapest 2018” kísérőrendezvé-
nye) a kiállított  és díjazott  termékek még nagyobb nyil-
vánosságot kaptak, mint az elmúlt évek során bármikor. 
A kiállítást 2018. szeptember 29-ig tekinthett ék meg a 
látogatók. A „Magyar Kézműves Remek” rendezvény 
fővédnöke idén dr. Palkovics László innovációs és tech-
nológiai miniszter volt.

BESZÁMOLÓ A KISVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI 
KOLLÉGIUM 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

I. KOLLÉGIUMI ÜLÉSEK

2018. június 7.
2018. június 7-én a kollégium kihelyezett  ülést tartott  
Nagykanizsán. Dr. Kiss Zoltán elnök megnyitott a az 
ülést, köszöntött e a résztvevőket, majd ismertett e, hogy 
az elmúlt időszakban milyen témákkal foglalkozott  a 
kollégium. Dr. Polay József NAKKIK elnök köszöntő-
jében kiemelte, hogy nagyon fontos téma a középvá-
rosok kiürülése, ami a KKV-szektort is érzékenyen 
érinti, és mivel ebben a térségben készült egy anyag 
erről a témáról, ezért ezen a helyszínen és e köré kerül-
tek csoportosításra az előadások. Dénes Sándor polgár-
mester is köszöntött e a résztvevőket, és kiemelte, hogy 
egy térség akkor lehet sikeres, ha kellő számú KKV 
működik a körzetben, ugyanis ők tudják ellensúlyozni 
azt, ha egy multi cég „bezárja a kapuit”, hiszen jelen 
vannak olyan hazai KKV-k, akik ellensúlyozhatják a 
munkanélkülivé válást (alkalmazhatják a felszabaduló 
munkaerőt).

A harmadik napirendhez kapcsolódóan Dr. Birkner 
Zoltán, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 
igazgatója elmondta, hogy 1998-ban új felsőoktatási 
intézményt honosított ak Nagykanizsán, alapítványi fő-
iskolaként (Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány né-
ven). 2010 után kezdett  el csökkeni a hallgatói létszám, 
ez indított a el azt a gondolkodást, hogy ennek okait 
vizsgálják. Kiderült, hogy a környezetben bekövetke-
zett  változások okozták ezt a csökkenést (lakosság csök-
kenése). A lakosság csökkenésének megállításához a 
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kutatás legfontosabb megállapítása, hogy minden vá-
rosnak meg kell találni azt az „egy mondatos” üzenetet, 
amivel fontossá tehető az adott  város – miben, hol a 
legkiemelkedőbbek – és ehhez kell igazítani az összes 
városról szóló „üzenetet”. A kamara szerepe ebben a 
rendszerben elfogadtatni a vállalkozásokkal, hogy szük-
ség van a változásra, ez a fejlődés alapja – ha azt egy 
KKV nem akarja, akkor ő lehet a vesztes.

A negyedik napirend keretében Dr. Polay József is 
elmondta, hogy a kutatás eredményeképpen minden-
képpen szükséges a KKV szektor segítése, ugyanis most 
indult el a középvárosok kiürülése, amely csak gyorsulni 
fog a megfelelő intézkedések hiányában (a következő 
15-20 éven belül egy 50 ezer fős városból 30 ezer fős 
lesz).

A kutatás kapcsán a kamara megfogalmazott  egy ja-
vaslatot, amely beépült az MKIK versenyképesség nö-
velési javaslatába. Legfontosabb megállapításai:
• jelenleg egy KKV-nak nincs inspirációja az innováci-

óra, csak az a célja, hogy eltartsa a családját – ezen a 
szemléleten kell változtatni (felvilágosítás, képzés 
stb.),

• a helyben történő képzés fejlesztésének fontossága 
(megtartó erő) – ahol az iskola megszűnik, ott  az élet 
elszürkül - ehhez viszont egy komoly kormányzati 
támogatás szükséges (pl. az elmaradott  térségek kis-
vállalkozásainak egyedi kiemelt támogatása),

• a kisvárosok exportképessége nagyon alacsony, ezen 
mindenképpen változtatni szükséges (a kamara mérje 
fel, hogy mely vállalkozások alkalmasak az ex port-
fejlesztésre, és ezekhez kezdeményezzen export-
fejlesztési támogatásokat, pl. PIPE program),

• erősíteni kell a szakképzést, kötelezővé tenni a nyelvi 
és informatikai képzést,

• az elmaradott  térségek fejlesztését támogató progra-
mok összeállításában meghatározó szerepet kell 
kapni a kamaráknak – vállalkozói véleményekre ala-
pozva.
Az ötödik napirend keretében az államtitkár el-

mondta, hogy az új minisztériumban (Innovációs és 
Technológiai Minisztérium) minden gazdaságfejlesz-
téshez szükséges szakpolitika egy helyre került, átlátha-
tóbbak a kapcsolódó területek. Szintén kiemelte, hogy a 
KKV-kat úgy tudják támogatni az adózási és jogszabályi 
környezeten túl, ha az innovációjukat támogatják. A 
program zárásaképpen a résztvevők megtekintett ék a 
Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara által készí-
tett  Kanizsa image fi lmet.

2018. november 29.
Dr. Kiss Zoltán elnök és dr. Polay József társelnök kö-
szöntőjét követően Bencze Róbert, a Pricewaterhouse 
Coopers Magyarország Kft . igazgatója „A munka jövője 
– milyen munkakörök szűnhetnek meg, melyek marad-

nak?” címmel tartott  előadást. A PwC által készített  
reprezentatív felmérés ebben a témakörben két részre 
bontható:
1. Magyarországi kutatás

Témája: Miért és mi alapján választ munkahelyet a 
16-26 éves korosztály?

2. Világszintű kutatás (ebben Magyarország nem szere-
pelt, de az adatok meghatározók az ország számára is)

Témája: az elkövetkező 5-10 évben milyen munkahe-
lyek szűnhetnek meg.
Az első témakörben a felmérés azt mutatt a, hogy 

ebben a korosztályban a legfontosabb két szempont a 
rugalmas munkavégzés lehetősége és hogy ott honról is 
lehessen dolgozni. Legutolsó két szempont a társadal-
mi felelősségvállalás, valamint a cég neve (már nem je-
lent „húzó” szempontot egy márkanév). KKV-k szem-
pontjából fontos kiemelni, hogy számukra előnyt je-
lenthet az az eredmény, amit a felmérés mutat – jobban 
tudják méretüknél fogva ezeket a preferenciákat „alkal-
mazni” a cégüknél, mint egy multi vállalat, ezek a na-
gyon fontos tényezők pedig a megkérdezett ek válaszai 
szerint a következők: szakmai fejlődés lehetősége, kol-
légák segítő szándéka, őszinte munkahelyi légkör – ki-
emelve a cégvezetéssel kapcsolatos bizalmi légkört, 
egyenes és nyílt kommunikáció továbbá a karrierépítés 
lehetősége.

A felmérés vizsgálta azt is, hogy ez a korosztály mi-
lyen szempont alapján marad inkább itt hon a külföldi 
munka helyett : legfontosabb tényező a lakhatási támo-
gatás volt, de a családdal együtt ! A második témakör-
ben egyértelműen kiderült, hogy vannak olyan terüle-
tek, amelyek magában hordozzák a teljes automatizáció 
lehetőségét: termékgyártás; SSC (Shared Service Cen-
ter – Szolgáltató Központ) és a mezőgazdaság. A legke-
vésbé veszélyeztetett  ágazatok: humán- és egészségügyi 
szolgáltatás, oktatás.A harmadik napirend keretében 
Dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal (NKFIH) elnöke röviden vázolta, 
hogy mit jelent az innováció, majd ezt követően fel-
vázolta az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
vízióját: Magyarország Európa top 5 országába kerül 
életminőség szempontjából 2030-ra.

Az Európai Bizott ság által összeállított  Európai Inno-
vációs Rangsor (European Innovation Scoreboard, 
EIS) alapján levonható következtetések:
• Magyarország innovációs teljesítménye elmarad a 

vezető európai országoktól.
• Ez elsősorban a kis- és középvállalatok rendkívül 

alacsony innovációs tevékenységének (termék-, 
fo lya mat-, marketing-, szervezeti, in-house innová-
ció) és a szellemi termékek (szabadalmak, védje-
gyek) alacsony arányának eredménye.

• A fi nanszírozás 2016-ban az EU-s források ciklikus-
sága miatt  volt alacsony.
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• A nemzetközi innovációs trendek az elmúlt években 
az ipari innováció irányából a szolgáltatásinnováció 
irányába mozdultak el, amit a magyar gazdaságpoliti-
kának is szem előtt  kell tartania.
Mindezeket fi gyelembe véve új megközelítéssel kell 

elősegíteni az innováció fejlesztését – Felsőoktatási és 
Ipari Együtt működési Központok kerültek kijelölésre, 
ahol a fő feladat a felsőoktatás és az ipar együtt működé-
sének támogatása.

Fontos szerepe van a KKV-k támogatásának, olyan 
pályázati struktúrát kívánnak kiépíteni (milyen célra, 
milyen formában), ahol fi gyelembe veszik a magyaror-
szági KKV-k igényeit, lehetőségeit. Ehhez egy országos 
roadshow programot kívánnak lebonyolítani 2019. feb-
ruárjában, ahol megyénként konzultációkat bonyolíta-
nának le az innovációban potenciális KKV-kal, azt itt  
összegyűjtött  igényekre, tapasztalatokra alapozva készí-
tenék el a következő időszakra vonatkozó innovációs 
pályázati felhívásokat. A program lebonyolítását a 
kamarákkal történő szoros együtt működéssel kí-
vánják megvalósítani.

II. EGYÉB TEVÉKENYSÉG

Különböző kormányzati szabályozások, rendeletek 
véleményezése, anyagok előkészítése. Továbbá a kollé-
gium nevében az elnök részt vett  több szakmai egyez-
tetésen és rendezvényen, valamint a KKVHÁZ orszá-
gos versenyének zsűrijében, amelynek fő témája a 
KKV-k versenyképessége volt. 

BESZÁMOLÓ A KÖZLEKEDÉSI ÉS LOGISZTIKAI 
KOLLÉGIUM 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A kollégium 2018-ban 5 alkalommal, míg a kollégium 
keretén belül működő Taxi és Személygépkocsis Sze-
mély szállítási Tagozat 3 alkalommal ülésezett . A kollégi-
um hagyo mányosan részt vett  a 20. Szegedi Nem zet közi 
Köz lekedési Konferencia szervezésében, valamint az 
MKIK delegáltjaként az IKOP monitoring bizott ság 
ülésein. A kol légium tagjai és elnöke 11 alkalommal vé-
leményeztek közlekedési témájú jogszabálytervezeteket.

I. KOLLÉGIUMI ÜLÉSEK

2018. február 28. 
Az első napirend keretében Dr. Munkácsy András tudo-
mányos munkatárs a „Célforgalmi vizsgálatok a hazai 
közlekedési hálózaton – földön, vízen, levegőben” című 
előadásában elmondta, hogy első alkalommal készült 
ilyen nagy léptékű célfelmérés (földön-vízen-leve gő-
ben), ez alapján állított ák össze a közlekedési tér pontjai 
között i forgalmi igényt leíró mátrixot. A projekt lénye-
ge, hogy a hazánkon áthaladó TEN-T hálózat egészének 
és elemeinek fejlesztését alátámasztó többmódú orszá-

gos célforgalmi vizsgálat. A mátrix célirányos felhaszná-
láshoz szolgáltat adatokat, ez egy döntés-előkészítő és 
-támogató eszköz.

A második napirendnél Gáspár-Zsován Noémi, az 
Energetikai és Klímavédelmi Kutatóközpont tudomá-
nyos munkatársa az „Alternatív autózás napjainkban” 
című előadásában ismertett e, hogy az EU-ban is növek-
szik a személygépkocsik száma, de Magyarországon ez 
még jelentősebb a többi közlekedési eszközhöz viszo-
nyítva. A legújabb kutatások szerint a személygépkocsik 
a károsanyag-kibocsátás 30%-át adják, így az EU célki-
tűzése, hogy csökkentse a károsanyag kibocsátást és az 
energiafelhasználást.

Ehhez szükséges többek között  az új járművek 
károsanyag – kibocsátásáról szóló előírások szigorítása, 
a közlekedésből eredő CO2 kibocsátás csökkentése, 
megújuló energiák használatának ösztönzése, a városok 
légszennyezett ségének csökkentése, az energiafelhasz-
nálás csökkentése és az energiahatékonyság növelése. 
Az elektromos járművek elterjedésének alapvető kérdé-
se a hatótávolság és a töltőállomások sűrűsége, ezen 
belül is a villámtöltők elhelyezkedése.

A harmadik napirend keretében Dr. Szeri István, a 
kollégium elnöke összefoglalta, hogy melyek azok a 
szabályozási területek, amelyekkel foglalkoznak a jogal-
kotók.
a.)  A szürke és feketegazdaságban dolgozó vállalkozá-

sok legalizálásához felül kell vizsgálni, illetve új sza-
bályozásokat kell bevezetni:

 – car sharing
 – sharing economy
 – taxi szolgáltatás 

b.)  Az ÁFA terhelés kérdésköre szükségszerű (kerülje-
nek a kedvezményezett ek közé a közforgalmú sze-
mélyszállítók és a közellátást végző teherfuvarozás).

c.)  Jövedéki adó kérdése (egyes üzemanyagok jövedéki 
adójának csökkentése).
Rövid tájékoztató hangzott  el az elektronikus jegy-

rendszer bevezetéséről is. A rendszer megvalósításában 
a KTI és a Nemzeti Mobilfi zetési Zrt. működik közre, a 
kivitelezés határideje 2019. december 31.

2018. május 9.
Opel gyárlátogatással egybekötött , kihelyezett  ülést 
tartott ak Szentgott hárdon. A kollégium elnöke köszön-
tött e a résztvevőket és megköszönte Kenyeres Gyulának, 
az OPEL minőségbiztosítási igazgatójának, aki egyben 
a Vas megyei KIK elnökségi tagja is, hogy lehetőséget 
biztosított  a kollégium számára egy gyárlátogatással 
egybekötött  kollégiumi ülés megtartására. 

Az első napirend keretében Dr. Tóth-Maros Dániel 
szabályozási vezető szakértő (KTI) elmondta, hogy a 
vasúti tarifa- és kedvezményrendszer függ a vállalat gaz-
dálkodásától, az állami költségvetéstől (szociálpolitikai 
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eszköz), így ennek megfelelően a nemzetgazdaság teher-
bíróképessége és a társadalom fi nanszírozási hajlandósá-
ga is befolyásolja. A díjszabási rendszer tarifa- és kedvez-
ményrendszere együtt  kezelendő, egyes tarifaelemei 
nem összehasonlíthatók más rendszer díjaival. A magyar 
vasúti tarifaszint 2010 óta változatlan, a kedvezmény-
rendszer nagy és bonyolult, egyes elemeiben szociális 
jutt atásokat pótló rendszerként lehet rá tekinteni. A jövő 
technológiai fejlesztése a Helyközi Kö zös ségi Közle ke-
dési Információs Rendszer (HKIR) megvalósítása lesz. 

A második napirend keretében Dr. Szeri István, a 
kollégium elnöke ismertett e az elektromos hajtású sze-
mélygépkocsik fejlődését 1898-2017 között . A személy-
gépkocsik paramétereinek (hengerűrtatalom, motortel-
jesítmény, fogyasztás, váltófokozatok, motorteljesít-
mény, CO2 kibocsátás, max. sebesség) változását 2001-
2015 között . Továbbá a gépjárműközlekedés jármű- és 
energia-kihasználtságáról kiderült, hogy Amerikában 
egy személygépkocsi életének 96%-ban nem vesz részt 
a közlekedésben, mindössze 2,6% a produktív haszná-
lat, vagyis a vezetés. Az üzemanyag energiájának 86%-a 
sohasem jut el a kerekekig, mivel a személy helyváltoz-
tatásához használt energia csekély része az, ami produk-
tív használatnak minősül, nagy része motor veszteség és 
alapjárathoz hasznosul. A légi műveletekről megtudhat-
tuk, hogy a jövőben komoly teret nyerhetnek a drón 
technológia (cargo, fi lmforgatás, megfi gyelés, mezőgaz-
daság, de akár a távközlés területén is). Ezt a várható 
térhódítást bizonyítja az egyéni és a kereskedelmi 
drónok világpiaci előrejelzése is. 

2018. június 6.
Az első napirendhez kapcsolódóan Hesz Mátyás köz-
pontvezető ismertett e, hogy a járművekbe szerelt intel-
ligenciát indokolja a balesetek számának csökkentése, a 
környezetvédelem és az idősek mobilizálása. Rendkívül 
fontos, hogy az önvezető járművek üzembeállítását meg 
kell előzni egy rendkívül szigorú tesztsorozatnak, 99% 
felett i megbízhatósághoz 10-100 millió teszt km szük-
séges, ilyen tesztpálya épül Zalaegerszegen. A zárt vizs-
gálati környezet elhagyásához a Kooperatív Intelligens 
Közlekedési Rendszerek kifejlesztése szükséges (nagy 
sebességű tesztelés valós környezetben).

A második napirenden belül Karmos Gábor közle-
kedési szakértő elmondta, hogy a közúti közlekedési 
szolgáltatási szektor jelentőségét bizonyítja, hogy ez az 
ágazat adja a hazai és európai szállítási teljesítmények 
kétharmadát, az összes hazai foglalkoztatott  3,5 százalé-
kát, az államháztartási bevétel 5 százalékát és a GDP 6 
százalékát.
További fejlődési lehetőségek:
• a gazdasági és kereskedelmi növekedésből adódó 

többlet belföldi és bilaterális forgalmat a magyar 
fuvarozók szerezzék meg,

• további 3. országos lehetőségek megszerzése,
• a cabotage-forgalom nagyobb kiaknázása,
• az EU-n kívüli fuvarfeladatoknál a nagyobb magyar 

részarány elérése.
Mindezekhez alapvetően szükséges a nyugat-euró-

pai protekcionista törekvések kivédése, a piaci liberali-
záció megfontolt támogatása, a szükséges humán erő-
forrás biztosítása, a hazai piacvédelem fokozása, az en-
gedélygazdálkodás folyamatos fi nomítása, valamint a 
versenyképesség további javítása. 

2018. október 10.
Reich László EU eljárásrendi szakértő elmondta, hogy 
a 2007-2013 között i ciklusban legtöbb támogatás a 
KÖZOP programokra érkezett , az összes támogatás 
közel 23%-a. A 2014-2020 időszakban a vezető szerepet 
a GINOP programok vett ék át (közel 40%), az IKOP 
közel 16%-os támogatási résszel szerepel. Az IKOP-on 
belül legnagyobb támogatást a „Nemzetközi (TEN-T) 
vasúti és vízi elérhetőség javítása” c. 2. prioritás kapott  
(közel 38%). Ezt követően ismertetett  néhány minta 
projektet a különböző prioritásokon belül, majd felso-
rolta, hogy az IKOP-on kívül milyen egyéb források 
állnak rendelkezésre a közlekedésfejlesztésre. Bemutatt a 
az IKOP stratégiai hátt erét és az Operatív Programok 
intézményrendszerét.

A második napirend keretében Ács Balázs, a Köz-
ponti Közlekedésszervező Iroda vezetője ismertett e, 
hogy Budapest és az agglomeráció közlekedésének ösz-
szehasonlításából kiderül, hogy sokkal jobb Budapesten 
a modal split – 60-65% tömegközlekedés, 35-40% ma-
gán (tömegközlekedési munkamegosztás – a magán 
köz le kedők aránya a tömegközlekedéshez), illetve, 
hogy az agglomerációban ez az arány pont fordított : 
35% – 65%. Ezt az eltérést (hátrányt) próbálják ledol-
gozni. A BKRFT (Budapest Közlekedési Rendszerének 
Fejlesztési Terve) korábban még kevésbé foglalkozott  a 
vasút Budapesten belüli szerepével, azonban a 2015-ös 
Balázs Mór Terv már összközlekedési szemléletű, fog-
lalkozik a vasút integrálásával a városi tömegközlekedé-
si rendszerbe.

A Budapest Bérletek ma már érvényesek a városon 
belül a VOLÁN és a MÁV-START járatainak többségé-
re, és az agglomerációba kifutó „kékbuszos” vonalak, 
valamint a HÉV is átkerült állami megrendelés alá, így 
lehetőség nyílt az integráció fejlesztésére. A fő problé-
ma: a különböző bérletek elfogadása, azok elszámolása 
a különböző szolgáltatóknál. Szintén fontos, hogyan 
valósíthatók meg az agglomerációban a „vasúti közleke-
déshez ráhordó buszjáratok”, ehhez viszont javítani kell 
a vasúti közlekedés megbízhatóságán.

A harmadik napirend keretében Dr. Szeri István, a 
kollégium elnöke ismertett e a kollégiumot érintő fel-
adatokat, eseményeket.
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2018. december 14.
Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egye-
sület elnöke, a Balatoni Fejlesztési Tanács közlekedési 
szakértője a „Közlekedésfejlesztés a Balaton régióban”, 
valamint az „Elektromos autóbuszok világa” témában 
tartott  előadást.  

II. TAXI ÉS SZEMÉLYGÉPKOCSIS 
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TAGOZAT ÜLÉSEI

2018. február 15.
Rónay-Tobel Beatrix, a Nemzeti Fejlesztési Minisz té-
rium Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály vezetője 
bemutatt a az ellenőrzési főosztályuk működését és a 
2017nyara – létrehozásuk - óta elért eredményeit, illet-
ve az eddigi ellenőrzések tapasztalatairól is beszámolt. 
Az ellenőrzések során azt tapasztalják, hogy bizonyított  
jogsértés esetén az egyetlen olyan szankció, amely vala-
melyest visszatartó erővel bír, az a rendszám leszedése. 
Sajnos a bírság önmagában nem ér semmit. Hiá nyos-
ságok tapasztalhatók a hatóságok együtt működésének 
területén, ebből kifolyólag a szankcióknak – még a leg-
szigorúbbnak – sincs visszatartó ereje. Ezeket az ano-
máliákat látva arra jutott ak, hogy meg kell vizsgálni az 
ellenőrzések hátt erét adó jogszabályi környezetet, a fel-
tárt hibákat, és az esetleges joghézagokat az érintett  
jogszabály módosításával orvosolni szükséges.

A megbeszélésen a résztvevők szót ejtett ek a költség-
megosztáson alapuló közös utazással (Oszkar és Bla-
blacar) kapcsolatos problémákról is, kérték a jogalko-
tót, hogy ezen a területen mielőbb tegyenek rendet, és 
szülessen meg az ehhez szükséges jogszabályi hátt ér. 

2018. június 13.
Az ülésen a 176/2015. Korm. rendelet (a személygép-
kocsival díj ellenében végzett  közúti személyszállítás-
ról) tervezett  módosításával kapcsolatos szakmai egyez-
tetést folytatt ák le a résztvevők, hogy ez alapján egysé-
ges álláspontot képviselhessenek a jogalkotó felé.

2018. július 26.
A 176/2015. Korm. rendelet tervezett  módosítás miatt i 
többlet terheinek kérdéseit vitatt ák meg az ülés keretében.

III. A KOLLÉGIUM KIEMELT RENDEZVÉNYE

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával a 
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az En-
ter prise Europe Network-Szeged a KTI Közle ke dés-
tudományi Intézet Nonprofi t Kft -vel, valamint a Köz le-
kedéstudományi Egyesülett el együtt működésben 2018. 
november 22-23-án immár huszadik alkalommal szer-
vezte meg Szegeden a Nemzetközi Közlekedési Kon fe-
renciát, melynek aktív résztvevője és szervezője volt a 
kollégium tagsága is.

Az idei év témái a közlekedési szolgáltatások sza-
bályozási, működési kérdései voltak.

A rendezvényt megelőzően a korábbi évek hagyo-
mányait követve 2018. november 21-én, Szegeden tar-
tott a kihelyezett  ülését az MKIK Közlekedési- és 
Logisztikai Kollégiumának Taxi és Személygépkocsis 
Személyszállítási Tagozata. Az ülés témája: Taxi, sze-
mélygépkocsi személyszállítás és egyéb közlekedési 
szolgáltatások időszerű kérdései.

IV. A KOLLÉGIUM EGYÉB TEVÉKENYSÉGE

Az MKIK Közlekedési és Logisztikai Kollégiuma részt 
vett  a közlekedést is érintő jogszabálytervezetek véle-
ményezésében. 

A kollégium nevében az elnök kilenc alkalommal 
szakmai egyeztetéseken, konferenciákon és egyéb köz-
lekedés tárgyú rendezvényeken vett  részt, így többek 
között  a győri közlekedéstudományos konferencián, a 
személyszállítási szolgáltatások törvénymódosítási 
egyeztetésein.

BESZÁMOLÓ A KUTATÁSFEJLESZTÉS- ÉS INNOVÁCIÓS 
KOLLÉGIUM 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A kollégium 2018 januárjában átt ekintett e az NKFI 
Hivatal által véleményezésre közreadott  KFI stratégiát. 
A kollégium tagjai által megfogalmazott  javaslatokat, 
egybeépítve az Ipari Kollégium észrevételeivel, a meg-
adott  2018. január 25-i határidővel az NKFIH honlap-
jára feltöltött ük.

A kollégium a 2017-es beszámolójában részletes 
helyzetértékelést adott , és ehhez kapcsolódóan számos 
javaslatot fogalmazott  meg a hazai KFI rendszer fejlesz-
tésére vonatkozóan. Megállapítható, hogy mind az 
elemzés, mind a javaslatok jó része továbbra is megőriz-
te aktualitását. A KFI kormányzati képviselete időköz-
ben teljes mértékben átalakult, valamint a 1481/2018 
(X.4.) Kormányhatározat jelentős mértékben aktuali-
zálta a szereplők feladatait. Ezért a közeli jövőben aktu-
ális lenne a korábban már megtervezett  kollégiumi ülést 
megtartani, amelynek fő témájaként az ITM vezetőivel 
való konzultációt javasoljuk.

Magyarország és különös tekintett el a hazai mikro-, 
kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-szek-
tor) versenyképességének növelése kiemelkedő szerep-
pel bír, amely területen az innovációnak jelentős szere-
pe van. A Kutatásfejlesztés-és Innovációs Kol lé gium 
működése a nyitott  innováció elvén nyugszik. A nyitott  
innováció lényege, hogy az egyes intézmények, szerve-
zetek nem önállóan, saját erőforrásaikra támaszkodva 
végzik innovációs tevékenységüket, hanem a pénzügyi 
és humán erőforrások lehető leghatékonyabb hasznosí-
tása érdekében együtt működnek egymással. A kollégi-
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um is nyitott  az újdonságokra, és folyamatosan törek-
szik kapcsolatrendszerének kiszélesítésére, ezzel bizto-
sítva a lehető legszélesebb szakmai fórum elérését.

Figyelembe véve, hogy napjaink gazdasági és társa-
dalmi rendszerét a negyedik ipari forradalom, az Ipar 
4.0. határozza meg, a kollégium is fontos feladatának 
tekinti, hogy ezen aktuális kihívásokra potenciális vá-
laszlehetőségeket adjon a vállalkozások számára. Annak 
érdekében, hogy a kollégium a jövőben hatékonyabban 
legyen képes együtt működni az érintett  tagokkal, szer-
vezetekkel, úgy döntött , hogy a jövőben a meghatározó 
vállalati kapcsolatrendszerrel, és szakmai tudással bíró 
Herbály István – aki a PBKIK delegáltja a kollégiumban 
- társelnöki pozícióban végzi tevékenységét. 

A Kutatásfejlesztés-és Innovációs Kollégium olyan 
kérdéskörök feltárásával is foglalkozik majd, amelyek 
napjaink gazdasági kutatási trendjébe egyértelműen il-
leszkednek, így többek között  helyet kapnak az alábbi 
területek:
• mesterséges intelligencia megjelenése a vállalatoknál,
• robotizáció,
• digitális transzformáció,
• Internet of Th ings, vagyis a dolgok internete,
• önvezető autók hatása a gazdasági és társadalmi 

rendszerekre,
• innovatív üzleti modellek térhódítása,
• a precíziós mezőgazdaság térhódítása,
• innovatív és kreatív módszerek,
• folyamat és rendszerszintű innovációk. 

A 21. század a gyors változások korának tekinthető. 
Ilyen környezetben azok a vállalkozások lehetnek sike-
resek, amelyek képesek arra, hogy előre gondolkodja-
nak, aktív stratégiát alkossanak, rugalmasak, agilisak és 
nyitott ak legyenek. A Kutatásfejlesztés- és Innovációs 
Kollégium ezen szempontrendszert tartja szem előtt , és 
a jövőbeni működésében is törekedni fog arra, hogy a 
mindenkori vállalati igényekre optimális válaszokat 
tudjon adni, ezzel is segítve a vállalatok versenyképes 
pozíciójának javítását, exportmegjelenésük fokozását. 

BESZÁMOLÓ A NEMZETKÖZI KOLLÉGIUM 
2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az MKIK Nemzetközi Kollégiuma 2018. évi tevé-
kenységének fókuszában – az áprilisi választásokat kö-
vetően átalakuló kormányzati struktúra miatt  – a keres-
kedelemfejlesztésben meghatározó szerepet játszó 
EXIM, HIPA és MNKH/HEPA intézmények vezetősé-
gével való kapcsolatfelvétel állt a további együtt műkö-
dés kialakítása érdekében. 

2018. szeptember 21-én megbeszélést folytatt ak 
Ligetfalvi Gáborral, az átalakuló MNKH utódjával, a 
Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) ügyveze-

tő igazgatójával. A megbeszélésen részt vett  Fasimon 
Sándor, az MKIK Nemzetközi Kollégiumának elnöke, 
Dunai Péter, az MKIK főtitkára, Galambos Att ila, az 
MKIK Nyugat-balkáni Tagozatának elnöke és Tényiné 
Stark Mária, az MKIK nemzetközi igazgatója. Ligetfalvi 
Gábor elmondta, hogy a 2014 óta a Magyar Nemzeti 
Kereskedőház Zrt-ként működő intézmény 2018. őszé-
től új néven és módosított  koncepcióval folytatja tevé-
kenységét, nagy hangsúlyt fektetve a magyar cégek ex-
portképességének felmérésére. A korábbi 40-50 külföldi 
iroda helyett  a jövőben csupán 5 országban – Török-
országban, Kínában, Japánban, a Balkánon és Orosz-
országban működnek majd képviseletek régiós jelleggel, 
a korábbinál összetett ebb feladatokkal. A HEPA tevé-
kenységét a külgazdasági att asékkal szoros együtt műkö-
désben végzi a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Há ló-
zat által le nem fedett  területeken. Továbbra is a szerve-
zet feladatai közé tartozik a magas szintű politikai ese-
ményekhez kapcsolódó rendezvények és kiutazások 
szervezése, az érintett  relációkhoz kapcsolódó kiállításo-
kon történő magyar részvétel megszervezése, valamint 
az Export Akadémia működtetése. Céljuk, hogy további 
magyar nagyvállalatok jelenjenek meg legalább a Ma-
gyar országhoz közeli külpiacokon, és hozzájuk kapcso-
lódóan magyar beszállítók és egyéb KKV-k is. A jövőben 
kisebb létszámmal és szűkebb költségvetéssel működik 
majd a szervezet, de a továbbiakban is együtt működnek 
a gazdaságfejlesztési, állami és társadalmi szervezetek-
kel, és törekednek a párhuzamosságok elkerülésére. A 
HEPA a jövőben is kiemelten kezeli az MKIK-val, mint 
egyik tulajdonosával az együtt működést.

2018. december 7-én Joó Istvánnal, a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium exportfejlesztésért felelős he-
lyett es államtitkárával tárgyalt Fasimon Sándor, a kollé-
gium elnöke, Rév András alelnök és Tényiné Stark 
Mária nemzetközi igazgató. Joó István elmondta, hogy 
új exportstratégián dolgoznak a KKM-ben az Infor ma-
tikai és Technológiai Minisztériummal együtt működve, 
mely dokumentum jövő év első felében kerül elfogadás-
ra. Az exportstratégia, az iparfejlesztési stratégiával 
összhangban, szektorális prioritásokat határoz meg. 
Emellett  törekednek a hátt érintézmények – így a HEPA 
és az EXIM – működését eredményesebbé tenni, a 
HEPA korábban ismertetett  átalakítása mellett  bővítik 
az EXIM termékek körét és gyorsítják a hitelügyinté-
zést. Kiemelt exportpromóciós megállapodást kötnek 
40 nagy céggel. Felhívta a fi gyelmet arra, hogy jövőre 
ismét megrendezik a Víz Világtalálkozót Budapesten. 
Fasimon Sándor hangsúlyozta az MKIK és a KKM kö-
zött i együtt működés jelentőségét külgazdasági terüle-
ten, ennek folytatásához kérte az államtitkár támogatá-
sát. Jelezte, hogy a kamara szeretne a külgazdasági att a-
séktól rendszeres tájékoztatást kapni a külpiaci folyama-
tokról, üzleti lehetőségekről. Végül a felek megállapod-
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tak abban, hogy 2019. március 6-án az MKIK Külgaz da-
sági Évnyitó keretében Joó István tájékoztatást ad a 
kormányzati exportfejlesztési stratégiáról.

A Nemzetközi Kollégium 2018-ban két ülést és 
egy elnökségi ülést tartott . Az MKIK Nemzetközi 
Kol lé giuma 2018. február 7-én tartott a első 2018-
as ülését. Ennek keretében Dunai Péter MKIK főtitkár 
elmondta, hogy a PADI fi nanszírozásának köszönhe-
tően az MKIK jelentős számú külpiaci projektet tudott  
megvalósítani a 2016-2017-es időszakban és a vezetés 
reméli, hogy ez az együtt működés 2018-ban is folyta-
tódik. Dunai Péter beszédében hangsúlyozta, hogy a 
Nem zet közi Kollé gium egy éve felállított  új struktúrá-
ja beváltott a a hozzá fűzött  reményeket, mivel a tagoza-
tok, valamint üzleti tanácsok elnökeiből álló testület 
jól működik. Fasimon Sándor elnök tájékoztatt a a 
kollégium tagjait, hogy az MKIK Fókuszban a külpia-
cok külgazdasági évnyitó konferenciáját március 20-án 
tartja. Javasolta, hogy a kollégium az áprilisi választá-
sokat követően az év második felében vegye fel ismé-
telten a kapcsolatot az EXIM, a HIPA és az MNKH 
vezetőségével a további együtt működés kialakítása ér-
dekében. Ezt követően a tagozati és üzleti tanács elnö-
kök rövid tájékoztatást adtak az idei évben várható te-
vékenységekről. Tényiné Stark Mária nemzetközi igaz-
gató hozzászólásában kiemelte, hogy az MKIK tagoza-
tainak már közel 600 cég a tagja és ezek közül több 
mint 300-an fi zetnek a tagságért. Felsorolta a követke-
ző külgazdasági rendezvényeket és tájékoztatást adott  
arról az előkészítés alatt  álló GINOP projektről, mely-
ben a beszállítói és külpiaci mentorálás is tevékeny ség 
lesz. 

Az MKIK Nemzetközi Kollégiumának elnöksé-
ge 2018. szeptember 21-én ülésezett  a kamarában. 
A  meg  beszélést Fasimon Sándor elnök nyitott a meg, 
majd rövi den tájékoztatt a a résztvevőket a HEPA veze-
tőjével, Liget falvi Gáborral történt találkozóról. Liget-
falvi Gábor nyitott  az együtt működésre az MKIK-val, 
illetve az együtt működés formalizálására is. Elhang zott  
továbbá, hogy Joó István export növeléséért felelős he-
lyett es államtitkár irányítása alá tartozik majd az EXIM 
és a HEPA, míg a HIPA szakmai felügyelete Dr. Pone-
vács-Pana Petra beruházások ösztönzéséért felelős he-
lyett es államtitkár feladata. Tóth Imre hozzászólásában 
elmondta, hogy a Nemzetközi Fejlesztési Bank (IIB) 
tervezi, hogy KKE-i központját Budapesten nyitja meg. 
A Paks II beruházás létrejön, de a tervezett nél valamivel 
lassabban valósulhat meg. A török áramlatot megépítik. 
Fasimon Sándor elnök javaslatára a Nemzetközi Kol-
légium elnöksége döntött  arról, hogy Nádasi Tamást, a 
Magyar-Kínai Tagozat elnökét, illetve Galam bos Tamást, 
a Nyugat-balkáni Tagozat elnökét kollégiumi alel nöknek 
kérik fel. 

Az MKIK Nemzetközi Kollégiuma 2018. decem-
ber 7-én évzáró ülést tartott  a kamarában, a találkozót 
Fasimon Sándor, a kollégium elnöke nyitott a meg, majd 
Jákli Gergely vezérigazgató mutatt a be az EXIM straté-
giai céljait, tevékenységeit. Jákli Gergely tájékoztatójá-
ban elmondta, hogy a korábbi vezérigazgató halálát kö-
vető átmeneti időszak után az EXIM működését tekint-
ve egyedül a szervezeti modell változott  meg. Két vezér-
igazgató segíti munkáját: Szabó István Att ila üzleti, és 
Dr. Dancsó József pénzügyi vezérigazgató-helyett esek, 
illetve három ügyvezető igazgató. Az exportfi nanszíro-
zásért Berki Viktor igazgató felel, a Vezérigazgatói Kabi-
net igazgatója Szőcs Gábor. Az EXIM új stratégiáját 
2016 végén alakított a ki, a termékek tekintetében erős 
termékszerkezet-átalakítást hajtott ak végre, az export 
nagyobb fi gyelmet kapott . Az EXIM részéről Szabó 
István Att ila vezérigazgató-helyett es és Szőcs Gábor 
igazgató vett ek részt az ülésen. Fasimon Sándor javasla-
tára a kollégium tagjai két új alelnököt választott ak 
Galambos Att ila, a Nyugat-balkáni Tagozat elnökének, 
valamint Nádasi Tamás, a Magyar-Kínai Tagozat elnö-
kének a személyében. 

Tényiné Stark Mária nemzetközi igazgató részletes 
tájékoztatást adott  az MKIK és a területi kamarák 2018. 
évi külgazdasági tevékenységéről. Az MKIK Nemzetközi 
Igazgatósága 165 eseményt rendezett  megközelítőleg 
3000 résztvevővel. 

Ezt követően a tagozatok és üzleti tanács elnökök 
rövid hozzászólásai következtek, kiemelve az elmúlt év 
legfontosabb eseményeit és a 2019-es év terveit. A 
Nemzetközi Kollégium 2019. évi munkatervére vonat-
kozóan Fasimon Sándor elnök két ülés megtartására és 
egy külgazdasági kerekasztal megszervezésére tett  javas-
latot. Dunai Péter főtitkár hozzászólásában kiemelte, 
hogy az idei év volt az első – sok év után –, hogy a kül-
gazdasági területen külső forrás nélkül valósultak meg a 
szakmai programok. Ennek ellenére lehetőség volt arra, 
hogy minden fontos, megfelelően alátámasztott  külgaz-
dasági eseményt megszervezzenek a kollégák, és ez a 
tendencia folytatódik 2019-ben is. 

Az MKIK Nemzetközi Kollégiuma kompetenciájá-
ba tartozik az MKIK nemzetközi tevékenységének 
támogatása. 2018 folyamán 420 külgazdasági vonat-
kozású kamarai rendezvényt tartott ak, ebből 65-öt 
az MKIK szervezett . A résztvevő vállalkozások száma 
megközelíti a 10 ezer főt. A tagozati tagvállalatok 
száma közel a 600 fő, ebből 312 a fi zető (nem önkén-
tes kamarai) tagok száma. A kollégium elnöksége aktí-
van hozzájárult számos kamarai nemzetközi rendez-
vény sikeres megvalósításához, így a Fókuszban a külpi-
acok konferenciához is. Több alkalommal közreműköd-
tek külföldi delegációk fogadásában és vezett ek kiutazó 
delegációkat.



BESZÁMOLÓK 37

BESZÁMOLÓ AZ OKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI 
KOLLÉGIUM 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az Oktatási és Szakképzési Kollégium a 2018-as évben 
kétszer ülésezett . A kollégium tagjai aktív részvétellel és 
véleményezéssel járultak hozzá a szakképzés, oktatás te-
rületét érintő dokumentumok elfogadásához, jóváhagyá-
sához. Az üléseken az alábbi témák kerültek napirendre:

2018. április 24.
A kollégium első ülése az SZKTV versennyel egy időben 
a versenyhelyszínen tartott ák. Bihall Tamás elnök ismer-
tett e, hogy a verseny előző napi megnyitóján Orbán 
Viktor miniszterelnök személyesen köszöntött e a részt-
vevőket, nyitott a meg a rendezvényt és jelezte, hogy ka-
maránkkal a következő 4 évre is megkötik a szakképzés-
sel és felnőtt képzéssel kapcsolatos feladatellátás témakö-
rében a megállapodást. Elmondta, hogy a megnyitón je-
lentős kormányzati megjelenés volt, hét államtitkár volt 
jelen. A kollégium ülésén részt vett  Dorú Simovici, a ro-
mániai Báko Megyei Kamara elnöke. A látogatásának 
célja az volt, hogy betekintést nyerjen egy olyan verseny-
be, melyet Románia még sohasem rendezett . 

Az ülésen összefoglaltuk a 2018-as SZKTV-t szá-
mokban. Az idei évben 7 000 diák írta meg az elődön-
tőt, a válogatókra 474 versenyző kapott  meghívást, 
melyből 236 diák szerepelhetett  a szakmai versenyek 
országos döntőjében, összesen 108 oktatási intézmény-
ből. 2018-ban 43 szakképesítésben folytak versenyek. 

A következő napirendi pont keretében Csiszár 
Zsófi a, a SkillStar Kft . projektmenedzsere beszámolt a 
EuroSkills Budapest 2018 verseny szervezéséről, mely a 
kamara történetében az eddigi legnagyobb rendezvény. 
Beszámolt a verseny előkészületeinek aktuális állapotá-
ról, valamint a még megszervezendő feladatokról. 
Elmondta, hogy a versenyen 28 országból, 558 verseny-
zőre számítanak.

Az Oktatási és Szakképzési Kollégium hatáskörébe 
tartozik a szintvizsga elnökök benyújtott  pályázatának 
jóváhagyása. A területi kamarák részéről felterjesztett  
pályázatok már egy előzetes szűrésen keresztül mentek, 
így a pályázatok a kollégium részéről egyhangúan elfo-
gadásra kerültek (19 fő).

Az MKIK Mesterképzési és Mestervizsga Sza bály-
zatának módosítását szintén egyhangúan elfogadták, 
melynek célja, hogy egységesen magas minőségű kép-
zéseket és vizsgákat bonyolítsanak le. 

Az utolsó napirendi pont keretében az MKIK okta-
tási reformhoz kapcsolódó feladatait ismertett ék.

Elhangzott  a stabilitás fontos szerepe a rendszerben, 
mind a feladatellátást, mind a fi nanszírozási formát te-
kintve. Néhány területen rendszer szintű átalakítás 
szükséges a területi kamaráknál. 

Bemutatt ák az Ágazati Készségtanácsokat, illetve az 
MFKB-k összekapcsolásának fontosságát, valamint a 
hiányszakmák megállapítására vonatkozó eljárásrendet.

Fontos feladat a képzési rendszerek, valamint a komp-
lex szakmai záróvizsgáztatási rendszerek átalakítása.

A tanulószerződés-kötés, a gyakorlati képzőhelyek 
ellenőrzésének rendszerében a duális képzés szervezése 
került kiemelésre.

A felnőtt képzés- és felsőoktatás rendszerét is szüksé-
ges megvizsgálni a képzési rendszerek egymásra épülé-
se tekintetében is. Ismét felmerült az SZKTV fontos 
szerepe, itt  tudjuk bemutatni, hogy a szakképzésben 
milyen sikerek érhetők el. Kiemelték a minőségbiztosí-
tási rendszer kialakításának szükségességét, mely egy 
külső vállalat bevonása mellett  lehetséges, amely kidol-
gozza a folyamatszabályozáson keresztül, hogy mely 
pontokban vannak kockázatok, amelyek a szakképzés 
rendszerét, a területi kamarák működését befolyásol-
hatják, segíthetik.

Fontos lenne a kinyerhető adatokat fejleszteni, pl. az 
ISZIIR rendszerben sok olyan adat áll rendelkezésre, 
melyet nem kellően használunk ki. A digitalizáció és 
eszközfejlesztés fontosságáról is szó esett , valamint egy 
kommunikációs terv kialakításáról. A cél, hogy több 
pozitív média megjelenés legyen a jövőben a szakkép-
zést illetően. 

A hozzászólásokban megemlített ék a szakképzés te-
rületén jelentkező problémákat, melyeket a tagok meg-
vitatt ak az alábbi témákkal kapcsolatban:
• szakemberhiány, a hiányszakmák értelmezése, mi az, 

ami annak tekinthető,
• szükséges-e a keretszám,
• az ösztöndíj rendszer, valamint a duális képzés általá-

nossá tétele,
• vizsgáztatás problémái,
• a szakképzés magas költsége,
• OKJ-ben szereplő szakmák száma.

Az ülést követően a tagok megtekintett ék a verseny 
helyszínét, a standokon folyó munkát.

2018. december 11.
A kollégium tagjai részletes beszámolót hallhatt ak a 
2018-as évben Budapesten megrendezett  EuroSkills 
ver seny sikeres lebonyolításáról, a versenyen elért pozi-
tív hazai eredményekről. A versennyel kapcsolatban az 
alábbi számok hangzott ak el: a verseny 3 nap alatt , 28 
ország, 37 versenyszámban, 525 versenyzővel, 470 
szakértővel, 60 ezer m2-en, 700 önkéntes segítségével 
zajlott  le. A sajtó részéről 350 fő vett  részt az eseményen, 
85 ezer fő egyéni látogató jelent meg, a ceremóniákon 
pedig 8400 néző volt. 

Elhangzott , hogy az idei versenyen Magyarország az 
eddigi legnagyobb létszámú csapatt al indult. A verse-
nyen 3 aranyérmünk született : mechatronika, épület-
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asztalos és bútorasztalos kategóriában. Ezüstérem: ápo-
lás és gondozás, festő, web-fejlesztő kategóriákban, va-
lamint 3 bronzérmet nyertünk: hegesztő, kőfaragó és 
virágkötő kategóriákban. Ezen kívül több kiválósági ér-
met is kaptunk: dekoratőr, kirakatrendező, fodrász, in-
formatikai rendszerüzemeltető, kőműves, pincér, szá-
razépítő, szépségápoló és villanyszerelő szakképesíté-
sekben. Mindezek alapján elmondható, hogy Magyar-
ország az európai szakképzés élvonalában van. Az ülé-
sen megemlített ék a nyitó- és záró ceremóniák sikeres 
lebonyolítását. A nyitó rendezvényt a miniszterelnök 
nyitott a meg, a záró rendezvényen a köztársasági elnök 
tartott  beszédet. 

A pályaorientációval kapcsolatban ismertett ék az 
országos kampány eredményét, amely keretében egy 
médiakampányt és egy kamionos országos roadshowt 
bonyolított ak le. A kamion 35 napon keresztül, 29 hely-
színen, 8456 résztvevőt elérve, 103 iskolát közvetlenül 
bevonva működött . A jelentkezők VR szemüveggel 
próbálhatt ák ki, hogy egy szakképesítés milyen élményt 
nyújthat. Négy ágazatot specifi káltak: a vendéglátás te-
rülete, az építőipar, az autóipar, valamint olyan kreatív 
szakmák, mint női szabó és fotós. Az érdeklődés na-
gyon nagy volt, a pályaválasztó gyerekek körében nagy 
sikert aratott .

Az ülésen elhangzott , hogy a pályaorientáció célcso-
portjai továbbra is a szülők, ezért az elindított , országos 
plakátkampányon az ő fi gyelmüket szeretnénk felhívni 
a pályaválasztás fontosságára.

Ismertett ék, hogy egy rendhagyó szülői értekezletet 
is tartanak majd, melyen a szülők informálódhatnak, 
hogy milyen fórumok, lehetőségek vannak, melyek se-
gítségével tájékoztatást kapnak arról, hogy milyen terü-
letre lehetne a gyerekeket irányítani.

Bemutatt ák a következő év kiemelt feladatait, ki-
emelve az Ágazati Készségtanácsok rendszerét, a pálya-
orientációt, a nemzetközi versenyeket, valamint a gya-
korlati oktatói rendszer működtetését. Az MKFB-k fel-
adatellátásával kapcsolatban a keretszám meghatározás 
kivezetésre kerül. Az SZKTV területén az eddigi 43 
szakképesítés tovább bővül a közlekedési szakmákkal, 
mely további 20 szakma átvételét jelenti a versenyeken. 
A következő évre új ISZIIR kiépítését, kivitelezését 
tervezik, 2018-ban ennek specifi kációja készült el. A jö-
vő évi feladatok utolsó pontjaként az egységes országos 
kommunikációnak a fontossága hangzott  el. A további-
akban az ülésen egyhangúan elfogadták az Okta tási és 
Szakképzési Kollégium tagjai által a területi kamarák 
részéről felterjesztett  szintvizsga elnökök benyújtott  
pályázatát; valamint az MKIK Gyakorlati Oktatói Kép-
zési és Vizsgaszabályzatát is. 

Az ülés befejező részeként a felnőtt képzési felada-
tokról esett  szó. Az MKIK által nyilvántartott  szakmai 
programkövetelmények száma 204 darab. Ismertett ék, 

hogy az országos rendezvénysorozat megszervezésére 5 
helyszínen került sor a gazdálkodók, a felnőtt képzők és 
a programszakértők részére. Az előadásokat követően 
panelbeszélgetéseket tartott ak, ahol a jelenlévők megfo-
galmazták a felnőtt képzési rendszer működésének 
problémás területeit és javaslatokat tett ek a jogalkotók 
részére. A felnőtt képzési terület vonatkozásában megfo-
galmazták, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá kell tenni 
a rendszert. Javasolták az adminisztrációs terhek csök-
kentését, a képzés hatékonyságának növelését. Elhang-
zott , hogy a szakmai programkövetelmény javaslatokról 
5 fős bizott ság döntött . A Program Bizott ság 2018. 
november 30-ig 10 alkalommal ülésezett , összesen 246 
döntést hozott . 2018. november 30-ig a beérkezett  
szak mai programkövetelmény javaslatok 54%-át a 
Program Bizott ság elutasított a az alábbi indokok alap-
ján: a kamarához benyújtott  javaslatok tartalmi hiányos-
ságokat tartalmaztak, a hiánypótlással érintett  javaslat-
tevők a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően telje-
sített ék. Az elutasításokkal szemben a javaslatt evők öt 
esetben éltek kifogással. Két eljárás során a miniszter a 
bizott ság döntését jóváhagyta, három eljárás esetében 
kifogásnak helyt adott .

