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Elnöki köszöntő

Míg 2010-ben a válság okozta nehézség-
gel kellett  megbirkózni, ide értve az 
államadósságot, a munkanélküliséget, 

vagy hazánk gazdaságának beindítását, addig má-
ra ez a helyzet stabilizálódott . A magyar gazdaság 
2013 óta tartós növekedési pályán mozog, a kül-
kereskedelmi aktívum egyre jelentősebb, az ál-
lamadósság is mérséklődött  és a 2011. évi deviza-
adósság 52 százalékról az évek során folyamato-
san csökkenni látszik. Új kihívásokkal állunk 
szemben: korábban a munkanélküliség jelentett  
kockázatot, ma szakemberhiánnyal kell megküz-
denünk, így kiemelt fi gyelmet kell fordítani a 
szakképzésre és az élethosszig tartó tanulás előse-
gítésére!

  
A jövőben a fenntartható fejlődést kell megcé-

lozni, ugyanis a magyar társadalom akkor tud 
erősödni, ha a gazdaság erős, és a gazdaság akkor 
erős, ha a magyar társadalom is az. Ha a gazdasá-
got körülvevő szubkultúrák, alrendszerek jól mű-
ködnek – ide értve például az oktatást, az egész-
ségügyet, vagy a nyugdíjrendszert –, akkor a gaz-
daság is tovább erősödik. 

A fenntartható fejlődés feltételei a politikai 
stabilitás, valamint a jelenlegi gazdaságpolitika 
fi nomhangolása, a termelékenység és a hatékony-
ság javítása, illetve további bérfelzárkóztatás a 
kormányzat és a munkaadók együtt működésével. 
A szakképzett  munkaerő is fontos feltétel, ezért 
újra kell gondolni a munkaerő-piaci technikákat, 
valamint a gazdaság tovább fehérítése is a jövőbe-
ni célok között  szerepel.

 
 Az elmúlt években a kamara közreműködött  a 

gazdaságpolitika alakításában, részt vett  a gazda-
ságfejlesztésben, az üzleti bizalom erősítésében, a 
közteherviselés segítésében, a gazdaság fehéríté-

sében, a közbeszerzés alakításában, a vállalkozás-
fi nanszírozásban, az európai uniós források gaz-
daság irányába való terelésében, valamint a szak-
képzésben, a felsőoktatásban és a felnőtt képzés-
ben is. A digitalizációban rendkívül sikeres prog-
ramunk például a „Modern Vállalkozások Prog-
ramja”, mellyel 10 ezer vállalkozást értünk el ed-
dig. Fontos kellő fi gyelmet fordítani az üzleti bi-
zalom erősítésére, ezért jött  létre a kamarai re-
gisztrációs rendszer, ami a rendezett  regisztráció-
jú vállalkozások körét tömöríti. Ennek köszönhe-
tően olyan nyilvántartás készült el, mely javítja az 
üzleti forgalom biztonságát, és a vállalkozások és 
a kormányzat számára egyaránt hasznosítható 
információkkal tud szolgálni.

 
  A kamara kiemelten fontosnak tartja a szak-

mai versenyek szervezését, ilyen például a Szakma 
Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) és az Országos 
Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV), melyek 
országos döntőjének színhelye a minden évben 
nagy sikereknek örvendő háromnapos Szakma 
Sztár Fesztivál. 2018-ban Budapesten, az MKIK 
szervezésében rendezik meg a EuroSkills Buda-
pest 2018 nemzetközi szakmák versenyét, melyre 
Európa 28 országából érkeznek versenyzők. 
Említésre méltó, hogy a különböző világ- és euró-
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pai versenyeken a magyar szakmunkások az orszá-
gok rangsorában egyre előkelőbb helyezéseket 
érnek el.

 
 Az elkövetkezendő évek tekintetében a kamara 

erőteljesebb szerepet szeretne vállalni, így a jövő-
beni tervek között  szerepel egyebek mellett  a ka-
marai regisztrációs rendszer közhiteles nyilvántar-
tássá való fejlesztése, a felnőtt képzés szervezése és 
felügyelete, a külgazdasági szerepvállalás erősíté-
se, valamint a felsőoktatásban a gyakorlati képző-
helyek felügyeletének a kamarához való átt étele. 
Kiemelt hangsúlyt kell fektetni a szakképzésre, 

valamint az élethosszon át tartó tanulás elősegíté-
sére, amelyre a kamara egy külön oktatásfejleszté-
si javaslatcsomagot dolgozott  ki. Mindezek mel-
lett  a stratégiai célok között  a legfontosabb a ka-
marai hídszerep megerősítése a kormány és a gaz-
daság között .

        Dr. Parragh László
         MKIK elnök



Az MKIK szervezete

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 szabályzatnak meg-
alkotása és módosítása, a kamara elnökének, alelnöke-
iknek, az Elnökség, valamint az Ellenőrző és az Etikai 
Bizott ság tagjainak megválasztása és visszahívása. 

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

Az ELNÖKSÉG a kamara, egyeztető döntés-előkészítő 
és irányító testületi szerve. Feladata a kamarapolitikai, 
stratégiaalkotó, koordinációs tevékenység ellátása, a 
döntés a kamara nemzetközi szervezetbe történő belé-
pésről, illetve a nemzetközi szervezetben fennálló tagsá-
gának megszüntetéséről, továbbá a kamara működésé-
nek irányítsa a küldött gyűlések között i időszakokban, a 
küldött gyűlés határozatainak megfelelően. Az MKIK 
Elnöksége 40 főből álló testületi szerv. 

A kamarára háruló feladatok eredményes megoldá-
sa, egyeztetett  álláspont kialakítása és hatékony érvé-
nyesítésének biztosítása érdekében az Elnökség ELNÖK-
SÉGI KOLLÉGIUMOKAT és munkabizott ságokat alakít-

hat. E kollégiumok és bizott ságok egységes műkö-
dési, ügyrendi szabályait az Elnökség ügyrendje tartal-
mazza.

A küldött gyűlés 7 tagú ELLENŐRZŐ BIZOT T SÁ GOT 
választ. Az Ellenőrző Bizott ság vizsgálja, hogy a kamara 
tevékenysége, gazdálkodása megfelel-e a jogszabályok-
nak, a kamara Alapszabályának és más önkormányzati 
szabályzatainak. Az Ellenőrző Bizott ság vizsgálja a gaz-
dálkodás célszerűségét is.

A küldött gyűlés 23 tagú ETIKAI BIZOTTSÁGOT választ. 
Az Etikai Bizott ság tagjai a területi kereskedelmi és ipar-
kamarák etikai bizott sági elnökei, akik saját soraikból 
választják meg a bizott ság elnökét, általános alelnökét 
és alelnökeit. A kamara az Etikai Bizott ság útján kidol-
gozza és folyamatosan karbantartja, szükséges esetén a 
Versenyhivatallal egyeztetve értelmezi a tisztességes pi-
aci magatartásra vonatkozó etikai szabályokat. A kama-
ra tisztségviselői az Etikai Bizott ság tevékenységében – 
szükség szerint – közreműködnek.

A FŐTITKÁR a kamara ügyintéző szervezetének veze-
tője. A főtitkár gyakorolja a kamara ügyintéző szerveze-
tében dolgozó munkavállalók felett  munkáltatói jogo-
kat és vezeti a titkári értekezletet. A főtitkár biztosítja a 
kamara önkormányzati szervei, elnökségi, kollégiumai, 
és egyéb szervei működésének feltételeit.
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I. fejezet
Az MKIK szervezete

1. Szervezeti felépítés

Az MKIK Elnöksége



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, 
a MOL Magyarország
 ügyvezető igazgatója

Horváth Vilmos
turizmusért felelős alelnök, 
a Soproni Kereskedelmi és 

Iparkamara elnöke

Kiss Zoltán
kisvállalkozás-fejlesztési ügyekért 

felelős alelnök, a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke (2017.május 30-ig)

Krisán László 
EU-forrásokkal kapcsolatos 

ügyekért felelős alelnök, 
a Budapesti Kereskedelmi 

és Iparkamara elnöke

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

Alel nö kök

Dr. Markovszky György
a Veszprém Megyei Keres-

kedelmi és Ipar kamara 
elnöke (2017.május 30-tól)

Főtit kár
Dunai Péter

a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara főtitkára

Fekete Balázs
kézműipari alelnök, 

a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara kézműipari alelnöke



Az MKIK szervezete

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 
az MVM Zrt. igazgatóság 

elnöke (2017.május 30-tól)