BESZÁMOLÓ A TURISZTIKAI KOLLÉGIUM 
2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A kollégium idén két alkalommal ülésezett . Emellett  a 
kollégium tagjai aktívan részt vett ek jogsza bály vé le mé-
nyezésben és sok rendezvényen képviselték szerveze-
tünket. Mindemellett  aktív munkájukkal támogatt ák a 
turizmus szakmai fejlődését.

2018. február 14-i ülés: 
Dr. Erdei Bálint, a Magyar Utazási Irodák Szö vet sé gének 
elnöke vitaindító előadást tartott  a 2013/1996 (XII.23.) 
utazásszervezésről szóló kormányrendeletről. Az elnök 
röviden bemutatt a a MUISZ „történelmét”, majd beszélt 
jelenleg betöltött  szerepükről, munkájukról. Elmondta, 
hogy jelenleg kb. 1050 iroda működik. A  rendeletek 
alapján egy utazási iroda működtetéséhez számos felté-
telnek és előírásnak kell megfelelni. Az utazási irodák 
összesített  nett ó árbevételéből, amely 224 milliárd HUF, 
a MUISZ tag irodák 181,5 milliárd HUF a szövetségi 
tagoktól jön. Sok az „alvó iroda”, de a tagok száma majd-
nem eléri a 200-at, a rendes tagok száma 153, (klasszi-
kus utazási irodák, beutaztatók, kiutaztatók, utazás köz-
vetítők) a rendkívüli tagok 41-en vannak.

A nemzetközi kapcsolatok is fontosak, a MUISZ 
tagja néhány nemzetközi szervezetnek, ezek közül a két 
legnagyobb az ECTAA és az EACT. Dr. Erdei Bálint el-
mondta, hogy az utazási irodákra nagy szükség van, hi-
szen ők olyan előnyöket tudnak megszerezni, amit egy 
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magánutazó nem, illetve nem tud az árakért versenyez-
ni az irodákkal. További indokok: biztonság, szakérte-
lem, probléma esetén van kihez fordulni, gyorsaság, 
személyre szabott  csomagok, költséghatékonyság, hite-
les tanácsadás, helyismeret, különleges ajánlatok, char-
ter járatok, kulturális körutazások, és főleg a vagyoni 
biztosíték. 

Dr. Lambertus József, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
osztályvezetője a turisztikai hozzájárulás témakörében 
adott  elő. Rövid emlékeztetővel vezett e be előadását, a 
2017. évi ülésünkön elhangzott  információkat elevení-
tett e fel, hiszen a jelen témával kapcsolatban is fontos 
szerepet töltött  be például az, hogy az Áfa tv. 3. számú 
melléklet. II. rész 3. pontja szerint mi minősül szolgálta-
tásnak. A turizmusfejlesztési hozzájárulással kapcsola-
tos szabályozás alapján: a turizmusfejlesztési hozzájáru-
lás alanya minden olyan személy vagy szervezet, amely 
saját nevében hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújt. 
(Alanyi mentes vagy EVA alanynak is!) A hozzájárulás 
alapja az említett  hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyúj-
tás áfa nélküli ellenértéke. 

2018. november 20-21. – kihelyezett  ülés 
Balatonkenesén:
Sigmond Eszter, a Balaton Térségi Turisztikai Non pro-
fi t Kft . ügyvezetője „Találd meg utad a Bakony és Bala ton 
vidékén!” címmel tartott  előadásában kiemelte, hogy a 
balatoni vízparti kikapcsolódás, a bakonyi túrázási lehe-
tőség és a környék kulturális öröksége, valamint a helyi 
gasztronómiai kínálat a nyugalom, a csend, a lassú turiz-
mus ígéretét hordozzák. A Bakony és Bala ton Térségi 
Turisztikai Nonprofi t Kft -ről és a térség prog ram jai ról 
weblapjukról tájékozódhatnak: htt ps://bakony-balaton.
hu/hu.

Veszprém 2023-as Európa Kulturális Fővárosa pályá-
zatának állásáról tartott  tájékoztatást Mészáros Zoltán, 
a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója. Az 
Európa Kulturális Fővárosa címre 7 település nyújtott a 
be pályázatát, ebből az előselejtezésen 3 város (Vesz-
prém, Győr és Debrecen) maradt versenyben. Decem-
berben a 12 tagú zsűri megnézi a várost és megvitatja a 
pályázat prezentációját. 2018. december 14-én dönte-
nek arról, hogy ki nyeri el az EKF címet és az azzal járó 
90 millió eurós anyagi forrást.

Böröcz István, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 
elnöke Balatonfüred 2025 „A jövő a jelenben rejlik” című 
előadásában büszkén tájékoztatt a a résztvevőket arról, 
hogy 2004 óta Balatonfüred infrastruktúrája 100 száza-
lékban megújult. A tudatos tervezés eredményeképpen 
2018. 10.31-ig 969 ezer vendégéjszakát töltött ek el a 
turisták Balatonfüreden. Távlati céljuk komplex kínálati 
portfólió és vonzó turisztikai desztináció kialakítása. 

Az előadásokat követően a kollégium tagjai kérdése-
ket tett ek fel, beszélgetést folytatt ak a követendő pél-

dákról. Jelenleg a hazai GDP 10%-át a turizmus adja, 
nemzetgazdasági cél ennek 16%-ra növelése A foglal-
koztatott ak számában is markánsan képviseli magát az 
iparág. Az ülésen megismert Balatoni térség, mint ki-
emelt turisztikai régió fejlesztései és a jövőbeli tervei jó 
példaként szolgálhatnak az egész ország turisztikai fej-
lesztéseihez. 

Bizott sági/ Munkacsoporti munkák:
• Nemzeti Szállodai Tanúsító Védjegy (Hotelstars) 

Bíráló Bizott sága
• Gyógyfürdők Nemzeti Minősítő Bizott sága
• Hungarikum Ágazati Szakbizott ságok – Sport, 

Turizmus és Vendéglátás Szakbizott ság
• Természeti és Épített  Környezet Szakbizott ság
• Ifj úsági Szálláshelyek és Kempingek Védjegybíráló 

Bizott sága
• „Vízi megállóhelyek lapátt al” nemzeti tanúsító véd-

jegy Bíráló Bizott sága

Bizott sági ülések:
• Hungarikum Sport, Turizmus, Vendéglátás Szak-

bizott sági Bíráló Bizott ság: 1 alkalom (Minisztérium 
átszervezése óta az új Bíráló Bizott sági rendszer még 
nem került kialakításra)

• Hotelstars Bíráló Bizott ság: 13 alkalom, 148 szálloda 
minősítése

• Gyógyfürdők Nemzeti Minősítő Bizott ság: 2 alka-
lom

• Hungarikum Ágazati Szakbizott ság: 1 alkalom 
• Szakmai egyeztetések: 4 esetben
• Artisjus munkacsoport 2 alkalom

Rendezvények:
• HENT Ipari és Kereskedelmi Szekciója, a Magyar 

Védjegy Egyesület közreműködésével létrejövő ren-
dezvényének Szállodák tanúsításával foglalkozó 
panelbeszélgetésén a kollégium titkára részt vett  
(2018. április 24.).

• A MUISZ rendezvényen az elnök előadást tartott  a 
„Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mint köztes-
tület együtt működése a szakmai szervezetekkel” 
címmel (2018. szeptember 17.).

• XIX. „TourEXPO” Nemzetközi turisztikai és ven-
déglátóipari Kiállítás és Vásár (2018. október 16-18.).

A kollégium 2019-es évi tervei közül a legfontosab-
bak a nemzetgazdasági célok elérése érdekében – az 
ágazat hazai GDP részarányának 16%-ra növelése – a 
turizmus, vendéglátás versenyképességének javítását 
célzó javaslatok megfogalmazása. Továbbá a vendéglá-
tás áfa kérdésének újbóli felülvizsgálata és az érintett ek 
jogos igényeinek a jogalkotó felé történő becsatorná-
zása. 
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Beszámoló az MKIK 
viszonylati tagozatok 

2018. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ AZ AFRIKA TAGOZAT

2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az Afrika Tagozat fő célkitűzése, hogy elősegítse a ma-
gyar vállalatok afrikai piacra lépését. A tagozat kétha-
vonta megjelenő hírlevele és internetes oldala igyekszik 
a legfrissebb tájékoztatást nyújtani a szubszaharai Afrika 
gazdasági, társadalmi, bel- és külpolitikai, illetve kultu-
rális eseményeiről, a magyar-afrikai kapcsolatok legfon-
tosabb újdonságairól, valamint a tagozat munkájáról. 
Az Afrika Tagozatban jelenleg 50 tagvállalat van.

RENDEZVÉNYEK ÉS LÁTOGATÁSOK A TAGOZAT 
SZERVEZÉSÉBEN, A KÜLGAZDASÁGI ÉS 

KÜLÜGYMINISZTÉRIUM AFRIKA FŐOSZTÁLYÁVAL 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉBEN

2018. március 29. – A kongói delegáció fogadása
2018. március 29-én a Brazzaville-Kongó második leg-
nagyobb városának, Pointe-Noire polgármesterének 
vezetésével egy 6 fős delegáció tett  bemutatkozó látoga-
tást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 
székhelyén. Pointe-Noire az ország tengerparti kikötő-
városa és egyútt al kereskedelmi központja, amit a fővá-
rossal, Brazzaville-lel vasúti pálya köt össze. A delegáci-
ót Dr. Kiss Zoltán, az MKIK Afrika Tagozat elnöke kö-
szöntött e. A megbeszélésén Litt vay-Kovács Áron főosz-
tályvezető (BKIK) és Babák Péter nemzetközi referens 
(MKIK) tartott  prezentációt Budapest és Magyarország 
üzleti környezetéről, valamint a két kamara tevékenysé-
géről. Ezt követően a kongói delegáció vezetője számolt 
be a Kongói Köztársaság gazdasági környezetéről. Kie-
melte, hogy Kongó olajtermelő ország, de az utóbbi 
évek olajár-csökkenése megviselte a gazdaságot. A leg-
fontosabb ágazat a mezőgazdaság és ehhez bőséges ter-
mőfölddel rendelkeznek, amit a külföldiek számára is 
értékesítenek. A polgármester Magyarországgal való 
együtt működési lehetőségeket a mezőgazdaság, a víz-
gazdálkodás, az egészségügy és a szállítmányozás terüle-
tén lát.

2018. május 17. – Magyar-afrikai üzleti szeminá-
rium és az MKIK Afrika Tagozatának közgyűlése
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Afrika Tagozata 
(MKIK AT) 2018. május 17-én tartott a éves közgyűlé-
sét az MKIK-ban. Dr. Kiss Zoltán elnök ismertett e a 
tagozat 2017-es tevékenységét és kitért a 2018-as prog-
ramtervekre is. Ezt követően a tagozat vezetőinek 
tisztújítása következett . Az AT alelnöke Kiss Gábor, a 

T-System munkatársa lett , az elnökségben új tagként 
helyett  kapott  Balla László, az ANY Biztonsági Nyom-
da Nyrt. általános vezérigazgató-helyett ese, Kocsis 
Gábor, a VCC Live Hungary Kft . üzletfejlesztési me-
nedzsere, valamint Mazár Ferenc, a Montoil Keres-
kedelmi és Szolgáltató Zrt. nemzetközi tanácsadója. 
Az ülés keretében a résztvevő tagvállalatok elfogadták 
az Afrika Tago zat új ügyrendjét. A közgyűlést követő-
en kezdetét vett e a Magyar-afrikai üzleti szeminárium. 
Dr. Kiss Zoltán tagozati elnök köszöntőt tartott , majd 
Horváth Márk, a Külgazdasági és Kül ügy minisztérium 
Afrika Főosz tá lyának vezetője összefoglalta a magyar-
afrikai kapcsolatok aktualitásait. Az afrikai gazdasági 
együtt működési lehetőségekről három nagykövet tar-
tott  előadást: Őexc. Lizeth Satumbo Pena, angolai 
nagykövet az angolai üzleti lehetőségekről, Dr. Eniola 
Ayaji nigériai nagykövet Nigéria gazdaságáról, végül 
Pieter Ver meulen dél-afrikai nagykövet országa üzleti 
környezetéről beszélt. 

2018. június 28. – „Go Afrika” Magyar-török 
Afrika munkacsoport ülése
2018. június 28-án a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara székhelyén Rév András, az MKIK Nemzetközi 
Kollégiumának alelnöke, Kiss Gábor Magyarország an-
karai nagykövete és Horváth Márk, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium Afrika Főosztályának vezetője 
részvételével Magyar-Török Afrika Munkacsoport ülést 
tartott ak 25 fő részvételével. Rév András köszöntőjében 
ismertett e a projekt lényegét, melynek célja a magyar-
török gazdasági együtt működés elősegítése az afrikai 
projektekben, majd Horváth Márk tájékoztatt a a hallga-
tóságot a török politikai és gazdasági terjeszkedés rész-
leteiről Afrikában.

Kiss Gábor a DEIK török szervezet szerepvállalásá-
ról beszélt, majd részletezte, hogy melyik tíz kiválasztott  
országban szándékoznak együtt működést kezdemé-
nyezni a török és magyar fél között : Dél-Afrika, Etiópia, 
Ghána, Nigéria, Szenegál, Kenya, Elefántcsontpart, 
Tanzánia, Ruanda, Dzsibuti. A köszöntőbeszédek után 
a jelenlévő vállalkozások, valamint Kabai Éva, az EXIM 
képviselője mutatkoztak be a hallgatóságnak és folytat-
tak interaktív párbeszédet a nagykövett el.

2018. augusztus 31. – Konzultáció Afrikáról 
– Fókuszban Angola és Kenya
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Afrika Tagozata 
2018. augusztus 31-én Kenyára és Angolára fókuszáló 
afrikai konzultációt szervezett  az MKIK székhelyén. 
A rendezvényt Kiss Gábor, az MKIK Afrika Tagozatának 
alelnöke nyitott a meg. Horváth Márk, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium Afrika Főosztályának vezetője ki-
emelte, hogy 2018 őszétől a Külgazdasági és Külügy-
minisztériumban új fejlesztési stratégia (NEFE) lép 
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életbe, valamint részletesen kitért az afrikai politikai 
vezetők ez évre tervezett  magyarországi látogatásaira. 
Horváth Márk köszöntőjét Máthé László kenyai nagy-
követ prezentációja követt e, aki részletesen bemutatt a a 
kenyai üzleti lehetőségeket, illetve kihívásokat. Hang-
súlyozta, hogy Kenya 1963 óta piacgazdaság, ahol a 
többi afrikai országhoz képest nagyobb jogbiztonsággal 
lehet számolni. Angola helyzetéről Maris Zsolt angolai 
nagykövet tartott  előadást, aki kitért az évtizedekre visz-
szanyúló angolai-magyar kapcsolatokra, valamint az 
ország gazdaságának sajátos jellegére. A prezentációkat 
követően networking kávészünet következett , mely so-
rán mintegy 60 cégképviselő egyénileg is feltehett e 
kérdéseiket a jelenlévő nagyköveteknek.

2018. szeptember 13. – Vacsora az ugandai 
külügyminiszterrel
A BKIK, az MKIK Afrika Tagozata a KKM együtt mű-
ködésével Sam Kahamba Kutesa ugandai külügymi-
niszter látogatásának tiszteletére munkavacsorát szerve-
zett . A vacsorán az ugandai delegáció tagjai mellett  részt 
vett  Joó István exportfejlesztésért felelős helyett es-ál-
lamtitkár, a KKM relációval foglalkozó munkatársai, 
valamint a kontinensen legaktívabban jelen lévő magyar 
vállalkozások vezetői. A rendezvény házigazdái Rév 
András, a Nemzetközi Kollégium alelnöke, valamint dr. 
Kiss Zoltán, az Afrika Tagozat elnöke voltak, az MKIK-t 
Babák Péter referens képviselte.

BESZÁMOLÓ AZ ICC MAGYAR TAGOZATÁNAK

2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A 2016. január 25-én megalakult ICC Magyar Tagozat, 
amely a választott bírósági, a vám- és kereskedelemtá-
mogatási, valamint a banktechnikai munkacsoportokon 
keresztül végzi munkáját. A tagozat a következő szolgál-
tatásokat nyújtja a tagvállalatainak: tájékoztató fóru-
mok, konferenciák szervezése, folyamatos tájékoztatás 
az ICC tevékenységéről, eredményeiről, a nemzetközi 
kereskedelmet érintő legújabb fejleményekről, kereske-
delempolitikai szabályozást érintő változásokról, vala-
mint szakmai munkacsoportokban, bizott ságokban va-
ló részvételi lehetőség.

A TAGOZAT 2018. ÉVI PROGRAMJAI

2018. január 12.
Vám- és Kereskedelemtámogatási Munkacsoport ülés
Az MKIK ICC Magyar Tagozat Vám- és Keres ke de lem-
támogatási (VKT) Munkacsoportjának 2018. január 
12-i ülésének témája az International Chamber of 
Commerce által megküldött  Incoterms® 2020 második 
tervezetével kapcsolatos egyeztetés, a tagvállalatai javas-

latok, vélemények megvitatása, összesítése volt. A vég-
legesített  magyar javaslatot Nietsch Tamás, VKT mun-
kacsoport-vezető január 14-én küldte meg a párizsi ICC 
VKT Bizott ságnak.

2018. április 24.
Banktechnikai Munkacsoport ülés
2018. április 24-én az MKIK ICC Magyar Tagozat 
Bank  technikai Munkacsoportja 26 fő részvételével ki-
bővített  ülést tartott . Az eseményen Záhonyi Zoltán, a 
Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetség (FIDIC) 
Szerződések Bizott ságának vezetője a FIDIC szerződé-
sek előnyeiről, gyakorlati alkalmazásukról és az új szer-
ződésformákban megjelent újdonságokról tartott  elő-
adást. 

2018. június 7.
Vám- és Kereskedelemtámogatási Munkacsoport ülés
Az MKIK ICC Magyar Tagozat Vám- és Keres ke de lem-
támogatási Munkacsoportjának 2018. június 7-i ülésén 
az INCOTERMS 2020 tervezetével kapcsolatos javas-
latokat és észrevételeket második körben vitatt ák meg a 
munkacsoport tagjai.

2018. október 4.
Banktechnikai Munkacsoport ülés
Az MKIK ICC Magyar Tagozat Banktechnikai Mun ka-
csoportjának őszi ülését 2018. október 4-én rendhagyó 
módon az EXIM-ben tartott a. Az értekezlet első felé-
ben az okmányos ügyletekkel és garanciákkal kapcsola-
tos aktualitásokat tekintett ék át a tagok, és osztott ák 
meg egymással tapasztalataikat. Ezt követően az MKIK 
ICC Magyar Tagozat Vám- és Kereskedelemtámogatási 
(VKT) Munkacsoportja által kezdeményezett , az uniós 
vámkódex-szel összefüggő „fordítási anomáliákat” tár-
gyalták meg a jelenlévők Nietsch Tamással, a VKT 
mun kacsoport-vezetőjével közösen. 

2018. december 3-5.
ICC Knowledge Sharing Sessions
A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara új főtitkára által 
meghirdetett  „Unify Project” keretében és szellemében 
2018. december 3-5. között  rendezték az ICC Know-
ledge Sharing Sessions elnevezésű rendezvényt Párizs-
ban. A tájékoztató előadássorozat célja, hogy az ICC 
nemzeti bizott ságok számára naprakész információkkal 
szolgáljon az ICC tevekénységét, szolgáltatásait, kiadvá-
nyait, képzéseit, kezdeményezéseit illetően. Idén elő-
ször az ICC World Chambers Federation General 
Council tagjait is meghívták a rendezvénysorozatra, 
melyen az MKIK képviseletében Baki Magdolna, az 
MKIK ICC Magyar Tagozatának titkára vett  részt.
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BESZÁMOLÓ KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA

 TAGOZAT 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozat fő célkitűzése, 
hogy elősegítse a magyar vállalatok piacra lépését az 
arab országokban és Iránban. A tagozat havonta megje-
lenő hírlevele és internetes oldala igyekszik a legfrissebb 
tájékoztatást nyújtani a közel-keleti és észak-afrikai tér-
ség gazdasági, társadalmi, bel- és külpolitikai, illetve 
kulturális eseményeiről, a reláció legfontosabb újdonsá-
gairól, valamint a tagozat munkájáról. A Közel-Kelet és 
Észak-Afrika Tagozatban jelenleg 84 tagvállalat van.

RENDEZVÉNYEK ÉS LÁTOGATÁSOK A TAGOZAT 
SZERVEZÉSÉBEN, KÖZREMŰKÖDÉSÉBEN

2018. március 26. 
Magyar-Algériai Üzleti Fórum és a Magyar-Algériai 
Üzleti Tanács együtt es ülése
Rhiad Amour, az Algériai Kereskedelmi és Iparkamara 
alelnökének vezetésével 2018. március 25-29. között  32 
tagú algériai üzleti delegáció látogatott  Magyarországra a 
kétoldalú gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesz-
tése céljából. 2018. március 26-án a Magyar Ke res ke-
delmi és Iparkamara (MKIK) közel 100 fő részvételével 
üzleti fórumot szervezett . A rendezvényen Miklóssy 
Ferenc, az MKIK Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozat 
elnökének bevezetőjét követően Rhiad Amour, az Algé-
riai Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, Pritz Helga 
Magyarország algíri nagykövete, valamint Abdel kader 
Dehendi Algéria Magyarországra akkreditált nagy kö vete 
köszöntött e a hallgatóságot. Ezt követően Kovács And-
rás, a KKM Közel-Kelet és Észak-Afrika Főosz tá lyának 
vezetője adott  tájékoztatást a magyar-algériai kereskedel-
mi kapcsolatokról, majd Rhiad Amour, a megalakuló 
üzleti tanács algériai társelnöke tartott  prezentációt vál-
lalkozásáról és az algériai-magyar kereskedelmi kapcsola-
tokban rejlő lehetőségekről. A fórumot követően a 
Magyar-Algériai Üzleti Tanács (MAÜT) együtt es ülése 
következett . A találkozón ismertett ék a két ország közöt-
ti együtt működési lehetőségek, kitérve az üzleti tanács 
szerepére. A rendezvény üzletember-találkozóval zárult. 
2018. március 27-én kedden, az MKIK szervezésében a 
küldött ség tagjai ellátogatt ak a Mirelit-Mirsa Zrt. üzemé-
be Albertirsára, majd a Nagybani Piac Zrt-hez, végül az 
Agro-Taks Kft . taksonyi mezőgazdasági telephelyére.

2018. június 25.
Az MKIK Közel-Kelet és Észak-Afrikai Tagozata 
2018. évi közgyűlése: Fókuszban az Egyesült Arab 
Emírségek
2018. június 25-én az MKIK Közel-Kelet és Észak-
Afrikai Tagozata 30 fő részvételével közgyűlést tar tott  
Budapesten. Miklóssy Ferenc, a tagozat elnöke és 

Tényi né Stark Mária, az MKIK nemzetközi igazgatója 
köszöntőjét követően Kovács András, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium Közel-Kelet és Észak-Afrika fő-
osztályának vezetője ismertett e a térséggel kapcsolatos 
gazdasági és politikai tendenciákat. Ezt követően Őexc. 
Abdulhamid A. Al Mulla, az Egyesült Arab Emírségek 
magyarországi nagykövete tartott  előadást Magyar or-
szág és az Emírségek között i gazdasági kapcsolatok ala-
kulásáról. A nagykövet előadását követően Máté Anita 
emírségeki, majd Kerékgyártó Áron kuvaiti att asé szá-
molt be az általuk képviselt ország gazdasági környeze-
téről, üzleti lehetőségeiről.

2018. október 18. 
Az emírségeki delegáció felkészítő rendezvénye
A 2018. november 5-9. között i időtartamra szervezett  
emírségeki üzleti delegáció felkészítőjeként meghirde-
tett  rendezvény a delegációban részt vevő céges képvi-
selőknek kívánt exportszabályozási és kulturális ismere-
teket nyújtani a két országról. Az eseményt Miklóssy 
Ferenc, az MKIK alelnöke nyitott a meg, majd Őexc. 
Abdulhamid A. Al Mulla, Egyesült Arab Emírségek 
(EAE) nagykövete, valamint Koppány Att ila, a KKM 
Közel-Kelet és Észak-Afrika Főosztály osztályvezetője 
mondott  köszöntőbeszédet. A rendezvényen előadást 
tartott  az EAE fi nanszírozási lehetőségeiről Dr. Némedi-
Varga Szilvia, az EXIM Exportfi nanszírozás, Biztosítás 
és Nemzetközi Kapcsolatok Osztály igazgatóhelyett ese, 
majd Horváth Gábor, az Emirates országigazgatója tar-
tott  előadást az emírségeki üzleti környezetről.

2018. november 5-9. 
Üzleti delegáció az Egyesült Arab Emírségekbe  
2018. november 5-9. között  az MKIK szervezésében és 
Magyarország Abu-Dzabi Nagykövetségének együtt -
működésében 26 tagú üzletember-delegáció utazott  ki 
Dubajba, Abu-Dzabiba és Sharjahba Miklóssy Ferenc 
alelnök, a Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozat elnöké-
nek vezetésével és Dunai Péter főtitkár részvételével. 
A látogatás célja a magyar-emírségeki gazdasági kapcso-
latok erősítése és bővítése, az emírségeki befektetések 
magyarországi ösztönzése volt. A delegációban jelen 
voltak az élelmiszeripari, olajipari, faipari, információ-
technológiai, elektrotechnikai, egészségipari, gépipari, 
szépségipari, consulting és média ágazat képviselői. Az 
út során három üzleti fórumra és a 2020-as Dubaji 
Világkiállítás helyszínének megtekintésére került sor. A 
Dubaji Kereskedelmi és Iparkamarában Atiq J. Nassib, 
az Abu-Dzabi Kereskedelmi és Iparkamarában Ebra-
heem Al Mahmood, a Sharjahi Kereskedelmi és Ipar-
kamarában Waleed Bu Khatir alelnökök fogadták a de-
legációt. A Dubaji Kamarában 97 leszervezett  kétoldalú 
üzleti tárgyaláson az MKIK az Abu-Dzabi Kamarával 
együtt működési megállapodást írt alá. A Sharjah-i Ka-
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ma ra 2019-ben viszontlátogatást tervez Budapestre, to-
vábbá szakmai tanulmányút és kölcsönös best practice 
technikák cseréje révén szeretne együtt működni az 
MKIK-val. A delegáció 2018. november 9-én az 
Expo2020 világkiállítás helyszínére látogatott . Az Expo 
szervezői részéről Maha Al Gargawi igazgató asszony 
fogadta a delegációt, a megbeszélésen az előadók tájé-
koztatt ák a résztvevőket a folyamatban lévő nagy pro-
jektekről és a tenderekkel kapcsolatos regisztrációról.

BESZÁMOLÓ A MAGYAR-HORVÁT TAGOZAT

 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezé-
sére 2012. július 11-én megalakult a Magyar-Horvát 
Tagozat, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, 
illetve a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara gesz to-
rálásával. A tagozat elsődleges célja a két ország között i 
gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok ápolása, vállal-
kozóik gazdasági érdekeinek szolgálata. Mindezek mel-
lett  a tagozat feladata, hogy a Horvátországban működő 
magyar tulajdonú cégek, illetve a Horvátország iránt 
érdeklődő, vagy horvát cégekkel kapcsolatban lévő ma-
gyar vállalkozások számára érdekvédelmet és lobbi-te-
vékenységet folytasson. A tagozat 21 fővel alakult meg, 
jelenleg a rendezett  tagi jogviszonnyal bíró vállalkozá-
saink száma 61.

A TAGOZAT TEVÉKENYSÉGE 2018-BAN

2018. március 07. 
Évi első tagozati ülés
• 9 fő résztvevő
• 2018. évi munkatervének bemutatása
• MKIK Nemzetközi Kollégium ülésének összefogla-

lása
• VIRO Expo tapasztalatok ismertetése
• B-Light (Magyar–Horvát határon átnyúló együtt -

működési program KKV-k számára) tapasztalatok, 
lehetőségek

• Tavaszi, nyári horvát rendezvények prezentációja

2018. május 16.
Partnerkeresés és kamarai találkozók balkáni ren-
dezvényeken 
• Tesanj: Nemzetközi Gazdasági Kiállítás (tárgyalás: 

Rabb Szabolcs, Mirsad Jasarspahic és Horváth 
Dominika)

• Novi Sad: AgroFair Nemzetközi Agrár Kiállítás (tár-
gyalás: Dr. Síkfői Tamás, Liszácz Mihály és Bosko 
Vucurevic)

• ViroExpo
• Szarajevó: Üzletember Fórum (Baranya Megyei 

Önkormányzati Hivatal közreműködésével)

2018. október 3-5. 
Open4Business üzletember-találkozó 
• Az Enterprise Europe Network kereteiben szervezett  

konferencia és üzletember-találkozó
• kiemelt jelentőséggel Horvátország és a horvát 

cégek, partnerek iránt
• 188 résztvevő (18 ország, ebből 9 horvát cég részvé-

telével összesen 323 B2Btárgyalás zajlott  le a három 
nap alatt )

2018. november 6.
Évi második tagozati ülés 
• 9 fő résztvevő
• Drago Horvat (horvát főkonzul) bemutatkozása 
• Az MHT új ügyvivőjének bemutatkozása – Vámhidy 

Bianka
• B-Light (Magyar – Horvát határon átnyúló együtt -

működési program) tapasztalatok, hírek 
• Programok: Novi Sad – Agro B2B, Rijeka Egész ség-

ügyi fórum, Novi Sad – Fair of tourism, Innova Croatia
• Open4Business horvát reláció: Spancirfest 2019.
• I-DARE és EN-EFF projektbeszámoló 
• Horvát diákok munkavállalása (tapasztalatok)

2018. november 13.
Albán delegáció fogadása 
• Résztvevők: Dr. Síkfői Tamás (Pécs-Baranyai Ke  res-

kedelmi és Iparkamara elnök), Schmidt Enikő, 
Vámhidy Bianka, Dr. Kliti Hoti (Albán Köztársaság 
tiszteletbeli konzulja) és Fodor Att ila

• Gazdasági elképzelések és együtt működések lehető-
ségének felvázolása Skodra és Pécs között .

2018. november 28-29. 
MKIK Külgazdasági értekezlet 
• Tájékoztatás az MKIK 2018-as külgazdasági tevé-

kenységéről és jövő évi terveiről
• Aktuális témák: Vállalkozók Európai Parlamentje, 

Brexit
• Országos vállalkozói mentorprogram és HEPA 

bemutatása
• A Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Non-

pro fi t Kft . tevékenysége és együtt működési lehető-
ségei

Vámhidy Bianka, a tagozat titkára két alkalommal 
szeptember 25-én és november 6-án találkozott  a Hor-
vát Köztársaság pécsi főkonzuljával, Drago Hor vatt al. 
A találkozókon bemutatkozott  az új főkonzul (tisztségét 
2018. szeptember 1-től tölti be), szó esett  a közös célok-
ról és egymás tevékenységeinek segítéséről, szorosabb 
együtt működésről. Vámhidy Bianka és a főkonzul taná-
csosa, Neven Marcic között  rendszeres a kapcsolatt artás 
a zökkenőmentes munka elősegítése érdekében.
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A tagozat tagjai idén két hírlevelet, több esetben 
pedig tájékoztató levelet küldött  ki a tagoknak, a Pécs-
Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara honlapjának 
Magyar – Horvát Tagozat oldalán (htt p://www.pbkik.
hu/hu/magyar-horvat-tagozat) pedig az év során folya-
matosan friss híreket kapnak Horvátországról, aktuá-
lis hírekről, tenderekről. 

A tagozathoz az idén is számos céges megkeresés 
érkezett . A kérdések egy része a cégalapítással/telep-
hely-létesítéssel kapcsolatos, illetve számos partnerke-
resésben való segítségkérés érkezett . Többen fordultak 
hozzánk a termék megjelenéssel/forgalmazással kap-
csolatban technikai jellegű kérdésekkel.

A tagozat jövő évi tervei: 
• MKIK Nemzetközi Kollégium programjain való 

részvétel
• Horvát piaci lehetőségek és vállalkozói együtt műkö-

dések B-Light pályázathoz kapcsolódóan
• Tagozati ülések (2 db)
• Horvátországi kiutazó delegáció (3 db) (Eszéki Őszi 

vásár, ViroExpo, Mostari Nemzetközi Gazdasági 
Kiállítás és Vásár)

• Tagság igénye szerint nemzetközi üzletember talál-
kozók.

• Open4Business 2019 szervezésében való részvétel.

BESZÁMOLÓ A MAGYAR-KAZAH TAGOZAT

 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Magyar-Kazah Tagozat fő célkitűzése, hogy elősegít-
se a magyar vállalatok kazah piacra lépését. A tagozat 
tájékoztatást nyújt a magyar-kazah kétoldalú kapcsola-
tok alakulásáról, a Kazahsztánban megrendezendő vá-
sárokról, kiállításokról, valamint a tagozat munkájáról. 
A Magyar-Kazah Tagozatban jelenleg 69 tagvállalat van. 
Az elnöki tisztséget Fasimon Sándor, a Mol-csoport 
INA d.d. Igazgatóságának elnöke tölti be. 2015. szept-
ember 10-től a társelnöki teendőket Horváth László, a 
L.A.C. Holding Zrt. vezérigazgatója látja el.

Kazahsztán Magyarország legfontosabb stratégiai 
partnere a közép-ázsiai térségben. Magyarország és 
Kazahsztán között  hagyományosan jók a kapcsolatok a 
gyógyszeripar, az energetika, az agrár- és élelmiszeripar 
területén. A két ország között i kétoldalú külkereskedel-
mi forgalom 2017-ben 188 millió dollárról 540 millió 
dollárra nőtt , a bővülés idén is folytatódott  - az árufor-
galom több mint 30 százalékkal emelkedett  az első 
nyolc hónap alatt . A kazah-magyar kapcsolatok erősö-
dését az is mutatja, hogy a Kazahsztánba irányuló ma-
gyar kivitel 2018 első nyolc hónapjában 3,8 százalékkal, 
99 millió dollárra bővült, az onnan érkező import 41 
százalékkal, 401 millió dollárra ugrott  2017 hasonló 
időszakához képest

A TAGOZAT ÁLTAL SZERVEZETT ESEMÉNYEK

2018. július 4. 
Konzultáció kazahsztáni export és piaci lehetősé-
gekről
MKIK Magyar-Kazah Tagozata 25 fő részvételével kon-
zultációt tartott  Budapesten. Tényiné Stark Mária, az 
MKIK nemzetközi igazgatója köszöntőjét követően Tar 
György, valamint Ujvári Márton kazah att asé számolt 
be az általuk képviselt országok (Kazahsztán, Kirgi zisz-
tán, Tádzsikisztán) gazdasági környezetéről, üzleti lehe-
tőségeiről. Az előadásukban részletesen ismertett ék 
Ma gyarország és Kazahsztán közti külkereskedelmi 
tendenciákat, kitérve a magyar-kirgiz és magyar-tadzsik 
forgalomra is, beszámoltak a 2017-ben és 2018-ban az 
asztanai nagykövetség közreműködésével megrende-
zett  legfontosabb eseményekről, az Asztana Exporól és 
a Vízipari találkozókról, továbbá tájékoztatást adtak 
milyen termékek iránt van kereslet Kazahsztánban, va-
lamint a magyar vállalkozásoknak milyen piacra lépési 
nehézségekkel kell szembenézniük. A rendezvény má-
sodik felében hozzászólások keretében a Sberbank és az 
Exim képviselői mutatt ák be a fi nanszírozási lehetősé-
geket, majd egyéni konzultációkra került sor.  

2018. november 22. 
Magyar-Kazah Üzleti Tanács 6. együtt es ülése, üzle-
ti fórum és üzletember-találkozók
Az MKIK Magyar-Kazah Tagozata a Pénzügy mi nisz-
térium felkérésére a Magyar-Kazah KKB 6. üléséhez 
kapcsolódóan magyar-kazah üzleti fórumot és üzletem-
ber-találkozót szervezett  Budapesten. A rendezvény 
keretében tartott ák a Magyar-Kazah Üzleti Tanács 6. 
együtt es ülését. Az elnöki posztot magyar oldalról 
Horváth László, az MKIK Magyar-Kazah Tagozatának 
társelnöke, kazah részről pedig Szárszenov Dzsambulat, 
a Kazenergy elnöke tölti be. A fórumon, melynek leve-
zető elnöke Dunai Péter MKIK főtitkár volt, részt vett  
Varga Mihály miniszterelnök-helyett es és pénzügymi-
niszter, aki elmondta, hogy a magyar kormány továbbra 
is támogatja a magyar vállalatok részvételét a kazah ál-
lam fejlesztési és iparosítási programjában. Szulejmenov 
Timur, a Kazah Köztársaság nemzetgazdasági miniszte-
re köszöntőjében kiemelte, hogy Kazahsztán kedvező 
befektetői környezetet tud biztosítani a magyar vállal-
kozók számára, mivel az országban 12 szabadkereske-
delmi zónát alakított ak ki, és ezekben jelentős adóked-
vezmény várja a befektetőket, például sem társasági 
adót, sem vagyonadót nem kell fi zetniük.

Ezt követően kétoldalú együtt működési megállapo-
dást írt alá a Magyar-Kazah és a Kazah-Magyar Üzleti 
Tanács, az IFUA Horváth and Partners Kft . és a Kaz-
energy, valamint a LAC Holding Zrt. és Kazahsztán 
Sportorvosi Szövetsége. Az ülés második felében elő-
adásokat hallhatt ak a résztvevők az EXIM-től, Asztana 
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Önkormányzatától, a LAC Holding Zrt-től és a Kazato-
mpromtól, majd a fórumot követően kétoldalú üzlet-
ember-találkozón is részt vehett ek az érdeklődő cégek.

2018. november 23. 
Magyar–Kazah Gazdasági Együtt működési Kor-
mány közi Bizott ság (KKB) 6. ülésszakának plenáris 
ülése
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát Fasimon 
Sándor, MKIK Magyar-Kazah Tagozat elnöke, Horváth 
László, MKIK Magyar-Kazah Tagozat társelnöke és 
Leimeter Katalin nemzetközi referens képviselték.

BESZÁMOLÓ A MAGYAR-KÍNAI TAGOZAT

 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Magyar-Kínai Tagozat fő célkitűzése, hogy elősegítse 
a magyar vállalatok kínai piacra lépését. A tagozat ha-
vonta megjelenő hírlevele és internetes oldala igyekszik 
a legfrissebb tájékoztatást nyújtani Kína gazdasági, tár-
sadalmi, bel- és külpolitikai, illetve kulturális eseménye-
iről, a magyar-kínai reláció legfontosabb újdonságairól, 
a Kínában megrendezendő vásárokról, kiállításokról, 
valamint a tagozat munkájáról. A Magyar-Kínai Tago-
zatban jelenleg 129 tagvállalat van.

RENDEZVÉNYEK ÉS LÁTOGATÁSOK A TAGOZAT 
SZERVEZÉSÉBEN, KÖZREMŰKÖDÉSÉBEN

2018. március 28.
A Magyar-Kínai Tagozat éves közgyűlése
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kínai 
Tagozata 2018. március 28-án tartott a közgyűlését. 
Nádasi Tamás, a tagozat elnökének köszöntőjét köve-
tően Ujvári Márton, a Külgazdasági és Külügy mi nisz-
térium Kína Főosztályának osztályvezetője a magyar-
kínai kapcsolatok aktualitásait foglalta össze, valamint 
bemutatt a a Csungkingba kiutazó felkészülő külgazda-
sági att asékat. Zhou Xinjian, a Kínai Nagykövetség ke-
reskedelmi tanácsosa előadásában bemutatt a az idén 
első alkalommal 2018. június 5-10. között  megrende-
zett  Shanghai Import-Export Fair-t. Ezt követően Szalai 
Tamás, a Kína- Közép-Kelet-Európai Befektetési Alap 
budapesti képviselője bemutatt a az Alap tevékenységét, 
az eddig megvalósult és a tervezett  befektetéseket 
Magyarországon. Végül Xu Dansong, a Kínai Befektetési 
Ügynökség budapesti képviseletének vezetője a kínai 
befektetési környezetről tartott  előadást. Az előadáso-
kat követően Nádasi Tamás, a tagozat elnöke ismertett e 
a tagozat 2017-es tevékenységét és kitért a 2018-as 
programtervekre is. A rendezvény zárásaként a Magyar-
Kínai Tagozat együtt működési megállapodást kötött  a 
Kínai Befektetési Ügynökséggel.

2018. április 5.
Kínai pénzügyi és jogi konzultáció
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kínai 
Tagozata 2018. április 5-én konzultációs rendezvényt 
szervezett  pénzügyi és jogi szolgáltatások témájában. 
Nádasi Tamás, a tagozat elnöke röviden köszöntött e a 
résztvevőket, majd Zölei András, az Unicredit Bank 
vállalati, befektetési banki és privát banki divíziójának 
igazgatója tartott  előadást a bank szolgáltatásairól kkv-k 
számára a kínai gazdasági tevékenység vonatkozásában. 
A rendezvény második előadója a Baker&McKenzie 
Ügyvédi Iroda szakértője, Dr. Chen Chen volt, aki bete-
kintést adott  a kínai jogba, fókuszban a cégalapítással és 
a vitás ügyek rendezésével kapcsolatos kérdésekkel.  

2018. április 27.
Kínai üzleti fórum
2018. április 27-én az MKIK Magyar-Kínai Tagozata 
üzleti fórumot szervezett  a Magyarországra látogató 26 
fős kínai delegáció látogatása alkalmából. Az üzletem-
berek Dél-Kínából, Foshan város Shunde kerületéből 
érkeztek. A főbb szektorok a gépipar, robotika, szoft ver-
fejlesztés, elsősorban az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó tech-
nológiák voltak. Az eseményen az MKIK részéről 
Nádasi Tamás, a Magyar-Kínai Tagozat elnöke, Tényiné 
Stark Mária, nemzetközi igazgató és Végvári Kristóf 
nemzetközi referens vett ek részt.

2018. június 19.
Az EU SME Centre képzése
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kínai 
Tagozata Brian Goff , az EU SME Centre szakértőjének 
közreműködésével képzést szervezett  ,,How to use 
Wechat to make business in China'' címmel. Az érdek-
lődők betekinthett ek az elektornikus kereskedelem 
technikai tudnivalóiba, a kis- és középvállalkozások kí-
nai piacra lépésének egy egyszerűsített  módjába. A visz-
szajelzések alapján a résztvevők különösen hasznosnak 
ítélték a képzést, mivel az előadó maga is egy európai 
kisvállalkozás vezetője, aki már évek óta használja a kí-
nai mobilapplikációkat üzletkötési célokra.

2018. szeptember 11.
Magyar-Hubei Befektetési és Kereskedelmi Fórum

Az MKIK Magyar-Kínai Tagozata a CCPIT Hubei 
delegációjának látogatása alkalmából üzleti fórumot 
szervezett  a CECZ Közép-Európai Kft . székhelyén. 
A  konferencián köszöntő beszédet mondott  Nádasi 
Tamás, a Magyar-Kínai Tagozat elnöke; a Kínai Nagy-
követség kereskedelmi tanácsosa Zhou Xinjian a kínai 
gazdaság aktuális helyzetéről tartott  előadást; Gőbel 
Adrienn, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Ágazati 
Exportstratégiai Osztály vezetője a magyar-kínai keres-
kedelmi kapcsolatokról beszélt. Li Haifeng, a CECZ 
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Kft . marketing igazgatója a CECZ Kft . tevékenységéről 
tartott  előadást, majd az előadásokat követően együtt -
működési megállapodást kötött  az MKIK Magyar-Kínai 
Tagozata a CCPIT Hubei-el. Ezt követt e egy B2B-
találkozó az érdeklődő magyar cégek és a kínai delegá-
ció tagjai között .

2018. szeptember 13.
A Shenzheni Kereskedelmi és Iparkamara delegáci-
ójának látogatása
Chen Zhilie, a Shenzheni Kereskedelmi és Ipar ka mara 
elnökének vezetésével kínai delegáció látogatott  az 
MKIK-ba. A delegációt Nádasi Tamás, a Magyar-Kínai 
Tagozat elnöke, Tényiné Stark Mária nemzetközi igazga-
tó, Végvári Kristóf, a tagozat titkára, valamint a Ma gyar-
Kínai Tagozat elnökségének tagjai fogadták. A látogatás 
elsődleges célja a magyarországi együtt működési lehe-
tőségek keresése, a magyar üzleti környezet megismeré-
se volt, valamint shenzheni termékek számára magyar-
országi logisztikai bázis létrehozásának lehetősége is 
felmerült. A megbeszélést követően együtt működési 
megállapodást írt alá az MKIK Magyar-Kínai Tagozata, 
valamint a Shenzheni Kereskedelmi és Ipar kamara.

2018. október 11-17.
Részvétel a Silk Road Business Summit-on
Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Ipar ka-
mara elnöke és Tényiné Stark Mária nemzetközi igazga-
tó részt vett ek a Silk Road Chambert of International 
Com merce (SRCIC) konferenciáján Zhangjiajiében, 
Kí ná ban. A rendezvény keretein belül dr. Parragh 
Lászlót beválasztott ák az SRCIC vezetőségébe, alelnöki 
pozícióba.

2018. november 8.
,,Egy út. Egy Övezet'' konferencia 
A Hong Kong Trade Development Council ,,Egy út, 
Egy Övezet'' című konferenciájának megszervezésében 
az elmúlt évekhez hasonlóan társszervezőként részt vett  
az MKIK Magyar-Kínai Tagozata is. A rendezvény célja 
Hongkong, mint a magyar vállalkozások számára ki-
emelten fontos kereskedelmi és befektetési partner be-
mutatása, valamint a legújabb üzleti lehetőségek ismer-
tetése volt. A konferencián az MKIK képviseletében 
köszöntőt mondott  Kovács Vince, az MKIK elnökségi 
tagja (egyben a Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamra 
elnöke). A Magyar-Kínai Tagozat részéről Végvári 
Kristóf nemzetközi referens vett  részt az eseményen.

2018. november 15.
Az All-China Federation of Industry and Commerce 
látogatása
Fan Youshan, az All-China Federation of Industry and 
Commerce (ACFIC) alelnökének vezetésével 16 fős 

kínai delegáció látogatott  az MKIK-ba. A delegáció szá-
mára a Magyar-Kínai Tagozat üzleti szemináriumot 
szervezett . A rendezvényen Nádasi Tamás, a Magyar-
Kínai Tagozat elnöke köszöntött e a résztvevőket, ezt 
követően bemutatt a a magyar kamarai és tagozati rend-
szert, majd Fan Youshan bemutatt a az ACFIC felépíté-
sét, tevékenységét. Sor került az MKIK és az ACFIC 
között i 2006-os együtt működési megállapodás megújí-
tására. A rendezvény zárásaként a megjelent kínai és 
magyar cégek lehetőséget kaptak a bemutatkozásra, 
megbeszélések folytatására.

Az MKIK-ba a 2018-as évben 13 alkalommal láto-
gatott  delegáció Kínából, 5 együtt működési meg-
állapodást írtunk alá a partnerekkel. A tagozat 
társszervezőként részt vett  a Kínai Nagykövetség, 
valamint a hongkongi partnerszervezetek által 
Budapesten szervezett  konferenciák lebonyolítá-
sában.

BESZÁMOLÓ A MAGYAR-MONGOL TAGOZAT

 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Magyar-Mongol Tagozat fő célkitűzése, hogy előse-
gítse a magyar vállalatok mongol piacra lépését. A tago-
zat tájékoztatást nyújt a magyar-mongol kétoldalú kap-
csolatok alakulásáról, a Mongóliában megrendezendő 
vásárokról, kiállításokról, valamint a tagozat munkájá-
ról. A Ma gyar-Mongol Tagozatban jelenleg 54 tagválla-
lat van.

RENDEZVÉNYEK ÉS LÁTOGATÁSOK A TAGOZAT 
SZERVEZÉSÉBEN, KÖZREMŰKÖDÉSÉBEN

2018. november 21.
Magyar-Mongol Gazdasági Együtt működési Kor-
mányközi Vegyes Bizott ság (KKB) hatodik ülése
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében 
Holbok Sándor, a Magyar-Mongol Tagozat elnöke és 
Vég vári Kristóf tagozati titkár vett ek részt a Magyar-
Mongol Gazdasági Együtt működési Kormányközi 
Vegyes Bizott ság (KKB) hatodik ülésén, ahol Holbok 
Sándor ismertett e a tagozat tevékenységét és a mongol 
partnerrel való együtt működést a megalakulástól napja-
inkig.

Dr. Balogh Csaba, a Külgazdasági és Külügy mi nisz-
térium államtitkára, a KKB magyar társelnöke az ülésen 
kiemelte, hogy az MKIK Magyar-Mongol Tagozata ki-
emelt szerepet játszik a magyar-mongol kapcsolatok 
erősítésében, remek kapcsolatot ápol mongol partneré-
vel, a Mongol Nemzeti Kereskedelmi és Iparkamarával 
(MNCCI). 

A KKB ülésen az alábbi együtt működési területek 
kerültek kiemelésre:
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• mezőgazdaság (ezen belül is elsősorban állategész-
ségügy)

• vízipar
• bányászati projektek
• oktatási programok
• kultúra
• turizmus
• gyógyszeripar
• e-útlevelek kiadása (Pénzjegynyomda Zrt. projektje)
• szállítmányozás (szárazföldi árutranszfer)

Megjegyzés: a Magyar-Mongol Tagozat keretében 
tájékoztató fórumok, konzultációk szervezésének 
nem volt aktualitása a 2018-as évben. 2019-ben a 
tagozat éves közgyűlésére mindenképpen sor kerül 
és a tisztújtás is szükséges a tagozatban. 

BESZÁMOLÓ A MAGYAR-NÉMET TAGOZAT

 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Magyar-Német Tagozat fő célkitűzése, hogy elősegít-
se a magyar vállalatok piacra lépését Németországban, 
valamint támogassa a magyar cégek német üzleti part-
nerkeresését. A tagozat havi hírlevél formájában tájé-
koztatja a tagokat a magyar-német gazdasági kapcsola-
tok fejlődéséről, a német mikro- és makrogazdaság leg-
frissebb híreiről, valamint a tagozat munkájáról. A tago-
zat szorosan együtt működik a németországi külgazda-
sági att asékkal, akik segítik a magyar cégek németorszá-
gi tevékenységét.  A tagozat elnöksége prioritásként ke-
zeli a hazai kkv-k innovációs felzárkóztatását az Ipar 4.0 
és a digitalizáció terén, ezért programjait ennek tükré-
ben alakított a és alakítja az elkövetkező évben is.  A ta-
gozat tagvállalatainak száma ez év végére százharminc-
négyre bővült.

RENDEZVÉNYEK ÉS LÁTOGATÁSOK A TAGOZAT 
SZERVEZÉSÉBEN, KÖZREMŰKÖDÉSÉBEN

2018. március 7. 
Magyar-Német Üzleti Fórum
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Német 
Tagozata üzleti fórumot szervezett  „Német exportori-
entált magyar vállalkozások gyakorlati tapasztalatai a 
munkaerőhiány kezelésében” címmel, ahol a résztvevők 
tájékoztatást kaptak a vállalati belső, illetve felnőtt kép-
zés fi nanszírozási hátt eréről, a kecskeméti Mercedes-
Benz duális szak- és főiskolai képzéséről, a miskolci 
Intern Kft -nél zajló hegesztő, valamint fémipari képzés-
ről, illetve bemutatt ák céges jó gyakorlatként a német 
piacon is sikeres Knaus Tabbert Kft . A meghívott  elő-
adók beszámoltak gyakorlati tapasztalataikról a munka-
erőhiány kezelésében, továbbá felvázolták a munkaerő-
hiány által okozott  jövőbeni kihívásokat. 

2018. március 8-9. 
Magyar-Észak-Rajna-Vesztfáliai Kormányközi 
Vegyes Bizott ság 4. ülése, Budapest
Bódi László, a Magyar-Német Tagozat elnöke részt vett  
Bizott ság 4. szakértői ülésén, ahol véglegesített e a VB 
Jegyzőkönyvének mellékletét képező, 2018-2019. évek-
re szóló Munkatervben megjelölt, a tagozatot érintő 
projekteket, illetve személyes megbeszéléseket folyta-
tott  az Aacheni Kereskedelmi és Iparkamara ügyvezető-
jével és az NRW International EEN-Team ügyvezetőjé-
vel a szervezeteink között i együtt működés részleteiről.

2018. június 25. 
Konzultáció a németországi külgazdasági att asékkal
Az MKIK Magyar-Német Tagozata 2018. június 25-én 
konzultációt szervezett  a németországi külgazdasági at-
tasék részvételével. Az eseményen a külgazdasági att a-
sék ismertett ék az általuk képviselt külképviseletek te-
vékenységét, valamint az illetékességükbe tartozó tarto-
mányok üzleti környezetét, gazdasági aktualitásait, illet-
ve a legfontosabb együtt működési lehetőségeket a ma-
gyar cégek számára. Az előadásokat követően a részvevő 
magyar cégképviselőknek konzultációs lehetőségük 
nyílt az előadó külgazdasági att asékkal.

2018. október 4. 
Német Logisztikai Szövetség delegációjának láto-
gatása
Az MKIK Magyar-Német Tagozata a Német Logisz-
tikai Szövetség (LAG) delegációjának látogatása alkal-
mából kerekasztal-megbeszélést szervezett  a kamará-
ban. A német logisztikai cégek képviselőiből álló 13 fős 
delegációt Steff en Bilger, közlekedésért és digitális inf-
rastruktúráért felelős miniszterhelyett es vezett e, aki az 
MKIK elnökével, dr. Parragh Lászlóval folytatott  meg-
beszélést a magyar és német cégek között i gazdasági 
kapcsolatokról, valamint a két szervezet között i együtt -
működési lehetőségekről, fókuszban az autóiparral, Ipar 
4.0-val, és a digitalizációval. A megbeszélésen részt vet-
tek az MKIK Közlekedési és Logisztikai Kol légiumának, 
illetve a Logisztikai Egyeztető Fórum nak a tagjai. 

2018. október 16.
Magyar-Német Üzleti Fórum és a Magyar-Német 
Tagozat éves közgyűlése
A 2018. október 16-án szervezett  üzleti fórumon a 
résztvevőket tájékoztatt ák a 2017. évi magyar-német 
üzleti és kereskedelmi kapcsolatokról. Ezt követően 
Kristina Steltzer, a budapesti Német Nagykövetség első 
titkára beszélt a bilaterális gazdasági kapcsolatokról, a 
jövőbeni német gazdaságról, kiemelte a német-magyar 
digitalizációs együtt működés jelentőségét, továbbá ar-
ról tájékoztatt a a résztvevőket, hogy a német vállalatok 
főként a realtime, a kutatásfejlesztés és a deep learning 
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területein látnak együtt működési lehetőségeket a ma-
gyar cégekkel. Majd Juhász Imre, korábbi berlini külgaz-
dasági szakdiplomata adott  hasznos tanácsokat a né-
metországi üzleti kapcsolatépítéshez, valamint tájékoz-
tatott  a közelmúltban történt német, illetve magyar üz-
leti megkeresések összetételéről. A fórumot a Magyar-
Német Tagozat közgyűlése követt e, ahol Bódi László 
tagozati elnök éves beszámolója után a jelenlévő tagvál-
lalatok megszavazták a 2018/19-es tagozati munkater-
vet és új elnökségi tagot választott ak.

BESZÁMOLÓ A NYUGAT-BALKÁNI TAGOZAT

 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A jelenleg 80 tagot számláló Nyugat-balkáni Tagozat 
célja a térség – Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, 
Macedónia, Montenegró, Szerbia – iránt érdeklődő ha-
zai cégek piacra jutásának elősegítése. Kiemelt feladat-
nak tekintjük az üzleti lehetőségek bővítését, melynek 
érdekében üzletember-találkozókat, tájékoztató fóru-
mokat, üzleti delegációkat szervezünk, és információk-
kal segítjük a hozzánk forduló cégeket. A tagozat tagvál-
lalatai havonta elektronikus hírlevelünkből értesülhet-
nek a térséget érintő fontosabb gazdasági, politikai, tár-
sadalmi hírekről. Az aktuális programjairól, a térségbeli 
kiállításokról a tagozat honlapján nyújtunk tájékoztatást.

A TAGOZAT 2018. ÉVI PROGRAMJAI

2018. március 22. 
Együtt működés a kragujevaci kamarával és az ön-
kormányzatt al
Galambos Att ila, az MKIK Nyugat-balkáni Tagozatának 
elnöke 2018. március 22-én Kragujevácban tett  látoga-
tást, ahol együtt működési megállapodást írt alá a 
kragujeváci kamara és az önkormányzat képviselőivel, 
és részt vett  a város polgármesterével folytatott  megbe-
szélésen, valamint a tagozat Info Pontjának és Ma gyar-
ország kragujeváci konzulátusának megnyitóján. 

2018. március 21-23. 
Üzleti delegáció Trebinjében
Az MKIK Nyugat-balkáni Tagozata a Nemzetgazdasági 
Minisztérium felkérésére üzleti delegációt szervezett  
Trebinjébe a Magyar - Bosznia-Hercegovinai Gazdasági 
Vegyes Bizott ság KKV munkacsoportjának 2. üléséhez 
kapcsolódóan. A 2018. március 22-én megszervezett  
gazdasági fórumot követően bemutatkoztak az üzlet-
emberek, majd a 4 magyar cég képviselői 13 bosnyák 
cég képviselőivel folytathatt ak kötetlen megbeszélést. 
Az üzletember-találkozóval egyidőben szervezték meg 
a Magyar - Bosznia-Hercegovinai KKV munkacsoport 
2. ülését. Az üzleti delegáció délután a Swisslion cégcso-
port szerszám-, majd édesség gyárában tett  látogatást. 

2018. május 22. 
Regionális együtt működés Kruseváccal 
A 2016. szeptemberi látogatás után az új polgármester 
asszony kezdeményezésére Galambos Att ila, a Nyugat-
balkáni Tagozat elnöke Krusevácba látogatott  2018. 
május 22-én, ahol megbeszélést folytatott  többek kö-
zött  Jasmina Palurovic polgármester asszonnyal, a 
Rasina Adminisztrációs Körzet Regionális Keres ke-
delmi és Iparkamara, a Szerb Kereskedelmi és Ipar-
kamara, valamint a Sumadija és Pomoravje Regionális 
Kereskedelmi és Iparkamara képviselőivel. A szerb ve-
zetők bemutatt ák a területüket, illetve azokat a vállala-
tokat, amelyek együtt működési lehetőséget keresnek 
magyar cégekkel. A polgármester asszony kérésére 
Galambos Att ila közreműködik az 1990-ben Szentendre 
városával aláírt együtt működési megállapodás megújí-
tásában is, melynek érdekében május 31-én megbeszé-
lést folytatott  Gyürk Dorott ya kulturális alpolgármester 
asszonnyal, aki nagyon örült a kruseváci elkötelezett -
ségnek. 

2018. június 19-21. 
Üzleti delegáció Montenegróban, Niksic, Podgorica, 
Tivat
A tagozat Galambos Att ila vezetésével üzleti delegációt 
szervezett  Montenegróba. A kiutazáson részt vett  Tényi-
né Stark Mária nemzetközi igazgató, valamint Szekeres 
Anna nemzetközi referens is. A két ország vállalkozói 
közti együtt működési lehetőségek feltérképezésére, új 
üzleti kapcsolatok kialakítására több üzleti program ke-
retében is lehetőség nyílt, melyek szervezésében Ma-
gyar ország montenegrói nagykövetsége is közreműkö-
dött . 2018. június 19-én a delegáció a niksici Tehno po-
lisba látogatott , ahol a helyi üzleti lehetőségekről szóló 
előadásokat követően 11 helyi cég képviselőivel tartot-
tak üzleti megbeszélést. Június 20-án Galambos Att ila, a 
Nyugat-balkáni Tagozat elnöke és Tényiné Stark Mária 
a kamarai együtt működés fejlesztéséről egyez tetett  
Vlas timir Golubovic-csal, a Montenegrói Gaz da sági 
Kamara elnökével. A kamara által szervezett  gazdasági 
fórumon a köszöntők után a 9 magyar cég képviselői 
mintegy 20 montenegrói cég képviselőivel tárgyaltak az 
IT, a kommunikáció, az orvosi technológiák, az energia, 
a tanácsadás, a környezetvédelem, az ipar és a turizmus 
területét érintő együtt működési lehetőségekről. Június 
20-án délután a magyar delegáció Tivat ban, az Adria 
legnagyobb yacht kikötőjében, a világszínvonalú, 450 
hajó befogadó-képességű Porto Montenegroba láto-
gatott . 

2018. szeptember 18. 
Kragujevaci küldött ség látogatása Debrecenben 
A korábbi egyeztetéseknek megfelelően Kragujevac vá-
ros küldött sége üzleti céllal látogatott  Debrecenbe, a 
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Xanga Grouppal kialakítandó együtt működés céljából. 
A delegációt Radomir Nikolic polgármester vezett e. 
A  Xan ga Groupot vezetői, Herdon István és Csukás 
Endre képviselték. A megbeszéléseken részt vett  Ga-
lam bos Att ila is. A tárgyalások során a szerb fél megis-
merkedett  a Debreceni Tudományos és Technológia 
Park, valamint a Repülőtéri Depo történetével, céljai-
val. A kragujeváci delegáció tagjai a tapasztalatok iránt 
érdeklődtek, melyeket saját fejlesztésük elindításához is 
jól tudnának hasznosítani. Ennek érdekében a tárgyalá-
sok folytatásaként a szerb fél a jelenlevőket egy kra gu-
jeváci munkalátogatásra hívta, hogy az általuk fejlesz-
tésre kijelölt területet a helyszínen is meg lehessen te-
kinteni. 

EGYÉB ESEMÉNYEK

2018. március 19-20., Budapest 
Egyeztetés Tirana polgármesterével 
Galambos Att ila megbeszélése Erion Veliajzsal, Tirana 
polgármesterével, téma: a városfejlesztési tervekhez 
kapcsolódó lehetőségek a közösségi közlekedés és a 
zöld város koncepció területén.

2018. március 20., Budapest 
Találkozó a macedón belügyminiszterrel
Galambos Att ila megbeszélése Oliver Spasovskival, a 
Macedón Köztársaság belügyminiszterével, téma: két-
oldalú kapcsolatok aktualitásai, együtt működési terüle-
tek.

2018. április 19-20., Budapest 
Találkozó Tirana főpolgármesterével 
Galambos Att ila tárgyalása Erion Veliajzsal, Tirana fő-
polgármesterével, téma: járműipari együtt működés, 
részt vevők: Balla Lóránt Magyarország albániai nagy-
követe, Arian Spasse, az Albán Köztársaság magyaror-
szági nagykövete.

2018. június 28-30., Podgorica 
Galambos Att ila részvétele a „Western Balkans and 
EU – Where do we go from here?” elnevezésű konfe-
rencián
a Visegrádi Alap által fi nanszírozott  V4 és a nyugat-bal-
káni országok együtt működését elősegítő projekt záró 
konferenciája, június 29-én panelbeszélgetés a nyugat-
balkáni kamarák vezetői részére, a 6 nyugat-balkáni or-
szág kamarája létrehozott  egy új szervezetet, amelynek 
célja a V4 országok kamaráival történő együtt működés 
elősegítése, melyben az MKIK is szívesen részt vesz.

2018. október 10., Budapest 
Galambos Att ila látogatása Tomislav Lekonál, Bosz-
nia-Hercegovina új magyarországi nagyköveténél 

2018. november 20., Belgrád, Kragujevac 
Galambos Att ila részvétele a „Stabilizációs és Tár-
sulási Megállapodás hatásai a szerb-magyar politi-
kai és gazdasági kapcsolatokra” elnevezésű rendez-
vényen (a Magyar Kulturális Hét Szerbiában című 
programsorozat részeként)

Kragujevác – a magyarországi szerb közösség életét 
bemutató kulturális előadás, majd Galambos Att ila 
meg beszélése Predrag Lucic-csal, Sumadija és Pomo-
ravlje Régió Kamarájának (Kragujevac) elnökével, vala-
mint a városvezetés tagjaival az elkövetkezendő felada-
tokról, többek közt egy 2019. első negyedévi céges ta-
lálkozókkal egybekötött  rendezvény lehetőségéről.

2018. november 7. Belgrád 
Megbeszélés Branko Ruzic, önkormányzati minisz-
terrel
2018. február 8-án a magyar-szerb kormányzati csú-
cson magyar-szerb gazdasági és technikai segítségnyúj-
tásról állapodtak meg a felek, melynek végrehajtása ér-
dekében a KKM infrastrukturális projektek előkészíté-
sét célzó közös pénzügyi alap létrehozásáról döntött . Az 
alap működtetésére és a projektek kiválasztására a mi-
nisztérium kormányzótestületet hozott  létre, melyben 
az MKIK-t Galambos Att ila, a tagozat elnöke képviseli, 
és ennek keretében több magas szintű találkozón vesz 
részt. A belgrádi egyeztetés résztvevői: Galambos Att ila 
tagozati elnök, Zoran Kasalovic államtitkár, Dejan 
Mila vanovic kabinetfőnök. Témák: szerb-magyar gaz-
dasági kapcsolatok, önkormányzati szintű, járási, regio-
nális gazdasági kapcsolatok kiépítése, különös tekintet-
tel a két ország között i többrétű gazdaságfejlesztési 
programokhoz való csatlakozásra.

BESZÁMOLÓ A MAGYAR-OROSZ TAGOZAT

 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az MKIK Magyar-Orosz Tagozata 2003-ban alakult 
meg. 2011 óta a tagozat elnöki posztját dr. Parragh 
László MKIK elnök tölti be, tiszteletbeli elnöke Tóth 
Imre. A Magyar-Orosz Tagozat fő célkitűzése, hogy elő-
segítse a magyar vállalatok orosz piacra lépését. A tagozat 
tájékoztatást nyújt a magyar-orosz kétoldalú kapcsolatok 
alakulásáról, az Oroszországban megrendezendő vásá-
rokról, kiállításokról, valamint a tagozat munkájáról. A 
Magyar-Orosz Tagozatban jelenleg 180 tagvállalat van.  
2016. december 1-jén alakult meg az MKIK Magyar-
Orosz Tagozat ICT Szekciója, amelynek elsődleges célja 
a hazai infokommunikációs (ICT) piac résztvevőinek 
támogatása az Oroszországi Föderáció vonatkozásában. 
2017. február 2-án 50 vállalkozó részvételével az MKIK 
Magyar-Orosz Tagozata Paks Szekciót alapított , a ma-
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gyar beszállítók részvételi lehetőségének elősegítésére a 
Paksi Atomerőmű bővítésével kapcsolatos projektekben.  

A TAGOZAT ÁLTAL SZERVEZETT 
ESEMÉNYEKRŐL RÖVIDEN

2018. január 8.
Megbeszélés Lepsényi Istvánnal, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium (NGM) gazdaságfejlesztésért és sza-
bályozásért felelős államtitkárával
Becskeházi Att ila és Lepsényi István államtitkárok elő-
zetes egyeztetése alapján az NGM gazdaságfejlesztésért 
felelős szakterülete közreműködik a Paks II. beruházás-
nak a hazai iparfejlesztést érintő megvalósítási kérdése-
iben. Ennek kapcsán Lepsényi István államtitkár meg-
beszélést folyatott  az MKIK MOT képviselőivel, Tóth 
Imre tiszteletbeli elnökkel, Szekeres István alelnökkel és 
Cziczer Jánossal az MKIK MOT Paks Szekciójának el-
nökségi tagjával.

2018. január 22. 
SKODA J.S. magyarországi képviselet vezetőjének 
látogatása
A SKODA J.S. decemberben hozta létre magyarországi 
kereskedelmi képviseletét, és jelenleg a működő paksi 
atomerőmű biztonsági rendszerét korszerűsíti. A meg-
beszélésen a felek az együtt működési lehetőségekről 
tárgyaltak.

2018. március 5.
Megbeszélés Denis Tarloval, a Paks II. projektt el 
megbízott  ASE csoport alelnökével
Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Ipar ka-
mara elnöke 2018. március 5-én fogadta Denis Tarlot, a 
Paks II. projektt el megbízott  ASE csoport alelnökét. 
A  meg beszélésen részt vett ek továbbá Tóth Imre, az 
MKIK MOT Paks Szekció elnöke és Horváth László, az 
MKIK MOT alelnöke. A találkozón a kamara és az ASE 
csoport között i együtt működési lehetőségekről volt szó.

2018. március 28.
Paks II. konzultáció – MKIK MOT Paks Szekció el-
nöksége
Az ülésen Tóth Imre, az MKIK MOT Paks szekciójának 
elnöke a következő témákban konzultált a résztvevőkkel: 
a cseh energiaipari szövetség április 24-i látogatása, üzle-
ti delegáció a mohi atomerőműbe a Skoda JS meghívásá-
ra, valamint "Az atomenergetikai ipar üzleti lehetőségei 
Magyarországon" című rendezvényről május végén.

2018. április 24.
Megbeszélés a Cseh Energiaipari Szövetséggel
A 2017 októberi prágai megbeszélést követően a Cseh 
Energiaipari Szövetség üzleti delegációval Paksra láto-
gatott , melynek során a meghívott  magyar cégek és a 

cseh energiaipar képviselői az együtt működési lehető-
ségekről tárgyaltak a Paks II. projekt kapcsán.

2018. május 22.
Az „Atomenergetika üzleti lehetőségei Magyar or-
szágon” című konferencia
A rendezvény keretében köszöntőt mondott  Petri 
Tuomi-Nikkola fi nn nagykövet és Tóth Imre, az MKIK 
Magyar-Orosz Tagozatának tiszteletbeli elnöke. A hall-
gatóság információt kaphatott  a fi nn atomerőműépítési 
tapasztalatokról, műszaki, technikai, projekt menedzs-
mentt el és humán erőforrással kapcsolatos kérdésekről.  
A munkaerőpiaci kínálatról szóló panelbeszélgetés ke-
retében felszólalt Vörös-Gubicza Zsanett , az MKIK ok-
tatási és képzési igazgatója. 

2018. június 4.
Csuvasföldi delegáció fogadása
Tóth Imre, MKIK MOT tiszteletbeli elnök és Leimeter 
Ilona nemzetközi referens csuvasföldi üzleti delegációt 
fogadtak. A delegációt Szemenov Maxim, a Csuvasföldi 
Fejlesztési Ügynökség igazgatója vezett e, aki a megbe-
szélés során bemutatt a a régióban rejlő üzleti lehetősé-
geket. A résztvevők komoly érdeklődést mutatt ak a 
magyar vízgazdálkodási, állatt enyésztési és zöldség-
feldolgozási tapasztalatok iránt. 

2018. szeptember 5.
A cseh „FANS” cég delegációjának fogadása
A delegációt Tóth Imre, az MKIK MOT Paks Szek-
ciójának elnöke és Leimeter Katalin nemzetközi refe-
rens fogadták. A konzultáció tárgya a cseh hűtéstechno-
lógiák alkalmazási potenciálja a Paksi Atomerőmű mo-
dernizálása során volt. A rendezvényen részt vett ek to-
vábbá a Sberbank és a Mayekawa képviselői.

2018. október 9-10. 
„Félúti találkozó” – PAKS II. bővítésével kapcsola-
tos projekt együtt működési lehetőségeiről szóló 
megbeszélés
Tóth Imre, MKIK MOT Paks Szekció elnöke vezetésével 
üzleti delegáció látogatott  Csehországba, Nova Lhotába, 
melynek elsődleges célja a Cseh Energetikai Szövetséggel 
való együtt működés megbeszélése volt Paks II. témában. 
A magyar delegációt Bodnár Peter, a Skoda Praha vezér-
igazgatója fogadta, továbbá a megbeszélésen részt vett ek 
a Cseh Energetikai Szövetséget kép viselő cégek. A felek 
megegyeztek abban, hogy együtt  működési megállapo-
dást írnak alá a közeljövőben.

2018. november 22.
A Magyar–Orosz Gazdasági Együtt működési Kor-
mányközi Bizott ság (KKB) 11. ülésszakának plená-
ris ülése
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Az ülésen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát Tóth 
Imre, Magyar-Orosz Tagozat tiszteletbeli elnöke képvi-
selte. Tóth Imre felkérésére Szekeres István Agrofeed 
Kft . ügyvezető igazgatója, MKIK MOT alelnöke beszá-
molt a Tula mellett  rekordidő alatt  megépített  állatt a-
karmányi üzem felépítéséről, amely az orosz piac több 
mint 12% látja el.

BESZÁMOLÓ A MAGYAR-ROMÁN TAGOZAT

 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

MKIK Magyar-Román Tagozat évnyitó 
rendezvénye
Békéscsabán hagyománnyá vált, hogy minden évben 
megrendezzük a Magyar-Román Külgazdasági Kon fe-
renciát, melyet délután egy kétoldalú üzletember talál-
kozó követ. 2018. január 25-én, Békéscsabán a Fiume 
szállodában szerveztük meg a tagozat külgazdasági év-
nyitóját több, mint 120 fő részvételével. A konferencián 
többek között  előadást tartott  Dunai Péter főtitkár is az 
MKIK külgazdasági stratégiájáról, továbbá előadások 
hangzott ak el a magyar-román kétoldalú gazdasági kap-
csolatokról, külgazdasági tevékenységekről, üzleti és 
befektetési lehetőségekről. Délután Békés és Arad me-
gyei kamarai megbeszélésen vett  részt dr. Orosz Tivadar 
BMKIK és MKIK Magyar–Román Tagozat elnöke, il-
letve Gheorghe Seculici, a Román KIK alelnök, egyben 
az Arad megyei KIAK elnökök között  a jövőbeni kama-
rai gazdasági együtt működések kiszélesítése érdekében. 

Bukaresti Magyar-Román Üzleti Fórum
Az üzleti fórum a Romániai Magyar Üzleti Egyesület, 
Magyarország Bukaresti Nagykövetsége és a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Román Tagozata 
közös szervezésében valósult meg a Jövő a sarkunkban 
címmel (gazdasági konferencia és üzletembertalálkozó). 
Az eseményt 2018. február 22-23-én tartott ák Buka-
restben. A szakmai konferenciát a résztvevők és meghí-
vott ak tiszteletére tartott  állófogadás előzte meg, amely-
nek Magyarország Bukaresti Nagykövetsége adott  ott -
hont. A szakmai előadásokat Bukarestben, az OK 
Oktatási Központban tartott ák.

Confort Construct & Protect & Instal 
2018. március 8-11-ig nemzetközi építőipari szakkiállí-
tást tartott ak Aradon. A kiállításon az MKIK Magyar- 
Román Tagozata egy kollektív információs standdal 
megjelenést biztosított  a magyar vállalkozások részére.

GastroPan Expo
A Pék – cukrász – gasztronómia, nemzetközi kiállítás és 
vásáron tiszteletbeli meghívott ként a tagozat titkára is 
részt vett  (2018. április 19-22.).

Agraria Expo 
Kolozsvár mellet Jucu (Nemeszsuk) ipari övezetében 
szervezték Románia egyik legnagyob nemzetközi gép-
ipari kiállítását és vásárát 2018. április 19-22-én. A ko-
lozsvári kiállításon közel 240 nm területen  megjelenő 
16 magyarországi kiállító cég és vállalkozás mutatt a be 
termékeit, illetve szolgáltatásait. Tagozatunk egy külön-
álló információs standon képviselte a magyar vállalko-
zókat, ezzel is segítve kamarai, tagozati cégeink expot 
promóciós törekvéseit. A kiállítást és annak párhuza-
mos rendezvényeit igen sok magyar cégvezető, illetve 
képviselői látogatt a meg, információt, partnerkeresést, 
tolmácsolási közvetítést és útbaigazítást kérve a kollek-
tív információs standon, ezért nem csak román, hanem 
magyar részről is számos vállalkozó – üzletember keres-
te fel a négynapos rendezvényt.

EDU2JOB 
Az Arad Megyei Kereskedelmi, Ipari és Agrárkamara 
2018. április 26-27 között  EDU2JOB nemzetközi okta-
tási és foglalkoztatási rendezvényt szervezett  az Expo 
Arad Kiállítási Központban. A kiállításon jelen volt egy 
önálló információs standon a Békés Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara szakképzéssel és mesterképzés-
sel foglalkozó osztálya, illetve mint összefogó és közve-
títő szervezet, az MKIK Magyar- Román Tagozata is.

Csík Expo – 2018. május 24-27, Csíkszereda
Az MKIK Magyar –Román Tagozata több éves tapasz-
talataira támaszkodva megbizonyosodott  arról, hogy a 
magyar cégek és vállalkozások számára továbbra is fon-
tos Erdély, azon belül Székelyföld ezen területei által 
nyújtott  üzleti lehetőségek a magyar termékek, illetve 
szolgáltatások promotálására. A kiállítást és annak pár-
huzamos rendezvényeit igen sok magyar cég vezetői, 
illetve képviselői látogatt ák meg, információt, partner-
keresést és egyéb közvetítést és útbaigazítást kérve a 
kollektív információs standon. 

Agromalim & Smart Pack Expo 
– 2018. szep tember 13-16. 
A térség második legjelentősebb szakkiállítása megfele-
lő helyszín a magyar-román kereskedelmi kapcsolatok 
bővítésére, hisz igen nagyszámú romániai cég jelen van 
ezen a kiállításon, képviselve ezáltal az ország egész te-
rületét. A kiállítást és annak párhuzamos rendezvényeit 
igen sok magyar cég vezetöi, illetve képviselői látogatt a 
meg, információt, partnerkeresést és egyéb közvetítést 
és útbaigazítást kérve a kollektív információs standon.

Marketing Villanások Gazdasági 
Konfe ren cia és Üzletember találkozó 
A rendezvényt Kolozsváron tartott ák 2018. szeptember 
20-21 között , mely a Romániai Magyar Üzleti Egyesület, 
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Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa, az MKIK 
Magyar–Román Tagozat és a Kolozsvári RMKT közös 
szervezésében valósult meg.

Őszi Vásár
A nemzetközi kiállítást és vásárt 2018. október 4-7 kö-
zött  rendezték Székelyudvarhelyen, mely a székelyföldi 
térség egyik legnagyobb és legmeghatározóbb kiállítá-
sa. A tagozat egy közös információs standdal vett  részt a 
kiállításon, segítve ezzel is a magyarországi cégek és 
vállalkozások termékeik, illetve szolgáltatásaik bemu-
tatkozását ebben a térségben.

Békéscsabai Külgazdasági Konferencia
A nagy érdeklődésre való tekintett el az idén ősszel is 
megrendeztük a Magyar-Román Külgazdasági Konfe-
renciát és üzletember találkozót 2018. október 10-én, 
Békéscsabán. A konferencián előadást tartott  Dunai 
Péter főtitkár a magyar kamara külgazdasági tevékeny-
ségéről. Továbbá előadások hangzott ak el a határon át-
nyúló pályázatokról, adózással és cégalapítással kapcso-
latos változásokról a Kárpát-medencei és további romá-
niai területeken, a magyar vállalkozások kereskedelmi 
kapcsolatainak kiépítése, az export növelése és egyéb 
gazdasági kooperációk létrehozása érdekében. A konfe-
rencia után kétoldalú kamarai megbeszélések zajlott ak. 
Dr. Orosz Tivadar elnök tájékoztatt a aradi kollegáját a 
közelmúltban Budapesten sikeresen megszervezet és 
lebonyolított  EuroSkills Budapest 2018 európai szak-
mai versenyről.  

Kolozsvári Magyar-Román Üzleti Fórum
Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa, Kolozsvár Pol-
gármesteri Hivatala és a Közép-európai Gazda ság fej lesz-
tési Hálózat Nonprofi t Kft . kolozsvári regionális képvise-
leti irodája, partnerségben a Kolozs Megyei Tanáccsal és 
az MKIK Magyar-Román Tagozatával 2018-ban hatodik 
alkalommal szervezte meg az üzleti fórumot, melynek 
célja a magyar-román gazdasági együtt működési lehető-
ségek feltérképezése és dinamizálása, valamint konkrét 
üzleti lehetőségek beazono sí tása.

A rendezvényt 2018. november 23-án tartott ák a 
kolozsvári Aréna stadionban. Két fő téma köré épült a 
fórum: a sportgazdaság, valamint az információs és 
kommunikációs technológiák (ICT). Szó esett  a két 
ágazatban tapasztalt fejlődésről, valamint a magyar-ro-
mán együtt működési lehetőségekről.

BESZÁMOLÓ A MAGYAR-SZLOVÁK TAGOZAT

 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Magyar-Szlovák Tagozat fő tevékenysége a tagoknak 
nyújtott  információnyújtás, szolgáltatás, rendezvény-

szervezés, ami kiegészült új pályázati lehetőségek folya-
matos kutatásával, pályázatírással és a már megvalósí-
tott  pályázatunk fenntartásával.

Pályázatok
I.

2018. november 12-én nyújtott uk be a Szlovákia-
Magyarország INTERRREG V-A program keretében a 
foglalkoztatási akciótervvel kapcsolatos pályázatunkat 
2. körben. A „Képzési kínálat fejlesztése a határtér-
ségben” című projekt megvalósítása 2019 májusában 
kezdődik, a megvalósításra 24 hónap áll rendelkezésre. 
A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szlovák 
projektpartnere a füleki Szakképző Iskola, a támogatás 
összege a két partner részére 200 000 euró, ebből 
138 000 euró az NKIK támogatása.

II.

Az Északkelet-Magyarországi kereskedelmi és iparka-
marák megvalósított ák a „Határon átnyúló Innovációs 
szolgáltatási portfólió” című projektet. A projekt 
teljes költségvetése 162 174,60 euró, mely az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfi nanszírozásá-
val az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együtt -
működési Program keretében valósult meg. Az összefo-
gás eredményeként kialakított ák az innovációs szol-
gáltatók katalógusát, amely online formában is elér-
hető: htt ps://inno-service.eu/hu/. A szolgáltatók és a 
fejlesztést tervező vállalkozások az alábbi iparági üzlet-
ember találkozókon is tárgyalhatt ak az együtt működé-
sekről:
1. Faipari és erdészeti üzletember találkozó – 

Zólyom, 2018. szeptember 18. 
2. Gépipari- és IT-rendszerek a gépiparért – üzlet-

ember találkozó – Eger, 2018. október 4.
3. IT üzletember találkozó – Kassa, 2018. október 25.
4. Fémipari üzletember találkozó – Salgótarján, 

2018. november 13.
5. Járműipari üzletember találkozó – Miskolc, 2018. 

december 4.
A projektzáró konferenciát 2019. január 15-én tar-

tott ák Besztercebányán.

III.

Fontosabb rendezvényeink
2018. április 24-27. között  tartott ák a Szlovák-Cseh 
Szakmai Utat, 40 fő részvételével az alábbiakban ismer-
tetett  program szerint: Szakmai program a Magyar 
Nagykövetség Kereskedelmi Irodájánál. Tájékoztató a 
kétoldalú gazdasági kapcsolatokról, vállalkozási lehető-
ségekről Szlovákiában, szlovák partnerekkel találkozási 
lehetőség dr. Varga Tibor, külgazdasági tanácsos szerve-
zésében.  A Brno-i Vásárközpontban a nemzetközi épí-
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tőipari, faépítészeti, lakáskultúra, smart city kiállítás 
megtekintése, tárgyalási lehetőség a kiállító cégekkel. 
Kapcsolatfelvétel a Brnoi Kereskedelmi és Ipar ka ma-
rával. Tájékoztatás a prágai Cseh-Magyar Kamara kkv-
knek a külgazdasági kapcsolatok terén nyújtott  szolgál-
tatásairól.

A 361. Radványi Kézműves Kiállítás és Vásáron idén 
15. alkalommal vett ünk részt, 2018. szeptember 7–9 
között , Besztercebányán. A vásáron 15 magyar kézmű-
ves mutatkozott  be a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara támogatásával.

2018. november 22-én Komáromban, a Magyar-Szlo-
vák Gazdasági Együtt működési Kérdések Vegyes 
Bizott  sága (GEK VB) 4. ülése kísérőrendezvénye-
ként szervezett  B2B-n a HEPA Magyar Export fej-
lesztési Ügynökség felkérésére a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamaráról dr. Tordai Péter, szlovák tagozati elnök 
tartott  előadást.

A 15. Karácsonyi Készülődés elnevezésű kézműves 
vásáron 2018. december 7-én 25 kézműves között  
köszönthett ük Szlovákiából, Ajnácskőről Kosec And-
reát, aki a kovács mesterséget népszerűsített e, továbbá a 
Poltári Üveggyár képviselőit, akik üveg ajándéktárgya-
kat állított ak ki.

BESZÁMOLÓ A MAGYAR-SZLOVÉN TAGOZAT

 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által gesz-
torált MKIK Magyar-Szlovén Tagozatának munkaéve a 
szakmai együtt működések és az egyéni segítség- és in-
formációnyújtás jegyében telt. Együtt működtünk a 
Ma gyar Nemzeti Kereskedőház Lendvai Irodájával, 
Szlovénia Budapesti Nagykövetségével, a szentgott hár-
di és lendvai Főkonzulátussal, valamint a zalaegerszegi 
Enterprise Europe Network irodával a magyar vállalko-
zások külpiacra jutásának elősegítése érdekében. 

Januárban Szlovénia Magyarországi Nagy kö vet sé-
géről Miha Erman mb. miniszter tett  látogatást kama-
ránknál. A hivatalos látogatást szakmai programmal 
gazdagított uk, hét magyar vállalkozó mutatkozott  be 
keresve a szlovén együtt működési lehetőségeket. Szin-
tén az év elején a Gornja Radgona-i Vásárigazgatóság 
képviselőit fogadtuk a 2018. évi együtt működésekről 
való egyeztetés céljából.

Tagozatunk elkötelezett  a hazai vállalkozások szlovén 
piacra jutt atása érdekében, számukra többlépcsős megol-
dási struktúrát vázoltunk fel. Első lépésként évekkel ez-
előtt  rendezvények keretében ismertett ük meg a külön-
böző területeken dolgozó vállalkozásokat (pl. turizmus, 

gépipar, építőipar, zöldenergia), a következő szakasz üz-
leti feltáró utak szervezése volt, ahol felkutatásra kerültek 
szintén tematikusan a szlovén vállalkozások, majd az idei 
évben megtörtént az üzleti partnerek találkozóinak meg-
szervezése is. Egyik ilyen sikertörténet, hogy márciusban 
személyes részvételünkkel a Száva csoport szállodai rész-
legének vezetői fogadták a győr vári székhelyű, Nyugat-
Magyarország egyik legnagyobb pálinka-feldolgozó üze-
mének képviselőit. Ezt követően májusban Ma gyar or-
szágra látogatt ak a csoport vezetői, és sikeres üzletkötés 
történt, ugyanis a kereskedelmi üzletbe egy lendvai 
székhelyű magyar vállalkozást is sikerült bevonni. 

Az év második felében a tagozat szakmai piacfeltáró 
utat szervezett  vállalkozók részére augusztusban, a 
Gornja Radgonán megrendezett  AGRA  szakvásárra és 
B2B találkozóra.

A tagozat titkárságának napi munkájához szorosan 
hozzátartozik a vállalkozók részéről üzleti, partneri kap-
csolatok kialakítása, bővítése témában érkező számos 
megkeresésben való segítségnyújtás, melyek ez évben is 
több gazdasági ágazatot érintett ek:
• szlovén fémipari (ROTIS d.o.o), elektromos jármű-

vek töltőállomásának gyártó (IMPLERA  do.o.), épí-
tőipari (Advant d.o.o), lakás design (Koupa Brand 
d.o.o), galvanizálással foglalkozó és világítástechni-
kai berendezéseket gyártó (Luxtella do.o. és Lumenia 
d.o.o) cégeknek partnerkeresés Magyarországon,

• segítségnyújtás magyar vállalkozásoknak szlovén 
partnercég keresésében: Variens Kft . (gépjármű 
alkatrész kis-és nagykereskedelem), Forex Kft . (textil 
kereskedelem), gyertyaöntő cég,

• információ nyújtása magyar vállalkozónak Szlo vé-
niából programozók keresése kapcsán, 

• segítségnyújtás tejipari termékek Szlovéniába törté-
nő exportálásával kapcsolatos szabályozási kérdés 
megválaszolásában közösen a NAK-kal,

• információ nyújtása cannabis termékek Szlovéniában 
történő forgalmazásának szabályaival kapcsolatban,

• segítségnyújtás szlovén cégnek a magyar építőipari 
kivitelezői nyilvántartásba történő regisztrációval 
kapcsolatban,

• több alkalommal tájékoztatás nyújtása szlovéniai 
munkavégzéssel kapcsolatban, valamint szlovén 
munkavállalók magyarországi munkavégzésével kap-
csolatban, továbbá szlovéniai adózási jogszabályok-
kal kapcsolatban

• több alkalommal segítségnyújtás szlovén munkavál-
lalók magyarországi munkavállalási szabályozásával 
kapcsolatban
Ebben az évben is hangsúlyos szerepet szánt a veze-

tőség a szakmai, intézményi kapcsolatok fejlesztésére, 
ezért rendszeresen együtt  dolgozott  a releváns nagykö-
vetségek, társkamarák, konzulátusok és egyéb szakmai 
szervezetek munkatársaival. 
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ESEMÉNYEK

Január
• január 19. – Szlovénia Magyarországi Nagy kö vet sé-

géről Miha Erman mb. miniszter látogatása és üzlet-
ember találkozó a kamarában

• január 23. – A gornja radgona-i vásárigazgatóság kép-
viselőinek látogatása a kamarában és egyeztetés a 
2018. évi együtt működésekről

Február
• február 7. – MKIK Nemzetközi Kollégium ülésén 

részvétel
• február 22. - Szakmai látogatás Moravske Toplicén, 

együtt működési lehetőségek feltárása
Március
• március 7. – B2B találkozó Alsó-Marácon, Száva 

csoport – Birkás Pálinka Kft .
Május
• május 23. – Száva csoport látogatása Győrváron
Augusztus
• augusztus 29. – Részvétel az AGRA  Nemzetközi 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásáron tartandó 
magyar – szlovén üzletember fórumon vállalkozók-
kal

Október
• október 18. – Egyeztetés Szlovénia Lendvai Főkon-

zuljával Lendván
November
• november 24. – Egyeztetés Szlovénia Szentgott hárdi 

Főkonzulátusán a 2019. I. negyedévében tartandó 
B2B üzleti konferencia megszervezésére

December
• december 7. – MKIK Nemzetközi Kollégium ülése

A két ország között i üzleti kapcsolatok egy új, maga-
sabb szintje tapasztalható azáltal, hogy a magyar nagy-
vállalati üzleti kör tőkebefektetés révén érdekeltséget 
szerez szlovén tulajdonú cégekben, ez tapasztalható a 
magyarlakta Muravidéken, elsősorban turisztikai jelle-
gű befektetésekben. A határon átnyúló támogatások ré-
vén a magyar tulajdonú vállalkozások gazdasági erősö-
dése tapasztalható.

BESZÁMOLÓ A MAGYAR-TÖRÖK TAGOZAT

 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A 2012-ben alakult, jelenleg 85 taggal működő MKIK 
Magyar-Török Tagozatának célja a Törökország iránt 
érdeklődő hazai cégek piacra jutásának elősegítése. 
Kiemelt feladatnak tekintjük az üzleti lehetőségek bőví-
tését, melynek érdekében üzletember-találkozókat, tá-
jékoztató fórumokat, üzleti delegációkat szervezünk, és 
információkkal segítjük a hozzánk forduló cégeket. 
A  tagozat tagvállalatai havonta elektronikus hírleve-

lünkből értesülhetnek az országot érintő aktuális gazda-
sági, politikai, társadalmi hírekről. A tagozat munkája 
során együtt működik Törökország országos és területi 
kamarai szervezeteivel, valamint az ott  működő hazai 
kereskedelmi szervezetekkel, képviseletekkel. 

A TAGOZAT 2018. ÉVI PROGRAMJAI

Kerekasztal megbeszélés a Kayseri Ipar kamara üz-
leti delegációjának képviselőivel, 2018. február 8., 
Budapest, 30 fő
Az MKIK Magyar-Török Tagozata kerekasztal megbe-
szélést szervezett  a Kayseri Iparkamara 16 fős üzleti de-
legációjának látogatása alkalmából Budapesten. Az ese-
ményen részt vett  Kiss Gábor Magyarország ankarai 
nagykövete, Osman Şahbaz tiszteletbeli konzul, vala-
mint Karakus Suat Gökhan, az ALX Magyar-Török 
Kereskedelmi Központ Kft . ügyvezetője. A program ke-
re tében köszöntőt mondott  Rév András, a Magyar-
Török Tagozat elnöke és Mehmet Büyüksimitçi, a 
Kayseri Iparkamara elnöke. A Magyarország üzleti kör-
nyezetét bemutató török nyelvű rövidfi lm vetítését kö-
vetően Tolga Göksen, a Kayseri Iparkamara nemzetközi 
igazgatója ismertett e Kayseri régió üzleti lehetőségeit. 
Az előadásokat követően a magyar és a török cégek kép-
viselői az együtt működési lehetőségekről egyeztett ek.   

Üzleti delegáció Trabzonban és Isztambulban, 
2018. október 16-19., 16 fő
Rév András, a tagozat elnöke vezetésével 18 fős üzleti 
delegációlátogatott  Törökországba. A delegációt kísérte 
Kovács József, a tagozat alelnöke, valamint Szekeres 
Anna nemzetközi referens. Az országok vállalkozói kö-
zött i együtt működési lehetőségek feltérképezésére, va-
lamint új üzleti kapcsolatok kialakítására több üzleti 
program keretében is lehetőség nyílt. 2018. október 
17-én a delegáció a Trabzoni Kereskedelmi és Ipar ka-
mara által szervezett  gazdasági fórumon vett  részt, me-
lyet követően üzletember-találkozót tartott ak. A ren-
dezvényt megelőzően Rév András, Kovács József és 
Kiss Gábor Magyarország ankarai nagykövete M. Suat 
Hacisalihogluval, a kamara elnökével egyeztett ek a két 
kamara közti együtt működés fejlesztéséről. 2018. októ-
ber 18-án az Isztambuli Iparkamarában Haktan Akin, a 
kamara főtitkára fogadta a delegáció vezetőit, illetve 
Hendrich Balázst, Magyarország isztambuli főkonzulját 
és Kakas Zsófi a külgazdasági att asét. Az iparkamarában 
szervezett  fórumon a kamarai vezetők és a főkonzul 
köszöntőit követően a résztvevők Isztambul üzleti kör-
nyezetéről kaptak tájékoztatást az Isztambuli Befektetési 
Ügynökség projektigazgatójától, Mehmet Onur Par tal-
tól. 2018. október 18-án délután az Isztambuli Keres-
kedelmi Kamara elnöke fogadta Rév Andrást és Hend-
rich Balázst, míg október 19-én Servet Sam sa mával, a 
kamara igazgatótanácsának tagjával egyeztett ek a ma-
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gyar delegáció vezetői. A kereskedelmi kamara által 
szervezett  fórumon a köszöntőket követően a magyar 
cégek képviselői kétoldalúan egyeztethett ek az isztam-
buli cégek képviselőivel.

EGYÉB ESEMÉNYEK

Rév András megbeszélése Adnan Polatt al, a Polat 
Holding elnökével 2018. február 15., Budapest
Témák: a cégcsoport magyarországi befektetései, közös 
fellépés a török légitársaságnál a Budapest – Isztambul 
repülőjegyek árának jelentős emelkedése kapcsán.

Egyeztetés Ayşe Başak Arasli Akyol, török kereske-
delmi tanácsossal, 2018. február 22., Budapest
Témák: török vásárok népszerűsítése, török ipari vásár 
Magyarországon, Budapest-Isztambul repülőjegyek je-
lentős drágulása.

Ahmet Akif Oktay, Törökország magyarországi 
nagy követének látogatása dr. Parragh László MKIK 
elnöknél, 2018. március 5., Budapest
Témák: török közúti fuvarozói engedélyek kiadásával 
kapcsolatos probléma, Izmiri Nemzetközi Vásár, együtt -
működés a magyar felsőoktatási intézményekben tanu-
ló török diákok szakmai gyakorlati lehetőségeinek fel-
térképezésében.

Megbeszélés az IZFAS (az Izmiri Önkormányzat 
kiállítás szervező cégének) képviselőivel a jövőbeni 
együtt működésről, 2018. június 26., Budapest

MAGYAR-TÖRÖK EGYÜTTMŰKÖDÉS 
AZ AFRIKAI PIACON

Rév András részvétele a 2. Afrika fókuszú török-
magyar fórum előkészítő megbeszélésen, 2018. 
március 28., Ankara
Témák: 2. Go Africa török-magyar fórum rendezvény 
előkészítése, kétoldalú munkacsoport létrehozása.

Rév András részvétele – a munkacsoport tagjaként 
– a Magyar-Török Afrika munkacsoport első ülésén, 
2018. május 31., Budapest, KKM
Téma: projektek beazonosítása a következő területe-
ken: mezőgazdaság és mezőgazdasági technológia, élel-
miszeripar, vízgazdálkodás, víztisztítás, egészségügy, 
építőipar, információtechnológia, energetika.

„Go Afrika” Magyar-török Afrika együtt működés 
elő készítő megbeszélése magyar cégek számára, 
2018. június 28., Budapest, 25 fő
Témák: Török politikai és gazdasági jelenlét Afrikában 
– Horváth Márk, KKM Afrika főosztály vezetője, a 
DEIK török szervezet szerepvállalása a projektben, Kiss 
Gábor, ankarai nagykövet.

Rév András részvétele a Magyar-Török Afrika mun-
kacsoport 2. ülésén Ankarában, 2018. no vember 6-7.
Témák: potenciális projektek megvitatása a korábbi 
ülésen meghatározott  területeken, Afrika fókuszú ma-
gyar-török fórum 2019 februárjában, Isztambulban, ol-
dalanként 10-12 cég részvételével.

Beszámoló a vegyeskamarák 
2018. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ A MAGYAR-SZERB KERESKEDELMI 
ÉS IPARKAMARA 2018. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Az év során 24 rendezvényen vett ünk részt, mintegy 
620 résztvevőt biztosított unk ezekre. 

Tíz olyan rendezvényünk volt, amelynek társszerve-
zői voltunk. Újvidék, Szabadka, Bácskatopolya, Nagy-
becskerek városok vásárain – hagyományosan – „Ma gyar 
Szakmai Napok” előadást tartott unk, B2B-t szerveztünk, 
valamint kiállítási és információs standot üzemeltett ünk. 
Június hónapban az PROSOCENT elnevezésű, általunk 
vezetett , határon átnyúló, EU támogatott  IPA pályázat-
hoz kapcsolódó nyitókonferenciát rendeztünk Szegeden 
a felújított  Megyeháza dísztermében nagy érdeklődés 
mellett . A rendezvényen – komoly sajtóérdeklődés is 
volt – több mint 80 meghívott  vendég jelent meg.

Munkánk jelentős részében foglalkoztunk a KKV-k 
határon átnyúló érdeklődéseinek menedzselésével. Itt  
érezhetően a magyar érdeklődés folyamatosan nő, de 
részünkről kiemelt fontosságúnak tartjuk – a Vajda ság-
ból, Szerbiából – a magyar piacok felé megjelenni kívá-
nó vállalkozásokat is. Az év során több hazai és vajdasá-
gi tagunkkal találkoztunk személyesen, illetve ahol erre 
igény merült fel, felkerestük őket vállalkozásukat érintő 
kérdések megtárgyalására. Volt arra is példa, hogy tagja-
ink egymást közvetlenül megkeresték – határon átnyúló 
– kapcsolat előkészítése céljából.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk azt a szerbiai szakér-
tői hálózatot, amely az évek során kialakult és mellet-
tünk működik gyakorlati kérdések tekintetében, (vám-
ügy, jog, engedélyeztetés, logisztika, marketing stb.) 
hasznos tanácsokkal tudja ellátni az érdeklődő vállalko-
zásokat, illetve felkérés esetén, üzleti alapon közremű-
ködnek a feladatok megoldásában.

KIEMELT INFORMÁCIÓK

Az év során több fontos – minisztériumok és kormá-
nyok között i – rendezvény volt, amelyen részt vett ünk, 
és több javaslatt al is segített ük annak munkáját. Buda-
pesten, Szerbia Nagykövetségén a gazdasági att asé fel-
kérésére több rendezvénynek is társszervezői voltunk, 
ahol Szerbiából, Vajdaságból jelentek meg – piacszerzés 
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érdekében – önkormányzatok, vállalkozások és párhu-
zamosan tagszervezeteink is be tudtak mutatkozni eze-
ken a fórumokon.

Folyamatos információs kapcsolatban állunk a 
MKIK és annak Nemzetközi Igazgatóságával, valamint 
alapítói kamaráinkkal: CSMKIK, BKIK, BKMKIK, 
BMKIK is. A Vajdaság területén több önkormányzatt al, 
új típusú Kamarai képviseletekkel (Szabadka, Kikinda, 
Zombor, Újvidék) és természetesen számos hazai és 
vajdasági, szerbiai KKV-val tartunk fent kapcsolatot.

IPA projektünkről röviden:
• Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kuta-

tási Egyesület Szeged, az Üzleti Inkubátor Kft . Zenta, 
valamint kamaránk a kedvezményezett .

• A projekt címe: Szociális vállalkozások népszerűsíté-
se Szerbiában és Magyarországon

• Rövidítés: PROSOCENT
• Projektazonosító: HUSRB/1602/42/0210
• Elkülönített  forrásösszeg: 216.575,00 euró
• Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 184.088,75 euró
• A projekt kezdete: 2018. 05. 01.
• A projekt zárása: 2019. 10. 31.

EGYÉB KÉRDÉSEK

Ügyvezető elnökségünk és kamaránk munkáját, szerző-
déses megállapodással könyvelőirodák, honlapunkat 
folyamatosan kezelő IT szakember, egyéni ügyvédek, 
vámszakértők, valamint tagjaink és a társszervezetek is 
segítik. Nagyobb rendezvények szervezése esetében 
külső erőforrásokat is igénybe veszünk (szinkron tolmá-
csolás, catering szolgáltatás, standok létesítése stb.)

2019. évben kamaránk megalakulásának 10 éves év-
fordulójáról méltóképpen kívánunk megemlékezni, 
eredményes IPA projekt befejezést és annak elszámolá-
sát tervezzük, valamint alapvető stratégiai elképzelése-
ink fenntartása mellett  (a KKV- szektor határon átnyúló 
üzleti kapcsolatainak menedzselése) a szervezet taglét-
számának bővítését, a vállalkozói közvetlen kapcsolatok 
szélesítését, és változatlan stabil gazdálkodás megvalósí-
tását tűztük ki célként.

BESZÁMOLÓ A MAGYAR-UKRÁN KERESKEDELMI 
ÉS IPARKAMARA 2018. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

2018-ban bel- és külföldön két kiállításon, üzletem ber-
találkozón (Ungvár, Tiszapéterfalva), a Pest Me gyei 
Ke res kedelmi és Iparkamarával vállalkozói fórumon 
(Ung váron és Beregszászon) vett ünk részt, és több pro-
jektszintű találkozót is rendeztek Kijevben, Buda pesten, 
Ungváron, Varsóban. Folytatódott  a munka a tavalyi év 
során Krivij Rih városával aláírt együtt működés alapján a 
hulladékfeldolgozó projekthez kapcsolódóan. Ha sonló 

projekt elindítását tervezzük Kár pátalján is magyar vállal-
kozások részvételével, tekintett el a megoldatlan hulladék-
kezelésre és feldolgozásra. A rendezvények kapcsán ki 
kell emelni a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi 
Kereskedelmi és Iparkamarával közösen szervezett  kár-
pátaljai üzleti delegációt, és a hozzá kapcsolódó rendez-
vényeket és programokat, amelyeknek jelentős vállalko-
zói kört sikerült megmozgatnia Magyarországon és Kár-
pátalján egyaránt, teret nyitva az együtt működés előtt . 
Figyelmet érdemel továbbá a tiszapéterfalvai Kuruc Expo 
is, amelynek a MUKIK immár 8. éve aktív résztvevője.

Fontos mozzanata volt részvételünk az Ukrajnával, 
azon belül Kárpátaljával történő együtt működésnek a 
helyi infrastrukturális projektek előmozdítása és a po-
tenciális magyar résztvevők tárgyalásainak előkészítésé-
ben. A kamara részt vett  és képviselte Magyarországot 
az Odesszában megszervezett  Európa Napokon, ahol 
több tájékoztató anyaggal és borkóstolással vártuk a 
résztvevőket. A rendezvényeken sok alapító tagunk vett  
részt, az üzletember-találkozókról és az egyéb időkö-
zi eseményekről, ukrán gazdasági hírekről minden 
alapítót és egyéb érdekelt vállalkozást értesített ünk. Az 
ukrajnai magyar és a magyarországi ukrán külképvisele-
tekkel – Kijevben, Ungváron és Beregszászban, illetve 
értelemszerűen Budapesten – továbbra is kiváló a kap-
csolat. Júniusban a MUKIK ügyvezetője képviselte a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát, valamint a Buda-
pesti Kereskedelmi és Iparkamarát a Kijevi KIK által 
szervezett  európai kamarai vezetői fórumon.

A MUKIK májusban tartott a évi rendes Közgyűlését, 
amelyen a résztvevők elfogadták a MUKIK beszámoló-
ját, jóváhagyták a 2018. évi munkatervet, költségvetést 
és egyéb kérdéseket vitatt ak meg. Az elnökség az ülésen 
jóváhagyta az előző évi beszámolót, a mérleget és az 
eredménykimutatást, döntött  új tagok felvételéről és 
gyakorolta a hatáskörébe tartozó egyéb jogosultságo-
kat. Szervezeti változások az év folyamán a kamarában 
nem történtek.

Részt vett ünk több rendezvényen és rendezvényeket 
is szerveztünk, önállóan és partnerként egyaránt.

A tagság szempontjából annyi változás történt, hogy 
két kis tagcégünk kilépett , ellenben a megindított  pro-
jekteknek köszönhetően két nagyvállalat is új tagunk 
lett , kiemelt tagi hozzájárulással. 

BESZÁMOLÓ A MAGYAR-SZLOVÁK KERESKEDELMI 
ÉS IPARKAMARA 2018. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

2018. január 22. – Budapest 
Az MNKH és egy szlovákiai vállalkozás megkeresésére 
Csoltón, a rozsnyói járásban létrehozandó kis vízerőmű 
építésére vonatkozó projektjavaslatot jutt atott  el az 
MSZKIK az MVM Zrt. felső vezetéséhez. 
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2018. január 25. – Budapest
A Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara meghí-
vására az MSZKIK részt vett  a vegyes kamara évnyitó 
ünnepségén, ahol Varga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszterrel folytathatt ak konzultációt a közép-európai 
kamarai vezetők. 

2018. február 16. – Dunaszerdahely 
Az MSZKIK évnyitó elnökségi ülésén beszámoló a 
2017. évi tevékenységről és a 2018. évi tervek meghatá-
rozása. 

2018. február 25. – Budapest 
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) szer-
vezésében az Idegenvezetők Világnapja 2018 rendezvé-
nyen az MSZKIK képviseltett e magát. 

2018. február – március – Budapest 
A BKIK Ingatlanosztályának és a Magyar Ingatlan 
Tanács felkérésére az MSZKIK bekapcsolódott  a V4-es 
és közép-európai Budapestre tervezett  ingatlan szakmai 
konferencia előkészítésébe. 

2018. március – Budapest 
Magyarország Kassai Főkonzulátusától Tornaalján lét-
rehozandó szabadtéri strandfürdő és üdülőkomplexum 
kiépítésére irányuló megkeresést közvetített  tagjainak 
és az érdeklődő vállalkozóknak az MSZKIK. 

2018. március 6. – Budapest 
A budapesti Cseh Nagykövetségen V4-es kerekasztal 
beszélgetésen vett  részt az MSZKIK a V4-es vásárokról, 
gazdaságfejlesztési tervekről. 

2018. március 20. – Budapest 
Fókuszban a külpiacok címmel az MKIK külgazdasági 
évnyitó konferenciáján vett  részt az MSZKIK. 

2018. március 21. – Budapest 
A HUNGEXPO 2018 őszi kkv-kat érintő kiállításairól 
folytatott  egyeztetést a vásárszervező céggel az 
MSZKIK. 

2018. március 28. – Budapest 
Az EXIM Bankkal a magyar – szlovák relációban műkö-
dő vállalkozások fi nanszírozásáról tárgyalt az MSZKIK 
társelnöke. 

2018. március 29. – Budapest 
A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.-vel a magyar – szlo-
vák relációban működő vállalkozások fi nanszírozásáról 
tárgyalt az MSZKIK társelnöke. 

2018. április 20. – Budapest 
A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának felkérésére a Keres ke de lem-
fejlesztés és működőtőke befektetések ösztönzése témá-
ban az MSZKIK működéséről tartott  előadást az 
MSZKIK társelnöke. 

2018. május 25. – Dunaszerdahely 
Az MSZKIK éves rendes Taggyűlése 

2018. május 31. – június 2. – Budapest 
A több mint 300 kínai kiállítóval megrendezésre kerülő 
China Smart Expo-n és B2B-n vett  részt és folytatott  
tárgyalásokat az MSZKIK. 

2018. szeptember 7. – Selmecbánya 
A selmecbányai Szalamandra Napok keretében rende-
zett  kézműves vásáron részt vett  az MSZKIK. 

2018. szeptember 7 – 8. – Besztercebánya 
A besztercebányai Radványi Vásáron részt vett  az 
MSZKIK. 

2018. október 20. – Budapest 
A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jog tu-
dományi Karának felkérésére a Keres ke de lem fejlesztés 
és működőtőke befektetések ösztönzése témában az 
MSZKIK működéséről tartott  előadást az MSZKIK 
társelnöke. 

2018. október 26. – Újvidék 
A Magyar – Szerb Üzleti Fórumon az MSZKIK társel-
nöke előadást tartott  a V4 országok és Szerbia kereske-
delmi és iparkamaráinak együtt működéséről. 

2018. november 14. – Révkomárom 
A Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége el-
nökével, Iván Tamással az MSZKIK társelnöke prog-
ramegyeztető tárgyalást folytatott . 

2018. november 14. – Pozsony
A Pozsonyi Regionális Kereskedelmi és Iparkamara 
igazgatójával, Juraj Majtánnal a V4 országok fővárosi 
kereskedelmi és iparkamarái között  létrejött  együtt mű-
ködési megállapodás aktuális feladatairól az MSZKIK 
társelnöke tárgyalást folytatott . 

2018. november 14. – Pozsony 
Magyarország pozsonyi nagykövetével, Pető Tiborral 
gazdaságszervezési kérdésekről tárgyalt az MSZKIK 
társelnöke. 
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2018. november 14. – Dunaszerdahely 
Danube EuroConsulting s.r.o. igazgatójával, Lelkes 
Gáborral szakértői együtt működési lehetőségekről tár-
gyalt az MSZKIK társelnöke. 

2018. november 15. – Dunaszerdahely 
A Magyar-Szlovák Közgazdász Társaság elnökével, 
Hervay Rozáliával együtt működési kérdésekről tárgyalt 
a Magyar – Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara társel-
nöke.  

2018. november 15. – Dunaszerdahely 
A Közép-Európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat fel-
vidéki referensével, Bödők Károllyal programegyeztető 
megbeszélést tartott  a Magyar – Szlovák Kereskedelmi 
és Iparkamara társelnöke. 

2018. november 16. – Dunaszerdahely 
Részvétel a Dunaszerdahelyi AC (DAC) Akadémiájának 
avató ünnepségén. 

2018. november 22. – Komárom 
A Magyar – Szlovák Gazdasági Együtt működési Kér dé-
sek Vegyes Bizott sága soros ülésén részt vett  a Magyar 
– Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara társelnöke. 

AZ MSZKIK 2018. ÉVI TESTÜLETI ÜLÉSEI

2018. február 16. – Dunaszerdahely – MSZKIK 
elnökségi ülés
1. Az ülés megnyitása.
2. A MSZKIK 2017-os évi tevékenységének összefogla-

lója. 
3. Jelentés a 2017-es évre vonatkozó pénzügyi kimuta-

tásokról, a 2018-as évre vonatkozó költségvetés ter-
vezet bemutatása. 

4. Tájékoztatás a taglista összetételéről.
5. Javaslat a 2018-as évre vonatkozó tagdíj összegének 

meghatározására. 
6. A 2018-as évre vonatkozó tervek meghatározása – 

javaslat elfogadása. 
7. A Taggyűlés előkészítése – program jóváhagyása. 
8. Hozzászólások. 
9. Határozatok elfogadása.

2018. május 25. – Dunaszerdahely – MSZKIK 
Taggyűlés:
1. A Taggyűlés szerveinek megválasztása.
2. A napirendtervezet elfogadása. 
3.Az MSZKIK 2017. évi tevékenységét összegző jelentés 

elfogadása, a 2018-as tevékenységtervezet elfogadása. 
4. 2018. évi tagsági díj összegének jóváhagyása. 
5. Az MSZKIK 2017. évi pénzügyi kimutatásának jóvá-

hagyása, a 2018. év költségvetésének jóváhagyása. 
6. Felszólalások. 

Beszámoló az Üzleti tanácsok 
2018. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ A MAGYAR-VIETNAMI 
ÜZLETI TANÁCS 2018. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

A Magyar-Vietnami Üzleti Tanácsot 2008-ban hozták 
létre, jelenleg 55 cég a tagja. Fő célkitűzése, hogy előse-
gítse a magyar vállalatok vietnami piacra lépését. A ma-
gyar oldalról Forintos Róbert az elnöke, a vietnami ol-
dalról Vo Van Mai.

2018. február 1. 
A Magyar-Vietnami Üzleti Tanács ülése 
A 2018. évi első ülésen köszöntőt mondott  Forintos 
Róbert, a Magyar-Vietnami Üzleti Tanács elnöke, vala-
mint Nguyen Tien Th uc, Vietnam újonnan kinevezett  
magyarországi nagykövete. Ezt követően Jári Ferenc, a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium Ázsiai-és Csen-
des-óceáni Főosztályának osztályvezetője a magyar-vi-
etnami kapcsolatok aktuális kérdéseiről adott  tájékozta-
tást. Dobos Gábor, a Tempus Köz ala pít vány „Study in 
Hungary” programjának vezetője a Stipendicum Hun-
garicum ösztöndíj program vietnami vonatkozásait fog-
lalta össze.

2018. május 10.
Magyar-Vietnami Kapcsolatépítő Fórum 
A Magyar-Vietnami Üzleti Tanács a Tempus Köz ala pít-
vánnyal közösen ,,Magyar-Vietnami Kapcsolatépítő 
Fórumot” szervezett , melynek célja a Magyarországon 
tanuló vietnami diákok és a magyar cégek összekapcso-
lása volt. A rendezvényen köszöntőt mondott  Forintos 
Róbert, a Magyar-Vietnami Üzleti Tanács elnöke, vala-
mint Nguyen Tien Th uc, Vietnam magyarországi nagy-
követe. Ezt követően a Tempus Közalapítvány, vala-
mint a megjelent egyetemek képviselői beszámoltak a 
vietnami hallgatók létszámáról és összetételéről a ma-
gyar oktatási intézményekben. A kerekasztal-megbe-
szélést követően a résztvevő cégképviselőknek és diá-
koknak lehetőségük nyílt kötetlen megbeszélések foly-
tatására.

2018. november 12-14.
Magyar-Vietnami GVB ülés 
A Magyar-Vietnami Gazdasági Vegyesbizott ság 2018. 
november 12-14-én tartott a 8. ülését Vietnamban, 
Hanoi-ban. Az ülésen a Magyar-Vietnami Üzleti Tanács 
részéről Forintos Róbert, az üzleti tanács elnöke vett  
részt.
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BESZÁMOLÓ A MAGYAR-KUBAI

ÜZLETI TANÁCS 2018. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

A Magyar-Kubai Üzleti Tanács (MKÜT) magyar szek-
ciója 2011 októberében alakult meg Budapesten, 14 
ala pító taggal. Célja a kétoldalú gazdasági, elsősorban 
keres kedelmi kapcsolatok fejlesztése Kubával. Az el-
múlt években a tanács további tagokkal bővült, így 
2018-ban 35 taggal rendelkezett . 

A Magyar-Kubai Üzleti Tanács működésének az 
MKIK és a Kubai Köztársaság Kereskedelmi Kamarája 
között  2001-ben Budapesten aláírt együtt működési 
megállapodás teremti meg az alapját. A konkrét felada-
tokat és tevékenységeket a Havannában megrendezett  
együtt es üzleti tanácsüléseken aláírt akciótervek hatá-
rozzák meg. 

2018. május 8. 
Társelnöki találkozó
2018. május 8-án a Magyar-Kubai Üzleti Tanács kubai 
és magyar társelnökei, Tamara Taylor Delgado és Gye-
nese Tamás megbeszélést tartott ak az MKIK-ban. A ta-
lálkozón részt vett  Alicia Elvira Corredera Morales ku-
bai nagykövet, Király Zsolt, a KKM Kubáért felelős 
munkatársa és Pálmay Flóra, az MKIK nemzetközi igaz-
gatóhelyett ese, az ÜT titkára.

A megbeszélésen átt ekintett ék az Üzleti Tanács 
2018-as főbb eseményeit, majd a kétoldalú kereskedel-
mi és üzleti kapcsolatok fejlődését nehezítő körülmé-
nyekről esett  szó, melyek közül a magyar cégek az ex-
portfi nanszírozás és -hitel hiányát, a kubaiak halasztott  
és késedelmes fi zetését, illetve a lassú kommunikációt 
említett ék. Átt ekintett ék a magyar szekció tagvállalatai-
nak kubai vonatkozású üzleti terveit, eddigi sikereiket, 
kudarcaikat, ezek okait. A megbeszélés végén Gyenese 
Tamás kérte a kubai felet, hogy a megfogalmazott  ne-
hézségekre próbáljanak mielőbbi megoldásokat találni. 

2018. május 9. 
Magyar-Kubai Üzleti Tanács taggyűlése
A Magyar-Kubai Üzleti Tanács 2018. május 9-én tartot-
ta éves taggyűlését Budapesten, az MKIK székházában. 
Gyenese Tamás elnök köszöntőjét követően Alicia 
Elvira Corredera Morales kubai nagykövet tájékoztatót 
tartott  a kubai gazdaság helyzetéről és a parlamenti vá-
lasztások eredményéről, majd válaszolt a tagvállalatok 
kérdéseire. A nagykövet hangsúlyozta, hogy a politikai 
akarat mindkét ország részéről megvan az üzleti kapcso-
latok fejlesztésére. Ezt követően Gyenese Tamás elnök 
bemutatt a az Üzleti Tanács elmúlt ötévnyi  munkáját, 
valamint a jelen lévő tagvállalatok tevékenységét, kubai 
üzleti terveit, eredményeit. Utolsó napirendi pontként a 
tagvállalatok megbeszélték az Üzleti Tanács idei két 

legfontosabb szakmai programját, melyek az alábbiak: 
az 5. együtt es ülés 2018. október 26-án Havannában, 
valamint a FIHAV vásári részvétel október 29. és nov-
ember 2. között . Gyenese Tamás elnök hangsúlyozta, 
hogy a kétoldalú gazdasági kapcsolatok erősítése érde-
kében fontos, hogy mindkét eseményen megfelelő 
számban vegyenek részt magyar vállalkozások.

2018. október 26. 
A Magyar-Kubai Üzleti Tanács V. plenáris ülése 
A Magyar-Kubai Üzleti Tanács 2018. október 26-án 
tartott a 5. plenáris ülését Havannában, a Hotel Nacio-
nal-ban. Az eseményen egy nyolc vállalkozásból álló 
magyar üzletember-delegáció vett  részt Gyenese Tamás 
magyar társelnök vezetésével. 

A rendezvényen az ÜT két társelnöke aláírta az 
V.  plenáris ülés záródokumentumát és a 2018-19-es 
időszakra szóló akciótervet. Megállapodtak abban, hogy 
a VI. plenáris ülést 2019-ben Budapesten rendezik. 
A Denv-Air Kft . és a TDT Altenergia Zrt. szerződést, il-
letve egyetértési memorandumot írtak alá kubai partne-
reikkel. Az esemény a magyar-kubai üzletember-találko-
zóval ért véget. Az Üzleti Tanács ülése a Kubai Keres ke-
delmi Kamara és az MKIK közös szervezésében valósult 
meg, a havannai Magyar Nagykövetség támogatásával. 

2018. október 29.-november 2. 
Részvétel a 36. Havannai Nemzetközi Vásáron
A Magyar-Kubai Üzleti Tanács tagjai hosszú évek óta 
rendszeresen részt vesznek Gyenese Tamás társelnök 
szer vezésében a Havannai Nemzetközi Vásáron 
(FIHAV). A 2018-as 36. FIHAV-on az Üzleti Tanács 
hat tagvállalata képviselte Magyarországot az önálló 
magyar standon, ahol bemutatt ák termékeiket. A vásár 
folyamán számos üzleti tárgyalást tartott ak, a magyar 
üzletemberek sikeresen zárták a részvételt. 

 

Beszámoló az MKIK Ellenőrző Bizottsága 
2018. évi tevékenységéről

Az Ellenőrző Bizott ság a gazdasági kamarákról szóló 
törvényből fakadó kötelezett ségeinek eleget téve folya-
matosan fi gyelemmel kísérte a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara 2018. évi gazdálkodását.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a kamara az 
elmúlt évben szabályszerű gazdálkodást folytatott , az 
megfelelt a kamara Alapszabályának és más önkormány-
zati szabályzatainak.

A bizott sági ülésekre az Ügyrendnek megfelelően 
került sor, 2018. évben összesen 5 alkalommal.

A bizott ság véleményezte a kamara 2018. évre készí-
tett  költségvetését, év közben az elnökségi és a küldött -
gyűlési anyagokat, elsősorban a gazdálkodással összefüg-
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gő előterjesztéseket, folyamatosan kapcsolatot tartott  az 
MKIK elnökével, főtitkárával és gazdasági vezetőjével.

A bizott ság ülésein véleményezte az MKIK 2018. évi 
költségvetésének időarányos teljesítését, kiemelt fi gyel-
met fordítva az esetleges eltérésekre, a pénzügyi egyen-
súly megőrzésére, a gazdálkodás célszerűségére, a költ-
ségtakarékosságra. Kiemelten foglalkozott  a kamarai 
hozzájárulás behajtásának helyzetével és természetesen 
a hozzájárulásból származó pénzügyi forrás jogszabá-
lyoknak megfelelő elköltésével.

A bizott ság véleményezte az MKIK 2018. évi költ-
ségvetési beszámolóját, egyszerűsített  éves beszámoló-
ját, valamint átt ekintett e a célszerűségi vizsgálat ered-
ményét is tartalmazó könyvvizsgálói jelentést.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2018. évi 
költségvetését a tervezett hez képest kedvezőbb ered-
ménnyel teljesített e. Hasonló mondható el az állami 
költségvetésből fi nanszírozott  feladatok esetében, ahol 
különösen a több évet érintő projekteknél az időszakos 
elszámolások következtében vannak ugyan eltérések, 
de a takarékosság és célszerű felhasználás ezek esetében 
is azt eredményezte, hogy a pénzügyi egyensúly biztosí-
tott . A cél szerinti felhasználás itt  is a kamarai szervezet 
hatékony működését mutatja. Különösen fontos volt ez 
a szakképzési feladatok mellett  a kiemelt fi gyelmet ér-
demlő Euroskills verseny lebonyolításánál. 

Az MKIK eredményes pénzgazdálkodása következ-
tében a kamara működésének pénzügyi feltételei 2018. 
évben is biztosított ak voltak, vagyoni, pénzügyi helyze-
te kiegyensúlyozott . 

Az Ellenőrző Bizott ság a könyvvizsgáló megállapítá-
sai alapján elfogadta az MKIK 2018. évi egyszerűsített  
éves beszámolóját – amelyben a mérleg eszközök és for-
rások egyező főösszege 11.416.282 eFt, az összes bevétel 
9.999.350 eFt, az összes ráfordítás 9.954.846 eFt, a tárgy-
évi eredmény pedig 44.504 eFt. Az MKIK 2018. évi 
egyszerűsített  éves beszámolójával együtt  az MKIK 
2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló pénz-
ügyi beszámoló elfogadását javasolja a küldött gyűlésnek. 
(A könyvvizsgáló nemzetközi standard szerinti minősí-
tés nélküli jelentése a mérleghez csatolásra került.)

Ebben az évben is napirenden volt az MKIK társasá-
gainak tulajdonosi szempontú vizsgálata. A társaságok 
2018. évi beszámolói, valamint a 2019. évi tervek idő-
arányos teljesítése alapján a társaságok gazdálkodását, 
működését a bizott ság megfelelőnek értékelte. 

Megállapítható, hogy a társaságok gazdálkodása a 
kamara céljaival összhangban kiegyensúlyozott  és ered-
ményes volt.

Az Ellenőrző Bizott ság véleményezte és elfogadásra 
javasolta az MKIK 2019. évi előzetes költségvetését, így 
a küldött gyűlésig ez alapján gazdálkodhatott  a kamara.

Az Ellenőrző Bizott sághoz 2018. évben bejelentés 
nem érkezett .

Beszámoló az MKIK Etikai Bizottsága 
2018. évi tevékenységéről

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizott -
sága (a továbbiakban: Bizott ság) a beszámolási időszak-
ban két ülést tartott . 

1.

A Bizott ság a 2018. évi első ülését május 28-án Buda-
pesten, az MKIK székhelyén tartott a meg.

A Bizott ság ülésén foglalkozott  az MKIK XXXVI. 
Küldött gyűlése által elfogadott  etikai szabályzat-módo-
sítások hatásával az etikai eljárásokra. 

Az MKIK 2018. januári küldött gyűlése megtárgyal-
ta és elfogadta a Bizott ság által előterjesztett , változatlan 
tartalmú etikai szabályzat-módosításokat, amik kiter-
jedtek az országos etikai szabályzatra és a területi kama-
ráknak ajánlott  eljárási szabályzatok szövegeire is, és 
ezeket most már, mint jogerős és végrehajtható módosí-
tásokat kell kezelni.

A döntő, érdemi módosítás az etikai eljárásban és az 
etikai kódex hatályában az volt, hogy a nem kötelező 
kamarai tagság körülményei között  az etikai szabályozás 
hatálya csak a kamarai tagokra terjed ki. Ennek a másik 
vonatkozása az volt, hogy amennyiben ilyen szabályo-
zás van, ez nem lehet ágazati jellegű, nem vonhatja el az 
egyesületeknek, szakszövetségeknek az egyes iparágak-
ra, szolgáltatási szektorokra vonatkozó önszabályozási 
jogát, viszont ezekben a tapasztalataival, az együtt mű-
ködésével ezekben segítséget nyújthat.

A Bizott ság átt ekintett e az elektronikus kapcsolatt ar-
tásra való átállás, illetőleg az új, európai uniós szintű, 
2016/679 (EU) számú, általános adatvédelmi rendelet 
(a továbbiakban: GDPR) kapcsán kialakult újabb fejle-
ményeket.

Az elektronikus kapcsolatt artás tekintetében a 
Bizott ság arra az álláspontra helyezkedett , hogy célsze-
rű megvárni, amíg a területi kamarák (és az országos 
kamara) a saját hivatali ügyeiket elrendezik, tehát a ka-
marai regisztrációt, a szakképzési, a békéltetési, építési 
vállalkozó kivitelezői, a TSZSZ-nyilvántartási tevékeny-
ségeknek az elektronikus kapcsolatrendszereit. Ezek 
után következhet a szabályozási folyamatban az etikai 
bizott ság eljárásának a sorra vétele.

2.

A Bizott ság a 2018. évi második ülését november 30-án 
tartott a meg Budapesten, az MKIK székhelyén.

A Bizott ság az ülésén továbbra is átfogóan foglalko-
zott  a GDPR szabályozórendszerének megismerésével, 
a rendelkezéseinek értelmezésével, és ennek szükség-
szerű, illetve lehetséges kihatásaival az etikai eljárásokra 
nézve.
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A Bizott ság az ülésén emellett  tovább foglalkozott  az 
elektronikus ügyintézés kihatásaival az etikai eljárások 
kapcsán.

Ennek kapcsán a Bizott ság leszögezte, hogy a kama-
rák az elektronikus kapcsolatt artásra kötelezett ek, de ez 
nem biztos, hogy feltétlenül igaz arra, hogy a köztestü-
let bizott ságai, alrendszerei is arra kötelezett ek, ha álla-
mi kommunikáción teljesen kívül eső funkciójuk van. 

Egy szervezet belső eljárásrendje nincs bevonva az 
e-ügyintézésbe. Ami tehát fontos, hogy pl. egy panasz 
e-ügyintézéssel érkezik majd, de hogy házon belül ho-
gyan ül össze egy testület, hogyan kommunikál belső 
csatornákon, nem formalizált. A végeredmény (pl. 
egyezség, határozat) számít, azt már a meghatározott  
formában kell majd kiküldeni. Az e-ügyintézés a beér-
kezésre – magára a munkafolyamatra nem – és majd a 
kiküldésre vonatkozik.

Az etikai bizott ságok kapcsán is ebben kell a jövőben 
először meghatározó döntésre jutni, amelynek alapján 
tovább lehet lépni a folyamatokban. A kérdés tehát, 
hogy elektronikus legyen még az etikai bizott sági eljárás 
is, vagy pedig maradjon annak, ami jelenleg: egy kevés-
sé formakényszerített , szabadabban működő, és csak a 
GDPR-tájékoztatás szabványszövegének a használatára 
kötelezett  testületi eljárás. 

Beszámoló az MKIK Jogi Szekciójának 
2018. évi tevékenységéről

Megújuló polgári perrendtartás, európai végrehajtható 
okirat, biztosítékok a polgári jogban és a csődjogban, a 
perindítás buktatói a mai gyakorlatban, a Ptk. múltja, 
jelene és jövője, vagyonvédelem a bizalmi vagyonkeze-
lés körében, bürokráciacsökkentés a cégjogban, felleb-
bezés az új perrendtartásban, ingyenes szerződések a 
Ptk.-ban, az új Pp. alkalmazásának problematikus kér-
dései, vezető tisztségviselői felelősség, nemzeti pénz-
ügyi szolgáltatások – ezek a témakörök fémjelezték idei 
szekcióévünket. S mindez – régi hagyományainknak 
megfelelően – a jogalkotás, a jogszolgáltatás és a jogke-
resés, az elmélet és a gyakorlat oldaláról egyaránt meg-
világítva, tág teret biztosítva az egyes jogászi szakmák 
képviselőinek sokszínű eszmecseréjéhez. Azt pedig, 
hogy a bennünket legközelebbről és legintenzívebben 
érintő kérdéseket tűztük napirendre, a szekció tagságá-
nak változatlanul élénk érdeklődéséből, együtt működé-
séből szűrhett ük le. 

Előadóink közül az idei évben sem hiányoztak ha-
gyományos kapcsolatrendszerünk olyan oszlopos tag-
jai, mint Sárközy Tamás professzor, Szabó Imre, Kis-
faludi András tanár, valamint Sándor István, Gárdos 
Péter, Törő András, Wallacher Lajos és Boóc Ádám 
ügyvéd. Első kézből, naprakész módon tájékozódhat-

tunk a Miniszterelnöki Kormányiroda vállalkozásfej-
lesztési programjáról Juhász Edit államtitkártól. Érdemi 
találkozó keretében egyeztett ünk Parti Tamás budapes-
ti közjegyzői kamarai elnökkel, aki avatott  módon kala-
uzolt bennünket a közjegyzői ügymenet és az új Pp. al-
kalmazásának rejtelmes összefüggésrendszerében. 

Az új Pp. által felvetett  kérdések egyébként is szak-
mai évünk meghatározó jelentőségű kulcskérdése volt. 
Parlagi Mátyás kollégiumvezető immár nem először, így 
a teljes folyamatot betekintve ismertett e velünk az új 
perrend bírói alkalmazásának gyakorlati jellemzőit, ne-
hézségeit, a vitára okot adó kérdéseket és az azokra 
született  eddigi testületi válaszokat, hathatós segítséget 
nyújtva ezáltal hálás tagjainknak a mindnyájunk előtt  
tornyosuló nehézségek megoldásához. 

Szekciónk az elsők között , kiemelkedő naprakész-
séggel – a nyár végi hatálybalépést követően már szept-
ember hónapban – adott  tájékoztatást a cégjogi törvé-
nyi rendelkezések jelentős mértékű változásáról. Új 
kezdeményezésünknek tekintjük, és a jövőben is alkal-
mazni kívánjuk azt a megoldást, hogy ugyanazon fajsú-
lyos kérdésekben együtt esen adunk alkalmat sajátos ál-
láspontjaik kifejtésére a jogalkalmazás két döntő szerep-
lőjének, a bírónak és az ügyvédnek. Ez esetben a „csör-
tére” Vágó Imre fővárosi bírósági cégbíró és Szakál 
Róbert ügyvéd között  került sor, igazolva a sajátos páro-
sítás létjogosultságát, érzékeltetve ennek távlati lehető-
ségeit is. A fentiek talán igazolják, hogy előadásaink, 
konzultációink és az ezek alapján továbbra is napvilágot 
látó kiadványaink 2018-ban is jól szolgálták szekciónk 
hagyományos rendeltetését. 

Segítőtársunk változatlanul a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara, amely munkánk közhasznú jellegét is 
elismerve, saját nonprofi t korlátolt felelősségű társasá-
gán keresztül támogatt a és támogatja tevékenységünket. 

A kamara változatlanul hiteles és erőteljes közvetítő 
belföld és külföld, a kormányszféra és a gazdaság kö-
zött . Stratégiák, információk, érdekartikulációk termé-
keny hordozója, nélkülözhetetlen és megkerülhetetlen 
partner a gazdasági jogalkotás, a gazdasági diplomácia 
küzdelmes előre vitelében, amelyre a jövőben, a kama-
rai regisztráció általánossá válásával további jelentős 
hatáskörök, gazdaságszervezési feladatok súlya neheze-
dik, s amelyek ellátásához, erejéhez mérten, profi ljához 
igazodóan szekciónk is segítséget nyújtott  és nyújt a 
jövőben is. 

Emellett  szilárd támaszaink voltak az idén is tagjaink 
és előadó-szaktekintélyeink. Az év mérlege, rendezvé-
nyeink katalógusa és látogatott sága, konzultációink in-
tenzitása azt mutatja, hogy szekciónk az idén is méltó 
maradt kivívott  rangjához és elismertségéhez. Emb lé-
mánk továbbra is az elmélyült, naprakész szakmai tájé-
kozódás, és az innovatív együtt gondolkodás a kormány-
zati, az igazságügyi és a jogi tanintézményi partnerekkel. 
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Szekciónk ma a jogászi hivatás egészét átfogó orszá-
gos intézmény. Legelemibb tápláló forrásaink továbbra 
is a kollégák érdemi javaslatai, alkotó kezdeményezései, 
együtt gondolkodásra indító konzultációs felvetései. 
Prominens előadóink változatlan odaadással bocsátot-
ták rendelkezésünkre felkészültségüket, előadói készsé-
güket, ismereteiket, energiájukat és idejüket. 

Ebben az évben is joggal érezhett ük úgy, hogy szek-
ciónk a területi kamarák számára is hasznos segítséget 
nyújt a jogi kérdések feldolgozása, a szabályozási folya-
matok befolyásolása, a jövő változásaira való előkészü-
letek során, hogy megtisztelő igény nyilvánul meg irá-
nyunkban, s hogy szerepkörünk kitágítása révén a ka-
maráknak – de a velünk együtt működő többi szervezet-
nek is – méltó partnereivé válhatt unk. A mindebből 
szekciónkra nézve hasznosítható informális előnyöket a 
jövőben is igyekszünk hatékonyan kiaknázni.   

Várhatóan fokozódik a szekció szerepe az ügyvédi 
tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezett sége 
körében kifejtendő feladtok teljesítésében. Folynak a 
tavaly megkezdett  egyeztetések a kamarai illetékesekkel 
annak felmérése céljából, hogy szekciónk milyen tartal-
mi körben, milyen formában illeszkedhet be a tovább-
képzés jövőbeli rendszerébe.  

A szekciónk további fennmaradásának és autonóm 
működésének feltételét képező, a tagdíj-befi zetéseinken 
alapuló anyagi létalap épségére és időszerűségére ezút-
tal is megfelelő gondot kell fordítanunk.  A tagdíj fejé-
ben tagjainkat a rendezvényekre szóló meghívón és a 
részvételi, konzultációs lehetőségen felül természetesen 
megilletik az előadásokról készülő kiadványok is. 

Elnökségünk szorgalmazza azt is, hogy tagjaink, 
együtt működő szakmai partnereink továbbra is kezde-
ményező, alkotó és alakító módon vegyenek részt prog-
ramjainkban és témaválasztásainkban, folyamatosan je-
lezzék a mindezekre irányuló igényeiket, javaslataikat, 
ötleteiket. A magunk részéről ígérjük, hogy szekciónk-
ban a jövő évben sem marad egyetlen jogos igény sem 
teljesítetlen. 

2018. ÉVI RENDEZVÉNYEK

Február 15. 
„A megújuló polgári perrendtartás a jogi képviselő 
szemével”
Dr. Szabó Imre, PhD, habil, egyetemi tanár, SZTE, 
ÁJTK, KGRE ÁJK, a Polgári Perjogi Kodifi kációs 
Szerkesztőbizott ság elnöke, választott bíró

Március 8. 
„Közjegyzői eljárások az új Pp. tükrében, illetve, 
európai végrehajtható okirat, komplexebb környe-
zet, komplexebb eljárás”
Dr. Parti Tamás, a Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke

Április 5. 
„A biztosítékok polgári és csődjogi szabályozása”
Dr. Gárdos Péter, PhD, ügyvéd, Gárdos, Mosonyi, 
Tomori Ü.I.

Április 26. 
„A perindítás gyakorlati buktatói”
Dr. Parlagi Mátyás, a Fővárosi Törvényszék Polgári 
Kollégiumának vezető-helyett ese

Május 31. 
„Múlt, jelen és jövő az új Polgári Törvénykönyvben” 
Dr. Sárközy Tamás, DSC, professor emeritus BME

Június 18. 
„A vagyonvédelem lehetséges struktúrái a bizalmi 
vagyonkezelés magyar szabályai alapján”
Dr. Sándor István, PhD, ügyvéd, Kelemen, Mészáros, 
Sándor és Társai Ü.I.

Szeptember 20. 
„Bürokráciacsökkentő törekvések a cégjogban – a 
jogszolgáltatás és a jogkeresés oldaláról”
Dr. Vágó Imre, a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának 
bírája és Dr. Szakál Róbert, ügyvéd

Október 4. 
„Fellebbezés az új perrendtartásban”
Dr. Törő András, ügyvéd, Törő és Pallag Ü.I.

November 7. 
„Az ingyenes szerződések az új Ptk-ban”
Dr. Kisfaludi András, kandidátus, egyetemi tanár, 
rektorhelyett es, ELTE ÁJK, PJT

November 22. 
„Az új Pp alkalmazása során felmerült problémák és 
kezelésük”
Dr. Wallacher Lajos, ügyvéd, c. egyetemi docens, 
Patt on Boggs, PTE ÁJK

December 6. 
„Észrevételek a vezető tisztségviselői felelősség kér-
déséhez a Cstv. 33/A paragrafusa tükrében”
Dr. habil. Boóc Ádám, PhD., ügyvéd, Kelemen, Mé szá-
ros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda

December 13. 
„Nemzeti pénzügyi szolgáltatások a hazai vállalko-
zások fejlesztéséért” 
Dr. Juhász Edit, államtitkár, Miniszterelnöki Kor-
mányiroda
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Beszámoló a Választottbíróság 
2018. évi tevékenységéről

2015 2016 2017
MKIK

2017 
PTÁV

ügyát-
adás

2018

Beérkezett ügyek 
száma

145 128 97 12 94

Befejezett ügyek 
száma

140 150 116 92

Letétben lévő 
eljárási díjak (egyéb 

költségek nélkül)
747 MFt 665 MFt 612 MFt 85 MFt 580 MFt

Díjbevétel 
(illetékkel)

587 MFt 423 MFt 388 MFt 235 MFt

A Választott bíróság számára 2018 az újrakezdés évé-
nek számít. 2017. május 30-án fogadta el a Parlament a 
választott bíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvényt, 
amely 2018. január 1-jén lépett  hatályba. A törvény jelen-
tősen módosított a a Választott bíróság korábbi szervezeti 
felépítését és ezen keresztül az ügyek összetételét. 
Megszűnt két választott bíróság (Energetikai Állandó 
Választott bíróság és Pénz- és Tőkepiaci Állandó Válasz-
tott bíróság) és ezeknek a választott bíróságoknak a folya-
matban lévő ügyei (összesen 12 PTÁV ügy) az MKIK 
Választott bíróságra kerültek. A törvény rendelkezett  ar-
ról is, hogy a két megszűnt választott bíróságot megneve-
ző választott bírósági kikötések esetében a jövőben az 
MKIK VB-nek lesz hatásköre arra, hogy elbírálja az ilyen 
kikötéssel rendelkező szerződésekből fakadó jogvitákat. 

Ezzel összefüggésben ki kell emelni, hogy a tavalyi 
évben fogadta el a Parlament azt a törvénymódosítást, 
mely szerint a 2017 májusától megkötött  mezőgazdasági 
szerződésekben csak az agrárkamarai választott bíróság 
választható a választott bíróságok közül agrárgazdasági 
jogviták elbírálására. Ez jelentős kiesést jelent az MKIK 
Választott bíróság ügyforgalmában, hiszen 2017-ben 
minden negyedik ügy agrárgazdasági jellegű volt. To-
vábbi jelentős korlátozást jelent, hogy az új választott -
bírósági törvény kizárja a választott bírósági eljárást fo-
gyasztói jogvitákban. A törvénymódosítás okozta bi-
zonytalanságok miatt  megtorpanás tapasztalható az 
ügyek menetében is. 2018-ban jóval alacsonyabb bevé-
tel volt realizálható, mint a megelőző években. Ennek 
ellenére a Választott bíróság pozitív várakozással tekint a 
jövő felé, és 2018-ban komoly erőfeszítéseket tett  a 

Választott bíróság iránti bizalom visszaszerzése és az ügy-
szám növelése érdekében. A Választott bíróságot be mu-
tató rendezvényeken felhívjuk a fi gyelmet arra is, hogy a 
korlátozások közül a nemzeti vagyont érintő korlátozás 
már megszűnt, újból lehet válasz tott  bíró ság hoz fordulni 
olyan építőipari, beruházási, energetikai ügyekben, 
amelyek a nemzeti vagyonról szóló válasz tott  bírósági ti-
lalom bevezetése előtt  alapvetően a válasz tott bírósági 
ügyek túlnyomó többségét tett ék ki. Az új polgári per-
rendtartás által megnehezített  perindítás miatt  a keres-
kedelmi jogvitákban várható, hogy néhány éven belül a 
választott bírósági ügyek száma növeked ni fog. 

BEÉRKEZETT ÜGYEK 
 

1. sz. ábra

A beérkezett  ügyek közül 14 volt nemzetközi ügy, 
ezek közül egy-egy ügyben szerepelt a Pénz- és Tőke-
piaci Állandó Választott bíróság és az Energetikai Ál lan-
dó Választott bíróság kikötése. A külföldi felek székhelye 
a következő országokban található: Szlovákia, Lu xem-
burg, Belize, Lengyelország, Franciaország, Svájc, Né-
met ország, Ausztria és Olaszország. 2018-ban is érke-
zett  olyan nemzetközi ügy, ahol felperesi és alperesi ol-
dalon is külföldi székhelyű személyek jelentek meg.

2. sz. ábra
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2018-ban az ügyek több mint fele volt 10 millió Ft-
nál alacsonyabb pertárgyértékű. Ahogy a szerződések 
szerinti megoszlásból is látható, többnyire közvetítői 
tevékenységgel kapcsolatos megbízási szerződésekből, 
bérleti szerződésekből fakadó jogviták kerültek a 
Választott bíróság elé, ahol az eljárások értéke viszonylag 
alacsony. A 100 millió Ft-nál magasabb követelések eb-
ben az évben az ügyek 16%-át tett ék ki, általában vállal-
kozási szerződésekből, beruházásokból, ingatlanpiaci 
ügyletekből, illetve pénz- és tőkepiaci ügyletekből ered-
nek ezek a nagyobb értékű viták. 

3. sz. ábra

4. sz. ábra

Ha a jogviták gazdasági ágazati hátt erét vizsgáljuk, 
megállapítható, hogy a Választott bíróság elé kerülő 
ügyek jelentős százaléka ingatlanügyletekhez kapcsoló-
dik. Az építési és egyéb vállalkozási szerződések ugyan 
hátt érbe szorultak, azonban az ingatlanok bérbeadása, 
forgalmazása terén jellemzőek a választott bírósági kikö-
tések. A pénz- és tőkepiac területéről is nagyobb szám-

ban érkeztek ügyek, MKIK és PTÁV választott bírósági 
kikötésekkel. A kölcsön és hitelszerződésekből, egyéb 
banki szolgáltatásokból eredő követelések mellett  nagy 
számban érkeztek pénzügyi közvetítőkkel kapcsolatos 
jogviták is. 2018-ban a szolgáltatási szerződések között  
a közműszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek jelentek 
meg magasabb számban. 2018-ban érkezett  még né-
hány agrárgazdasági ügy, de ezek kifutása várható. A 
ke reskedelmi és fuvarozási perek aránya viszonylag ala-
csony a választott bíróság gyakorlatban annak ellenére, 
hogy a választott bíráskodás gyorsasága indokolná, hogy 
az ezen a területen működő cégek választott bírósági ki-
kötéssel éljenek.  

5. sz. ábra

A választott bíróságok integrációja indokoltt á tett e, 
hogy megvizsgáljuk, milyen hosszú időtávra nyúlnak 
vissza a választott bírósági kikötések. Nyilvánvaló, hogy a 
peres eljárásokra a szerződéskötés, illetve a szerződés 
(hibás) teljesítését követően, a szerződés megszűnése 
után kerül sor. Ritkán, de előfordul, hogy a felek a 
választott bírósági szerződést a jogvita kialakulása miatt  
kötik meg. De a szerződéskötéshez képest mennyivel 
később fordulnak a peres felek a Választott bírósághoz? 
Ahogy az ábra is mutatja, a tartós, hosszútávú szerződé-
sekből akár két évtized elteltével is kialakulhat jogvita, az 
ügyek egyötödében tíz évesnél régebbi a válasz tott -
bírósági szerződés. Az adatok szerint azonban leginkább 
3-5 évvel a szerződéskötést követően kerül sor a jogvita 
peres úton történő rendezésére. 2018-ban három olyan 
ügy érkezett , ahol a választott bírósági szerződést is 2018-
ban kötött ék. Ezek olyan ügyek, ahol vagy meghiúsult a 
felek szerződése, vagy már a kialakult jogvita rendezése 
érdekében kötött ek a felek válasz tott  bí ró sági szerződést. 

LEZÁRULT ÜGYEK 

2018-ban 92 ügy zárult le. Ebből 58 ügy ítélett el, 24 
végzéssel és 10 ügyben nem fi zett ék be a választott bíró-
sági díjat. Az ügyek közül 66-ban eljáró tanács bírálta el 



BESZÁMOLÓK 65

a jogvitát, míg 9 ügyben egyesbíró járt el. Két ügy gyor-
sított  eljárásban folyt, ahol a határidők feleződnek. Az 
elmúlt években gyakrabban kérték a felek a gyorsított  
eljárást, mint 2018-ban, ugyanakkor megállapítható, 
hogy az eljárások átlagos hossza tíz hónap volt. A 2018-
ban benyújtott  ügyek közül 24 már le is zárult ítélett el 
vagy a felek megállapodásával.   

 
6. sz. ábra

 
7. sz. ábra

AZ ELNÖKSÉG MEGALAKULÁSA, 
AZ ELNÖKSÉG ÖSSZETÉTELE

A szervezeti átalakítások keretében a létrejött  integrált 
szervezetre tekintett el megváltozott  a Válasz tott  bí ró ság 
vezető testületének, az elnökségnek a felépítése, az el-
nökség megválasztásának módja, illetve a választott bí-
ró-ajánlási lista felépítése, a listára történő felvétel sza-
bályrendszere is. Az elnökségi tagokat a továbbiakban 
nem a választott bírói testület tagjai választják saját ma-
guk közül, hanem meghatározott  szervezetek jogosul-
tak delegálni a törvény előírásainak megfelelő személyt. 
Bár továbbra is a Magyar Kereskedelmi és Ipar kamara 

működteti a Választott bíróságot, a hét elnökségi tag 
közül csak három delegálására jogosult, a többi tagot 
(egyet-egyet) a Magyar Ügyvédi Kamara, a Magyar 
Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, a Magyar 
Bankszövetség és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. jelölheti 
ki. Az elnökség mandátuma három évre szól. 

2018. január 1-től az elnökség az alábbi összetétel-
ben állt fel. 

ELNÖK
Dr. Burai-Kovács János ügyvéd 

(Magyar Kereskedelmi és Iparkamara)

ELNÖKSÉGI TAGOK 
Dr. Sárközy Tamás D.Sc. professor emeritus 

(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
GTK Üzleti Jogi Tanszék), ügyvéd, az állam- és jog-
tudomány akadémiai doktora 
(Magyar Kereskedelmi és Iparkamara)

Dr. Szakál Róbert ügyvéd
külkereskedelmi szakjogász
(Magyar Kereskedelmi és Iparkamara)

Dr. Kara Pál a MOL Csoport jogi igazgatója 
(Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal)

Dr. Bánáti János ügyvéd
a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, c. egyetemi tanár 
(PPKE, Büntetőeljárásjogi Tanszék) 
(Magyar Ügyvédi Kamara)

A Magyar Bankszövetség és a Budapesti Értéktőzsde 
Zrt. még nem jelölt elnökségi tagot, azonban a Válasz-
tott  bíróság elnöksége bizalomra épülő, szoros kapcsola-
tot tart fenn a két szervezett el, és egy személy meghí-
vott ként részt vesz az elnökségi üléseken. A sikeres 
együtt működés jegyében sikerült feloldani a válasz tott -
bírósági törvény ügyátadási rendelkezéseinek eltérő ér-
telmezéséből keletkezett  véleménykülönbséget, és bár 
némi késedelemmel, de átadták a PTÁV ügyek mellett  
az ügyekhez tartozó díjletétet is, egy erre vonatkozó 
együtt működési szerződés keretében.  

A törvény szerint az új választott bírósági elnökség 
2018. január 1-jén kezdte a munkáját és első feladatként 
2018. január 31-ig meg kellett  alkotnia az új, a törvény 
összhangban lévő eljárási szabályzatát és ügyrendjét, 
összeállítani és elfogadtatni a delegáló szervezetekkel az 
új választott bíró-ajánlási listát. Ezenkívül módosítani 
kellett  a Választott bíróság Alapító Okiratát, melyet az 
MKIK Küldött gyűlése 2018. január 30-án fogadott  el. 
Ezek az alapdokumentumok a kamarai honlapról érhe-
tők el. A választott bíró-ajánlási lista három részből tevő-
dik össze, és külön feltüntetve szerepelnek azok a szak-
emberek, akik a pénz- és tőkepiaci területen, illetve akik 
az energetikai területen elismert szaktudással rendel-
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keznek, és alkalmasak a beintegrálódott  két speciális 
választott bíróság ügyeinek elbírálására. Ezeknek a 
válasz tott bíróknak a listára kerüléséhez szükséges az 
adott  delegáló szervezetek egyetértése is. 

NÉPSZERŰSÍTŐ, PROPAGANDA TEVÉKENYSÉG, 
KONFERENCIÁK SOROZATA, KIADVÁNYOK

A választott bírósági törvény és az újonnan megalko-
tott  alapdokumentumok ismertetése céljából konferen-
cia-sorozat kezdődött . Több, hasonló tematikájú ren-
dezvényt tartott ak:
• 2018. május 9-én a Wolters Kluwer Kft . rendezé-

sében,
• 2018. május 17-én a Közép-európai Egyetemen,
• 2018. június 5-én a Magyar Jogászegylet rendezésé-

ben (az ezen a konferencián elhangzott  előadások 
egy tanulmánykötetben összegyűjtve is megjelen-
tett ék),

• 2018. november 14-én az MKIK Választott bíróság 
szervezésében. 
A Választott bíróság idén az Eljárási Szabályzaton kí-

vül egy további kiadványt is megjelentetett  a válasz tott -
bírósági eljárásról szóló tájékoztatót magyar és angol 
nyelven.

A Választott bíróság a hazai népszerűsítés mellett  a 
nemzetközi kapcsolatok élénkítésére is fi gyelmet fordít. 
Egy megújult választott bírósági együtt működési megál-
lapodás aláírására került sor a Kínai Nemzetközi Keres-
kedelmi Választott bírósággal, illetve a Választott bíróság 
elnöke, a „Horvát Választott bírósági Napok” című kon-
ferencián tartott  előadást a magyar választott  bírás-
kodásról. Több nemzetközi jogi folyóiratban is megje-
lentek ismertető tanulmányok ebben a témakörben. 

Beszámoló a békéltető testületek 
2018. évi tevékenységéről

A békéltető testületek főtevékenysége a fogyasztóvédel-
mi törvényben foglaltaknak megfelelően, a fogyasztók 
által benyújtott  kérelmek alapján a fogyasztói jogviták 

peren kívüli elintézése, a felek között i egyezség létreho-
zásának céljával. A békéltető testületek 2018. évi támo-
gatási összege az előző évhez (2017. év: 330.000.000 
Ft) képest emelkedett , 398.605.000 Ft volt.

AZ ELJÁRÁSOK EREDMÉNYEI A SZÁMOK TÜKRÉBEN

A 2018-as évben a békéltető testületek országosan 
12 971 ügyet zártak le. A békéltető testületek működése 
óta, ez az első esztendő, amikor az éves ügyszám az elő-
ző évben befejezett  ügyek számához képest enyhe csök-
kenést mutat. Míg ugyanis 2017-ben országosan 13 410 
ügyet fejeztek be, 2018-ban az éves befejezett  ügyszám 
430 darabbal kevesebb lett , amely 3,3 százalékos csök-
kenésnek felel meg. A 2018 évi ügyszám ugyanakkor – a 
csökkenés ellenére – továbbra is magasabb, mint a 
2016-ban befejezett  ügyek száma, amely 12 893 darab 
volt.

Az országosan mért csökkenő ügyszám ellenére 
egyes megyei testületek ügyszámai növekedtek. 
2018-ban mindössze 8 megyében nőtt  az ügyek szá-
ma. A legnagyobb arányú ügyszámnövekedés Győr-
Moson-Sopron megyében (72 db), Bács-Kiskun 
megyében (29 db), illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében (19 db) történt. Emellett  a Komárom-
Esztergom (14 db), Veszprém (9 db) és Zala megyei 
testületnél (5 db) fi gyelhető meg jelentősebb mér-
tékű ügyszámnövekedés. Heves (2 db) és Tolna 
megyében (1 db) pedig csak némi növekedés tör-
tént. A többi testületnél – idén először – ügyszám-
csökkenés következett  be. A legnagyobb mértékű 
ügyszámcsökkenés Pest megyében volt, ahol 205 
darabbal, illetve Budapesten, ahol 191 darabbal 
csökkent az ügyek száma, illetve jelentős mértékű 
volt a csökkenés Békés (71 db) illetve Vas megyé-
ben (38 db).

2018-ban az eljárások közül a békéltető testületek 
1 519 esetben fogalmaztak meg ajánlást, 2 012 esetben 
egyezség született  és 49 esetben végződött  az eljárás 
kötelezéssel. 1 360 alkalommal került sor elutasításra. 
A  korábbi évekhez hasonlóan a békéltető testületek 
2018-ban is a legnagyobb számban a lábbelikkel kapcso-
latos vitás ügyekben jártak el, összesen 1 889 esetben.
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A békéltető testületek ügyszáma és az általuk hozott határozatok
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Baranya megye 80 4 61 62 40 10 38 0 42 0 11 348

Bács-Kiskun megye 139 0 72 60 26 16 42 10 60 11 19 455

Békés megye 43 0 28 18 63 1 41 16 22 1 7 240

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 83 0 111 0 14 33 85 63 20 13 8 430

Budapest 693 7 349 878 309 194 1299 76 1760 161 12 5738

Csongrád megye 204 3 136 6 7 1 33 86 32 21 19 548

Fejér megye 80 2 120 26 38 39 65 37 32 12 5 456

Győr-Moson-Sopron megye 115 3 78 35 53 18 169 27 14 0 1 513

Hajdú-Bihar megye 110 0 60 58 96 0 59 33 62 21 6 505

Heves megye 23 0 35 0 4 4 55 23 20 0 0 164

Jász-Nagykun-Szolnok megye 36 0 50 24 7 1 16 16 14 8 8 180

Komárom-Esztergom megye 44 0 55 9 4 0 35 13 36 1 2 199

Nógrád megye 7 0 9 0 21 0 45 19 11 2 3 117

Pest megye 153 5 110 74 107 19 545 315 518 12 6 1864

Somogy megye 36 2 27 10 16 19 20 22 18 0 1 171

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 56 2 60 48 11 26 25 12 47 6 1 294

Tolna megye 7 0 9 9 19 0 9 5 24 0 1 83

Vas megye 15 12 51 28 2 36 16 1 2 0 2 165

Veszprém megye 48 3 54 8 27 9 83 43 30 1 6 312

Zala megye 40 6 44 7 20 4 15 47 1 1 4 189

Összesen: 2012 49 1519 1360 884 430 2695 864 2765 271 122 12971
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Beszámoló a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 
elmúlt 5 évi tevékenységéről

I. A SZERVEZET MŰKÖDÉSE SZÁMOKBAN

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) két jogszabály, a 2013. évi XXXIV. törvény (TSZSZ törvény) és a 
236/2013. (VI.30.) Korm. rend. (Korm. rend.) rendelkezéseinek megfelelően jött  létre, és kezdte meg a működését 
2013. július 1-től. Az első szakértők kiválasztását és a TSZSZ Ügyrendjének véglegesítését követően 2013 augusztu-
sától indult el az érdemi munka, a kérelmek befogadása és a szakértői eljárások lefolytatása.
• 2018. december 31-ig összesen 1123 kérelmet adtak be a TSZSZ-hez.
• Jól látható tendencia, hogy folyamatosan növekszik a magánépítkezésekhez kapcsolódó vitás ügyek száma. Míg 

2017-ben a beadott  kérelmek 22%-a ilyen munkákhoz kapcsolódott , addig 2018-ban ez az arány már 30% volt. 
Az egyéb kérelmek számának éves szintű csökkenése pedig nagyrészt a mélyépítés (közlekedésépítés, vízügy) 
szakterületű ügyek számának csökkenésére vezethető vissza. 

• A beadott  kérelmek szerződés szerinti értéke 251 Mrd Ft, melyből a vitatott  érték 31,5 Mrd Ft. A TSZSZ szakértők 
a szakvéleményekben ennek átlagosan 69%-át állapított ák meg. 

• 2018-ban a beadott  kérelmekben megjelölt vitatott  összegek közül a legnagyobb 552,064 M Ft, a legkisebb 
100 000 Ft volt.

1. sz. ábra

2. sz. ábra

A kérelmek jelentős része magasépítés, 2018-ban jellemzően a családi- és társasházépítés volt.
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A kérelmek megoszlása:
Az ügyeket a következő négy kategóriába csoportosítjuk a kérelmező státusza szerint:
• megrendelő
• fővállalkozó
• alvállalkozó
• tervező
A kategóriák százalékos megoszlásának változását a 3. sz. ábra ábrázoljuk.

3. sz. ábra

A kérelmezők között  jól láthatóan emelkedik a megrendelők aránya. A 2014-ben évi 8%-ról ez az arány 2018-ban 
évi 32%-ra emelkedett . Ennek tudható be a kérelmek számának 2018 évi emelkedése is.
Az ügyszám növekedése jellemzően a magánszemély megrendelőknek köszönhető.
A magánszemély kérelmezők arányát az 4. sz. ábra tartalmazza

4. sz. ábra

II. A BEADOTT KÉRELMEK FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA

A vitatott  teljesítés helyszíne szerinti kérelmek száma esetében elmondható, hogy a központi régió túlsúlya jellemző 
(Pest megy és Budapest). 

III. A SZÁMOKBÓL LEVONHATÓ KÖVETKEZTETÉSEK

Megállapítható, hogy a lakásépítkezések számának növekedésével nőtt  a TSZSZ-hez forduló magánépítkező kérel-
mezők száma. Ezek a vitatott  ügyek bár értékben általában 10 millió forintot nem haladják meg egy-egy család 
életére jelentős hatást gyakorolnak és így a TSZSZ is kiemelt fi gyelmet fordít ezekre az ügyekre.
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IV. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG, 
A SZERVEZET NÉPSZERŰSÍTÉSE

A TSZSZ munkatársai, valamint esetenként a szakértő 
kollégák folyamatosan, országszerte tájékoztató előadá-
sok tartásával igyekeznek népszerűsíteni a TSZSZ mun-
káját. Ennek során országosan közel 200 előadásra került 
sor az elmúlt években. Mostanra alig akad építőipari 
vállalkozó az országban, aki ne hallott  volna a TSZSZ 
munkájáról, ezért az előadásokon a szervezet bemutatá-
sán túl az eljárások során tapasztalt jellemző hibákra, hi-
ányosságokra próbáljuk felhívni az érdeklődők fi gyelmét.
A területi kereskedelmi és iparkamarák többségénél 
rendszeresen, általában legalább évente egyszer van le-
hetőségünk részt venni és előadni szakmai rendezvé-
nyeken. 2018-ra egy területi kamara kivételével min-
denhol volt lehetőségünk tájékoztató előadást tartani a 
helyi építőipari vállalkozóknak. 
A tájékoztató előadásokat kísérő sajtóérdeklődés (helyi 
online és nyomatott  sajtó) mellett  szakmai kiadványok-
ban több alkalommal megjelent a TSZSZ, valamint 
2013 óta minden év végén elkészült az Üzleti7 című 
kiadvány TSZSZ különszáma. 
A mellékkötelezett ségek (bankgarancia) érvényesítésé-
nek TSZSZ-nél előforduló kérdéseivel kapcsolatban 
egyeztetéseket folytatt unk a Bankszövetséggel és az 
Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével. Ezek 
eredményeképpen egy közös Útmutató készült 2016-
ban, melyben a bankgarancia lehívása esetén induló 
TSZSZ eljárással kapcsolatban adunk részletes tájékoz-
tatást az érintett eknek. Az útmutató kiadása utáni ta-
pasztalatokat évente megtartott  egyeztetéseken szoktuk 
értékelni a Bankszövetséggel.
2016 tavaszán együtt működési megállapodást kötöt-
tünk a Fórum Média Kiadóval, mely alapján több mint 
fél éven keresztül rendszeresen jelentek meg a TSZSZ 
tapasztalatait feldolgozó szakmai publikációk az Építési 
Hibák című szakmai folyóiratban. 
A TSZSZ szakvélemények felhasználásáról, különös te-
kintett el a szakértői eljárást követő bírósági eljárásokra, 
2016 júliusában célzott  felmérésbe kezdtünk korábbi 
kérelmezők és az egyes ügyekben eljárt szakértők meg-
kérdezésével. A kutatás eredményeiről 2016 őszére rész-
letes tanulmány készült, melynek főbb eredményeiből 
kiderült, hogy a TSZSZ eljárások 1/3-a megegyezéssel 
zárul, másik 1/3 a bíróságok előtt  folytatódik. Ez az ered-
mény összhangban van a szakértői eljárások folyamato-
san mért „eredményességével” (vitatott  összeg-megálla-
pított  összeg aránya), amely átlagosan 70% körül van.

A kezdetektől működik az MKIK honlapján a TSZSZ 
aloldala, ahol a kérelem benyújtásával és a TSZSZ eljá-
rásával kapcsolatos tudnivalók mellett  folyamatosan 
frissülő információkat nyújtunk aktuális eseményeink-
ről és tevékenységünkről. 
A területi kamarák honlapjain, néhány szakmai oldalon 
és a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján folyamatosan 
fent van a honlapunkra mutató hivatkozás, ahonnan az 
oldalak látogatói könnyen elérhetik a TSZSZ webes fe-
lületét. Továbbra is szerepel az e-napló kezdőoldalán is 
a honlapunkra mutató hivatkozás, így minden, napló 
vezetésére kötelezett  vállalkozás rendszeresen találko-
zik a TSZSZ nevével.
A jogszabályban meghatározott  módon beadott  kérel-
meken felül mind személyesen, mind telefonon nagyon 
sok érdeklődő megkeresést fogadtunk. Ezek jellemzően 
jogi és műszaki problémáikat, sérelmeiket ismertetik, 
segítséget várva a TSZSZ-től. Ennek során munkatársa-
ink nemcsak a TSZSZ-hez kapcsolódó, hanem általá-
nos építőipari tanácsokat, felvilágosítást és információt 
adnak az érdeklődőknek. A telefonokból és a személyes 
konzultációkból jövő visszajelzések arra engednek kö-
vetkeztetni, hogy a szervezet létrehozásának legfonto-
sabb célja, a mikro-, kis- és középvállalkozások segítése 
is megvalósulni látszik. Több olyan visszajelzést ka-
punk, amelyek szerint már a TSZSZ létének is visszatar-
tó hatása van, sok esetben elég volt a TSZSZ-hez fordu-
lás lehetőségét felvetni ahhoz, hogy a kifi zetés megtör-
ténjen.

TERVEINK

Az elkövetkező években a napi tevékenységen túl az 
alábbiakat szeretnénk megvalósítani:
• A Közbeszerzési Hatósággal és a Pénz ügy mi nisz té-

riummal történő szakmai együtt működés részletei-
nek kidolgozása. 

• A szakértői létszám növelése, a szakértői díjak továb-
bi emelése.

• A TSZSZ tapasztalatain alapuló szakmai anyagok 
(tájékoztatók, szakmai publikációk) készítése.

• Aktív részvétel a 36/2016. (XII.29.) MvM rendelet-
nek megfelelően létrehozott  Építésügyi Műszaki 
Szabályozási Bizott ság munkájában, Építésügyi 
Műszaki Irányelvek készítésében.

• A TSZSZ szakvéleményére alapított  perek nem kellő 
mértékben szabályozott  kérdéseinek tisztázása jogal-
kotókkal, bíróságokkal.



BESZÁMOLÓK 71

Az MKIK 2018. évi 
elnökségi üléseinek napirendje

2018. január 30.
1. Javaslat az MKIK Elnöksége 2018. I. félévi munka-
tervére;

Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár
2. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai 

eseményeiről;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

3. Az MKIK Választott bírósága választott bírói névjegy-
zékének jóváhagyása;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

4. Javaslat a békéltető testületek 2018. évi működtetésé-
hez nyújtott  költségvetési támogatás felosztására;
Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár

5. Javaslat az Oktatási és Szakképzési Kollégium „Digi-
tális oktatás” Szekciójának létrehozására;
Előterjesztő: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és 
Szakképzési Kollégium elnöke

6. Az MKIK főtitkára munkaszerződésének módosítása 
(2018. évi bérfejlesztés);
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

2018. március 22.
1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai 

eseményeiről;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

2. A Gazdasági Évnyitó értékelése
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

3. Beszámoló az MKIK 2017. évi szakmai tevékenysé-
géről;
Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár

4. Az MKIK XXXVII. Küldött gyűlésének összehívása 
és tárgysorozatának elfogadása;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

5. Javaslat Pénzügyi Kollégium létrehozására;
Előterjesztő: Balog Ádám elnökségi tag

6. Tájékoztató a Budapesten tartandó EuroSkills Buda-
pest 2018 verseny előkészítésének helyzetéről;
Előterjesztő: Bihall Tamás alelnök

2018. április 23.
1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai 

eseményeiről;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

2. Beszámoló az MKIK 2017. évi gazdálkodásáról;
Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár

3. Javaslat az MKIK részére 2018-ban fi zetendő tagdíj 
mértékére és a tagdíjfi zetés rendjére;
Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár

4. Az MKIK 2018. évi költségvetése;
Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár

5. Javaslat az MKIK Alapszabályának módosítására;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

6. Javaslat az MKIK Mesterképzési és Mestervizsga 
Szabályzatának módosítására;
Előterjesztő: Bihall Tamás alelnök

7. Javaslat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Ka-
marai Gyakorlati Oktatói Képzési és Vizsga sza bály-
zatára
Előterjesztő: Bihall Tamás alelnök

8. Az MKIK XXXVII. Küldött gyűlése tárgysorozatának 
módosítása;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

2018. szeptember 26.
1. Javaslat az MKIK Elnöksége 2018. II. félévi munka-

tervére;
Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár

2. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai 
eseményeiről;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

3. Tájékoztató a közbeszerzési törvény módosítását 
célzó kamarai kezdeményezésről;
Előterjesztő: Miklóssy Ferenc általános alelnök

4. Tájékoztató az Országos Vállalkozói Mentor prog-
ramról;
Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár

5. Beszámoló az MKIK 2018. I. félévi gazdálkodásáról;
Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár

6. Javaslat az MKIK EU-források Kollégiuma tevékeny-
ségi körének bővítésére és nevének módosítására;
Előterjesztő: Krisán László, az EU-források Kollé-
gium elnöke

2018. november 14.
1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai 

eseményeiről;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

2. Az MKIK Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata;
Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár

3. Kamarai feladatok az elektronikus közigazgatás beve-
zetésével összefüggésben;
Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár

4. Az MKIK mellett  működő Állandó Választott bíróság 
2018-2021. között i választott bíró-ajánlási listája bő-
vítésének jóváhagyása;
Előterjesztő: Dr. Burai-Kovács János VB elnök

5. A kamarai rendszer 2019. évi szakképzési feladatai-
nak ellátására benyújtandó szakmai és fi nanszírozási 
terv (pályázat);
Előterjesztő: Bihall Tamás alelnök

6. Az MKIK ügyintéző szervezete Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása;
Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár
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2018. december 20.
1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai 

eseményeiről;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

2. Beszámoló az MKIK kollégiumainak 2018. évi tevé-
kenységéről;
Előterjesztők: a kollégiumok elnökei

3. Beszámoló az MKIK kétoldalú tagozatainak és az 
üzleti tanácsok 2018. évi tevékenységéről;
Előterjesztők: a tagozatok, üzleti tanácsok elnökei

4. Beszámoló a vegyeskamarák 2018. évi tevékenysé-
géről;
Előterjesztők: a vegyeskamarák elnökei

5. Javaslat az MKIK 2019. évi előzetes költségvetésére;
Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár

Az MKIK 2018. évi 
elnökségi üléseinek határozatai

1/2018. sz. (I.30.) elnökségi határozat
az MKIK Elnöksége 2018. I. félévi munkatervéről

Az MKIK Elnöksége a 2018. I. félévi munkatervére vo-
natkozó javaslatot az előterjesztés szerint elfogadta.

2/2018.sz. (I.30.) elnökségi határozat
az MKIK Választott bírósága választott bírói 

névjegyzékének jóváhagyásáról
Az MKIK Elnöksége a Választott bíróság választott bírói 
névjegyzékére vonatkozó, a Választott bíróság Elnöksége 
által összeállított  javaslatot az előterjesztés szerint elfo-
gadta.

3/2018. sz. (I.30.) elnökségi határozat
a békéltető testületek 2018. évi működtetéséhez nyújtott  

költségvetési támogatás felosztásáról
Az MKIK Elnöksége a békéltető testületek 2018. évi 
költségvetési támogatásának felosztására vonatkozó 
előterjesztést elfogadja és felhatalmazza a főtitkárt, 
hogy az NFM és az MKIK között i támogatási szerződés 
megkötése során a javaslat szerinti felosztási módot 
képviselje. 

4/2018. sz. (I.30.) elnökségi határozat
az MKIK Oktatási és Szakképzési Kollégiuma 
Digitális Oktatás Szekciójának megalakításáról 

és a szekcióvezető kijelöléséről
Az MKIK Elnöksége egyetért azzal, hogy az MKIK Ok-
tatási és Szakképzési Kollégiumának keretében Digitális 
Oktatás Szekció alakuljon meg és a szekció vezetésére 
az előterjesztés javaslata szerint Dr. Balla Gergő informa-
tikai szakembert kéri fel.

5/2018. sz. (I.30.) elnökségi határozat
az MKIK Kisvállalkozás-fejlesztési Kollégiumán belül 

működő Egészségügyi Vállalkozások Szekciója 
szekcióvezetőjének kijelölésére

Az MKIK Elnöksége a Kisvállalkozás-fejlesztési Kollé-
giumán belül működő Egészségügyi Vállalkozások 
Szekciója vezetőjének Solti Ferencet, a Pest megyei és Érd 
Megyei Jogú Városi KIK elnökségi tagját kéri fel.

6/2018. sz. (I.30.) elnökségi határozat
az MKIK főtitkárának munkaszerződése módosításáról

Az MKIK Elnöksége egyetért azzal, hogy az MKIK fő-
titkára 2018. január 1-től 5% bérfejlesztésben részesül-
jön és felhatalmazza az elnököt a munkaszerződés en-
nek megfelelő módosítására.

7/2018. sz. (III.22.) elnökségi határozat
az MKIK 2017. évi szakmai tevékenységéről

Az MKIK Elnöksége az MKIK 2017. évi szakmai tevé-
kenységéről készített  beszámolót az előterjesztés szerint 
elfogadja és az MKIK XXXVII. Küldött gyűlésének elfo-
gadásra ajánlja.

8/2018. sz. (III.22.) elnökségi határozat
az MKIK XXXVII. Küldött gyűlésének 

összehívásáról és tárgysorozatáról
Az MKIK Elnöksége az MKIK XXXVII. Küldött gyűlését 
2018. május 30-án 10 órára hívja össze az alábbi tárgy-
sorozatt al:
1. Beszámoló az MKIK 2017. évi tevékenységéről (írás-

beli előterjesztés)
a.) Beszámoló az MKIK 2017. évi szakmai munkájá-

ról
b.) Beszámoló az MKIK Ellenőrző Bizott ságának 

2017. évi tevékenységéről
c.) Beszámoló az MKIK Etikai Bizott ságának 2017. 

évi tevékenységéről
2. Beszámoló az MKIK 2017. évi gazdálkodásáról, az 

egyszerűsített  mérlegbeszámoló elfogadása (írásbeli 
előterjesztés)

3. Javaslat az MKIK részére 2018. évben fi zetendő tag-
díj mértékére és a tagdíjfi zetés eljárási rendjére (írás-
beli előterjesztés)

4. Az MKIK 2018. évi költségvetése (írásbeli előterjesz-
tés)

5. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Alap sza bá-
lyának módosítása (írásbeli előterjesztés)

6. Az MKIK Szakképzési Önkormányzati Sza bály za-
tának módosítása (írásbeli előterjesztés)

7. Az MKIK Mesterképzési és Mestervizsga Szabály za-
tának módosítása (írásbeli előterjesztés)

8. Zárszó
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9/2018.sz. (III.22.) elnökségi határozat
Pénzügyi Munkabizott ság létrehozásáról

Az MKIK Elnöksége elfogadja a Pénzügyi Munka bi-
zott  ság megalakítására vonatkozó javaslatot és felkéri 
dr. Balog Ádámot, az MKIK Elnökségének tagját a 
mun  kabizott ság vezetésére.

10/2018.sz. (III.22.) elnökségi határozat
Mercur Díj kitüntetés adományozásáról

Az MKIK Elnöksége Dr. Matolcsy Györgyöt, a jegybank 
elnökét Mercur Díj elismerésben részesíti a gazdaságpo-
litikát és gazdaságfejlesztést irányító miniszterként, az 
utóbbi időszakban a jegybank elnökeként végzett  mun-
kásságáért, különös tekintett el a nevével fémjelzett  nö-
vekedési hitelprogramra, amely óriási szerepet játszott  a 
gazdaság stabilizálásában.

11/2018.sz. (III.22.) elnökségi határozat
állami kitüntetésre való felterjesztésről

Az MKIK Elnöksége Kovács Vince elnökségi tagot, a Vas Me-
gyei KIK elnökét a területi kamara javaslatára Magyar Köz-
társasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésre terjeszti fel.

12/2018.sz. (III.22.) elnökségi határozat
Kamarai Díj kitüntetés adományozásáról

Az MKIK Elnöksége Dr. Kőkuti Att ila urat, a Csongrád 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnökét a CSMKIK 
javaslatára Kamarai Díj kitüntetésben részesíti a szak-
képzés fejlesztéséért és a megyei ipari vállalkozásokért 
végzett  kiemelkedő tevékenységéért.

13/2018.sz. (III.22.) elnökségi határozat
Kamarai Díj kitüntetés adományozásáról

Az MKIK Elnöksége Prof. Dr. Bérczi István úrnak, a Magyar 
Felsőoktatási Akkreditációs Bizott ságban éveken át végzett  
elismert szakmai eredményeiért és a hazai felsőoktatás 
magas színvonalú képzésének kialakításáért tett  áldozatos 
tevékenységéért Kamarai Díj kitüntetést adományoz.

14/2018.sz. (IV.23.) elnökségi határozat
az MKIK 2017. évi gazdálkodásáról készített  beszámolóról
Az MKIK Elnöksége az MKIK 2017. évi gazdálkodásá-
ról szóló beszámolót – fi gyelemmel az Ellenőrző Bizott -
ság támogató véleményére – az előterjesztés szerint el-
fogadja és az MKIK XXXVII. Küldött gyűlésének elfo-
gadásra ajánlja.

15/2018.sz. (IV.23.) elnökségi határozat
az MKIK részére 2018-ban fi zetendő tagdíj mértékéről 

és a tagdíjfi zetés rendjéről
Az MKIK Elnöksége az MKIK XXXVII. Küldött  gyű lé-
sének az MKIK részére 2018-ban fi zetendő tagdíj mér-
tékére és a tagdíjfi zetés rendjére vonatkozóan az alábbi 
javaslatot teszi:

1. A területi kamarák az önkéntes kamarai tagok által befi -
zetett  tagdíjbevételeik meghatározott  mértékű arányá-
nak az MKIK részére történő átengedésével járulnak 
hoz zá az országos kamara működésének fenntartásához;

2. Az MKIK-nak fi zetendő 2018. évi tagdíj mértéke a te-
rületi kamara tárgyévben realizált önkéntes tagok által 
befi zetett  tagdíjbevételének 8%-a;

3. A területi kamarák által az előző évben (2017.) leszám-
lázott , de a tárgyidőszakban befolyó önkéntes tagdíj-
bevételből az országos kamarát, megillető részt az 
alábbi határidők betartásával leadott  bevallások alap-
ján kell megfi zetni, az adott  évre vonatkozó tagdíjkulcs 
(8%) szerint.
Tagdíjbevallási határidők:
• I. félévről 2018. július 15.
• III. negyedévről 2018. október 15.
• IV. negyedévről 2019. január 15.

4. A tárgyévi (2018.) tagdíj fi zetése részletekben törté-
nik az alábbi tagdíjbevallási határidők szerint
• I. félévről 2018. július 15.
• III. negyedévről 2018. október 15.
• IV. negyedévről 2019. január 15.

5. A tagdíjfi zetés határideje: a tagdíjbevallást követően 
kiállított  számla kézhezvételét követő 8 napon belül.

16/2018.sz. (IV.23.) elnökségi határozat
az MKIK 2018. évi költségvetéséről

Az MKIK Elnöksége az MKIK 2018. évi költségvetésé-
re vonatkozó javaslatot – fi gyelemmel az Ellenőrző 
Bizott ság támogató véleményére – az előterjesztés sze-
rint elfogadta és az MKIK XXXVII. Küldött gyűlésének 
elfogadásra ajánlja.

17/2018.sz. (IV.23.) elnökségi határozat
az MKIK Alapszabályának módosításáról

Az MKIK Elnöksége az MKIK Alapszabályának módo-
sítására vonatkozó javaslatot elfogadta és az MKIK 
XXXVII. Küldött gyűlésének elfogadásra ajánlja.

18/2018.sz. (IV.23.) elnökségi határozat
az MKIK Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatának 

módosításáról
Az MKIK Elnöksége az MKIK Mesterképzési és 
Mestervizsga Szabályzatának módosítására vonatkozó 
javaslatot az előterjesztés szerint elfogadta és az MKIK 
XXXVII. Küldött gyűlésének elfogadásra ajánlja.

19/2018.sz. (IV.23.) elnökségi határozat
az MKIK XXXVII. Küldött gyűlése tárgysorozatának 

módosításáról
Az MKIK Elnöksége az MKIK XXXVII. Küldött  gyű-
lése tárgysorozatát úgy módosítja, hogy a Szak kép zési 
Önkormányzati Szabályzat módosítását törli a napiren-
dek közül.
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20/2018.sz. (IX.26.) elnökségi határozat
az MKIK Elnöksége 2018. II. félévi munkatervéről

Az MKIK Elnöksége a 2018. II. félévi munkatervére 
vonatkozó javaslatot az előterjesztés szerint elfo gadta.

21/2018.sz. (IX.26.) elnökségi határozat
az MKIK 2018. I. félévi gazdálkodásáról 

készített  beszámolóról
Az MKIK Elnöksége az MKIK 2018. I. félévi gazdálko-
dásáról készített  beszámolót, fi gyelemmel az MKIK 
Ellenőrző Bizott sága támogató véleményére, az előter-
jesztés szerint elfogadta.

22/2018.sz. (IX.26.) elnökségi határozat
az MKIK EU-források Kollégiuma tevékenységi körének 

bővítéséről és nevének módosításáról
Az MKIK Elnöksége az MKIK EU-források Kol lé-
giuma tevékenységi körének bővítésére és nevének mó-
do sítására vonatkozó javaslatot az előterjesztés szerint 
elfogadja, ennek megfelelően a kollégium neve: „EU és 
Hazai Források Kollégium”-ra változik. 

23/2018.sz. (XI.14.) elnökségi határozat
az MKIK Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatáról

Az MKIK Elnöksége az MKIK Adatkezelési és Adat-
védelmi Szabályzatát az előterjesztés szerint elfogadja 
és az elfogadás napjától hatályba lépteti.

24/2018.sz. (XI.14.) elnökségi határozat
az elektronikus közigazgatás bevezetésével összefüggő 

kamarai feladatokról
Az MKIK Elnöksége az elektronikus közigazgatás beve-
zetésével összefüggő kamarai feladatokra vonatkozó ja-
vaslatot az előterjesztés szerint elfogadja.

25/2018.sz. (XI.14.) elnökségi határozat
az MKIK mellett  működő Állandó Választott bíróság 

választott bíró-ajánlási listájának bővítéséről
Az MKIK Elnöksége az MKIK mellett  működő Állandó 
Választott bíróság választott bíró-ajánlási listájának bőví-

tésére vonatkozó javaslatot az előterjesztés szerint jóvá-
hagyja.

26/2018.sz. (XI.14.) elnökségi határozat
az MKIK 2019. évi 

szakképzési és felnőtt képzési feladatainak 
ellátására vonatkozó kérelemről

Az MKIK Elnöksége az MKIK 2019. évi szakképzési és 
felnőtt képzési feladatainak ellátására vonatkozó – az 
innovációs és technológiai miniszterhez benyújtandó – 
kérelmét az előterjesztés szerint elfogadja. 

27/2018.sz. (XI.14.) elnökségi határozat
az MKIK Ügyintéző Szervezete Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról
Az MKIK Elnöksége az MKIK Ügyintéző Szervezete 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
vonatkozó javaslatot az előterjesztés szerint elfogadja és 
az elfogadás napjától hatályba lépteti. 

28/2018.sz. (XI.14.) elnökségi határozat
Kamarai Díj kitüntetés adományozásáról

Az MKIK Elnöksége Ojtó Lajos urat, a Somogyi Ke-
res kedelmi és Iparkamara kézműipari alelnökét a terü-
leti kamara javaslatára Kamarai Díj kitüntetésben ré-
szesíti.

29/2018.sz. (XI.14.) elnökségi határozat
Kamarai Díj kitüntetés adományozásáról

Az MKIK Elnöksége Horváth Lajos urat, a Soproni Ke-
res kedelmi és Iparkamara kézműipari alelnökét a terü-
leti kamara javaslatára Kamarai Díj kitüntetésben ré-
szesíti.

30/2018.sz. (XII.20.) elnökségi határozat
az MKIK 2019. évi előzetes költségvetéséről

Az MKIK Elnöksége az MKIK 2019. évi előzetes költ-
ségvetésére vonatkozó javaslatot az előterjesztéssel 
egyezően 1 404 219 eFt bevételi, 1 344 269 eFt kiadási és 
382 801 eFt maradvány előirányzatt al elfogadja.
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III. fejezet

Projektek

A Modern Vállalkozások Programja
 – Vállalkozz Digitálisan! 

GINOP 3.2.1

A 2014-2020-as programozási időszak egyik első, 
kiemelt GINOP projektje a 2015-ben elindult Mo-
dern Vállalkozások Programja volt. Egyedi jellegét 
az is erősíti, hogy várhatóan a mostani programozá-
si időszakot lefedve, az EU költségvetési időszak 
legvégéig működik.

Már lassan négy éve végzi tevékenységét a Magyar Ke-
res kedelmi és Iparkamara Modern Vállalkozások Prog-
ramja, amelynek fő célja, hogy segítse a hazai mikro-, 
kis- és középvállalkozások digitális felzárkózását, ezáltal 
fokozza versenyképességüket. 

A 2 milliárd forintos keretösszeggel indult Program 
hosszabbításáról 2017-ben született  kormányzati dön-
tés, ami nemcsak egy, 2,2 milliárd forintos összeggel 
történt keretemelést jelentett , hanem a feladatok bőví-
tését, a Program által elérendő célszámok növekedését 
is maga után vonta. A Modern Vállalkozások Prog ram-
jának második szakasza 2019. július 31-ig tart. 

Továbbá a Digitális Jólét Pénzügyi Program lebo-
nyolításához 400 millió forintos plusz keretemelést ka-
pott  a Program. A hitelprogrammal kapcsolatos szak-
mai feladatokat a 2018. október 3-án új konzorciumi 
partnerként csatlakozott  DJ NKft  látja el.

A Program az alapvető és legerőteljesebb pillért je-
lentő IKT tanácsadói hálózat tevékenysége mellett , az 
alábbi szolgáltatásokat kínálja az érdeklődő vállalkozá-
sok számára:
• díjmentes részvételi lehetőség az MVP rendezvé-

nyein, 
• minősített  szállítói partnerhálózat által kínált, kizáró-

lag a Programban elérhető, kedvezményes termékek 
és szolgáltatások,

• díjmentesen, online elérhető tudástár a digitális kész-
ségek és ismeretek elsajátításához, fejlesztéséhez,

• kapcsolódva a DJP Hitelprogramhoz, hitelkérelem 
benyújtásához előminősítési tanúsítvány kiadása.
A fenti szolgáltatásokkal kiegészítve, azokra építkez-

ve nyújt szakmai segítséget a Program IKT tanácsadói 
hálózata. 

A folyamat lényege, hogy a Programba való regisztrá-
ciót követően, egy díjmentes audit során az IKT tanács-
adó előre meghatározott  lépések alapján átt ekinti a vál-
lalkozás digitális felkészültségét. Az audit kiértékelése 
során dől el, hogy az auditon áteső vállalkozás megkap-
hatja-e a Digitálisan Felkészült Vállalkozás (DFV) 
minősítést, ami jóval több, mint egy tanúsítvány. Ennek 
birtokában +5%-kal (akár 3 millió Ft-tal) több támo-
gatást is szerezhet egy cég a GINOP-3.2.2 kódjelű, 
kapcsolt pályázati konstrukcióban, ahol digitális esz-
közökre, üzleti megoldásokra, szoft verekre és szolgálta-
tásokra pályázhat. Ehhez a Modern Vállalkozások Prog-
ramjában több mint 590 minősített  szállító mintegy 
1778 terméke közül választhat. A pályázat sajátossága, 
hogy a vissza nem térítendő támogatás mellé kötelező 
valamennyi hitelt is igényelni. Az önrész így viszont nem 
több mint 10%.

Szintén csak a Programban érhető el az az ITM által 
elfogadott  IPAR 4.0 (eDFV) minősítés is, amely a ha-
marosan megjelenő, 2019. évi Ipar 4.0 Program támo-
gatáskérelmezésének egyik kötelező előfeltétele. 2018-
ban 73 db eDFV kiadására került sor.

Beadott pályázatok száma (db): 397

Igényelt támogatási összeg mértéke (Ft): 3 854 316 090

Nyertes pályázatok száma (db): 656

Megkötött pályázati szerződések száma (db): 688

Kifi zetéssel rendelkező projektek száma (db): 325

Kifi zetett támogatás (Ft): 1 587 793 961

GINOP-3.2.2 pályázati, statisztikai adatok az EMIR alapján

A pályázni szándékozó cégek számára kínált új lehe-
tőség a DJP Hitel, ami egy „nullköltséges” kölcsön-
konstrukció és a Digitális Jólét Program céljaival össz-
hangban, digitális szolgáltatásfejlesztésre biztosít for-
rást. 



76

A MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA 
2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGE A SZÁMOK TÜKRÉBEN

Minősített informatikai szállítók (db): 590

Újonnan bevezetésre kerülő IKT 
alkalmazásigénylések (db):

7679

Kedvezményesen beszerezhető 
informatikaitermék (db):

1778

Helyszíni informatikai és üzleti átvilágításon átesett 
vállalkozások (db):

9287

Digitálisan Felkészült Vállalkozás minősítést elnyert 
mikro-, kis- és középvállalkozások (db):

6373

eDFV minősítések (db): 73

Rendezvények száma (területi kamarai) (db):                         

                            összesen a résztvevők száma:                                         

                            ebből a vállalkozások száma:

162

2095
                

1488

Mint ahogy a táblázatból is látható, a helyszíni infor-
matikai és üzleti átvilágításon átesett  vállalkozások szá-
ma meghaladja a 9 000-et, melyből több mint 6 300 cég 
már megkapta a Digitálisan Felkészült Vállalkozás mi-
nősítést. A Modern Vállalkozások Programja eddigi 
működése során több mint 13 500 kis- és középvállal-
kozást ért el.

A területi kamarák és az Infotér Egyesület szervezé-
sében megrendezésre került események száma közel 
200, melyek fókusza jellemzően: GDPR és adatvéde-
lem digitális eszközei; online marketing eszközök; ERP 
és CRM rendszerek alkalmazása; Ipar 4.0; digitalizáció 
az építőiparban.

A MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA 
– KMR PILOT PROJEKT

2018-ban lehetőség nyílt arra, hogy egy pilot projekt 
keretében a Program földrajzi kiterjesztése révén a 
Közép-magyarországi régióban működő vállalkozások 
(Budapest és Pest megye; agrárszektor kivételével) is 
elérhessék a Program által nyújtott  díjmentes szolgálta-
tásokat.

Eredmény megnevezése Mennyiség (terv/tény)

Nyitóesemény (db): 1/1

Központi IKT témanapok (db): 5/4

Járási digitális kkv napok (db): 9/8

Σ kkv audit (db): n.a./12

Kiadott DFV minősítés (db): n.a./9

KMR pilot projekt adatai

A 2018. február 15-től 2018. október 31-ig terjedő 
időszakra kiterjedő MVP-KMR pilot projekt bevezető 
jelleggel két szakmai pillérre támaszkodott . 

A megszólítani kívánt kkv-kat a Program közvetlenül 
– a Modern Vállalkozások Programjához hasonlóan – 
IKT tanácsadók (PILLÉR1) segítségével érte el. A kije-
lölt két tanácsadó feladata a régióban működő kkv-k 
infokommunikációs érett ségi szintjének vizsgálata 
(IKT felkészültségi audit), tudatosságának és érzékeny-
ségének növelése, digitális felzárkóztatása volt.
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Eredmény megnevezése Mennyiség

Regisztrált ügyfelek száma (db): 26

ebből Budapest (db): 12

ebből Pest megye (db): 14

Auditált ügyfelek száma (db): 12

ebből Budapest (db): 8

ebből Pest megye (db): 4

Kiadott fejlesztési koncepciók száma (db): 12

Kiadott DFV tanúsítványok száma (db): 9

ebből Budapest (db): 5

ebből Pest megye (db): 4

Egyéb, számszerű jellemzők

Tanácsadói létszám (fő) 2

Működési időtartam (hónap) 7

KMR IKT tanácsadói tevékenység adatai

A tanácsadók, teljes régiót lefedő, irányított  szemlé-
letformáló munkáját a Program keretében szervezett  
lokális (fővárosi és járási szintű) szakmai rendezvények 
(PILLÉR2) támogatt ák. Az egyes eseményeken a vál-
lalkozások megismerhett ék a legújabb IKT trendeket, 
ágazati sajátosságokat, hallhatt ak a digitalizációval ösz-
szefüggő jogszabályi követelményekről, EU-s irányel-
vekről, kipróbálhatt ak üzleti szoft vereket, személyesen 
is találkozhatt ak IKT tanácsadójukkal, releváns IKT 
megoldásszállítókkal, szolgáltatókkal. 

Az eseménysorozat egy nagyobb szabású nyitóren-
dezvénnyel kezdődött , az érintett  (és támogatói szere-
pet betöltő) szaktárca, érdekvédelmi és civil szerveze-
tek, illetve kiemelt (IKT) partnercégek részvételével. 
Ezt követt e 4 db központi (budapesti) tematikus ese-
mény, valamint 8 pest megyei járási szintű műhelymun-
ka, mely utóbbiból az utolsó, egy összevont, szakaszzá-
ró eseményként került lebonyolításra. 

Az egyes események olyan kiemelt jelentőségű IKT 
tématerületeket céloztak meg, amelyek a nemzetközi 
trendekre, technológiai-iparági innovációra és főként 
hazai beavatkozási tervekre, stratégiákra, jogszabályokra 

alapulnak. Legfontosabb ilyen irányadó, a teljes kor-
mányzati digitalizációs törekvést felkaroló Digitális 
Jólét Program stratégiai célkitűzéseivel való összhang 
megteremtése. A DJP 1.0 digitális fejlesztési alapstraté-
giákat követően, a Kormány által elfogadásra került a 
DJP 2.0 stratégiája, amelynek kiemelt pillérei: IPAR 
4.0, mikrovállalkozások digitalizációja, digitális keres-
kedelem, információbiztonság és adatvédelem, oktatás, 
valamint számos egyéb vállalati digitalizációt tárgyaló 
tématerület és dimenzió. 

A fenti IKT tématerületek közül az alábbi nyolc téma 
megvitatására került sor az eseményeken:
1. IPAR 4.0, Járműipar 4.0
2. ügyfélkapcsolatok, CRM
3. vállalatirányítás, ERP
4. mikrovállalkozások digitalizációja I – vállalkozás a 

digitális korban, diszruptív technológiák
5. mikrovállalkozások digitalizációja II – irodai szoft ve-

rek, mikromegoldások, cloud
6. mikrovállalkozások digitalizációja III – e-kereskede-

lem, online jelenlét
7. digitális turizmus és digitális turizmusfejlesztés,
8. IT biztonság és adatvédelem, adatgazdálkodás, GDPR

Eredmények Mennyiség

Központi nyitórendezvény (db) 1

résztvevők száma (fő) 116

ebből vállalkozás (db) 56

központi IKT témanap (db) 4

résztvevők száma (fő) 211

ebből vállalkozás (db) 113

járási digitális KKV nap (db) 8

résztvevők száma (fő) 319

ebből vállalkozás (db) 241

Résztvevők száma mindösszesen (fő) 646

ebből vállalkozás (db) 410

Egyéb, számszerű jellemzők

Munkacsoport létszám (fő) 1

KMR rendezvények
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A Modern Vállalkozások Programja 
elérhetőségei
htt ps://vallalkozzdigitalisan.hu/
htt ps://www.facebook.com/vallalkozzdigitalisan/

Vállalkozz Tudatosan! 
– Országos Vállalkozói Mentorprogram

KKV hatékonyságnövelő 
közvetett támogató eszközök

GINOP 1.1.2

Alapos szakmai előkészítés, illetve projektfejlesztés 
után 2018. november 1-jétől ténylegesen is elindult 
az Országos Vállalkozói Mentorprogram megvalósí-
tása. A projekt célja a kis- és közepes vállalkozások 
(kkv) versenyképességének, hatékonyságának nö-
velését szolgáló közvetett  támogató eszközök, mint 
például személyes mentorálás, szakmai mentorálás, 
pénzügyi és vállalkozói szemléletformálás országos 
bevezetése. 

A Széchenyi 2020 program keretében 3,3 Mrd Ft 
európai uniós támogatás segítségével 2020 végéig meg-
valósuló projektet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, illetve 
a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvánnyal kon-
zorciumi együtt működésben valósítja meg.

A projekt rövid bemutatása
Az Országos Vállalkozói Mentorprogram négy elem-
ből áll: 
• személyes és szakmai mentorálás, 
• pénzügyi és vállalkozói szemléletformálás, 
• kkv hatékonyságmérő jelzőrendszer kialakítása, 
• vállalkozásfejlesztési szervezetek tevékenységének 

összehangolása.
A projekt során országosan és ingyenesen elérhetővé 

válik minimum 500 db mikro-, kis- és középvállalkozás 
számára egy olyan tapasztalt vállalkozókból, szakembe-
rekből álló mentorhálózat, amely személyes és szakmai 
mentorálást biztosít fi atal-, női-, generációváltó-, külpi-
acra lépő- és beszállítóvá váló vállalkozások részére, il-
letve a mentorálás mellett  elérhetővé válnak pénzügyi 
és vállalkozói szemléletformáló tartalmak, valamint 
minimum 1 500 db vállalkozás személyes pénzügyi ta-
nácsadásban részesül.

KKV hatékonyságnövelő projektelemek
bemutatása
Személyes mentorálás 
A személyes vállalkozói mentorálás, egy olyan támoga-
tó tanítási folyamaton alapuló kapcsolat két személy 
között , amelyben az egyik fél – a mentor – a tudását, 
tapasztalatait és a bölcsességét osztja meg egy másik 
féllel, a mentoráltt al, aki képes és kész is hasznosítani 
azokat, annak érdekében, hogy szakmailag fejlődjön, 
vállalkozásának helyzetét stabilizálni tudja, vagy növe-
kedési pályára tudja állítani úgy, hogy tevékenysége 
fenntarthatóvá váljon.
Kiket várunk mentoráltnak, célcsoport?
• Fiatal vállalkozók
• Női vállalkozók
• Generáció váltás előtt  álló családi vállalkozások

Szakmai mentorálás
A szakmai vállalkozói mentorálás, egy olyan csoportos 
támogató, tanítási folyamaton alapuló kapcsolat tapasz-
talt vállalkozó (mentor) és azonos fejlesztési érdeklődé-
sű csoport között , amelyben a mentor a gyakorlati tudá-
sát, tapasztalatait és a bölcsességét osztja meg az érintett  
csoportt al, a mentoráltt akkal, akik képesek és készek is 
hasznosítani azokat, annak érdekében, hogy szakmailag 
fejlődjenek, vagy növekedési pályára tudják állítani úgy, 
hogy tevékenysége fenntarthatóvá váljon.

Kiket várunk mentoráltnak, célcsoport?
• külpiacra lépés előtt  álló, vagy külpiaci részesedését 

növelni kívánó vállalkozások
• közvetlenül beszállítóvá válás előtt  álló, vagy beszállí-

tói részesedését növelni kívánó vállalkozások

Pénzügyi és vállalkozói szemléletformálás
A pénzügyi szemléletformálás alprojekt célja, hogy a 
KKV-k minél szélesebb körét elérve adjon át olyan is-
mereteket, amelyek hozzájárulnak a vállalkozások tuda-
tos fi nanszírozási döntéseihez, a megfelelő fi nanszírozá-
si eszközök bevonásához, egy fejlett  pénz- és tőkepiac-
hoz, ezzel a gazdaság növekedéséhez. A vállalkozások 
hozzáférhetnek azokhoz a szemléltető, gyakorlati pénz-
ügyi ismeretek bővítését célzó tananyagokhoz és on-li-
ne oktató videókhoz, amelyek segítségével a vállalkozá-
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sok tudatosabb pénzügyi döntéseket hozhatnak. Közü-
lük 1500 vál lalkozás képviselője személyes konzultáci-
ót, tanácsadást is igényelt a fejlesztését, beruházását tá-
mogató uni verzális fi nanszírozási dokumentáció össze-
állításában.

Az online vállalkozói szemléletformálás alprojekt 
célja a vállalkozások működéséhez szükséges tudás elér-
hetőségének biztosítása. A projekt keretében olyan, 
online képzésre alkalmas tananyagok készülnek, ame-
lyek négy területen biztosítanak a mindennapokban 
használható tudást. A vállalkozások egy internetes felü-
leten, ingyenesen férhetnek hozzá a négy témakör alá 
csoportosított  tananyagokhoz. A négy tématerülethez 
illeszkedően a vállalkozások „tudatos vállalkozó”, „tuda-
tos beszállító”, „tudatos exportáló” vagy „tudatos pénz-
ügyi tanácsadó” oklevelet szerezhetnek.

Projektgazdák:

Kapcsolat:
MKIK GINOP112 Központi Projektiroda
Cím:1054 Budapest, Szabadság tér 7.
E-mail: mentor@mkik.hu   
Honlap: www.vallalkozztudatosan.hu 

„Munkahelyi képzések támogatása 
mikro-, kis- és középvállalatok és 

nagyvállalatok munkavállalói 
számára indított képzések 

szakmai támogató programja”
GINOP-6.1.7-17

A fenti pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekt 2018. 
február 1-jén indult el az Európai Szociális Alap fi nan-
szírozásával, 2,7 Mrd Ft támogatási összeggel, azzal a 
céllal, hogy a kormány támogassa a gazdálkodó szerve-
zetek képzési igényeinek megvalósulását, a szektor sajá-
tosságainak fi gyelembevételével, biztosítva a vállalkozá-
sok által megszervezett , megvalósított  képzések megfe-
lelő minőségét és nyomon követését. 

A támogató program a következő alappályázatokhoz 
kapcsolódott :
• GINOP-6.1.5-17 (Munkahelyi képzések támogatása 

nagyvállalatok munkavállalói számára) és 

• GINOP-6.1.6-17 (Munkahelyi képzések támogatá-
sa mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói 
számára) 

• GINOP-6.1.8-17 Vállalati Képző Központok rend-
szerének kialakítása és működtetése
A támogató program feladatait a Magyar Keres ke-

del mi és Iparkamara konzorciumban végzi a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőtt képzési Hivatallal, mint konzor-
ciumvezetővel, illetve az Innovációs és Technológiai 
Minisztériummal együtt működésben.

A program feladatainak megvalósítása során az 
MKIK egyik legfontosabb feladatköre a területi ügyfél-
szolgálatok működtetése. Ezek a konvergencia régió 18 
megyéjében kerültek kialakításra a projektet támogató 
információs rendszer részeként, 2018 márciusa óta mű-
ködnek.

A 18 megyei kamara helyszínén létrehozott  ügyfél-
szolgálatokon egy pályázati tanácsadó, illetve egy ügy-
félszolgálati munkatárs dolgozik. A 2018-as pályázati 
ciklus során a munkatársak a kedvezményezett eknek 
online és telefonos ügyfélszolgálatot biztosított ak, illet-
ve a két munkatárs egyike személyre szabott , helyszíni 
tanácsadással is segített e a pályázati lehetőségek megis-
mertetését, illetve a munkahelyi képzések fontosságá-
nak tudatosítását. A 2019-2020-as időszakban az alap-
pályázatok lezárását követően (benyújtási határidő 
2018. október 15., illetve december 3. volt) a tanácsadá-
si tevékenység új irányba mozdul, nagyobb szerepet 
adva a szemléletformálásnak. Ezt segítendő egységes 
tanácsadási stratégiát dolgozunk ki, építve a támogató 
eszköztár elemeinek (kampánysorozat, marketing- és 
szakmai fi lmek) mondanivalójára.

Az ügyfélszolgálatok és a területi tanácsadók műkö-
dését, valamint a központi szakmai feladatokat országos 
szinten 4 fő koordinálja.

Számos egyéb mellett  kiemelt feladat volt 2018-ban a 
helyszíni tájékoztató rendezvények megszervezése, 
melyeken az érdeklődő vállalkozások hasznos informá-
ciókat kaphatt ak a felnőtt képzés kereteiről, az alappályá-
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zatok állásáról, a benyújtott  pályázatok elbírálási szem-
pontjairól, valamint a szakmai monitoring ment rend-
jéről. Az elmúlt évben a pályázatban érintett  18 me-
gyében összesen 35 db rendezvény zajlott  le az MKIK 
szervezésében, a PM IH és az NSZFH előadóinak köz-
reműködésével. A teljes projektidőszakban 108 rendez-
vényt tervezünk, ett ől az évtől már a szemléletformálás-
ra helyezve a hangsúlyt. A rendezvények e téren kapcso-
lódnak az MKIK által előkészített  szemléletformáló 
kampánysorozathoz, mely 2019-ben indulhat el.

Az MKIK által megvalósítandó feladatok közül a szem-
léletformálás céljainak elérésében talán a leghangsú-
lyosabb szerepet a széles elérésű fókuszált marke ting-
kommunikációs kampány kapja, amely a program szem-
pontjából a leginkább összetett  és sikerkritikus támogató 
terület. Az országos rádiós és közterületi kampány, az in-
tenzív offl  ine és online vásárolt, illetve birtokolt médiafe-
lületeken történő és az azt támogató kommunikáció leg-
fontosabb célja a vállalatok képzési motivációjának növe-
lése, a képzés jelentőségének hangsúlyozása.

A kampány előzményeként, a pályázati tájékoztatást 
segítendő a 2018-as év folyamán elindult a projekt 
hon lapja is a www.munkaerokepzes.hu címen. A honla-
pon minden fontos információ megtalálható a pályázati 
megvalósítást érintő vagy egyéb szakmai kérdésekben, a 
részletesebb tájékoztatást segítendő valamennyi ügyfél-
szolgálati és tanácsadó munkatárs elérhetősége, illetve 
lehetőség van az adott  megye aktuális tájékoztató ren-
dezvényeire regisztrálni. A felületről elérhetőek a jelen-
leg létező, különálló képzési adatbázisok, a pályázati 
megvalósításhoz kapcsolódó szakmai monitoring on-
line rendszere. 

Az érintett  célcsoport (KKV-k és nagyvállalatok) 
számára fi lmes megvalósítású szakmai anyagok, út-

mutatók is készülnek 2019 2. félévétől, melyeknek célja 
a fi gyelemfelkeltés, szemléletformálás és az általános jó 
gyakorlatok bemutatása, amellyel ösztönözzük a cége-
ket a munkaerőforrás átgondolására, a kompetenciafej-
lesztésre irányuló szükséges képzések megtervezésére, 
egyútt al segítséget nyújtunk a színvonalas képzések 
megvalósításához.

A szakmai tevékenységet támogató informatikai fej-
lesztés beszerzése is folyamatban van, melynek eredmé-
nyeképpen a tervek szerint 2019 nyarára elkészül az az 
online rendszer, mely tartalmazza a magyarországi 
képzések lehetőség szerint minél teljesebb adatbázisát, 
lehetőséget adva a kereslet és kínálat összekapcsolására. 
A rendszer elérhető lesz a www.munkaerokepzes.hu web-
oldalról is.

Ennek tartalmi előkészítésére 2018 nyarán lezajlott  
az MKIK szakmai feladatai között  vállalt felmérés az 
MKIK GVI Nonprofi t Kft . lebonyolításában a képzési 
kínálat felmérésére. Ennek célja a helyi szintű képzési 
és szolgáltatási kínálat feltárása volt, annak felkutatása, 
hogy mely szakmacsoportban, mely készségekre, isme-
retekre irányulóan, milyen képzőcégek szervezésében, 
milyen képzések biztosított ak. 

A 2018-as esztendőben a kamarai hálózatra épülő 
szakmai tevékenységek során a 35 tájékoztató rendez-
vény révén, illetve személyesen elért vállalkozások 
száma 1043 volt, az ügyfélszolgálati segítségnyújtás-
sal, illetve tanácsadással elért vállalkozások száma 
pedig több mint 2000. Az eredményes működésnek 
is köszönhetően az alappályázatokban 2018. év végé-
ig több mint 800 Támogatói Okirat került aláírásra.

Bővebb információk: www.munkaerokepzes.hu
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IV. fejezet

Krónika

XI. Szakma Sztár Fesztivál

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 
11. alka lommal rendezte meg a Szakma Sztár Fesz-
tivált a  Hung expo Budapesti Vásár köz pont ban, 
ahol 43 szakmában közel 300 tanuló versengett  
2018. április 23. és 25. között . Az esemény a Szak-
ma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV), az Országos 
Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV), valamint 
az V. SkillsHungary Nem zeti döntőjének a szín-
helye volt. A megnyitón beszédet mondott  Orbán 
Viktor miniszterelnök, Parragh László, az MKIK 
elnöke és Csiszár Zsófi a, a SkillStar 2018 Nonprofi t 
Kft . projektmenedzsere.

 
Orbán Viktor elmondta: olyan országot kell építeni, 
ahol a munkásoknak és a munkának becsülete van, ahol 
minden fi atal kezébe jut egy értékes szakma vagy hasz-
nos diploma. Hangsúlyozta: „ez a célunk, ezért kötöt-
tünk megállapodást a Magyar Kereskedelmi és Ipar ka-
marával, és ezért fogunk újabb megállapodást kötni ve-
lük az előtt ünk álló négy évre is”.

Az eseményen jelenlévő fi ataloktól azt kérte, építsük 
fel közösen azt a Magyarországot, ahova mindig vissza 
lehet térni, ugyanis a magyaroknak mindenért meg kell 
küzdeniük, a saját szakembereikért, fi ataljaikért és a jö-
vőjükért is. Mint mondta, nemzeti érdek, hogy olyan 
fi atalokat neveljünk, akik piac- és versenyképes tudással 
rendelkeznek. A kormányfő a pályaválasztás előtt  állók-
nak azt üzente, hogy ha jó szakmát választanak, akkor 
biztos jövő vár rájuk, Magyarország és a világ legjelen-
tősebb cégeinek megbecsült és elismert szakemberei 
lehetnek.

Parragh László, az MKIK elnöke köszöntőjében el-
mondta: ha valaki jó a szakmájában, sikerrel szerepel 
országos szakmai versenyen, annak legyen nyitott  a fel-
sőoktatás, könnyebben léphessen be oda. Felidézte, 
hogy első alkalommal még 15 szakmát mutatt ak be, je-
lenleg pedig 43 szakma versengett  három napon keresz-
tül. 2018-ban több mint 7 ezer diák indult el a vetélke-
dőn, 236-an jutott ak a végső versenybe, ahol 108 okta-
tási intézmény képviseltett e magát – ismertett e Parragh 
László hozzátéve, hogy a határon túlról négy versenyző 
négy szakmában is jelen volt Kárpátaljáról, Erdélyből, 
Vajdaságból, illetve a Felvidékről. Beszédben hangsú-
lyozta, hogy a cégek 67 százaléka szerint hiányzik a 
szakképzett  munkaerő Magyarországon, ugyanakkor 
szerinte nem a szakképzett  munkaerő, hanem a nemzet 
gyarapodásához szükséges erő hiányzik, amelynek 
megerősítése szükséges.
Az MKIK elnöke fontosnak nevezte az olyan képzések 
népszerűsítését, amelyek iránt van munkaerőpiaci ke-
reslet. Kiemelte a duális képzés tovább erősítésének 
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fontosságát, valamint a digitalizáció jelentőségét, és az 
objektív vizsgáztatási rendszer kialakítását az ország va-
lamennyi területén.
Csiszár Zsófi a projektmenedzser bejelentett e, hogy 
2018. szeptember 26–28. között  Budapesten rendezik a 
EuroSkills versenyt, a szakmák Európa-bajnokságát. Az 
eseményen 28 ország több mint 500 diákja közül vá-
lasztják ki Európa legjobbjait, között ük 27 magyar ver-
senyez majd.

A versenyek célkitűzése továbbra is a gyakorlatigé-
nyes, „fi zikai” szakmák társadalmi presztízsének és von-
zerejének növelése a szakma tanulás népszerűsítése ré-
vén. A verseny és a fesztivál jelmondata: „a jó szakma 
felér egy diplomával!”. További célja a rendezvénynek 
az országos nyilvánosság biztosítása, valamint a szak-
mák, szakképzés népszerűsítése a tanulók körében. 
A frissen felfedezett  tehetségek gondozása tudatosítja 
a szakképzés növekvő jelentőségét és hozzájárul a 
szakmai életpályák népszerűsítéséhez.

Az országos szakmai versenyeket 43 szakképesítés-
ben hirdett ük meg a Nemzetgazdasági Minisztérium és 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából, a 
nappali tagozaton végzős szakközépiskolai és szakgim-
náziumi tanulók számára. 2018-ban az elődöntőben 
minden eddiginél több, országosan 7032 diák vett  részt, 
amelyeket a területi kamarák bonyolított ak le. Ezt kö-

vett ék a válogatóversenyek, melyen 474 fi atal versengett  
a döntőbe jutásért. Végül a szakmai versenyek országos 
döntőjébe 236-an kerültek be. A fesztivál keretében 
zajlott  az V. SkillsHungary Nemzeti Döntő és Bemutató, 
amelyen a EuroSkills Budapest 2018 versenyen induló 
magyar csapat minden tagjával találkozhatt ak a láto-
gatók.

A háromnapos fesztivál első két napján gyakorlati 
megmérett etés várt a versenyzőkre, míg a harmadik nap 
az ünnepélyes eredményhirdetésről szólt. A rendezvény 
és a verseny sikeréhez több mint 800-an járultak hozzá, 
egyebek mellett  versenyfelelősök, szakértők, szervezők, 
az egyes szakmák versenyét szervező, ún. támogató is-
kolák tanárai és diákjai, illetve közel 500 szervezet, 
köztük szakmai támogató cégek, vállalatok, szakiskolák 
és egyesületek.

A területi kamarák szervezésében több mint 9000 
tanuló érkezett  az eseményre, Budapestről pedig 
mintegy 5000 látogató. A résztvevők 70 százaléka pá-
lyaválasztás előtt  álló iskolás volt, akik a verseny megte-
kintése mellett  szakmai tárlatvezetésen vehett ek részt, 
valamint egyes szakmák standjainál kipróbálhatt ák te-
hetségüket. Az idei fesztiválon magas számban voltak 
jelen szakmai kiállítók és gazdálkodó szervezetek is. 
A döntőn résztvevők több mint 80%-a mentesül a szak-
mai záróvizsga letétele alól.
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EuroSkills Budapest 2018

2018. szeptember 26. és 28. között  Magyarországon, Bu-
da pesten rendezték meg a szakmák Európa-baj nok sá gát, 
a EuroSkills Budapest 2018 versenyt, melyen 28 ország-
ból 37 szakmában 525 versenyző mérte össze a tudá sát. 
A Hungexpo területén mintegy 60 000 m2-en elterülő 
rendezvényt összesen 85 320 többségében pálya választás 
előtt  álló fi atal tekintett e meg. A háromnapos verseny 
mellett  kiállításokra, konferencia prog ra mok ra és egyéb 
szakmai rendezvényekre is sor került. A  pályaválasztás 
előtt  álló fi atalok a helyszínen interaktív, látványos for-
mában próbálhatt ak ki különböző szakmákat. 

A versennyel kapcsolatos dicsőség kett ős, mert nem-
csak a magyar fi atalok korábbi versenyeket messze 
fölülmúló teljesítménye tűzte föl az Európai szakembe-
rek térképére Magyarországot, hanem az eddigi legna-

gyobb hazai szakképzési eseményről szervezési és lebo-
nyolítási szempontból is szuperlatívuszokban beszélt a 
WorldSkills Europe elnöke, Dita Traidas is: „Magyar or-
szág kijelölte a EuroSkills következő évtizedének kez-
dőpontját azzal, hogy rendkívüli professzionalizmust 
tanúsított  a rendezés során és megemelte a mércét en-
nek az eseménynek mind a minőségét mind pedig a 
méreteit illetően”. A EuroSkills Budapest 2018 egyszer-
re volt látványos szakmai fesztivál és komoly professzio-
nális verseny, az ipar képviselőinek találkozása és pálya-
orientációt támogató esemény, nemzeteken átívelő és 
nemzeteket összetartó élmény. 

A versenyt több mint 100 szponzor és partner támo-
gatt a elsősorban a versenyzéshez szükséges eszközökkel 
és alapanyagokkal, mintegy 2 milliárd forintértékben. 
A magyarországi szakképző intézményekből közel 700 
önkéntes segített e a rendezvényt. 

RANGOS NEMZETKÖZI DÍJAT NYERT 
A EUROSKILLS BUDAPEST 2018

A EuroSkills Budapest 2018 rendezvény, a szakmák 
Európa-bajnoksága ezüstérmet kapott  a rendezvények 
Oscarjaként elhíresült Global Eventex Awardson.

A győzteseket 2019. március 26-án hirdett ék ki, az 
oktatási rendezvény (Educational Event) kategóriában a 
EuroSkills Budapest 2018 verseny előkelő második he-
lyezést ért el. A Global Eventex Awards az egyik legna-
gyobb nemzetközi rendezvényes verseny, melyen 2009 
óta díjazzák a legkiválóbb rendezvényeket, hat különbö-
ző kategóriában. 2018-ban összesen 331 rendezvényt 
neveztek 42 alkategóriában, több, mint 80 országból vi-
lágszerte. A rangos elismerés odaítélésekor a tervezést, a 
kreativitást és az innovatív ötleteket, a szolgáltatások 
minőségét, a hatékonyságot és az elért eredményeket 
vett ék fi gyelembe. A zsűri tagjai olyan elismert és ta-
pasztalt szakértőkből és szakemberekből állt, mint pél-
dául David Adler, a BizBash alapítója, Laura Schwartz, a 

Clinton adminisztráció rendezvényigazgatója, Stefania 
Conti-Vecchi, az EVENTagist alapítója, vagy Th omas 
Wahl, a Dán Marketing Szövetség elnöke.
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HAZAI SIKEREK

A 28 résztvevő ország közül hazánk az elnyert érmek 
alapján elért pontszámok rangsorában az előkelő 4. he-
lyen végzett . Magyarországot 31 versenyző, 27 szakér-
tő, 3 Team Leader, 1 hivatalos delegált, 1 technikai de-
legált, valamint 1 technikai delegált asszisztens képvi-
selte. A magyar csapat versenyzői 27 szakmában indul-
tak, ebből 17-ben helyezést érek el: a 9 dobogós hely 
mellett  (3 arany-, 3 ezüst- és 3 bronzérem) 8 kiválósági 
érmet is nyertek. A magyar versenyzők bútorasztalos; 
épületasztalos; valamint mechatronika versenyszámban 
aranyérmet nyertek, ápolás és gondozás; festő, díszítő-

festő; továbbá webfejlesztő szakmákban ezüstérmet 
szereztek, hegesztő; kőfaragó; és virágkötő versenyszá-
mokban bronzéremmel zárták a hazaiak a versenyt.  
Kiemelkedő, 700 pont felett i teljesítményért további 
nyolc versenyszámban – dekoratőr, kirakatrendező, 
fodrász, informatikai rendszerüzemeltető, kőműves, 
pincér, szárazépítő, szépségápoló, villanyszerelő – kivá-
lósági érmet vehett ek át a magyar fi atalok. Az elért 
eredmények bizonyítják a magyar szakemberek felké-
szültségét és szaktudását, hiszen a hazai csapat a 27 ne-
vezett  versenyszám több mint felében éremmel zárta a 
versenyt.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Ipar ka-
mara elnöke kiemelte, hogy a kiváló magyar szereplés 
azt mutatja, hogy Magyarország megfelelő szakembe-
rekkel rendelkezik a hagyományos, illetve a legmoder-
nebb tudást igénylő, új szakmákban. Hozzátett e: a ma-
gyar csapat teljesítménye a magyar iparfejlesztés szem-

pontjából is jelentős. A versenyzőkhöz szólva Par ragh 
László hangsúlyozta, hogy legyenek büszkék eredmé-
nyeikre. „Kívánom, hogy lelkesedéssel haladjatok a 
szakmai utatokon, mert ha szereted, amit csinálsz, ak-
kor egy percet sem kell dolgoznod az életben” – emelte 
ki az MKIK elnöke.
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EuroSkills Budapest 2018 – a magyar csapat eredményei

Ssz. Szakma Versenyző Eredmény Pontszám Szakértő

1. Ápolás és gondozás Varholik Dávid Ezüstérem 718 Fehér Zsuzsanna

2. Autószerelő Hasza Attila 10. helyezés 697 Őri Péter

3. Bádogos Sándor István 7. helyezés 675 Barabás Tibor

4. Bútorasztalos Simon Krisztián Aranyérem 720 Fekete Zoltán

5. CNC-maró Varga Norbert 11. helyezés 660 Dr. Tomori Zoltán

6.
Dekoratőr, 

kirakatrendező
Sárvári Ágnes

Kiválósági érem  
(4. helyezés)

707 Sütő Boglárka

7. Épületasztalos Nagy Ádám János
Aranyérem, 

Nemzet Legjobbja
728 Babanecz Csaba

8. Festő, díszítőfestő Cseke Szabolcs Ezüstérem 731 Csáki Csaba

9. Fodrász Kovács Alexandra
Kiválósági érem 

(5. helyezés)
714 Hajas László

10. Grafi kus Rádi Alexandra 11. helyezés 620 Csontos Zsuzsanna

11. Hegesztő Zaja Dániel Bronzérem 720 Benus Ferenc

12.
Informatikai 

rendszerüzemeltető
Déri Levente Kiválósági érem

(5. helyezés)
733 Csőke János

Orodán Tamás

13. Kertépítő
Pap Levente

11. helyezés 634
Gódorné 

Hazenauer ZitaPintér Márton

14. Kőfaragó Balogh Krisztián Bronzérem 708 Gill Viktor

15. Kőműves Hédl Ádám Zoltán
Kiválósági érem

(7. helyezés)
702 Gángó-Péter Diána

16. Mechatronika
Sipos Kristóf Balázs

Aranyérem 725 Dr. Jánosi László
Takács Zoltán

17. Nehézgép-szerelő Szerletics Máté 9. helyezés 667 Karagity István

18. Pincér Svajda Viktória Bernadett
Kiválósági érem 

(6. helyezés)
719 Kozma Kálmán

19. Ruhaipari technikus
Bákonyi Ivett

9. helyezés 686 Tóth Erika
Gagyi Krisztina

20. Szakács Friderika Spekova 18. helyezés 678 Ramocsai Barbara

21. Szárazépítő Lóczi Gábor
Kiválósági érem

(6. helyezés)
700 Putler Csaba

22. Szépségápoló Papp Viktória Dóra
Kiválósági érem

(6. helyezés)
703 Varga Máté

23. Villanyszerelő Leidl Péter
Kiválósági érem 

(4. helyezés)
748 Tamás Róbert

24. Virágkötő Takács Dániel Bronzérem 719 Boros Attila

25. Víz-, gáz- és fűtésszerelő Miklós Ádám 7. helyezés 669 Szigetvári Csilla

26. Webfejlesztő Balogh Ákos Ezüstérem 723 Sisák Zoltán

27. Ács – bemutató szakma Piltman Gábor Bronzérem  Forró Máté
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Magyar Kézműves Remek 2018

Az MKIK 2002-ben indított a útra a 
„Magyar Kézműves Re mek” pá-
lyázatot. A magyar kézműves ha-
gyományok és adott ságaik jobb 
hasznosítása érdekében született  
kezdeményezés keretében a ki-

emelkedő kézműves termékek al-
kotói a „Ma gyar Kézműves Remek” elismerő címben 
részesülhetnek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
(MKIK) által meghirdetett  pályázatra 123 pályamű ér-
kezett  be, melyből 47 pályázó részesült elismerésben, 
valamint három pályázó Elnöki Aranyérem kitünte-
tésben.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 
által 2018-ban meghirdetett  „Magyar Kézműves 
Remek” pályázat ünnepélyes díjátadó rendezvényét 
2018. szeptember 26-án tartott a. A díjakat dr. György 
László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős 
államtitkár, Horváth Vilmos, az MKIK turizmusért 
felelős alelnöke és Fekete Balázs az MKIK kézműipari 
alelnöke adta át.

 
A kézműves szakma teljes körét átfogó pályázati le-

hetőség értékét a szakmai elismeréssel való díjazás adja 
meg, marketing-, illetve megjelenési lehetőséget nyújt-
va. A díjak száma nincs korlátozva, a pályázók teljesít-
ménye számít – ilyen formában szinte egyedülálló elis-
merésről van szó.

A „Magyar Kézműves Remek” elismerő oklevél 
mellett  valamennyi díjazott  lehetőséget kap arra, hogy 
használhassa a Magyar Kézműves Remek logót és ter-
mékéhez meghatározott  tartalmú elismerő kártyát 
(termékcímkét) készíthessen. A cím elnyeréséhez kö-
vetelmény a termékek eredetisége, nemzeti kultúrát 
őrző, egyedi értéket képviselő hagyományhűsége, a 
kivitelezés kiváló minősége és turisztikai hasznosítha-
tósága.

A rendezvényen és az azt követő kiállításon az alko-
tók, a mesterek zsűrizett , míves alkotásait, termékeit te-
kinthett ék meg a látogatók, azaz a kézművesipar „krém-
je” kapott  bemutatkozási lehetőséget.

A díjazott  kézműves termékek – előállításuk, haszná-
latuk bemutatásával – bővítik az ország, egy-egy régió 
turisztikai programkínálatát, hozzájárulnak a magyar 
imázs erősítésére alkalmas igényes termékek kereske-
delmi választékának szélesítéséhez, minőségi színvona-
lának emeléséhez, a magyar kulturális örökség sajátos 
közvetítéséhez.

A megújult pályázati feltételeknek köszönhetően egy-
re több új kézműipari alkotás is megjelent a pályaművek 
között  a „hagyományosnak” számító kézműves termékek 
mellett . A Magyar Kézműves Remek címet nyert pályá-
zók termékeiből az MKIK háromnapos kiállítást rende-
zett  a Hungexpo területén, szeptember 26–28. között .

  

Képes krónika 2018

Gazdasági Évnyitó 2018
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara március 6-án 
tartott a Gazdasági Évnyitóját, amelyen Parragh László, 
az MKIK elnöke egyebek mellett  kitért arra, hogy a 
gazdaság és a kormány között  meg kell erősíteni a kama-
ra hídszerepét. 
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Befejeződött  a 2018. évi Szakma Sztár
Fesztivál
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 11. al-
kalommal rendezte meg a Szakma Sztár Fesztivált. 
A  Hungexpo Budapesti Vásárközpontban 43 szakmá-
ban közel 300 tanuló versengett  2018. április 23. és 25. 
között . 

 

  
Külgazdasági évnyitó konferencia 
Március 20-án a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
(MKIK) idén harmadjára rendezte meg külgazdasági 
évadnyitó konferenciáját. A rendezvényen tájékoztatás 
hangzott  el az aktuális globális gazdasági folyamatokról, 
valamint a külpiacok nyújtott a lehetőségekről mind a 
kezdő, mind a már tapasztalt, de új piacokat kereső ex-
portőröknek.  

  

Magyar-Kínai Üzleti Fórum 
2018. április 27-én az MKIK Magyar-Kínai Tagozata 
üzleti fórumot szervezett  a Magyarországra érkező 26 
fős kínai delegációnak.

  

Szakma Sztár emléklapátadó ünnepség
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2018. május 25-
én a Parlament felsőházi termében díjátadó ünnepséget 
szervezett  a XI. Szakma Sztár Fesztivál országos szak-
mai versenyein legjobban szereplő tanulók és gyakorlati 
felkészítő tanáraik részére. 
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Az MKIK XXXVII. küldött gyűlése
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke az MKIK XXXVII. küldött gyűlésén mondott  
beszédében kifejtett e: önmagában a monetáris és a fi s-
kális politika nem elegendő a fenntarthatóság elérésé-
hez a gazdaságban, az alrendszerek átalakítására is szük-
ség van. 

 

Az iparkamara és a szövetkezeti 
tanács támogatja a továbbfoglalkoztatás 
feltételeinek javítását
A nyugdíjasok foglalkoztatási lehetőségeinek bővítésé-
ről tartott  sajtótájékoztatót Kósa Lajos, az Országos 
Szövetkezeti Tanács (OSZT) elnöke és Parragh László, 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke 
június 20-án, az MKIK székhelyén. Az MKIK és az 
OSZT egyaránt támogatja a továbbfoglalkoztatás feltét-
eleinek javítását. 

Üzleti delegáció Montenegróban
2018. június 19-21. között  az MKIK Nyugat-balkáni 
Tagozata üzleti delegációt szervezett  Montenegróba.

 

Keresletvezérelt munkaerőpiac
2018. szeptember 6. és 8. között  rendezték a magyar 
közgazdász szakma legnagyobb éves konferenciáját, az 
56. Közgazdász-vándorgyűlést. A háromnapos debrece-
ni rendezvényen többek között  előadott  Matolcsy 
György jegybankelnök, Palkovics László innovációs és 
technológiai miniszter és Parragh László, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. 
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Átadták a Magyar Kézműves Remek 
elismeréseket
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által 
2018-ban meghirdetett  „Magyar Kézműves Remek” 
pályázat ünnepélyes díjátadó rendezvényét 2018. szept-
ember 26-án tartott ák. A díjakat dr. György László 
gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtit-
kár, Horváth Vilmos, az MKIK turizmusért felelős alel-
nöke és Fekete Balázs, az MKIK kézműipari alelnöke 
adta át.

 

 

Kiválóan szerepeltek a magyar versenyzők 
a szakmák Európa-bajnokságán
3 arany, 3 ezüst, 3 bronz és 9 kiválósági érmet nyertek a 
magyarok a EuroSkills Budapest 2018-as versenyen. 
A nem zetközi verseny győzteseit egy ünnepélyes záró-
ceremónia keretében hirdett ék ki 2018. szeptember 
28-án a Papp László Budapest Sportarénában.

  

Elindult a Szakmavilág országos roadshow
Október 13-án elindult a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara által szervezett , pályaválasztást támogató 
Szakmavilág roadshow különleges kamionja, mely nov-
ember 29-ig minden egyes állomásán izgalmas, kifeje-
zett en a tizenévesek érdeklődési körére szabott  aktivitá-
sokkal támogatja a pályaválasztás előtt  álló diákokat 
abban, hogy minél több szakmát ismerjenek meg. 

  

A hazai választott bíráskodás az UNCITRA L 
rendszerében
A New York-i Konvenció 60. évfordulója alkalmából 
konferenciát szervezett  a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara mellett  működő Állandó Választott bíróság 
és az Igazságügyi Minisztérium „Miért Budapest? A 
hazai választott bíráskodás az UNCITRA L rendszeré-
ben” címmel.
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Az MKIK delegációja az Egyesült Arab Emírségekben
Az MKIK szervezésében és Magyarország Abu -Dzabi Nagykövetségének együtt működésében 26 tagú üzletember-
delegáció utazott  ki Dubajba, Abu-Dzabiba és Sharjahba – 2018. november 5-9. 

 

 

Az All-China Federation of Industry and Commerce látogatása
A delegáció számára a Magyar-Kínai Tagozat üzleti szemináriumot szervezett  2018. november 15-én.

 

A szülők 60 százaléka saját felelősségének tartja a pályaválasztást
A gyermekeik képességeinek megfelelő iskolát választanák és a szakmaváltásban is támogatják pályaválasztás előtt  álló 
gyermekeiket a szülők. A Szakmavilág.hu online kutatásának eredményeit sajtótájékoztatón (2018. november 20.) 
ismertett e a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a kérdőívet összeállító Szily Nóra pszichológus-újságíró. 
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Bővültek a magyar-kazah gazdasági kapcsolatok
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) november 22-én tartott a a Magyar-Kazah Üzleti Tanács 6. együtt es 
ülését és üzleti fórumát. 

Az Országházban fogadták a EuroSkills magyar versenyzőit
2018. december 6-án az Országházban fogadták a EuroSkills magyar versenyzőit és felkészítőit. 
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V. fejezet
Tények, adatok

A területi kereskedelmi és iparkamarákhoz befolyt kamarai hozzájárulás alakulása 2017–2018. években

Területi kamarák
2017. évben befolyt 

hozzájárulás (Ft)
2018. évben befolyt 

hozzájárulás (Ft)
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  180 525 000     160 870 000    
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  106 040 000     100 335 000    
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  155 315 000     154 130 000    
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara  695 875 000     1 126 120 000    
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  160 430 000     141 200 000    
Dunaújváros Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara  17 320 000     16 810 000    
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  132 870 000     120 665 000    
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  144 265 000     148 655 000    
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  170 950 000     167 455 000    
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  77 045 000     95 350 000    
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  102 775 000     93 540 000    
Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  98 170 000     103 810 000    
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara  20 135 000     19 620 000    
Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  47 250 000     46 020 000    
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara  141 105 000     138 565 000    
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara  452 745 000     593 195 000    
Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara  97 600 000     98 985 000    
Sopron Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara  24 145 000     26 060 000    
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  159 805 000     146 230 000    
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  44 860 000     42 690 000    
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  85 955 000     91 415 000    
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  96 590 000     134 765 000    
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  80 240 000     90 085 000    
Összesen 3 292 010 000 3 856 570 000

Az önkéntes taglétszám alakulása 2017–2018. években

Területi kamarák
Önkéntes tagok száma (db) Önkéntes tagok száma (db) 

2017.12.31-én 2018.12.31-én
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1337 1250
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 560 572
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1716 1710
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 3358 3007
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1143 1081
Dunaújváros Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara 175 166
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 862 850
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 983 990
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 543 525
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 598 600
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 528 545
Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 612 592
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara 231 240
Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 326 328
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 802 783
Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1517 1460
Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 574 516
Sopron Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara 225 221
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 840 858
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 589 551
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 478 445
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 736 768
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 640 634
Összesen 19373 18692
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Tagdíjbevételek alakulása 2017–2018. években

Területi kamarák
2017. évben befolyt 

tagdíj (Ft)
2018. évben befolyt

tagdíj (Ft)

Bács-Kiskun Megyei KIK 63 215 000 65 246 000

Békés Megyei KIK 29 050 900 30 520 300

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KIK 56 908 492 55 551 754

Budapesti KIK 92 234 986 104 239 110

Csongrád Megyei KIK 52 619 139 54 779 224

Dunaújvárosi KIK 22 128 538 24 016 469

Fejér Megyei KIK 17 206 375 20 841 000

Győr-Moson-Sopron Megyei KIK 68 275 000 70 890 420

Hajdú-Bihar Megyei KIK 33 400 750 36 676 002

Heves Megyei KIK 53 025 036 56 421 990

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KIK 24 404 000 24 137 800

Komárom-Esztergom Megyei KIK 16 372 000 15 969 242

Nagykanizsai KIK 9 067 933 8 765 340

Nógrád Megyei KIK 11 570 900 8 710 082

Pécs Baranyai KIK 56 851 813 54 998 866

Pest Megyei KIK 34 955 334 38 036 600

Somogyi KIK 35 398 941 37 877 500

Soproni KIK 9 804 705 9 272 220

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KIK 21 734 428 23 232 070

Tolna Megyei KIK 17 554 008 18 910 876

Vas Megyei KIK 27 968 510 29 366 998

Veszprém Megyei KIK 25 811 415 28 244 584

Zala Megyei KIK 16 700 000 16 305 000

Összesen: 796 258 203 833 009 447

A Választottbírósági tevékenység számokban

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Beérkezett ügyek száma 236 177 140 145 128 98 94

Ebből: nemzetközi ügy 26 15 23 16 28 15 14

Perérték alapján: 

0-10 millió Ft 149 101 66 89 60 66 52

10-100 millió Ft 62 51 50 31 46 22 27

100 millió – 1 milliárd Ft 21 25 18 23 18 7 14

1 milliárd Ft feletti 4 0 6 2 3 3 1

Befejezett ügyek száma 299 216 161 140 150 116 92

ítélettel 204 139 105 91 103 66 58

végzéssel 96 72 42 51 27 33 24

nem indult meg díjfi zetés hiányában 20 23 15 24 20 17 10

Eljárások átlagos hossza 10 hónap 11 hónap 13 hónap 11 hónap 10 hónap 10 hónap 10 hónap

Letétbe helyezett díjak 1.396 MFt 867 MFt 1.005 MFt 801 MFt 798 MFt 621 Mft 580 MFt

Díjbevétel (illetékkel) 747 MFt 915 MFt 500 MFt 587 MFt 423 MFt 391 MFt 235 Mft
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A Békéltető Testületek ügyszámai és az általuk hozott határozatok
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Baranya megye 80 4 61 62 40 10 38 0 42 0 11 348

Bács-Kiskun megye 139 0 72 60 26 16 42 10 60 11 19 455

Békés megye 43 0 28 18 63 1 41 16 22 1 7 240

Borsod-Abaúj-
Zemplén megye

83 0 111 0 14 33 85 63 20 13 8 430

Budapest 693 7 349 878 309 194 1299 76 1760 161 12 5738

Csongrád megye 204 3 136 6 7 1 33 86 32 21 19 548

Fejér megye 80 2 120 26 38 39 65 37 32 12 5 456

Győr-Moson-Sopron 
megye

115 3 78 35 53 18 169 27 14 0 1 513

Hajdú-Bihar megye 110 0 60 58 96 0 59 33 62 21 6 505

Heves megye 23 0 35 0 4 4 55 23 20 0 0 164

Jász-Nagykun-Szolnok 
megye

36 0 50 24 7 1 16 16 14 8 8 180

Komárom-Esztergom 
megye

44 0 55 9 4 0 35 13 36 1 2 199

Nógrád megye 7 0 9 0 21 0 45 19 11 2 3 117

Pest megye 153 5 110 74 107 19 545 315 518 12 6 1864

Somogy megye 36 2 27 10 16 19 20 22 18 0 1 171

Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye

56 2 60 48 11 26 25 12 47 6 1 294

Tolna megye 7 0 9 9 19 0 9 5 24 0 1 83

Vas megye 15 12 51 28 2 36 16 1 2 0 2 165

Veszprém megye 48 3 54 8 27 9 83 43 30 1 6 312

Zala megye 40 6 44 7 20 4 15 47 1 1 4 189

Összesen: 2012 49 1519 1360 884 430 2695 864 2765 271 122 12971

TÉNYEK, ADATOK
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Az MKIK 2018. évi külgazdasági programjai

Időpont rendezvény megnevezése
rendezvény 

helyszíne

részt-
vevők 

létszáma

2018.01.12. ICC MT Vám- és kereskedelemtámogatási munkacsoportülés MKIK 8

2018.01.19.
Ausztrál kereskedelmi és gazdasági miniszter által vezetett 

delegáció látogatása
MKIK 10

2018.01.24 Erbili Kereskedelmi és Iparkamara delegációjának látogatása MKIK 9

2018.01.26. Találkozó Jim Schellinger Indiana állam kereskedelmi miniszterével Budapest 9

2018.02.01. Magyar-Vietnami Üzleti Tanács ülése MKIK 25

2018.02.07 Nemzetközi Kollégium ülése MKIK 17

2018.02.08.
Kerekasztal megbeszélés a Kayseri Iparkamara 

üzleti delegációjának képviselőivel
MKIK 30

2018.02.09. Üzleti lehetőségek a Fülöp-szigeteken MKIK 23

2018.02.12. V4 - EUROCHAMBRES elnöki találkozó Bécs, WKÖ 1

2018.02.14
Az MKIK Magyar-Orosz Tagozat Paks Szekciójának 

kibővített elnökségi ülése
BKIK 22

2018.02.21 Exportfi nanszírozási képzés az EXIM együttműködésével MKIK 23

2018.02.21. Kerekasztal-megbeszélés Julie Bishop ausztrál külügyminiszterrel MKIK 35

2018.03.07 René François Fernand Branders belga kamarai elnök látogatása MKIK 4

2018.03.07 MNT Üzleti Fórum MKIK 35

2018.03.19 Kambodzsai delegáció látogatása MKIK 20

2018.03.20. Fókuszban a külpiacok, külgazdasági évnyitó konferencia Budapest 130

2018.03.22 Megbeszélés az Indiai Ruházati Exportpromóciós Ügynökséggel MKIK 10

2018.03.26.
Magyar-Algériai Üzleti Fórum és a Magyar-Algériai Üzleti Tanács 

együttes ülése
Budapest 100

2018.03.21-23. Üzleti delegáció Trebinjében Trebinje 6

2018.03.27. Fórum „Sikeres piacra lépés Portugáliában” címmel MKIK 30

2018.03.28. A Magyar-Kínai Tagozat éves közgyűlése MKIK 38

2018.03.29. A kongói delegáció fogadása MKIK 10

2018.04.04 Indonéz delegáció látogatása MKIK 5

2018.04.05 Kínai pénzügyi és jogi konzultáció MKIK 28

2018.04.08-15. Üzleti delegáció Vietnamba és Kambodzsába
Ho Shi Minh-város, 

Phnom Penh, Siem Reap
18

2018.04.24 ICC MT Banktechnikai munkacsoportülés MKIK 26

2018.04.24. Megbeszélés a Cseh Energiaipari Szövetséggel Paks 30

2018.04.27 Kínai üzleti fórum és üzletember delegáció  (Shunde) MKIK 53

2018.05.09 Magyar-Kubai Üzleti Tanács taggyűlése MKIK 20
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2018.05.10 Magyar-Vietnami Kapcsolatépítő Fórum MKIK 27

2018.05.17
Magyar-afrikai üzleti szeminárium és az 

MKIK Afrika Tagozatának közgyűlése
MKIK 70

2018.05.17 Üzbég üzleti delegáció látogatása az MKIK-ban MKIK 20

2018.05.22 Az atomenergetika üzleti lehetőségei Magyarországon című konferencia BKIK 80

2018.06.04 Csuvasföldi delegáció fogadása MKIK 12

2018.06.06 Külgazdasági értekezlet a kamarai hálózat számára MKIK 30

2018.06.07 Üzleti lehetőségek Moldovában MKIK 40

2018.06.07 ICC MT Vám- és kereskedelemtámogatási munkacsoportülés MKIK 8

2018. 06.11-12. Eurochambres Közgyűlés és bolgár Európai Vállalkozói Parlament Szófi a 2

2018.06.19 Az EU SME Centre képzése kínai e-kereskedelem témájában MKIK 16

2018.06.19-21. Üzleti delegáció Montenegróba Podgorica, Niksic, Tivat 15

2018.06.25
Az MKIK Közel-Kelet és Észak-Afrikai Tagozata 2018. évi közgyűlése: 

Fókuszban az Egyesült Arab Emírségek
MKIK 30

2018.06.25 Konzultáció a németországi külgazdasági attasékkal MKIK 40

2018.06.26
Magyar-indiai üzleti szeminárium - Az India EU Kereskedelmi és 

Iparkamarák Tanácsának látogatása 
MKIK 20

2018.06.28 „Go Afrika” Magyar-török Afrika munkacsoport ülése MKIK 25

2018.07.04 Konzultáció kazahsztáni export és piaci lehetőségekről MKIK 25

2018.07.23.
A PAKS II. beruházás aktuális kérdései, a magyar vállalkozások 

lehetőségei a beruházás megvalósításában
Szálka 35

2018.08.31 Konzultáció Afrikáról - Fókuszban Angola és Kenya MKIK 65

2018.09.11 Magyar-Hubei Befektetési és Kereskedelmi Fórum CECZ Közép-Európai Kft. 230

2018.09.13 Indonéz delegáció látogatása MKIK 30

2018.09.13 A Shenzheni Kereskedelmi és Iparkamara delegációjának látogatása MKIK 15

2018.09.21 Nemzetközi Kollégium elnökségi ülése MKIK 6

2018.10.02 Exportfi nanszírozási konzultáció MKIK 18

2018.10.03 A Nepal-Hungary Chamber of Commerce látogatása MKIK 4

2018.10.04 A Német Logisztikai Szövetség delegációjának látogatása MKIK 22

2018.10.04 ICC MT Banktechnikai munkacsoportülés EXIMBANK 15

2018.10.09-10.
"Félúti találkozó" - PAKS II. bővítésével kapcsolatos projekt 

együttműködési lehetőségeiről szóló megbeszélés
Csehország, Nova Lhotá 19

2018.10.09-11. Vállalkozók Európai Parlamentje és Eurochambres 124. Közgyűlés
Brüsszel: Európai Parlament, 

Állandó Képviselet
7

Időpont rendezvény megnevezése
rendezvény 

helyszíne

részt-
vevők 

létszáma
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2018.10.11-17. Részvétel a Silk Road Business Summit-on Zhangjiajie, Kína 2

2018.10.16 Magyar-Német Üzleti Fórum és Tagozat éves közgyűlése MKIK 30

2018. 10.16-19. Üzleti delegáció Trabzonba és Isztambulba Trabzon, Isztambul 18

2018.10.17 Shaanxi tartományi delegáció látogatása MKIK 8

2018.10.18 Az emírségeki delegáció felkészítő rendezvénye MKIK 27

2018.10.19 Xi'ani delegáció látogatása MKIK 6

2018.10.26
Magyar-Kubai Üzleti Tanács V. plenáris ülése és részvétel 

a 36. Havannai Nemzetközi Vásáron
Havanna, Hotel Nacional 

illetve FIHAV
35

2018.11.05-9 Üzleti delegáció az Emírségekbe Dubai, Abu Dhabi, Sharjah 26

2018.11.05-07. Üzleti delegáció Minszkbe
Fehéroroszország, Minszk, 
Belorusz Kereskedelmi és 

Iparkamara
10

2018.11.06 Indonesian Trade Promotion Center látogatása MKIK 5

2018.11.08 Üzleti lehetőségek Ecuadorban MKIK 35

2018.11.08 ,,Egy út. Egy Övezet'' konferencia Budapest 150

2018.11.09 A Hebroni Kereskedelmi és Iparkamara képviselőjének látogatása MKIK 3

2018.11.15 Az All-China Federation of Industry and Commerce látogatása MKIK 40

2018.11.19-21. SME konferencia Graz 2

2018.11.20-23.
ICC World Chambers Federation 

General Council Meeting
Dubai 1

2018.11.22 Kínai delegáció MKIK 7

2018.11.22 Magyar-Kazah Üzleti Tanács 6. együttes ülése, üzleti fórum és B2B Budapest 100

2018.11.23 Magyar-Kazah KKB 6. plenáris ülése Budapest 3

2018.11.23
Academy Robert Bosch Fellow | Africa Programme | 

Chatham House látogatása az MKIK-ban
Budapest 3

2018.11.28-29. Külgazdasági kamarai hálózati értekezlet Herceghalom 40

2018.11.29 Magyar-Kínai Tagozat elnökségi ülés MKIK 8

2018.11.29
Együttműködési megállapodás a Magyar-Kínai Tagozat 

és a ChinaCham között
MKIK 20

2018.12.3-5. ICC Knowledge Sharing Sessions Párizs 1

2018.12.05 Hongkong üzleti szeminárium MKIK 26

2018.12.06 Fókuszban a BREXIT MKIK 50

2018.12.07 Nemzetközi Kollégium ülése MKIK 25

2018.12.11-15. Üzleti delegáció Üzbegisztánba Taskent, Szamarkand 23

Időpont rendezvény megnevezése
rendezvény 

helyszíne

részt-
vevők 

létszáma
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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tagjai

Területi kamara neve titkár neve kamara címe 

elérhetőségek

telefon e-mai cím

Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 

Sipos Zsolt
6000 Kecskemét

Árpád krt. 4.
76/501-500 titkarsag@bkmkik.hu

Békés Megyei  Kereskedelmi 
és Iparkamara 

Tóth Zsolt
5600 Békéscsaba

Penza Ltp. 5.
66/324-976 bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei  Kereskedelmi és 

Iparkamara  
Dudás Tiborné

3525 Miskolc
Szentpáli u.1.   

46/501-090 bokik@bokik.hu

Budapesti  Kereskedelmi 
és Iparkamara 

Szép Zoltán 
2018.május 31-ig 

Dr. Gorondy-Novák Judit 
2018.június 1-től

1016 Budapest, 
Krisztina krt. 99.     

488-2110 bkik@bkik.hu

Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara  

Dr. Tráserné 
Oláh Zsuzsanna

6721 Szeged
Párizsi krt. 8-12.                                        

62/554-250 info@csmkik.hu

Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Kereskedelmi és 

Iparkamara  
Hegyiné Tóth Noémi

2400 Dunaújváros
Latinovits Z. u. 10.

25/502-060 dkik@dkik.hu

Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara    

Sipos Éva
8000 Székesfehérvár 

Hosszúsétatér 4-6.    
22/510-310 fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei  
Kereskedelmi és Iparkamara 

Kalmárné dr. Hollósi Erika
9021 Győr

Szent I. út 10/a.
96/520-202 kamara@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei  
Kereskedelmi és Iparkamara                                  

Dr. Skultéti Éva
4025 Debrecen

Petőfi  tér 10.   
52/500-721 hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei  Kereskedelmi 
és Iparkamara 

Fülöp Gábor
3300 Eger

Faiskola út 15.
36/429-612 hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei  Kereskedelmi és 

Iparkamara 
Dr. Pintér Zoltán

5000 Szolnok
Verseghy park 8.

56/510-610
kamara@

iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei  
Kereskedelmi és Iparkamara                                  

Zoltai Dániel
2800 Tatabánya

Fő tér 36. 
34/513-010 kemkik@kemkik.hu

TÉNYEK, ADATOK
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Nagykanizsai Kereskedelmi 
és Iparkamara 

Kereskai Péter
8800 Nagykanizsa

Ady E. u.1.
93/516-670 nakkik@nakkik.hu

Nógrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara 

Mihályné Balázs Melinda
3100 Salgótarján
Alkotmány út 9/a.

32/520-860 nkik@nkik.hu

Pest Megyei és Érd Megyei 
Jogú Városi Kereskedelmi és 

Iparkamara  
Dr. Vincze Gábor

1056 Budapest
Váci utca 40. IV.  

317-7666 titkarsag@pmkik.hu

Pécs-Baranyai Kereskedelmi 
és Iparkamara 

Rabb Szabolcs
7625 Pécs

Majorossy I. u. 36.
72/507-150 pbkik@pbkik.hu

Somogyi Kereskedelmi és 
Iparkamara  

Németh Krisztina
7400 Kaposvár

Anna u. 6. 
82/501-012 skik@skik.hu

Sopron Megyei Jogú Városi  
Kereskedelmi és Iparkamara                                                                       

Kováts Árpád
9400 Sopron
Deák tér 14.

99/523-570
titkarsag@

sopronikamara.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg  
Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara 
Nagyné Varga Katalin

4400 Nyíregyháza
Széchenyi u. 2.

42/311-544 info@szabkam.hu

Tolna Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara 

Hága László
7100 Szekszárd

Arany J. u. 23-25.
74/411-661 kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara  

Balogh Károly Zsolt
9700 Szombathely

Honvéd tér 2.
94/506-640 vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei  
Kereskedelmi és Iparkamara                                                       

Dr. Somogyi Istvánné
8200 Veszprém
Radnóti  tér 1.           

88/429-008 vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara 

Vörös Anikó
8900 Zalaegerszeg

Petőfi  u. 24.
92/550-514 zmkik@zmkik.hu

Területi kamara neve titkár neve kamara címe 

elérhetőségek

telefon e-mai cím
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Tények és számok az MKIK 2018. évi szakképzési tevékenységéről

Szintvizsgáztatás – 2018

Időszak 2014/2015* 2015/2016* 2016/2017* 2017/2018*

Vizsgázottak száma 25 328 19 647 17.837 16.323

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

Szakmai záróvizsgáztatás – 2018

Időszak
Komplex szakmai vizsgák

2015 2016 2017 2018

Vizsgaszám 12 464 14 126 13 606 15.742

Vizsgázók száma 156 011 155 029 149 535 167.705

Gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzés ellenőrzése – 2018

Képzőhely ellenőrzés - 2018.
Ellenőrzést végzők felkészítése 

és vizsgáztatása - 2018
„Könyvelőkkel a duális képzésért”c.  

előadások

Tervezett 
ellenőrzések száma

(képzőhely)

Tényleges 
ellenőrzések száma

(képzőhely)

Ellenőrzést végző 
szakértők 

képzésének és 
vizsgáztatásának 

tervezett létszáma
(fő)

Ellenőrzést végző 
szakértők 

képzésének 
és vizsgáztatásának 
tényleges létszáma

(fő)

Képző 
szervezeteknél 
tanulóképzés 

adminisztratív 
feladatait ellátó 

munkatársak 
tervezett részvétele

(fő)

Képző 
szervezeteknél 

tanulóképzés admi-
nisztratív 

feladatait ellátó 
munkatársak 

tényleges részvétele
(fő)

9 000 7 935 300 188 600 698

TÉNYEK, ADATOK

OSZTV, SZKTV – 2018 

Szakmák száma 43

Írásbeli elődöntőn részt 
vevő tanulók száma

7.032

Országos döntőn részt 
vevő tanulók száma

236

Szervező szakértők száma 840

Együttműködő intézmé-
nyek, szervezetek száma

480

Országos döntő 
látogatóinak száma

15 000

SkillsHungary 

Nemzeti Döntő – 2018

Válogató versenyekre 
jelentkezettek száma

280 fő

Döntőbe jutott 82 fő

Érintett versenyszám 27

Értékelő szakértők száma 81 fő

EuroSkills Budapest 2018

Részt vevő országok, csapatok száma 28

Versenyszámok összesen 35

Versenyzőink száma 31 fő

Versenyszámok 27

Egyéni versenyszám 23

Csapat versenyszám 4

Szakértők száma 27 fő

Szponzorok száma 28

Média képviselői 5 fő
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Eredmények

Épületasztalos Aranyérem, Nemzet Legjobbja

Bútorasztalos Aranyérem

Mechatronika Aranyérem

Ápolás és gondozás Ezüstérem

Festő, díszítőfestő Ezüstérem

Webfejlesztő Ezüstérem

Hegesztő Bronzérem

Kőfaragó Bronzérem

Virágkötő Bronzérem

Dekoratőr, kirakatrendező Kiválósági érem

Fodrász Kiválósági érem

Informatikai rendszerüzemeltető Kiválósági érem

Kőműves Kiválósági érem

Pincér Kiválósági érem

Szárazépítő Kiválósági érem

Szépségápoló Kiválósági érem

Villanyszerelő Kiválósági érem

Ács – bemutató szakma Bronzérem

A 28 résztvevő ország közül Magyarország csapata az 
elnyert érmek alapján elért pontszámok alapján 4. he-
lyen végzett .  

Tanulószerződés – 2018

Évszám 2015 2016 2017 208

Tanuló-
szerződések 

száma
25 328 19 647 17.837 16.323

Pályaválasztás, pályaorientáció – 2018

Bevont személyek 
száma

Pályaorientációt segítő 
események száma

tervezett 
létszám 

tényleges 
létszám

tervezett 
esemény-

szám
tényleges eseményszám

25 000 97 021 3 000 5 446

Ágazati Készségtanácsok – 2018

Teljesítménymutató Mennyiség

Megalakult Ágazati Készségtanácsok 18 db

Szervezés alatt álló Ágazati Készségtanácsok 1 db

Ágazati Készségtanács ülések száma 175 db

Konzultációs konferenciák szám 1 db

Kihelyezett Ágazati Készségtanács ülések száma 1 db

Munkakörelemzés 6 db

Ágazati Készségtanácsokban résztvevő 
gazdasági társaságok száma

266 db
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Felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartása – 2018

TÉNYEK, ADATOK

Eljárások db

Nyilvántartott szakmai programkövetelmények száma 204

Program Bizottság üléseinek száma 10

Program Bizottság döntései 246

OKJ szakmacsoport Nyilvántartott programszakértők (Fő)

 1. Egészségügy 33

2. Szociális szolgáltatások 43

 3. Oktatás 456

 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 85

 5. Gépészet 78

 6. Elektrotechnika-elektronika 26

 7. Informatika 52

 8. Vegyipar 7

 9. Építészet 13

10. Könnyűipar 9

11. Faipar 2

12. Nyomdaipar 2

13. Közlekedés 12

14. Környezetvédelem 8

15. Közgazdaság 96

16. Ügyvitel 101

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 97

18. Vendéglátás-turisztika 33

19. Egyéb szolgáltatások 27

20. Mezőgazdaság 48

21. Élelmiszeripar 15

22. Rendészet, honvédelem és közszolgálat 34

23. Vízügy 2

Összesen 1279
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Mesterképzés – 2018

Év Mestervizsgázók száma

2010 385

2011 384

2012 344

2013 333

2014 200

2015 6000

2016 1453

2017 1401

2018 1236

MFKB működtetés – 2018

MFKB ülések száma 39

Munkabizottsági 
ülések száma

19

Megtartott rendezvények 
száma

46

MFKB Elnök által tartott 
előadások száma 

37

Megyei koordinátor által tartott 
előadások száma

24

Kiadványok a szakképzésfejlesztés területén

• Pedagógiai ismeretek mestervizsgára felkészítő oktatási jegyzet
• Vállalkozási ismeretek mestervizsgára felkészítő oktatási jegyzet
• Kereskedő mestervizsgára felkészítő oktatási jegyzet
• Vendéglátásszervező-vendéglős mestervizsgára felkészítő oktatási jegyzet
• Szakács mestervizsgára felkészítő oktatási jegyzet
• Pincér mestervizsgára felkészítő oktatási jegyzet
• Cukrász mestervizsgára felkészítő oktatási jegyzet
• Vendéglős példatár (kalkulációs feladatok)
• Üzleti7 (szakmai versenyekről)
• „Könyvelőkkel a duális képzésért” programajánlása (2018.)
• Gyakorlati képzés tanulószerződéssel, együtt működési megállapodással és hallgatói munkaszerződéssel 

a munka világában
• Üzleti7 Szakképzési Magazin
• Üzleti7 Magazin 2018/10 EuroSkills különszám
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Építőipari kivitelezők regisztrációja 2017–2018

Területi kamara neve 2017.12.31. 2018.12.31.

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 4268 4785

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2361 2543

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  2943 3056

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 11824 12487

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  3740 3994

Dunaújváros Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara  391 413

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3753 4088

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 4437 4930

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 4177 4588

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2100 2280

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2138 2369

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2865 3015

Nagykanizsai  Kereskedelmi és Iparkamara 407 448

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 955 1086

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 9755 10450

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 3194 3409

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 2936 3054

Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 487 540

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3605 3935

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1985 2195

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  3638 2864

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2693 3959

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2143 2289

MKIK 76795 82777

TÉNYEK, ADATOK
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VI. fejezet

Kamarai elemzések

4% + 
A fenntartható növekedés feltételei

Tézisek egy új 
gazdaságpolitikai stratégiához

Az MKIK javaslatai egy 
versenyképesebb Magyar országért

2018 folyamán a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
(a továbbiakban: MKIK) elkészített e versenyképességi 
programját 4% + A fenntartható növekedés feltételei cím-
mel. A MKIK stratégiája elsődlegesen a kis- és közép-
vállalkozási (a továbbiakban: KKV) szektor versenyké-
pességének növelését célozza, legfőképpen a digi ta li-
záció vívmányaiban, illetve a szakképzésben rejlő lehe-
tőségek kiaknázására támaszkodva. Az MKIK stratégiá-
ja három fő területet jelöl meg, ahol mielőbbi lépések 
szükségesek a versenyképesség növelése, a KKV-szektor 
helyzetbe hozása érdekében:
• Bérfelzárkózás – termelékenységnövelés;
• Hatékony állam;
• Versenyképesség és a jövő kihívásai: innováció, digi-

talizáció, robotizáció.
A fenti területeken a stratégia részletesen elemzi a 

problémákat és megoldási javaslatokat tesz. A stratégiát 
a vállalkozók visszajelzései, az MKIK szakmai kollégiu-
mainak ajánlásai és az MKIK-GVI – több ezres vállal-
kozói mintára épülő – vállalati felmérése1 alapozta meg. 
A stratégia kiemelten foglalkozik a digitalizációval és a 
szakképzéssel.

A stratégia bevezetőjében hangsúlyozásra kerül, hogy 
a magyar gazdaság fejlődése 2013 óta egyre inkább ki-
egyensúlyozott  pályán halad, amely megalapozza az átt é-
rést a fenntartható felzárkózási pályára. Meg lehetősen 
optimista változat, de kedvező feltételek esetén nem ki-
zárt, hogy 10 év alatt  akár megkétszereződjenek Ma-
gyar országon a reálbérek, amelyhez azonban a stratégia 
javaslatai szerint a GDP-t a másfélszeresére kel lene nö-
velni, a szociális hozzájárulási adó mértékét pedig 9%-ra 
csökkenteni. A bevezető kiemeli továbbá, hogy a világ-
gazdaságban új korszak kezdődött , amelyet az ipar 4.0 és 

a mezőgazdaság 2.0 kibontakozása, a minőségi munka-
erőért folyó éles verseny jellemez. Egy nem zetgazdaság 
versenyképességének előfeltétele, hogy a megfelelő nö-
vekedési képesség eléréséhez megfelelő mennyiségű és 
minőségű munkaerő és tőke álljon a rendelkezésére úgy, 
hogy azt a gazdaság hatékonyan tudja működtetni. 
Eközben szem előtt  kell tartania nagyobb hozzá adott -
érték-tartalom előállítására való törekvést. 

A stratégia bevezetője felhívja a fi gyelmet továbbá a 
digitalizáció és a robotizáció vívmányaira és az új tech-
nológiákban rejlő lehetőségekre. A digitalizáció alapvető 
versenyképességi tényező lett  a gazdaság és a társadalom 
minden alrendszerében. Ebben a versenyben mindenki 
hasonló alapokkal indulhat, a következő években jelen-
tősen átrendezve a nemzetgazdaságok között i erőviszo-
nyokat. Határozott  és jól megtervezett  kormányzati in-
tézkedésekkel reális célkitűzés, hogy Magyarország digi-
tális fejlett ségben 2030-ra az Európai Unió tíz legfejlet-
tebb tagállamához tartozzon. Ugyanakkor a digi ta lizáció 
terjedésével új veszélyforrások is keletkezhetnek. Már 
ma arra kell készülnünk, hogy a robotizációra (és már 
nem az olcsó munkaerőre) épülő gyártást a multinacio-
nális cégek ne telepítsék át- vagy vissza hazájukba. 

Az MKIK versenyképességi stratégiája az alábbi 
főbb területekre terjednek ki. 

I. BÉRFELZÁRKÓZÁS – TERMELÉKENYSÉGNÖVELÉS

A munkaerőhiány és a bérverseny kezelése
Helyzetelemzés és főbb problémák: Alapvető makro-
gazdasági érdek, hogy elsősorban a nagyobb hoz zá-
adott érték-tartalmat előállító cégek jussanak munka-
erőhöz, annak érdekében, hogy a munkaerő a magasabb 
termelékenységű területek felé áramoljon. Az idén is 
folytatódó jelentős minimálbér és általános béremelke-
dés, a munkaerőtartalékok kimerülése egyre fokozódó 
bérversenyt vált ki, amelynek károsultjai a versengésre 
nem, vagy alig képes KKV-szektor. A 15-20 éve működő 
kisvállalkozások közül ma sokat ellehetetlenít a béreme-
lési verseny, ennél fogva olyan lépés lenne indokolt, 
amelyik az átlagosnál több terhet vesz le a kisebb vállal-
kozások válláról. Az elmúlt 20 évben megnövekedett  
adóék a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 
2018-ra 45%-ra süllyedt, azonban ez nem elég a mini-

1 MKIK—GVI (2018): A magyarországi kkv-k tevékenységének és gazdasági környezetének egyes jellemzői (Digitális fejlett ség, digitális tech-
nológiák és infokommunikációs eszközök használata a modern vállalkozások programjában résztvevő magyarországi kkv-k körében)
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málbér és a garantált bérminimum második éve tartó, 
igen jelentős emelkedésének ellentételezéséhez. A vesz-
tesek egyértelműen a kisebb vállalatok, a nagyvállalatok 
részben saját képzéssel tudják pótolni a hiányzó munka-
erőt, részben nagyobb fi zetéssel csábítják el a béreme-
lésre nem képes cégektől. A kkv szektort változatlanul 
aránytalanul magas adminisztratív és pénzügyi terhek 
sújtják, bár az elmúlt időszak szabályozási változásai 
iránya kedvező. 

Javaslatok a munkaerőhiány és a bérverseny 
kezelése érdekében
1. Tovább kell erősíteni a jogkövetést, és a szürkegazda-

ság csökkenő tendenciáját a jövőben is fenn kell 
tudni tartani.

2. A béremelés mértékét korlátok között  kell tartani, 
a  bérterhek arányát csökkenteni kell. Ugyanakkor a 
bérverseny kiköveteli a jelentős béremelkedést. 
A bér költségek versenyképességet rontó növekedésé-
nek kompenzálására a hatékonyság, a termelékenység 
növelését és a munkaerővel való ésszerű gazdálkodást 
célzó vállalkozói fejlesztések támogatására, valamint 
a bérterhek további csökkentésére van szükség. El 
kell érni, hogy uniós összehasonlításban Ma gyar-
országon legyen a legkedvezőbb a brutt ó/nett ó bér-
arány.

3. Számításaink szerint, ha 10 év alatt  a reálbérek meg-
duplázódnának (éves átlag 7,2%), akkor ehhez a 
GDP-t másfélszeresre kellene növelni (éves átlag 
4,2%) azzal a kikötéssel, hogy a GDP bérhányada ne 
haladja meg az 50 százalékot, a szociális hozzájárulá-
si adó pedig az időszak végére a társasági adó 9 száza-
lékos szintjére csökkenjen.

4. A szociális hozzájárulási adó
• mértékét tovább kell mérsékelni, lehetőleg 2023-ra 

el kellene érni a társasági adó 9%-
• os szintjét, ami valamelyes korlátok között  tartaná 

a bérek növekedését is;
• általános 19,5%-os kulcsa helyett  12,5%-os mérté-

ket kelljen alkalmazni a bérköltség első 50 millió 
forintjáig;

• 12,5%-os mértéke az 50 M Ft felett i bérköltségre is 
vonatkozzék, ha egy kkv KFI beruházást hajt végre 
(a csökkentés a beruházás megvalósításakor reali-
zálható).

5. A táppénz első 15 napjának (az úgynevezett  beteg-
szabadság) munkáltatói kifi zetését a harmadára (az 
első 5 napra) kellene csökkenteni, és/vagy a kedvez-
ményes szocho körbe tartozó munkavállalók eseté-
ben a betegszabadság utáni terheket vállalja át a 
költségvetés.

6. A versenysemlegesség betartása mellett  megoldást 
kell találni a magyar tulajdonú vállalatok helyzeté-
nek, alkalmazkodásának javítására, fejlesztésére.

7. Meg kell szüntetni az alacsony hozzáadott  értéket 
előállító, alacsony bérű cégek beruházási, vagy adó-
kedvezményekkel történő ösztönzését.

8. A külföldi tulajdonú vállalatok közül csak azokat kell 
ösztönözni, amelyek magas hozzáadott  értéket állíta-
nak elő, vagy a foglalkoztatásban jelentős szerepet 
játszanak.

9. A munkaerő piaci mobilitásának növeléséhez me-
gyénként bérlakás-, konténerlakás- és minőségi 
mun kásszállás-építési akcióterveket kellene kidol-
gozni, a munkába járás támogatásához kapcsolódó 
vállalkozói terheket jelentősen csökkenteni kellene 
(úti költ ség térítés, mobilitás támogatás).
• Javítani kell az életkor alapú mobilitáson – nyelv-

tudás, IT kompetencia fejlesztése ingyenes/támo-
gatott  képzések, illetve az elhelyezkedést támogató 
programok keretében.

• A szakképzést, a felsőoktatást, és a felnőtt képzést a 
gazdaság igényeit fi gyelembe véve, kereslet alapúvá 
kell átalakítani.

• Programot kell kidolgozni (és végrehajtani) a köz-
foglalkoztatott ak képzésére, elhelyezkedésének 
támogatására, valamint az inaktívak munkaerőpiaci 
integrálására. A közfoglalkoztatott ak, illetve az 
inaktívak, képzése, munkába helyezése hatéko-
nyabb lehetne, ha képzésük konkrét munkaerőigé-
nyekre épülne, és annak befejezésekor a munkavál-
lalók elhelyezkedése is biztosított  lenne, mert már 
a képzés megkezdésekor szerződnének a munkálta-
tóval. 

A kkv-k helyzetének javítása – differenciált 
kezelés
Helyzetelemzés és főbb problémák: A hazai vállalkozá-
sok 99%-át kitevő KKV-k kétmillió főt foglalkoztatnak a 
hazai versenyszféra hárommillió munkavállalójából. 
Szerepük a munkaerőpiacon nagyon jelentős, de gazda-
sági teljesítményük távol esik a nagyvállalatokétól. 
2016-ban a KKV-k egy foglalkoztatott ra jutó hozzá-
adott  értéke a nagyvállalatokénak mindössze 38%-át 
tett e ki, a beruházások fajlagos értékének pedig 26%-át. 
Az összes brutt ó hozzáadott  értéknek a kkv-k csak a 
43%-t adták 2016-ban, az összes nett ó árbevételnek pe-
dig a 42%-át. A hazai KKV-szektor, amint az adatokból 
is világosan kitűnik, egyáltalán nem homogén és vállalat 
méret szerint más és más eszközök kellenek a szektor 
fejlesztésére. A hazai vállalkozási szektor további jelleg-
zetessége a duális szerkezet problémája: igen nagy a 
különbség a magyar és a külföldi tulajdonú cégek között  
termelékenységében, fejlesztési lehetőségekben, adó-
morálban, ezért más-más megoldás szükséges a munka-
erőhiány, a béremelési követelmények kezelésére. A ha-
zai KKV-szektor jellemzője, hogy a vállalatok zöme már 
legalább másfél-két évtizede gazdálkodik és vidéki kör-
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zetekben sokszor rajtuk múlik a foglalkoztatás stabili-
tása. Jelenleg két nagy kihívás előtt  állnak ezek a vállal-
kozások: a generációváltás és az ipar 4.0. 

Javaslatok a kkv-k helyzetének javítása
érdekében 
1. Nem általában kell beszélni a kkv-król. A 32 ezres 

kisvállalkozói körből lehet kiválasztani azt a néhány 
ezret, amelyik növekedésre és tanulásra, folyamatos 
megújulásra képes. Az 5200 középvállalkozás fejlesz-
tése egyszerűbbnek látszik, tekintve, hogy nagyobb a 
felhalmozott  tőke- és munkapotenciál. Ezek a vállal-
kozások a nagyvállalkozásokkal karöltve valósíthat-
ják meg Magyarország digitális átalakulását, élesíthe-
tik az ipar 4.0 lehetőségeit a hatékonyság, a termelé-
kenység növeléséhez. Ez a folyamat teremtheti meg a 
többieknek, a mikro- és kisvállalkozásoknak a lehe-
tőséget a becsatlakozásra, a felzárkózásra, amikor 
már valóban tömeges lehet az ipar 4.0 hasznosítása.

2. Az adminisztráció okozta kiadások és terhek csök-
kentése érdekében mérsékelni kell a GDP 3-4 száza-
lékára tehető „business as usual” költségeket a köz-
igazgatás további elektronizálásával, amely verseny-
képesség növeléséhez elengedhetetlen.

3. Át kell tekinteni az energiaadók rendszerét.
4. Jó gyakorlat például: az állam és a vállalatok (külö-

nösen a kkv-k) kapcsolatrendszerében az Olasz or-
szágban már alkalmazott  speciális áfa-fi zetési mód-
szer. A megosztott  fi zetési modell (split-payment) 
előnye, hogy az áfafi zetési kötelezett ség első pontjá-
tól átláthatóvá teszi az adófi zetési és bevallási folya-
matot.

5. A sertéságazatban végbement és statisztikailag is ki-
mutatható fehéredés alapján meg kell vizsgálni an-
nak a lehetőségét, hogy mely termékpályák, mely 
termékek vonhatók be a kedvezményes 5%-os kulcs 
alá. 

6. Törekedni kell a turizmus-vendéglátás ágazat adózá-
sának egységesítésére, a szabályozás egyszerűsítésé-
re, átláthatóvá tételére. 

7. Az adóbevallások elektronizálásával meg kell oldani, 
hogy az elkülönített en bevallott  adókat és járuléko-
kat egy összegben és egy számlára lehessen befi zet-
ni, szétosztásukról pedig a NAV gondoskodjon.

8. Az adóhatóság inkább egy számviteli segítő legyen, 
ahogy az Nyugat-Európában már meghonosodott , 
bírságoláshoz csak a végső esetben folyamodjanak.

9. Ha a bank a garancia-ígérvény ellenére sem vállalja a 
fi nanszírozást, alapot kellene létrehozni a fi nanszíro-
zási kockázat megosztására. 

10. Az alvállalkozások biztonságát szolgálná, ha a beru-
házásoknál az alvállalkozókat széljegyen kellene fel-
tüntetni. A széljegyeket csak akkor lehetne törölni, 
ha a fővállalkozók kifi zett ék az alvállalkozóikat, és 

magát a beruházást is csak akkor vehetné át a tender 
kiírója, ha az összes széljegyen jegyzett  törlésre ke-
rülne. További – valószínűleg igen hatásos – feltétel 
lehetne, ha a használatbavételi engedély kiadását is 
az alvállalkozók kifi zetésének igazolásához kötnék.

11. Megfontolandó a váltórendszer újbóli alkalmazása. 
A skontó rendszer pedig alkalmas lehet a körbetar-
tozások felszámolására, és emellett  növelné a fi zetési 
hajlandóságot is, ha a számla befogadója előre meg-
határozott  (például 3 százalék) kedvezményt kapna 
a számla határidő előtt i kifi zetése esetén. 

12. A kezdő, illetve feltörekvő startupok segítésére város-
okban, egyes térségekben inkubátorházakat kellene 
létrehozni. A kezdeti időszakban – mondjuk 2 évig – 
ezekre a vállalkozásokra kedvezményes (félszázalé-
kos) helyi iparűzési adót kellene kivetni. A vállalko-
zások az inkubátorház elhagyását követően egy bizo-
nyos ideig (minimum 2 évig) kötelesek lennének az 
adott  térségben tevékenykedni. Ez nemcsak a térség 
gazdaságát, hanem a helyben maradást is segítené.

13. A mikro- és a kisvállalkozásokat meg kellene taníta-
ni arra, hogy milyen feltételek szükségesek az egyen-
letes minőségű és mennyiségű termékek előállításá-
hoz, szolgáltatások nyújtásához, az ütemes szállítá-
sok megvalósításához, azaz hogyan váljanak üzleti 
partnerré/beszállítóvá / exportőrré. 

14. A beszállítói probléma, a külpiacra lépés, a magas 
színvonalú követelményeknek való megfelelés keze-
lésére jó az integrátor típusú pályázatok/együtt mű-
ködések kiírása/alkalmazása, illetve olyan vállalko-
zói mentorprogramok kidolgozása, megvalósítása, 
amelyeknek része a vállalkozás/termék külpiaci 
„érett ségének” mérése. 

15. Az uniós források allokálásában és felhasználásában 
érvényesíteni kell a nyereségorientáltságot.

16. A pályázati kiírásoknál folyamatosan fi gyelni kell a 
versenyszféra vállalkozásai részesedésének növelé-
sére.

17. A pályázatokat meg kell feleltetni rendeltetésüknek: 
fi gyelemmel kell lenniük a kkv-szektor sajátosságai-
ra és a kisösszegű igényeket is be kell fogadniuk. 
Ehhez csökkenteni kell a megpályázható minimum 
össze geket.

18. A GINOP-ot mielőbb felül kellene vizsgálni a forrá-
sok jelentős mértékű átcsoportosítása (ideértve az 
ún. „visszacsorgó” forrásokat is) érdekében a mun-
katermelékenység növelését, a gépbeszerzést, a 
technológiafejlesztést (KFI) és a létszám-megtaka-
rítást ösztönző pályázatok javára.

19. A GINOP kapacitásbővítő és KFI kkv-pályázatainál 
a keretösszegeket jelentősen, többszörösükre kelle-
ne emelni.

20. A pályázatok fi nanszírozására célszerűen kombinált 
megoldást kellene alkalmazni – alacsonyabb, 20%-

KAMARAI ELEMZÉSEK
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os saját erő mellé 30%-os vissza nem térítendő tá-
mogatás és 50%-os kamatmentes hitel, hogy ezzel a 
konstrukcióval még több vállalkozás jusson pályáza-
ti forrásokhoz.

21. A helyi iparűzési adó (HIPA) rendszerét felül kell 
vizsgálni:

• az adó alapját fokozatosan közelíteni kellene a tár-
sasági adóéhoz (a bérjellegű kiadások és az amor-
tizáció fokozatos levonásával), fi gyelemmel arra, 
hogy az iparűzési adóbevétel ne változzon,

• az adóalapcsökkentési jogcímek körét bővíteni kel-
lene (például innovációtartalmat növelő fejleszté-
sek / intézkedések),

• élni kellene a kedvezményes adókulcs megállapításá-
val (például kezdő innovatív vállalkozások esetében),

• a lehetőleg teljes összegben helyben hagyott  helyi 
iparűzési adó felosztásának és felhasználásának 
módozatait is át kellene tekinteni, különös tekintet-
tel a városok vonzáskörzeteire, ahonnan a munka-
erő jó részét merítik a vállalkozások.

• a területi aránytalanságok kiküszöbölése érdeké-
ben meg kell vizsgálni, hogy milyen lehetőségek 
vannak a határ menti városokból külföldre ingázó 
dolgozóknak a helyi adózásba való bevonására.

II. HATÉKONY ÁLLAM

Helyzetelemzés és főbb problémák: Az állami intézmé-
nyekkel kapcsolatos elégedetlenség hosszabb ideje az 
egyik gyenge tényező az ország számára a nemzetközi 
versenyképességi rangsorokban. A javulás megindult, de 
a vállalkozások sokszor nem elégedett ek annak ütemé-
vel, hatókörével. Az exporton és az olcsó munkaerőn 
nyugvó magyar gazdaság az elmúlt 7-8 évben viszonylag 
jó teljesítményt nyújtott , de ez hosszabb távon már nem 
fenntartható. Magyarország csak akkor tud javítani ver-
senyképességén, ha a bel- és külpiacokon egyaránt ma-
gas hozzáadott érték- és innováció-tartalmú termékekkel 
és szolgáltatásokkal lép fel, és radikálisan mérsékli a 
gazdaság duális szerkezetét. Ez hosszabb távon csak az 
oktatás új alapokra helyezésével, fejlesztésével biztosít-
ható. Az állami kiadások GDP-ben mért aránya csökke-
nő tendenciát mutat, azonban még így is jelentősen 
meghaladja az uniós átlagot. A magyar állam működése 
a gazdasági teljesítmény 9%-t vett e igénybe 2015-ben.  
Rontja az üzleti hangulatot az is, hogy évről évre sok a 
változás a jogszabályokban, a szabályozásban. A  gaz da-
ság további fehérítését szolgálná az online pénztárgépek 
körének további bővítése, az e-számlázás kiterjesztése. 

Javaslatok
Az MKIK stratégiája szerint hatékony, egyszerű, proak-
tív, felhasználóbarát, igazságos és méltányosság gyakor-
lására képes államra van szükség, ennek érdekében az 
alábbi javaslatok kerültek megfogalmazásra.

1. A hatékonyabb állam feltétele az olyan kisebb állam, 
amely
a) proaktív, mindent a maga helyén kezel, nem akar 

mindent centralizálni, gyorsan reagál;
b) megindítja és ösztönzi a KFI rendszernek a 21. 

század kihívásaihoz igazodó átalakítását;
c) elősegíti és ösztönzi az elektronika, informatika, 

robotika által nyújtott  lehetőségek maximális ki-
használását és alkalmazását;

d) folyamatosan csökkenti a bürokráciát visszaszo-
rítja a korrupciót, a feketegazdaságot;

e) beavatkozását a lehető legkisebbre, de legalább 
még elfogadható mértékűre mérsékeli;

f) elősegíti a versenyképesség javulását, intézkedése-
ket tesz a különböző nemzetközi rangsorok kiala-
kításánál fi gyelembe vett  pozíciók javítására; 

g) összehangolja a különböző tervek, stratégiák stb. 
tartalmát;

h) gondoskodik arról, hogy
• általánossá váljék az e-kormányzás,
• a különböző hatóságok digitálisan, hatékonyan, 

vállalkozás/ügyfélbarátan működjenek,
• az egyes hatóságok összehangolják e-ügyintézési 

felületeiket, 
• tovább bővüljön az online pénztárgépek műkö-

désének hatóköre,
• az e-számlázás kiterjedjen az ingatlan bérbeadás-

ra, gépkocsibérlésre és az egyéb sharing eco-
nomy megoldásokra stb.;

i) kompetenciaalapú és kompetitív rendszert alkal-
maz a köztisztviselők értékeléséhez, előre jutásá-
nak és bérezésének elbírálásához,

j) gazdasági szerepvállalásának csökkentéséhez a gaz-
dasággal összefüggő közfeladatok egy részét átad-
ja, hogy a gazdálkodó szervezetek köztestületi for-
mában, önigazgatás útján lássák el azokat. A szak-
képzés terén már számos közfeladatot látnak el a 
köztestületi kamarák, a következő lépés a céginfor-
mációs rendszer kezelése és működtetése lehet.

2. Az állam a termelékenységnövelés érdekében
a) segítse elő a fi nanszírozási források széles körű 

hozzáférhetőségét és hatékony felhasználását,
b) a szabályozási környezetet a gazdasági szükségle-

tek fi gyelembevételével fejlessze tovább,
c) tegye meg az innováció és hatékonyság növelésé-

hez szükséges intézkedéseket, beleértve a struktu-
rális munkaerő-hiány kezelését,

d) ösztönözze a digitalizációhoz kapcsolódó beruhá-
zások növekedését,

e) akadályozza meg a vidéki városok, térségek leépü-
lését.

A vidéki városok „megmentése”: A Stratégia 4. mellék-
lete a vidéki városokra tartalmaz rövid versenyképességi 
átt ekintést és javaslatokat, kiemelt területek:
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1. A digitális iparágakban nagy vidéki csomópontok 
kialakításával az ország gazdasági felzárkózását is elő 
lehetne mozdítani. Ez a modern városok program 
második köre lehetne azzal, hogy szigorúan csak 
gazdaságfejlesztésre lehetne fordítani a rendelkezés-
re bocsátott  forrásokat.

2. A közép- és nagyvárosokra új lakástámogatási-ott -
hontartási rendszert kell elindítani, célzott  költség-
vetési forrásokkal.

3. Az oktatási rendszer megerősítése, fejlesztése növeli a 
település megtartó erejét. Kiemelkedően fontos a fel-
sőoktatási intézmények megerősítése a közép/nagy-
városok egyetemi hallgatói létszámának emelésével. 

4. Meg kell erősíteni a vidéki kkv-kat, a kamarák közre-
működésével fel kell térképezni a fejlődésre képes 
cégeket.

5. A modern városok program keretében a megyei jogú 
városokba befektetőket kell irányítani, vagy hazai 
iparosítást kell végrehajtani. 

III. VERSENYKÉPESSÉG ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI: 
INNOVÁCIÓ, DIGITALIZÁCIÓ, ROBOTIZÁCIÓ

Helyzetelemzés és főbb problémák: A következő né-
hány év meghatározó versenyképességi kérdése, hogy 
sikerül-e azt az ellentmondást feloldani, amely a hazai 
kkv-k jelentős gazdasági súlya és gyenge innovációs ak-
tivitása között  feszül. A multinacionális nagyvállalatok 
szerepe nagyon jelentős a magyarországi kutatás-fej-
lesztésben és innovációban, ugyanakkor a magyarorszá-
gi leányvállalatoknak az anyavállalatok K+F-re vonatko-
zó stratégiai döntéseire viszonylag csekély hatásuk van 
és aránylag kevés a K+F-re alapozó, illetve a helyi gazda-
sággal integrált külföldi működő-tőke beruházás is. 
Megoldásra vár a vállalkozások inno vá ció me nedzs-
mentre való hatékony felkészítése, (különösen a kocká-
zatkezelés területén), az automatizáció/robotizáció 
ösztönzése. Ezzel párhuzamosan fel kell készülni arra, 
hogy az a hazai munkahelyek 55%-át veszélyeztetheti. 
Magyarország digitális átalakulása nem valósulhat meg 
a kkv-k fejlesztése, a nemzetközi versenyképesség növe-
lése nélkül, aminek előfeltétele az ipar 4.0 lehetőségei-
nek kiaknázása. A hazai kkv-k versenyképessége az ága-
zati értékláncok fejlesztésével fog igazán növekedni. Az 
ipar 4.0 lehetőségeinek kiaknázásához jól képzett  krea-
tív mérnökökre van szükség, fontos lenne ennek érde-
kében a diákok minél nagyobb szakmai tapasztalatszer-
zésének ösztönzése duális képzéssel a vállalatoknál. 
Növelni kell a vállalatoknál tevékenykedő KFI munka-
erő számát a hazai innovációs rendszer abszorpciós ké-
pességének fejlesztéséhez. Magyarország nem működ-
het továbbra is összeszerelő üzemmódban, ezért fel kell 
hagyni a korábbi már elavulóban lévő szemlélett el és 
politikai-gazdasági megoldásokkal, az ipar 4.0 új közpo-
litikai megközelítéseket igényel.

Javaslatok
1. Az ipar 4.0 eredményeit hasznosító gazdaságban 

komplex megközelítést kell alkalmazni, mivel a meg-
oldandó műszaki és technológiai problémák köre 
túlnyúlik egy-egy szakmai területen.

2. Erőteljes technológia-intenzív fejlesztésekre van 
szük  ség (innovatív OEM /Original Equipment Ma-
nu  facturer/ vállalkozások „kinevelése” /pl. buszgyár-
tás, infor matika, hadiipar stb./ a hozzá kapcsolódó 
beszállítókkal, FIEK /felsőoktatási és ipari együtt -
működési központok/ projektekkel és közösségi 
megrendelésekkel).

3. Az „Universitas” szellemében egyetemen belül a sza-
kok között  és az egyetemek között  szoros együtt mű-
ködésben komplex projektek közös megvalósítását 
kell előirányozni.

4. Főbb szakma-területenként ún. kiválósági központo-
kat kell létrehozni, és azokat kedvezményezően kell 
szabályozni. Ezen központok feladata megtervezni és 
korszerű technológiák alkalmazásával legyártani az 
együtt működés keretében létrejövő K+F eredmé-
nyek hasznosítását jelentő termékeket. Szükséges a 
műszaki-informatikai fejlesztések „szabványosnak” 
tekinthető egységes platformjának kialakítása, hogy 
a szétaprózott  fejlesztéseket, azok módszertanát egy-
séges mederbe lehessen terelni.
• A meglévő innovatív kezdeményezések, kitörési 

pontok becsatornázása, intézményesített  kiszolgá-
lása és hasznosítása.

• Az importált termékek felmérése, az igények integ-
rálása, hogy aztán minimális mértékű fejlesztéssel 
könnyen el lehessen érni a világpiaci árat és minő-
séget.

5. Innovációbarát társadalmi és gazdasági környezetet 
kell kialakítani, amelynek része a magvető tőke in-
tézményesítése, az ipari kutatóintézet hálózat újjáé-
lesztése, a nemzeti innovációs rendszer hatékonnyá 
tétele, az innováció-támogatási jó gyakorlatok ho-
nosítása. A társasági adózást beruházásösztönzővé 
kell tenni (KFI beruházások azonnali elszámolható-
sága, az értékcsökkenés elszámolásának egyszerűsí-
tése).

6. Meg kell akadályozni a vidéki városok leépülését, és 
kapcsolódni kell a modern városok programjához. 
A városokban/vonzáskörzetükben kellene ösztönöz-
ni az innovációs tevékenységet, követni az inkubátor-
házak jó gyakorlatát, elősegítve a startupok helyben 
maradását és fejlődését.

7. Szükséges az „ötlett ől a piacig” folyamat időtartamá-
nak lerövidítése-. Biztosítani kell a fejlesztési folya-
mat folyamatos fi nanszírozását.
Az egyetemi és az egyéb kutatóhelyek tevékenységét 
minél több kkv-val meg kell ismertetni, közelebb kell 
vinni hozzájuk.

KAMARAI ELEMZÉSEK
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8.  Meg kell teremteni az ingyenes innovációvédelem 
feltételeit, hogy már a K+F korai szakaszában segít-
séget lehessen nyújtani a fejlesztőknek. A szabada-
lom fenntartására fi zetett  díjakat mérsékelni kell 
(jelenleg az EU átlag háromszorosát fi zetik a magyar 
kkv-k).

9.  A dinamikus fejlődés előtt  álló a termék-, technoló-
gia- és szolgáltatás-innováló és nagy növekedéské-
pességű vállalkozások számára meg kell teremteni a 
tőkebevonás és fi nanszírozás lehetőségeit (kockáza-
ti tőke, majd tőzsde).

10. A kutatási eredmények megvalósítására létrehozott  
spin-off  és startup cégek számára biztosítani kell 
technológiai inkubátorokat, magvető és kockázati 
tőkét, széleskörű pályázati lehetőségeket, nagy ta-
pasztalatú innovációs brókereket kell közreműköd-
tetni.

11. A hazai feltalálókkal foglalkozó intézményes keretek 
kialakítására is szükség van, megfelelő szakemberek-
kel és a működéshez szükséges forrás biztosításával 
(kapcsolatt artása feltalálókkal, a potenciális haszno-
sítók felkutatása, szabadalmaztatással kapcsolatos 
feladatok előkészítése).

12. A jelenleg használt defi níciókban a fejlesztésnek ki-
terjesztett  értelmezést kell adni, mivel jelenleg az túl 
szűk, így sok olyan projektet kizárnak. Ez elsősor-
ban a kkv-szektor számára jelent problémát, hiszen a 
kkv-tól elvárható innováció jórészt a fejlesztés terü-
letén jelentkezik.

13. Vissza kell állítani azt a korábbi gyakorlatot, amely 
szerint a költségvetés az Innovációs Alapot köteles 
annyival kiegészíteni, mint amennyit a vállalatok 
befi zett ek.

14. A szabadalommal rendelkező feltalálók támogatásra 
szorulnak, például a szabadalmi bejelentésekre nyúj-
tott  állami támogatással, a szabadalomból származó 
jövedelmekre adókedvezmény biztosításával.

15. Meg kell találni a lehetőséget a hazai találmányok 
hasznosításának adókedvezményekkel való támoga-
tására. 

16. Az innovatív ötletek megvalósításához, egy-egy 
termék piaci bevezetéséhez a pénzügyi kockázato-
kat alapszerűen működtetett , folyamatosan igényel-
hető kis összegű támogatások biztosításával kellene 
kezelni (pl. 200 E Ft – 10 millió Ft), vagy a Széchenyi 
kártya egyik konstrukciójaként.

17. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál „műkö-
dő” minősítési (innováció) rendszer újragondolásá-
ra, „modernizálására” lenne szükség.
A kkv-szektor rendre kimarad a minősítésből, mivel 
a jelenlegi rendszer szerint az számít fejlesztésnek, 
amelynek a vége egy szabadalmaztatás. Azonban a 
kkv-k jelentős részénél nincs elegendő forrás arra, 
hogy egy szabadalmi folyamatot végig vigyenek, vi-

szont az ötletük, fejlesztési elképzelésük megfelelné-
nek az innováció fogalmának. 

18. KFI beruházást végrehajtó kkv-k részére lehetővé 
kell tenni a szociális hozzájárulási adó (feltételes) 
csökkentését, amikor a csökkenés a beruházás meg-
valósításával realizálódik.

19. Az egyetemi kutatások teljesítményértékelési rend-
szerének változtatást igényelnek – a publikációk 
száma mellett  a tényleges hasznosítás javára kell 
módosítani.

20. Az innovációs járulékot általános érvénnyel kell 
visszaállítani. Az innovációs törvényt úgy kell mó-
dosítani, hogy az akkreditált szervezetektől megren-
delt kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység 
költsége elszámolható legyen az innovációs járulék 
terhére.

21. Vissza kell állítani azt a korábbi gyakorlatot, amely 
szerint a költségvetés az innovációs alapot köteles 
annyival kiegészíteni, mint amennyit a vállalatok 
befi zett ek.

22. Elő kell írni, hogy az innovációs járulék terhére fi -
nanszírozott  kutatás-fejlesztési tevékenység végzésé-
vel kizárólag akkreditációval rendelkező szervezet 
bízható meg. A megbízót hasznosítási joghoz kelle-
ne jutt atni a fi nanszírozásért cserében.
A kutatóhelyek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatalnál akkreditálhatnának, így az 
akkreditált szervezetek projektjei nyomon követhe-
tők lennének, aktualizált nyilvántartásban szerepel-
nének, le lehetne kérdezni őket és a projekteket is.
Ehhez egy olyan felületre lenne szükség, amelyen az 
egyes akkreditált kutatóhelyek bejelenthetik kutatá-
si projektjeik jellemző paramétereit. A bejelentett  
projektek a későbbiekben alapul szolgálhatnának az 
ágazati stratégiai döntésekhez is, hiszen a vállalati 
igények alapján megfogalmazott  kutatási projektek 
jó eséllyel jelölik ki a fontosnak ítélt fejlesztési irá-
nyokat.
A megfelelő projektnyilvántartással egy felületen 
megoldódhatna a K+F tevékenység dokumentálása 
is, mintegy kutatási naplóban. A projektek nyilván-
tartásának másik fontos szerepe a párhuzamosságok 
felismerése, kiszűrése a rendszeren belül, illetve a 
hasonló témakörben dolgozó kutatócsoportok 
együtt  működésének elősegítése.

23. Olyan eszközökre van szükség, amelyek segítenek 
a megfelelően képzett  munkaerő alkalmazásában, 
és/vagy hozzásegítik a kkv-t ahhoz, hogy fejlesztési 
szolgáltatásokat az akadémiai szektortól vegyen 
igénybe. Támogatni kell a fi atal fejlesztők alkalma-
zását a kkv-knál (például a szakma szerinti átlagbér 
fele támogatás lehetne 2-3 éven át). Non-profi t 
kutatóhelyeknél beváltható vouchereket kellene 
biztosítani az inno váló kkv-k számára, elszámolta-
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tás mellett  rulirozó rendszerben – így nagyobb 
lenne a biztonság és a tervezhetőség a fejlesztő 
munkában.

24. A beszállítók számára a világszínvonalú anyagtudo-
mányi, technológiai stb. kompetenciák megszerzé-
séhez jó eszköz lehet az integrátor típusú pályázatok 
bevezetése. Lényege az, hogy bár a támogatást a 
kkv-k kapják (a nagyvállalat csak legfeljebb 10% ke-
zelési költséget /management overhead / számíthat 
fel), de ahhoz csak az integrátor vállalat ellenjegyzé-
sével juthatnak hozzá. 

25. A digitalizációra, robotizációra felkészülést meg kell 
gyorsítani, ehhez átfogó intézkedés-csomag kidol-
gozására és elindítására lenne szükség. A szükséges-
nek tartott  intézkedések (részletesen az 1. sz. mel-
lékletben): 

• a digitális ökoszisztéma horizontális humán (állam-
polgárok digitális készségei, köznevelés) és infra-
strukturális (szélessáv, 5G hálózatok) feltételeinek 
fejlesztése; 

• ágazati digitális stratégiák, fejlesztési programok 
kidolgozása, végrehajtása;

• a vállalati digitális programok feltételeinek javítása, 
fi nanszírozási kereteik megemelése, új üzleti IKT 
hitelprogram kidolgozása; 

• állami digitális fejlesztési hitelgarancia program 
elindítása; 

• digitális gazdaság programok elindítása a KMR-
ben is; 

• az új digitális technológiák (pl. internet-of-things, 
blockchain, big data) és üzleti modellek fejlesztésé-
nek és átvételének ösztönzése; 

• automatizációs, lean, ipar 4.0, big data és IoT fej-
lesztések további támogatása a vállalkozásoknál;

• a Modern Vállalkozások Program (MVP) folytatása 
és kiterjesztése. Ezen belül az MVP egyes elemeit 
célszerű magasabb szintű gazdaságfejlesztések meg-
valósításához rendelni például a GINOP keretében 
a vállalati digitális pályázatokon kedvezményt jelen-
tő DFV minősítés a közbeszerzési pályázatokon is 
jelentsen előnyt; 

• a mikrovállalkozások bevonása a digitalizációba 
célzott  átfogó programmal;

• vállalati digitalizációs elméleti és gyakorlati ismere-
tek bevezetése a szakképzésben, a felnőtt képzésben 
és a felsőoktatásban;

• kkv alkalmazott ak tömeges digitális képzése köz-
ponti program keretében;

• távmunka alkalmazásának ösztönzése;
• közadatok hasznosításának támogatása a vállalko-

zásoknál;
• vállalkozói portál fejlesztése;
• a vállalkozásokat érintő állami digitális szolgáltatá-

sok kibővítése.

26. Forgatókönyveket kellene kidolgozni arra, hogy 
milyen feltételeket kell biztosítani ahhoz, hogy a 
robotizációra épülő gyártást a külföldi irányítású 
cégek ne telepítsék át vagy vissza hazájukba. 

Kedvező üzleti helyzet, továbbra is 
optimista várakozások

AZ MKIK GVI 2018. OKTÓBERI VÁLLALATI 
KONJUNKTÚRAFELVÉTELÉNEK EREDMÉNYEI

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan 
nonprofi t kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott  
közgazdasági kutatásokat folytat. Célja, hogy elméleti-
leg és empirikusan megalapozott  ismereteket és elemzé-
seket nyújtson a magyar gazdaság és a magyar vállalko-
zások helyzetét és kilátásait befolyásoló gazdasági és 
társadalmi folyamatokról.

1. Mintavétel és adatok
2018 októberében negyvenkett edik alkalommal került 
sor az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet 
(MKIK GVI) vállalati konjunktúravizsgálatára, amely 
több, mint 14500 cég megkeresésével készül minden 
évben áprilisban és októberben, a területi kamarák köz-
reműködésével. Magyarországon ez a legtöbb céget fel-
mérő vállalati konjunktúravizsgálat, mely része az 
Eurochambres európai konjunktúravizsgálatának.

Ez év októberében a megkeresett  vállalkozások kö-
zül 2830 cégnél töltött ék ki kérdőívünket – vizsgálatunk 
ennyi vállalatvezető válaszain alapul.

A válaszadók 61 százaléka foglalkoztatott  kevesebb, 
mint 10 főt, 16 százalékuknál a létszám 10 és 49 fő közé, 
15 százalékuknál 50 és 249 fő közé esett , és a cégek 8 
százalékánál haladta meg a 249 főt.

Az iparban tevékenykedett  a válaszadó cégek 20 szá-
zaléka, az építőiparban 14 százalékuk, a kereskedelem-
ben 17 százalékuk, és az ezen kívüli szolgáltató szekto-
rokban 48 százalékuk.

Az adatfelvétel eredményeit súlyoztuk a területi ösz-
szetétel és a cég GDP-hez való becsült hozzájárulása 
alapján. A két súlyozási szempontot egyszerre érvénye-
sített ük. Az utóbbiban a létszám szerint képzett  egyes 
cégcsoportoknak a GDP-hez való becsült hozzájárulása 
alapján képzett  súlyokkal számoltunk.

Mindemellett  2013 októberétől kezdve azokra az 
évekre vonatkozóan, amelyek esetében elérhetőek a 
létszámkategóriákat illető referenciaadatok, az adott  
évnek megfelelő megoszlások szerint végezzük el a sú-
lyozást, míg azon évek esetében, amelyeket tekintve 
nincsenek meg ezen információk, a hozzá legközelebb 
eső év adatait használjuk fel a súlyozáskor.
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1.1. ábra: A GVI Konjunktúravizsgálatában megkérdezett cégek száma

         Forrás: GVI 2018

 2. Gazdasági környezet
Németország gazdasági teljesítménye jelentős hatással van a magyar cégek üzleti klímájára. A müncheni Ifo intézet 
előrejelzései szerint a német GDP növekedési üteme 1,9% lesz 2019-ben, az euróövezeté pedig 1,8%. 2020-ban 
Németország esetében 1,8, az euróövezet esetében pedig 1,6%-os növekedési ütemet várnak.

A magyar gazdaság válságból való kilábalásának adatai arra mutatnak, hogy Magyarországon a GDP sokkal ké-
sőbb érte el a válság előtt i szintet, mint Szlovákia, Csehország, Románia, illetve Németország esetében. Miközben 
2018. II. negyedévében Magyarországon a GDP csupán 14%-kal magasabb szinten állt a válság előtt i (2008. I. ne-
gyedév) helyzethez képest, addig Lengyelországban ez az adat 39%, Szlovákiában 27%, Romániában pedig 23%. 
Ezen időszak alatt  a lengyel, a szlovák, a román és a cseh GDP növekedési üteme is magasabb volt a magyarénál.

2.1. ábra: Hol tartunk a válságban? A GDP változása a válság kezdete óta eltelt negyedévekben (2008 q1 – 2018 q2)

 

A magyar gazdaság a válságból csak lassan tudott  kilábalni: a német gazdaság már 2011 első negyedévében elérte a 
válság előtt i szintet, míg ez a magyar gazdaságnak csak 2014 harmadik negyedévében sikerült. Biztató jel, hogy a 
magyar és a német gazdaság növekedési üteme között i különbség 2016 első negyedéve és 2017 negyedik negyed-
éve között  megszűnt, a 2018-as adatok alapján pedig jelenleg a magyar gazdaság növekedési üteme egyre nagyobb 
mértékben megelőzi a német gazdaságét.
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2.2. ábra: Hol tart Németország és Magyarország a válságban? 2008–2018

 

  
  Forrás: GVI 2018
  Megjegyzés: a grafi konok a GDP növekedés kumulált értékeit mutatják a 2008 első negyedévi értékhez képest.

3. Eredmények
3.1. GVI Konjunktúramutató és Bizonytalansági mutató
A GVI Konjunktúramutató az áprilisi +53 pontról +55 pontra nőtt . Ez az érték az adatfelvétel kezdete, 
1998 óta a legmagasabb. A Bizonytalansági mutató értéke két pontt al csökkent, így 37 ponton áll. Ez 
utóbbi arra utal, hogy a korábbiakhoz képest egyöntetűbbé vált a vállalkozások helyzetértékelése.

3.1. ábra: A GVI Konjunktúramutató alakulása

 

3.2. ábra: A GVI Bizonytalansági mutató alakulása

Forrás: GVI 2018
Megjegyzés: Az ábrán látható érték a Konjunktúramutató szórása (számításának módszerét a Melléklet tartalmazza).
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A Konjunktúramutató értéke az építőipari (+65 pont) vállalkozások esetében a legmagasabb, az ipari cégek 
esetében 61 ponton, a kereskedelmiek körében 60 ponton, míg az egyéb gazdasági szolgáltatások esetében csupán 
40 ponton áll. Jelentős elmozdulás az előző félévhez képest az építőiparban, illetve a kereskedelemben tevékenyke-
dő vállalkozások esetében következett  be, ahol 10 pontt al nőtt  a mutató értéke áprilishoz képest.

3.3. ábra: A GVI Konjunktúramutató gazdasági ág szerint

Forrás: GVI 2018
Megjegyzés: Az ábrán látható értékek százas skálára vetített egyenlegmutatók. Az egyenlegmutató minden esetben a po-
zitív és a negatív helyzetértékelés adó vállalatok arányának különbsége. Így a mutató –100 és +100 közötti értékeket ve-
het fel. –100-at akkor, ha minden cég negatívan és +100-at akkor, ha minden cég pozitívan ítéli meg a helyzetét.

A cégeket tulajdonszerkezetük alapján vizsgálva azt láthatjuk, hogy a Konjunktúramutató értéke a döntően 
külföldi tulajdonban (+62 pont) álló vállalkozások esetében a legmagasabb, hozzájuk képest jelentősen elmarad-
nak a tisztán hazai tulajdonban (+53 pont) álló cégek, különösen pedig a részben külföldi tulajdonúak (+48 
pont). Az előző félévhez képest a részben külföldi tulajdonú cégek esetében 6 pontt al tovább csökkent a mutató 
értéke. Áprilishoz viszonyítva a döntően külföldi tulajdonú vállalkozások esetén szintén csökkent a Kon junk-
túramutató értéke 4 pontt al, a tisztán hazai tulajdonban lévő vállalatok körében viszont 5 pontos növekedés ta-
pasztalható.

3.4. ábra: A GVI Konjunktúramutató tulajdonszerkezet szerint

 
Forrás: GVI 2018
Megjegyzés: Az ábrán látható értékek százas skálára vetített egyenlegmutatók. Az egyenlegmutató minden esetben a po-
zitív és a negatív helyzetértékelés adó vállalatok arányának különbsége. Így a mutató –100 és +100 közötti értékeket ve-
het fel. –100-at akkor, ha minden cég negatívan és +100-at akkor, ha minden cég pozitívan ítéli meg a helyzetét.
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Exportt evékenység szerint azt láthatjuk, hogy a döntően exportáló cégek között  a legmagasabb a Kon junk tú-
ramutató értéke (+59 pont), a részben exportálók esetében +55 pont, míg a nem exportálók körében +53 pont. 
Miközben a nem exportáló cégek kategóriájában 6 pontt al nőtt , a részben exportáló cégek esetében pedig stagnált 
a mutató értéke, addig a döntően exportáló vállalkozások között  5 pontt al csökkent az előző félévhez képest.

A cégméret szerinti elemzés azt mutatja, hogy a nagyobb vállalatok várakozásai kedvezőbbek: míg a 
Konjunktúramutató értéke a 9 főnél kisebb vállalatok körében +35 pont, addig a 10–49 fős kategóriában +54 pont, 
az 50–249 fős csoportban, illetve a legnagyobb, 250 főnél nagyobb létszámmal működő cégek esetében pedig egy-
aránt +60 pont. Jelentős elmozdulás az előző félévhez képest a 9 fő alatt i kategóriában történt, ahol 9 pontt al nőtt  a 
mutató értéke áprilishoz képest.

A kedvező üzleti klímát tehát leginkább a döntően külföldi tulajdonban lévő, a döntően exportáló, az 50 főnél 
nagyobb méretű, valamint az iparban működő cégek jelzik – e cégek üzleti várakozásai a legkedvezőbbek.

3.2. Üzleti helyzet és várakozások
A 2018. októberi adatok szerint a vállalatok véleménye a jelenlegi és jövőbeli üzleti helyzetükről nagyon kedvező. 
Mind a jelenlegi üzleti helyzet (50 pont), mind a várakozások esetében (43 pont) a kutatás történetének legmaga-
sabb értékét tapasztaltuk, bár a mutatók emelkedése az áprilisi adatokhoz viszonyítva minimális, 1–1 pontos.

3.5. ábra: Jelenlegi és jövőbeli üzleti helyzet megítélésének változása

 

Forrás: GVI 2018

A válaszadó cégek átlagos kapacitáskihasználtsága 86%-os, ami 1 százalékpontt al magasabb az áprilisban tapasz-
talt értéknél. Gazdasági ágak szerint a kapacitáskihasználtság tekintetében az építőipari (89%) és az ipari (88%) 
cégek emelkednek ki, kis mértékben elmaradnak a kereskedelem (86%), és az egyéb gazdasági szolgáltatások (83%) 
területén tevékenykedő vállalkozások. Exportt evékenység szerint a kapacitáskihasználtság a döntően exportáló 
cégeknél a legmagasabb (89%). A tulajdonszerkezet mentén a döntően és a részben külföldi (89–89%) tulajdonban 
lévő cégek körében magasabb a mutató értéke, mint a tisztán hazai tulajdonban lévők esetében (85%). Létszám 
szerint azt láthatjuk, hogy a cégmérett el nő a kapacitáskihasználtság: a legfeljebb 9 fős cégek esetében 75%, a 10–49 
fő között iek esetében 84%, az 50–249 fő között iek esetében 89%, míg a legnagyobb (250 fő és felett e) vállalkozások 
esetében 91% a mutató értéke.

A vállalatok jelenlegi üzleti helyzetüket 1 pontt al pozitívabban jellemezték a tavaszi eredményekhez képest, az 
egyenlegmutató így 50 pontra emelkedett . A mutató értéke továbbra is az ipari cégek esetében a legmagasabb: 61 
pont, míg a legalacsonyabb az egyéb gazdasági szolgáltatások területén tevékenykedő cégek (35 pont) esetében. A 
legnagyobb elmozdulás az építőipari vállalkozások esetében történt: 8 pontt al javult az üzleti helyzetük megítélése. 
Ezzel szemben az egyéb gazdasági szolgáltatások területén 5 pontt al csökkent a jelenlegi üzleti helyzet megítélésé-
nek mutatója.

Továbbra is látszik a külpiacokon való jelenlét és a külföldi tőke pozitív hatása a vállalatok helyzetére: a döntően 
exportáló, illetve a túlnyomórészt külföldi kézben lévő cégek egyenlegmutatói magasabbak (rendre 65, illetve 71 
pont), mint a kizárólag belföldre termelő, illetve belföldi tulajdonú vállalatoké (rendre 42, illetve 44 pont). 
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Exportt evékenység szerint az előző félévhez képest egyik kategória estében sem történt számott evő változás az üz-
leti helyzet tekintetében. A tulajdonosi szerkezet szerint a részben külföldi tulajdonban lévő cégek esetében jelen-
tősen (10 pontt al), a döntően külföldi tulajdonú cégek körében pedig 4 pontt al csökkent, míg a tisztán hazai tulaj-
donú cégek esetében kisebb mértékben (3 pontt al) emelkedett  a mutató értéke.

A cégnagyság szerint komoly eltérések tapasztalhatóak az egyenlegmutatót illetően, ugyanis míg a legfeljebb 9 
fős vállalkozások rendkívül alacsony, 18 pontos értékkel jellemezhetőek, addig a 10–49 fős vállalatok körében 52 
pontot, az 50–249 fős cégeket tekintve 62 pontot, a 250 fő fölött i nagyvállalatok esetében pedig 59 pontot mutat 
az indikátor. Jelentős változás a 10–49 fős vállalkozásoknál következett  be, amelyek esetében 12 pontt al javult az 
üzleti helyzet megítélése a tavaszi szinthez képest. A 250 fő fölött i nagyvállalatok esetében viszont 5 pontt al csök-
kent a mutató értéke 2018 áprilisához viszonyítva.

A jelenlegi üzleti helyzet értékelése arra mutat, hogy ezt a döntően külföldi tulajdonban lévő, exportáló, nagy-
méretű iparvállalatok „húzzák fel”, feltehetően azok, amelyek Németországba exportálnak. Világosan látszik tehát a 
német gazdaságban tapasztalható pozitív tendenciák hatása a magyar gazdaságra.

Az üzleti várakozások mutatója a gazdasági ágakat tekintve szintén az ipari vállalatok körében érte el a legmaga-
sabb értéket (55 pont), a többi ágazatra kevésbé optimista várakozások jellemzőek (építőipar: 48 pont, kereskede-
lem: 43 pont, egyéb gazdasági szolgáltatás: 25 pont). Az üzleti helyzett el kapcsolatban a döntően külföldi tulajdon-
ban lévő (60 pont), illetve az exportorientált cégek (szintén 60 pont) fogalmazták meg a legpozitívabb várakozáso-
kat. Az előző félévhez képest az exportt evékenység, illetve a tulajdonszerkezet szerint nem történt lényeges változás 
az üzleti várakozások szempontjából. Az egyenlegmutató értéke a 10 főnél kisebb létszámmal jellemezhető vállala-
ti körben 15 pont, a 10–49 fős cégek körében 41 pont, az 50–249 fősek esetében 54 pont, a 250 fősnél nagyobbak 
körében pedig 52 pont. A legnagyobb növekedés a 10–49 fős kategóriában történt, ahol 7 pontos javulás követke-
zett  be 2018 áprilisához képest.

 
3.3. Munkaerőkereslet
A vállalkozások a következő fél évben a munkaerőkereslet enyhe csökkenésére számítanak: az egyenlegmutató 
+17,5 ponton áll, vagyis 2 pontt al alacsonyabb 2018 áprilisához viszonyítva. A mutató értéke ugyanakkor 2015 
áprilisa óta folyamatosan kiemelkedően magas a korábbi eredményekhez képest.

3.6. ábra: Várható munkaerőkereslet

 
Forrás: GVI 2018
Megjegyzés: Az ábrán látható értékek százas skálára vetített egyenlegmutatók. Az egyenlegmutató minden esetben a po-
zitív és a negatív helyzetértékelést adó vállalatok arányának különbsége. Így a mutató –100 és +100 közötti értékeket 
vehet fel. –100-at akkor, ha minden cég negatívan és +100-at akkor, ha minden cég pozitívan ítéli meg a helyzetét.

Gazdasági ágak szerint vizsgálva az adatokat az ipari cégek között  23 ponton, az építőipari cégek körében 18 
pon ton, a kereskedelmi vállalatok kategóriájában 17 ponton, az egyéb gazdasági szolgáltatást végző vállalkozások 
esetében pedig 10 ponton áll a várható munkaerőkereslet almutatója. A tulajdonszerkezet szerint a döntően külföl-
di tulajdonban álló vállalatok körében számíthatunk a leginkább a munkaerőkereslet növekedésére (körükben 21 
pontos értéket vett  fel a mutató), a részben külföldi tulajdonban lévő vállalkozások esetében 20 pont, a tisztán hazai 
kézben lévő cégek esetében 16 pont a mutató értéke. A vállalatokat exportt evékenységük szerint vizsgálva elmond-
ható, hogy a külföldön értékesítő cégek körében nagyobb munkaerőkereslet várható (döntően exportáló vállalatok: 
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24 pont, részben exportáló vállalatok: 20 pont), mint a kizárólag belpiacra termelők esetében (13 pont). Létszám-
kategória szerint azt láthatjuk, hogy a várható munkaerőkereslet a 9 fő alatt i cégek (7 pont) esetében jelentősen 
elmarad a másik három kategóriához (17–22 pont) képest.

4. Az alkalmazott  mutatók definíciói
4.1. A GVI Konjunktúramutató számítása
2013 októberétől kezdve a korábbi konjunktúramutatóhoz képest egy új, a GDP szezonálisan és naptári hatással 
kiigazított , kiegyensúlyozott  volumenindexének alakulását jobban követő kompozit indikátort állítunk össze az 
üzleti helyzet elemi mutatói alapján. Az új konjunktúramutató a következőképpen került kiszámításra:

KMi = 0,391821207*UHVXi +0,370316704*MSVXi +0,010900732*BGVXi +0,226961357*BEVXi. (1)

ahol KMi: GVI Konjunktúramutató elemi értéke egy i cégnél
 UHVXi = várható üzleti helyzet a következő hat hónapban
 MSVXi = megrendelések várható alakulása a következő hat hónapban
 BGVXi = gépberuházások volumenének alakulása a következő hat hónapban
 BEVXi = építési beruházások volumenének alakulása a következő hat hónapban

Az egyenlet jobb oldalán a konjunktúramutató számításánál tekintetbe vett  indikátorok szerepelnek, az i index az 
i cégnek egyes indikátorokra adott  válaszait, KMi a konjunktúramutatónak az i cégnél kapott  elemi értékét jelenti 
(i = 1…..n), ahol n a fi gyelembe vett  cégek száma. Egy kiválasztott  n elemű cégcsoportnál a konjunktúramutató 
értékét a vállalati értékek átlagaként határozzuk meg:

   (2)
      

 
A GVI Konjunktúramutató egyes elemi mutatóit az alábbi módon határoztuk meg.

4.1. táblázat: A GVI Konjunktúramutató elemi mutatói

Elemi mutató neve Kategóriák A kategória értéke

Az üzleti helyzet a következő 6 hónapban (UHVX)
Javul

Nem változik
Romlik

100
0

–100

A rendelések volumene a következő 6 hónapban várhatóan (MSVX)

Nőni fog
Azonos lesz

Csökkenni fog
Nincs

100
100

–66,1663286
–100

Gépberuházások volumene az előző évhez képest várhatóan (BGVX)

Nő
Változatlan

Csökken
Nincs

100
100

–66,1663286
–100

Építési beruházások volumene az előző évhez képest várhatóan (BEVX)

Nő
Változatlan

Csökken
Nincs

100
100

–66,1663286
–100

Az egyes részmutatók defi níciójának megfelelően elméletileg –100 ≤ KM ≤ 100 ahol –100 a legkedvezőtlenebb üzleti helyzetet 100 pedig a legkedvezőbb 
üzleti helyzetet jelenti. Természetesen KM tapasztalati értékénél előfordulhat, hogy még a legmélyebb válság esetén sem közelíti meg a –100-as értéket, 
illetve a kimagaslóan gyors ütemű fellendülés esetén sem éri el a KM +100-at. Ezért a KM tapasztalati értékeinek pontos értelmezése csak hosszabb, több 
konjunktúra ciklust tartalmazó idősor esetében lehetséges.
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4.2. A GVI Bizonytalansági Mutató (BM) számítása
A GVI BM egy n elemű cégcsoport esetében a Konjunktúramutató (KM) szórása (бn ):

A GVI BM azt mutatja, hogy mennyire egyöntetű a cégek véleménye saját konjunkturális helyzetükről. Nagy mér-
tékű eltérés (nagy szórás) arra utal, hogy a cégek ellentmondásos információk alapján, illetve egymásnak ellent-
mondó reálindikátorokat fi gyelembe véve, azaz nagyfokú bizonytalanság közepett e alakítják ki véleményüket. Ha 
egyöntetű a cégek helyzetmegítélése, akkor ez arra utal, hogy egyértelmű és könnyen értelmezhető reál-mutatókra 
alapozva tudják kialakítani véleményüket, azaz kisebb mértékű a vállalati szféra bizonytalansága.

Az MKIK GVI kutatási projektjei 2018-ban az alábbiak voltak:

• Féléves vállalati konjunktúrafelvétel – hazai vállalatok üzleti helyzete, várakozásai (évente 2 alkalommal)
• Negyedéves vállalati konjunktúrafelvétel (évente 4 alkalommal)
• Rövid távú munkaerőpiaci prognózis 2019-re
• A szakképzett  pályakezdők munkaerőpiaci pályájának követése – 2018
• Általános iskolások pályaválasztása – 2018
• A Bács-Kiskun megyei, pályaválasztás előtt  álló tanulók szakmák iránti érdeklődésének felmérése – 2018
• Megyei képzési és szolgáltatási kínálat feltárása a konvergencia-régióban
• Az ágazati készségtanácsok (ÁKT) működéséhez kapcsolódó gazdasági helyzetelemzések készítése
• 12 darab Gazdasági Havi Tájékoztató megjelentetése
• A munkaerőhiány vállalati percepciója
• A minimálbér és a garantált bérminimum emelésére adott  vállalati válaszok
• Közbeszerzési pályázatok a magyarországi cégek körében
• Beszállítói tevékenység a magyar vállalkozások körében
• A béren kívüli jutt atások alkalmazása és a munkavállalói mobilitás támogatása a magyar vállalkozások körében
• A digitalizáció infl ációra gyakorolt hatása
• A magyarországi kis- és középvállalatok üzleti helyzetének és fi nanszírozási lehetőségeinek elemzése a KA VOSZ 

Zrt. számára
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VII. fejezet

Kamarai díjak, elismerések

Mercur Díj 

Mercur Díj kitüntetésben részesült Lu Jianzhong 
–  a Silk Road Chamber of International Commerce 
(SRCIC) elnök, a magyar-kínai bilaterális kapcsolatok 
elmélyítéséért kifejtett  tevékenységéért. 

Zhangjiajieben rendezték meg a szervezet Executive 
Board ülését, az éves közgyűlést és a Selyem Út Üzleti 
csúcstalálkozót (Silk Road Business Summit), melyen 
dr. Parragh László, az MKIK elnöke és Tényiné Stark 
Mária nemzetközi igazgató vett  részt. Az Executive 
Board ülésén dr. Parragh Lászlót az SRCIC alelnökévé 
választott ák. 

 
Kamarai Díj

Kamarai díj kitüntetésben részesült
Horváth Lajos, a több mint 30 éve alapított  Elektron 
Kft . tulajdonosaként a város gazdasági életében végzett  
eredményes munkájáért, és a Soproni Kereskedelmi és 
Iparkamara kézműves tagozati elnökeként folytatott  
példaértékű tevékenységéért.

Ojtó Lajos, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 
kézműves alelnökeként, az MKIK Elnökségének tagja-
ként, valamint a szakképzés területén végzett  példaérté-
kű és eredményes munkájáért.

Prof. Dr. Bérczi István, a Magyar Felsőoktatási Akkre-
ditációs Bizott ságban, az MKIK képviseletében éveken 

át végzett  elismert szakmai eredményeiért, és a hazai 
felsőoktatás magas színvonalú képzésének kialakításá-
ért tett  áldozatos tevékenységéért.

Elnöki Aranyérem

Elnöki Aranyérem kitüntetésben 
részesült
Sziráki Szilárd, a Budamobil-Cargo Kft . ügyvezető 
igaz gatója, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara ipari alelnöke, a Bács-Kiskun megye gaz-
daságában elért eredményeiért, a Budamobil-Cargo 
Kft . 50 éves eredményes működéséért és fejleszté-
séért.

Huray Gábor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ke-
res kedelmi és Iparkamara kézműipari alelnökeként a 
KKV-k érdekében több mint 30 éven át kifejtett  ered-
ményes szakmai és közéleti tevékenységéért, valamint a 
szakképzés és a mesterképzés területén végzett  kiemel-
kedő munkájáért.

Kárpáti Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ke-
res kedelmi és Iparkamara elnökségi tagjaként a megyei 
vállalkozások érdekében kifejtett  eredményes szakmai 
tevékenységéért.

Dr. Kállai Mária, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara és a Megyei Kormányhivatal 
között  létrejött  példaértékű együtt működés kialakításá-
ban végzett  felelősségteljes munkavégzéséért.

Győriné dr. Czeglédi Márta, Jász-Nagykun-Szolnok 
megye gazdaságának fejlesztésében, különösen a Jász-
fényszaru Ipari Park kialakításában és működtetésé-
ben polgármesterként végzett  eredményes tevékeny-
ségéért.

Tatai Tamás, a Méretes Szabóság Kft . mestere, a „Ma-
gyar Kézműves Remek” pályázaton több mint öt alka-
lommal elért kiemelkedő teljesítményéért.

Lukács Eszter Mária, pedagógus a békési szűcshímzé-
seivel a „Magyar Kézműves Remek” pályázaton öt alka-
lommal elért kiemelkedő teljesítményéért.
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Kovács J. Att ila, csizmadia-cipész mester, a „Magyar 
Kézműves Remek” pályázaton öt alkalommal elért ki-
emelkedő teljesítményéért.

Gál István, a Kamintherm Kft . ügyvezető igazgatója 
sikeres vállalkozásáért, eredményes életművéért, és a 
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ren-
dezvényein, küldött gyűlésein végzett  aktív munká-
jáért.

Orvos-Tóth Endre, a karcagi Szimmetria Kft . tulajdo-
nosa a szakképzés területén a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen vég-
zett , kiemelkedő munkájáért.

Polovicsné Hajcser Katalin, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jászberényi terüle-
ti irodájának vezetője a több mint másfél évtizedes 
munkájáért, és a térségi Foglalkoztatási Paktumban ki-
emelkedően képviselt kamarai munkájáért.

Vas Ildikó, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Keres ke-
delmi és Iparkamara pénzügyi ügyintézője 12 évi példa-
értékű munkájáért.

Varga András, a BACHL Hőszigetelőanyag gyártó 
Kft . tószegi gyárának ügyvezető igazgatója a szakkép-
zés területén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ke res-
kedelmi és Iparkamarával közösen végzett , kiemelkedő 
munkájáért.

John Staines, az Eagle Ott awa Hungary Kft . vezérigaz-
gatója a szakképzés területén a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen vég-
zett , kiemelkedő munkájáért.

Kalmár Andrea, a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési 
Centrum főigazgatója a szakképzés területén végzett  
példaértékű munkájáért, és a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a mesterképzés 
területén folytatott  együtt működéséért.

Patakvölgyiné Bán Irén, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkárságvezetője 
17 évi példaértékű kamarai munkájáért.

Görcsös László, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-
res kedelmi és Iparkamara aktív tagja, az elmúlt évtize-
dekben a szakképzés területén végzett  példaértékű és 
eredményes munkájáért.

Magyar Kézműves Remek 2018

Díjazott ak ismertetése
A Magyar Kézműves Remek címet 
nyert pályázatok közül néhány mes-
termű olyan nagyszerű kivitelben 
készült, hogy még az elvárható ma-
gas minőségi színvonalat is messze 

meghaladta. Ezek a tárgyak a legkisebb technikai rész-
letekben is azt igazolták vissza, hogy a szakmájukat, 
hivatásukat felsőfokon gyakorló mesterek készített ék 
őket. A kiváló teljesítményt nyújtó alkotók elismerésé-
nek kifejezéseképpen a zsűri idén – az elmúlt évekhez 
hasonlóan – a Remekek közül is kiemelt néhány pálya-
művet.

A 2018. évi Magyar Kézműves Remek díjat nyert 
termékek közül idén 5 pályamű emelkedett  ki, ezen 
kimagasló és példaértékű teljesítményért külön is gratu-
lálunk a pályázóknak.

Bácsné Balla Gyöngyi, viseletkészítő pályamunkája 
– Szadai menyasszonyi ruha
Kifogástalan kivitelezésű, a hagyományt követő alkotás. 
A szadai menyasszonyi ruha a Galga-vidék jellegzetes 
ünnepi női öltözete. Általánosan a palóc hagyományo-
kat követi, de részleteiben a századfordulótól a II. világ-
háborúig a Szadára jellemző vonásokat tükrözi. 
Természetesen a menyasszony a házasságkötés ünne-
pén, a templomi szertartás idején és az azt követő lako-
dalom alatt  viselte, majd a nász után már más, színesebb 
viseletet öltött  magára. Örvendetes, hogy a mai fi atalok 
is szívesen viselik. 

Papp Gergely és Papp Zoltánné, sajtkészítő pálya-
munkája – Capella kecsketej termékek címmel 
Papp Gergely és Papp Zoltánné Sajtkészítő pályamun-
kája fi nom ízvilágú, igényes termékekből, sajtokból és 
gyümölcsjoghurtokból áll, amelyek csomagolása, gra-
fi kája is kiemelkedő, fi gyelemre méltó. A készítők meg 
szeretnék őrizni sajtjaik háztáji jellegét, ezért kizárólag 
saját termelésű kecsketejüket dolgozzák fel. Csak olyan 
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dolgot használnak fel termékeiknél, amire szükség van, 
kerülik az adalékok és mesterséges anyagok alkalma-
zását.

 
Steixner István, bőrdíszműves pályamunkája 
– Griff es kollekció címmel
 A bemutatott  termékcsalád egy honfoglalás kori hagyo-
mányőrző íjászathoz kapcsolódó felszerelés. A kollek-
ció darabjai: puzdra, íjtartó tegez, tarsoly, széles fegy-
veröv, deréköv. Az alkotások növényi cserzett  marha-
bőrből készültek, melyek fémszerelékekkel vannak ki-
egészítve. A darabok kidolgozása részletgazdag, aprólé-
kos, nagyobbrészt növényi ornamentikával díszített , de 
megtalálhatóak benne fi gurális ábrázolások is. Fő motí-
vuma a griff , melynek eredetije egy szkíta aranyszobor. 
Remekül elkészített , szép kidolgozású, tökéletes, egye-
dülálló, remek kivitelezésű munka. 
 

A Tűzikovács Bt. pályamunkája – Barokk kovácsolt 
kapu címmel 
A készítő, Molnár József a népművészet mestere és népi 
iparművész. 1996. óta dolgozik tűzikovácsként saját 
műhelyében fi ával együtt . Pályaműve rendkívül igé-
nyes, fi gyelemre méltó alkotás, amely öregbíti a magyar 
tűzikovács hagyományok hírnevét. Különösen bíztató, 
hogy fi a is tovább viszi ennek a ma már ritkán gyakorolt 
mesterségnek a tudományát. 
 

Kovács J. Att ila, cipészmester pályamunkája 
– Exkluzív, rámán-varrott  férfi cipők címmel 
Az igazi cipészmesterség csodálatos darabjait készített e 
el Kovács J. Att ila. Ezek a mesterművek mind alapanya-
gukban, mind kivitelezésükben rendkívüliek, olyan mű-
remekek, amelyek évtizedek múltán is élni fognak. 
Ezeknek a pályaműveknek az esetében is nagyon fontos 
és örvendetes, hogy szívesen viselik ezeket az exkluzív, 
csodás darabokat napjainkban.

 

Gratulálunk a többi pályázónak is, akik valamennyien 
csodálatos remekműveket készített ek, ezáltal idén 
„Magyar Kézműves Remek” díjban részesültek.

1. Bak Zoltán Szűrkészítő pályamunkája 
     – Rátétes szűr 
Szépen kidolgozott , a hagyományoknak megfelelő, igé-
nyes munka. Tiszta, világos színek, harmonikus hímzé-
sek rendkívüli összhangját látjuk, amely friss szemléle-
tet tükröz. 

2.  Bakó Ildikó tojásfestő, népi iparművész pálya-
munkája – Tulipánok karcolt és írott  tojásokon 
címmel 

A TULIPÁN egy ősi jelkép, melynek igen gazdag ábrá-
zolása sokféle variációban jelenik meg. Szép, kecses vo-
nalainak kialakítására a tojásdíszítésben a kézi karcolás 
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a leglátványosabb. A tojás nem szabályos alakú tárgy, 
ezért a pályázó a formájához alakított a az egyes motívu-
mokat. Kiegészítő díszítésként köthető rozmaring és 
levél rajzolatokat karcolt az alkotó. Bakó Ildikó kiváló 
szakmai tudással, jó ízléssel alkalmazta ezt a nehéz to-
jásfestő technikát. 

 
3.   Balogh Eszter üvegfestő és ólmozott  üvegablak 

készítő pályamunkája –  Kabinetkép címmel 
Ez a pályamű homlokzati dekorációként használatos 
termék, amely mind kül-és beltéren használható. A ter-
mék anyaga üveg, réz és forrasztó ón ötvözete. Az anya-
gában színezett  üvegre tradicionális festési technikával 
kerültek a motívumok, és Tiff any technikával történt az 
összeállítás. Kiválóan kivitelezett , igényesen megvalósí-
tott , szemet gyönyörködtető termék, mely napjainkban 
is díszére válik azon épületeknek, ahová az alkotó jóvol-
tából eljutott .

4.   Bánky Zsuzsanna Gyöngyfűző pályamunkája – 
„Reneszánsz Anno” stilizált háromsoros nyakék. 
Stilizált „Reneszánsz Ma” kolié + öv. Stilizált rene-
szánsz rozett ás nyakék" címmel

A pályázó népi és főúri gyöngyékszereket készít saját 
tervei alapján a jelenkor számára, amelyhez válogatott , 
nemes alapanyagokat használ. Valódi vert ékszerszerű 
megoldással, rendkívüli igényességgel készültek ezek az 
ékszerek, amelyek visszaadják az eredeti ékszerek hatá-
sát. Pályaműveit más pályázók által készített  reneszánsz 
ruhákon tekinthett ék meg a kiállításon.

5.  BEEBOR Első Magyar Mézbor Manufaktúra Kft . 
Homoki Iván méhész és borász pályamunkája – 
BeeBor – mézbor címmel 

A bor a Homoki Családi Méhészet fajtamézeit felhasznál-
va készül. A BeeBor készítése során semmilyen permete-
zett  gyümölcs vagy mesterséges adalék nem kerül felhasz-
nálásra. Az ital elegáns, tiszta, fényes, borostyán színű, 
összetett en fi nom, kissé fűszeres virágillatú. Nem csupán 
édes, hanem egy nagyon összetett , hosszan lecsengő íz-
világgal bíró bársonyos, kerek, harmonikus összhatású 

desszertbor. Finom savai a mézből fakadó édességgel 
egyensúlyt tartanak. Mind színében, mind ízében és illa-
tában rendkívül kellemes, harmonikus termék. 

6.  Bendesné Vörös Ildikó Csipkevarró pályamunkája 
– Höveji Csipke Ünnepi Asztalterítő Szett  címmel

A rábaközi fehérhímzések közül kiemelkedik a höveji 
„lyukacsos” hímzés, melyet azért hívnak így, mert a lenge 
anyagon levő lyukakat különböző mintájú kötésekkel 
töltik ki. Az ünnepi asztalterítő szett  magán viseli a höve-
ji csipkére jellemző varrástechnikák gazdagságát, köztük 
a legtöbb munkát igénylő pókozást. Jól megkomponált, 
nagyon szép, magas technikai kivitelezésű kézi munka. 

7.  Bogdán Erzsébet Hímző Népi Iparművész pálya-
munkája – Úrihímzéses terítő szalvétákkal címmel

A magyar reneszánsz és barokk hímzések közül a legjel-
lemzőbb hazai stílust képviseli az úrihímzés. Az úri-
hímzésre gazdag öltéstechnika jellemző, ezért az alkotó 
munkájában törekedett  arra, hogy minél többféle öltést 
alkalmazzon. Nagyon szép modern színvilágú termé-
kek, amelyeket a mai lakásokban is el lehet helyezni, 
örömmel lehet használni.  

8.  Czédly Mónika Textilvegyész és modelltervező, 
szerkesztő, esküvőiruha-készítő pályamunkája 
– Erzsébet királyné ruharekonstrukcíója 1854. Első 
Dísz magyarja címmel

A pályamű tökéletes rekonstrukció, a ruha megvarrását 
egy alapos, két éves kutatómunka előzte meg. Egyik 
leghitelesebb forrást az Ismeretlen mester olajfestmé-
nye jelentett e, ami Erzsébet császárnét magyar díszru-
hában ábrázolja, 1855 körül. Szinte bizonyos, hogy ez a 
ruha megegyezik a forrásokban leírt öltözékkel. Az ere-
detihez hasonló alapanyagok felhasználásával, ízléses 
díszítéssel, remek másolatát adja az eredeti öltözéknek. 

9.  Dávidné Gyarmati Zsuzsanna Szövő pályamun-
kája – Erdélyi festékes táskák címmel

A táskacsaládot hat különböző mintájú táska alkotja. Az 
eltérő nagyság és forma más-más használati célra teszi 
alkalmassá a szőtt eseket. A táskák saját tervezésűek, kö-
vetik az eredeti festékesek szabályait. Amiben eltérnek, 
az a funkció átalakulása, a felhasznált színek palett ájának 
kibővítése, amivel alkalmazkodtak modern élet használa-
ti termékeihez. A mai igényeknek tökéletesen megfelelő, 
hiteles motívumokkal készült, elegáns színvilágú táskák. 

10.  Debreczeni Sándor Késes Népi Iparművész pá lya-
munkája – Exkluzív kések – vadászkések címmel

Professzionális kivitelű, mesteri vadászkések, funk-
cionálisan tökéletesek és kézhez állóak. Debreczeni 
Sándor a tőle megszokott , kiemelkedő, mestermű szín-
vonalú késekkel pályázott  ez alkalommal is. 
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11.  Demeter Chocolate Kft . Demeter Zoltánné Cso-
koládékészítő, cukrász pályamunkája – Kéz mű ves 
bonbon konyakmeggy és mézes diógrillázs címmel 

Hosszasan válogatott  alapanyagból készült édesség, a 
konyakmeggy esetében a töltelékhez konyakba áztatott  
magyar meggyet tesznek. A csokoládé burokhoz pedig 
madagaszkári kakaóbabot használnak fel. A kiváló mi-
nőségű alapanyagok ötvözetével érik el a tökéletes 
ízharmóniát. Maguk a bonbonok megjelenése igényes 
és hibátlan, a csomagolás a mai követelményeknek meg-
felelő, magas színvonalú. 

 
12.  Devecsei Gáborné; Tancsik Anikó Csipke- és 

viseletkészítő pályamunkája – A XVII. századi 
cívis polgári viselet mintájára készült, fémfonalas 
csipkével díszített  női öltözet címmel

A fémszálas csipkék közül a legértékesebbek a vert csip-
ke technikával készült darabok. Elkészítésükhöz len 
vagy selyem bélelőszál köré tekert aranyozott  ezüst, 
ezüst vagy sárgaréz fémszalagokat, díszítésül lapos fém-
szalagokból készült ún. lamellákat használtak. Az öltö-
zet saját tervezés és kivitelezés. Az öltözeten szereplő 
fémfonalas csipkék úgynevezett  alakveréses és genovai 
típusú vert csipkék, rátétként alkalmazva. A csipkék 
magas technikai kivitelezéssel készültek a rendkívül 
nehezen megmunkálható anyagból. 

13.  Dr. Markovics Antal és Hegedűs Adrienn pálya-
munkája – „Táltos fűszerek” címmel 

Adalékanyagoktól mentes, csak természetes anyagokat 
használnak fel a fűszerkeverékek összeállításakor. Az ősi 
magyar receptekhez és fűszerhasználathoz nyúltak vissza 
egészen a magyarok honfoglalásáig. A fűszerek ízvilága 
kellemes és harmonikus, a csomagolás a termékhez illő, 
egyszerű, ugyanakkor igényes grafi kát tartalmazó. 

14.  Dukát Judit Gyöngyfűző – népi ékszerkészítő 
pályamunkája – Alkalmi öltözetekhez tervezett  
gyöngyékszer kiegészítők címmel

Az ékszer az ukrán nagykriza mintájának átt ervezésével 
készült. Ennek során a mai alkalmi viseletekhez nem il-
leszthető hagyományos kriza színeket olyanokkal váltja 

fel az alkotó, amelyeket az öltözet megkíván, a hagyo-
mányos krizákhoz használt gyöngyök méretét jóval ap-
róbbra cseréli, az így létrejövő „gyöngyszövedék” lát-
ványra és tapintásra is közel áll a szövött  anyaghoz, így 
szinte nem is ékszerként, hanem a ruha részeként hat. 
Szépen kivitelezett , a mai, modern ízlésnek megfelelő 
termék, amely alkalmi ruhák igényes kiegészítője lehet. 

15.  Faragó Mária Szűrkészítő pályamunkája 
– Hímzett  szűr

Férfi asan komoly, idézi a régi korok öltözékét, amelyben 
az alapvető szépség és igényesség tovább él. Anyag fel-
hasz nálásában, színvilágában, kompozíciós rendjében a 
hagyományt követi és esztétikusan újítja meg a pályamű.

16.  Gisztl Anna Francia női szabó pályamunkája 
– Reneszánsz anno, reneszánsz ma címmel

Az öltözetek több évszázados hagyományt őriznek. 
Alkotásait a mívesség, a különös gonddal összeválogatott  
alapanyagok, a csipke-díszítés és a gazdag kézi gyöngyhím-
zés jellemzik. Kiválóan kivitelezett , igen igényes munka, a 
ruha díszére válhat napjaink fogadásainak, báljainak is.

17.  IGÉZŐ Viselet Kft . öltözéktervező pályamun-
kája – Igéző Kalotaszeg címmel

A hagyományos magyar népi, szín és motívumvilágot 
használt, igényes kézimunkával készült, harmonikus mo-
dern és egyben hagyományőrző alkalmi öltözék, amely a 
mai igényeket rendkívül magas színvonalon elégíti ki. Az 
alkotók célja, hogy ruháikon keresztül tovább tudjanak 
adni valami értéket a magyar népművészet gyönyörű, 
gazdag hagyatékából tökéletesen megvalósult.

18.  Lolimex Ind Kft . Biró Zoltán Mustárgyártó pá-
lyamunkája – Ábel-székely mustár címmel

Az Ábel mustárunk alapanyaga a székely régióban ter-
mesztett  csíkborzsovai mustármag, amely az erdélyi 
fenyvesek, tiszta vizű patakok és érintetlen tájak bölcső-
jében terem. A mustárkészítés új dimenzióját ismerhet-
tük meg ezzel a termékcsaláddal, amely a sajátos székely 
ízeket csempészte be a mustárok egyedi világába. 
Rendkívül fi nom, kellemes ízek jött ek létre. A csomago-
lás a termékhez illő, szépen kivitelezett , grafi kája stílusos. 
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19.  Lukács Eszter Mária Pedagógus, hímző pálya-
munkája – Békési szűcshímzés címmel

A lakástextilen jól elhelyezett  hiteles díszítmények 
vannak, amelyek harmonikus színvilággal párosulnak. 
A  pá lyázó a békési rátétes női ködmön motívumokat 
használta fel a hímzéshez. Különleges a szélek eldolgo-
zása. A mai háztartásokban is jól alkalmazható, kedvelt 
termék. 

20.  Magyaralmási Agrár Zrt. Német Sándorné pá-
lyamunkája –„Pater Light zsírszegény kézműves 
sajt” címmel

A pályázók a sajt elkészítéshez csak a saját, Ma gyar-
almás határában megtermelt területeken tartott , saját 
tehenektől nyert extra minőségű, helyben megtermelt, 
12 órán belül feldolgozott  tejet használják fel.
A sajtnak kellemes, fi nom íze van, ugyanakkor zsírsze-
gény kivitelben készül, amely megfelel a mai étkezési 
trendeknek. Adjusztálása a termékhez illő. 

21.  Marton Ferenc Kárpitos-asztalos, bútorrestau-
rátor pályamunkája – Főúri szék címmel

A reneszánsz a XV. Század művészeti és kulturális újjáé-
ledésének kifejező stílusa volt, megy különösen Olasz-
országban és Franciaországban fejlődött  ki. Ez a stílus a 
fejlődő burzsoázia ízlését tükrözte, nehéz bútorokat, 
gazdagon faragott , formákat valósított  meg. A pályamű 
stilizált bútor, amely a középkort idézi meg. Jellegében, 
méretében egy letűnt kor jelenik meg előtt ünk látvá-
nyos kivitelezésben. 

22.  Merényi József Faműves pályamunkája – In me-
moriam Hodossy Gyula címmel

A juhász kampók tényleges használatra készültek. 
Minden kampó mintája más, jellegzetesen edelényiek. 
A kampók öntése nagyon szép, igényes. Az installáció 
célja, hogy a Hodossy örökösök által féltve őrzött  ere-
deti fa és fém mintákkal öntött , hiteles másolatokkal 
megmutassák Hodossy Lajos és fi a, Hodossy Gyula 
munkásságának egy kis szeletét.

23.  Merényi József Faműves pályamunkája – Anya és 
lánya fejfája címmel

A fejfákat Merényi József készített e 2007-ben. Idő köz-
ben a fejfák állapota jelentősen leromlott . Most a 
Merényi József által kiválóan restaurált fejfákat tekint-
hetjük meg. A két sírjelző különlegessége – az egyéb-
ként a székely-kapuknál alkalmazott  – „rákláb”, mely a 
faanyag múlandóságára számítva egy cserélhető föld 
fölött i rész. Ez esetben erre még éppen nem volt 
szükség.

24.  Molnár Mária Gyümölcs- és Zöldségfeldolgozó, 
Tartósító Szociális Szövetkezet pályamunkája – 
Zakuszka címmel

A zakuszka egy Erdélyben is meghonosodott  zöldség-
krém. Jó minőségű, friss alapanyagokból, kisüzemi 
módszerrel készül, fő alapanyaga a padlizsán. Nem tar-
talmaz tartósítószert, színezéket, állományjavítót és 
mesterséges ízfokozót. Illata és íze fi nom, állaga kelle-
mes. Szezonális jellegéből adódóan friss alapanyagok-
ból készítik, melyeket a készítők termesztenek, vagy 
helyi őstermelőktől szerzik be.

25.  Moser Ernő Fafaragó és restaurátor pályamun-
kája – Sakk készlet címmel

A sakk-készlet történelmi szereplőket elevenít meg. A 
mohácsi csata török és magyar résztvevői korabeli ábrá-
zolások, festmények és metszetek alapján készültek. Az 
alkotó kétféle fát alkalmazott , a világos hársfát és a sötét 
feketediót. A fi gurák faragása igényes, aprólékos és szép. 
 

26.  Nagy Sándor Fafaragó népi iparművész pálya-
munkája – Hajdú külső és belsőtéri bió játékcsa-
lád címmel

A népi hagyományokat megőrizve, az ősi mezőgazdasá-
gi és használati tárgyak szerkezeti megoldásait és forma-
világát felhasználva készült a játékcsalád. Díszítése tra-
dicionális, harmonikus. Bizonyos, hogy a gyerekek szí-
vesen játszanak ezekkel a játékokkal. 

27.  Nagyok Bt. – Turós Istvánné csipke- és népi ék-
szerkészítő – Vert csipke medál és nyakék címmel

A medálok készítéséhez Hunnia vert csipke technikát 
használt, a motívumok egy szalagból készülnek. Ez a 
termék ritkaságszámba megy, egy hihetetlenül igényes 
kézimunka, amely a brüsszeli csipkével egyenértékű, 
értéke vetekszik az „arannyal”. Az ezüst drótból vert lili-
omos csipke nyakék úgy készült, hogy a mai kor embere 
is tudja használni. 



127DÍJAK, ELISMERÉSEK

28.  Népművészeti Bt. Kocsor Imréné Kosárfonó pá-
lyamunkája – Békési karosszék garnitúra címmel

A székek nagyon kényelmesek, az asztal stabil, teteje 
mintázata ritkán látható, kockafonással készült. A búto-
rok nagyon szép kivitelezésűek, magas színvonalat tes-
tesítenek meg. A fonott  termékek piaci helyzete, piacra 
való jutása napjainkban nem könnyű feladat, a családi 
vállalkozás fennmaradását, új hazai és külföldi piacokat 
a készítők minőségi termékeinknek köszönhetik. Honi 
referenciájukat az jelenti, hogy járják az országot termé-
keikkel.

29.  Örökség Alkotóműhely Ruházati Kft . Katrics 
Krisztina Tanár pályamunkája – Gyapjúszállal 
hímzett  kabát címmel

A modern szövett el harmonikus hozta össze a készítő a 
vásárhelyi hímzést, a szín harmónia is tökéletes. A 
plisszírozás kiválóan sikerült, nagyon szép ruhadarab. 
Az ÖRÖKSÉG Alkotóműhely azt tűzte ki céljául, hogy 
olyan ruhákat tervez és készít, amelyek naprakész sza-
básúak, kiváló minőségű természetes eredetű alapanya-
gokból készülnek, és szépségét az ősi magyar díszítő-
művészetből vett , azokra kézzel hímzett  motívumok 
adják.

30.  Pallér Sándor Hentesmester pályamunkája – 
Újkígyósi Házikolbász címmel

Természetes bélbe töltött  kolbászféleség, füstölése 
tölgyfa és bükkfa keverékével történik. Fűszerezése, íze 
kellemes, a paprika megfelelő arányban van alkalmazva, 
színe is szép. A füstölés tölgyfa, bükkfa fűrészpor keve-
rékével történik. Emiatt  a füst íze nem túl erős, nem 
keserű, ezzel nem nyomja el, hanem harmóniában van a 
hús és a fűszerek fi nom ízével. 

31.  Petrovics Nikolett  Vászonszövő pályamunkája 
– Nagyabrosz kenyérruhával címmel

Nagyon szép alkotás, ritkaságnak számít, hogy apró 
mintákat szőtt ek bele, ami rendkívüli nehézségű szövési 
munka. Az abrosz középső mezője is mintázott , még-
hozzá az ünnepi abroszok mívességével. Befűzéssel 
megszőtt  motívumok díszítik a felületet, melyek emlé-
keztetnek a terülő minták gazdagságára is Finom, ele-
gáns kollekció.

32.  Románné Hadri Veronika Csipkekészítő pálya-
munkája – Pannónia csipkegallér címmel

Szép a kompozíció, látványos, a tervező teljes harmó-
niában oldott a meg a felületek változatosságát. A csip-
ke mosható, jól kezelhető. Hordható ruhán, de önálló-
an nyakdíszként is viselhető. Kiemelkedő, igényes 
munka.

33.  Soós Kálmánné és Csibi Gyuláné Varrónő, cifra-
szűr készítő pályamunkája – Cifr aszűr viselet 
-böszörményi cifr aszűr címmel

Kézzel hímzett  és nyargalásos rátétt el díszített  cifraszűr. 
A böszörményi hagyományokat szépen viszi tovább, 
modern viseletnek is megfelelő, igényes munka. Az 
alapanyagok felhasználása, színvilága harmonikus. A 
háta hasíték felett  hímzett  magyarcímer teszi teljessé a 
szűrt.

34.  Sütő Brigitt a Textilhímző pályamunkája – Ven-
dégváró hímzett  textilek a Szilágyságból címmel

A textilek igényes hímzéssel készültek, remek alap-
anyagra, összhangban a termék felhasználásával, a mo-
dern igényeknek megfelelő, a mai életre igényesen ter-
vezett  termékcsalád. Az elkészült darabok kötődnek a 
hagyományokhoz, mégis formavilágukban, és szokatlan 
mintaelhelyezésükben új, modern darabok, melyek a 
mai kor tárgykultúrájában is megállják a helyüket.

35.  Szaniszló Judit Nemezkészítő pályamunkája – 
Nemez-selyem ruha, kabát, kendő, kalap címmel

A tervező eljutott  a ton in ton világ értékeléséhez, na-
gyon modern, nagyon mai viselet, ugyanakkor vissza-
mutat a régi korszakokra. Az anyagok használata har-
monikus, kellemes. A legfi nomabb merinó gyapjúval 
dolgozik, amit selyemmel, fonállal, gyönggyel dolgoz 
egybe, s így egy nagyon különleges anyagminőség jön 
létre, ahol az anyagot és a megformáltságot egyszerre 
kell alakítani. Azért egyediek ezek a kézműves termé-
kek, mert minden darab megszületése egy külön tör-
ténet. 
 

36.  Szankovits Örs Késes Népi Iparművész pálya-
munkája – Mitri Bicskák (Völgyeltek) címmel

A Mitri (Völgyelt) Bicskák különlegesen fi nom kivitel-
ben, szabályos kialakításával, ízléses díszítéseivel a kés-
készítés legszebb hagyományait őrzik. A felhasznált 
anyagok, az alkalmazott  motívumok és díszítmények 
szép összképet, egységes harmóniát alkotnak.
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A bicskák a családi műhely elvárása szerint szakmailag 
kifogástalan, igen fi nom kivitelben készültek. A penge 
precíz kialakítása, a leélezés és az él kiképzés szabályos-
sága a legmagasabb igényeknek felel meg. 

37.  Szente Krisztina Fazekas pályamunkája – Sütő-
edények címmel

A sütőedényeknek nagyon szép a kivitelezésük. A házi-
asszonyok szívesen használják az edényeket, hiszen 
mindennapi használatuk megfelel a modern konyhai 
technológia minden feltételének, csak sokkal nagyobb 
esztétikai élményt ad.
Mindegyik kerámiában megtalálható a dunántúli sütő-
edények előképe.
A forma, a dekoráció és a színvilág hordozza a hagyo-
mányos elemeket mégis egy modern minőségű a mai 
recepteknek is megfelelő terméket eredményez.

38.  Szilágyi Irén Szűrrátét készítő pályamunkája 
– A szűrrátétes polgári viselet a századfordulón 
és napjainkban címmel

Gyönyörű munkák, amelynek kellemes az alapanyaguk, 
szép a kivitelezésük. Használható, ugyanakkor nagyon 
szép, igényes darabok, a régi szűrminták köszönnek raj-
tuk vissza. Elegáns öltözékek, amelyeket a mai fi atalok 
is kedvelnek. A pályázó egyedi darabokat készít, általá-
ban felöltőket, gallérszűröket (pelerin), blézereket. 
Napjainkban egyre inkább esküvőkre is kérik tőle a ha-
gyományos viseletet.

39.  Szombati Klára-Viseletkészítő és Torba Ildikó-
Szűrrátétkészítő népi iparművész pályamunkája 
– Szűrvirágos divat címmel

A hagyományos technika és a mai, modern szabásvo-
nalak ötvözésével magas minőségű, exkluzív öltözetek 
születt ek, melyek az ünnepi alkalmak, családi és társa-
dalmi események színfoltjai lehetnek. A színösszeállí-
tás hangsúlyozza a termék alkalmi jellegét. A kollekció 
különleges díszítése garantálja viselője számára az 
egyedi megjelenést. A termékcsalád alkalmas hazánk 
modern iparművészetének és hagyománytiszteletének 
egyidejű bemutatására, de akár a nemzeti identitás ér-
zékeltetésére is.

40.  Szőke Péter János Bőrműves népi iparművész 
pályamunkája – Kis-sárréti karikás ostor címmel

Az ország más pontjain ez az ostortípus nem lelhető fel. 
Lassan 90 éve, hogy a térség elfeledett  népművészeti 
remekének készítése megszűnt a Kis-sárréten.
Az alkotó által készített  ostor méltó utódja ezeknek az 
ostoroknak. Ügyelt a nyélformára, a nyél anyagára, ami 
szilvafa. A berakások anyaga csont, szaru, réz, gyöngy-
ház és ezüst. A nyélre vékony kecskebőr szironnyal 152 
pillangót kötött  föl. A Nyél 7 osztásos, amiket sárga és 
vörös réz gyűrűk választanak el. A berakások állat és 
emberalakon túl, növényeket és használati tárgyakat 
ábrázolnak.

41.  Tóth Sándor Citerakészitő pályamunkája – 
Virágmotívummal Diszített  süllyesztett  oldalfejes 
citerák címmel

Nagyon szép kidolgozású, jól hangzó, míves, virágmotí-
vummal díszített  hangszerek. A hangszer selyem-fénye-
zésű lakkozással van ellátva. A következő anyagok fel-
használásával készült: fedlap lucfenyő, fő fej süllyesztett  
oldalfejek hátsó tőke gőzölt bükk, oldalsó káva cseresz-
nye, menzúra lap húr alátámasztások fekete dió. 
 

42.  Török László István Fafaragó pályamunkája – 
Domború fafaragás címmel

Csodálatosan elkészített , átt ört fafaragás, amelyen a fa 
erezete is nagyon jól látszik. A hagyomány ennél a pá-
lyaműnél is hatással van korunkra, hiszen bármelyik la-
kás díszére válhat az alkotás.
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