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
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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
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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 
Erdődy Viktor 
Fekete Balázs 
Házi Zoltán 
Hinora Bálint 
Horváth György 
Dr. Kálix Géza 
Dr. Kiss Zoltán 
Dr. Koji László 
Kott  Ferenc 
Kott  Zoltán 
Pap István 
Dr. Parragh László 
Páricsi Zoltán 
Rév András  
Sepsi Zsigmond 
Szabó Krisztina 
Szatmáry Kristóf  
Dr. 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

Dunaújvárosi 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



12

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

Soproni 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-FORRÁSOK KOLLÉGIUM
Elnök: Krisán László
Titkár: Kompaktor Emilía

ÉLELMISZERGAZDASÁGI KOLLÉGIUM
Elnök: Csányi Att ila
Titkár: Szük Krisztina

ÉPÍTÉSÜGYI KOLLÉGIUM
Elnök: Nemesi Pál
Titkár: Ay János

INFORMATIKAI KOLLÉGIUM
Elnök: Kott  Ferenc
Társelnök: Vinnai János
Titkár: Ay János

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

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

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

FELSŐOKTATÁSI SZAKKOLÉGIUM
Elnök: Bihall Tamás
Titkár: Vörös-Gubicza Zsanett  

7. Az MKIK vi szony la ti 
tagozatai

Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozat
Elnök: Miklóssy Ferenc
Alelnök: Nagy Antal
Titkár:  MKIK, Nemzetközi 
Igazgatóság – Babák Péter
Tel.: 1/474-5131
e-mail: arab.tagozat@mkik.hu

Magyar–Kazah Tagozat
Elnök: Fasimon Sándor
Alelnök: Németh László
Társelnök: Horváth László
Titkár: MKIK, Nemzetközi 
Igazgatóság – Leimeter Ilona
Tel.: (1) 474-5147
e-mail: kazah.tagozat@mkik.hu

Magyar–Kínai Tagozat
Elnök: Nádasi Tamás
Társelnök: Forintos Róbert
Titkár: MKIK, Nemzetközi 
Igazgatóság – Végvári Kristóf 
Tel.: 1/474-5106
e-mail: kinai.tagozat@mkik.hu

Magyar-Mongol Tagozat
Elnök: Holbok Sándor
Alelnök: Fodor Lajos
Tiszteletbeli elnök: Dr. Nagy Róza
Titkár: MKIK, Nemzetközi 
Igazgatóság – Végvári Kristóf
Tel.: 1/ 474 5106
E-mail: mongol.tagozat@mkik.hu

Magyar-Német Tagozat
Elnök: Bódi László
Alelnök: Dr. Szeri István
Titkár: MKIK Nemzetközi 
Igazgatóság – Béres László
Tel: 1/474 5177 
E-mail: nemet.tagozat@mkik.hu

Magyar-Orosz Tagozat
Elnök: Dr. Parragh László
Tiszteletbeli elnök: Tóth Imre
Titkár: MKIK, Nemzetközi 
Igazgatóság – Leimeter Ilona
Tel.: 1/474 5147
e-mail: orosz.tagozat@mkik.hu 

Magyar–Török Tagozat
Elnök: Rév András
Alelnök: Kovács József
Titkár: MKIK, Nemzetközi 
Igazgatóság – Szekeres Anna
Tel.: 1/474 5142
e-mail: torok.tagozat@mkik.hu

Nyugat–Balkáni Tagozat
Elnök: Galambos Att ila
Alelnök: Tóth Imre
Titkár: MKIK, Nemzetközi 
Igazgatóság – Szekeres Anna
Tel.: 1/474 5142
e-mail: nybalkani.tagozat@mkik.hu

Afrika Tagozat
Elnök: Dr. Kiss Zoltán 
Alelnök: Csonka Tibor
Titkár: MKIK, Nemzetközi 
Igazgatóság – Babák Péter
Tel.: 1/474-5131
e-mail: babak.peter@mkik.hu   

ICC Magyar Tagozat
Elnök: Dunai Péter 
Titkár: MKIK, Nemzetközi 
Igazgatóság – Baki Magdolna
Tel.: 1/474-5146
e-mail: icc@mkik.hu

Magyar–Horvát Tagozat
Elnök: Liszácz Mihály
Titkár: Pécs-Baranyai Kereskedelmi 
és Iparkamara – Weller Diánna
Tel.: 72/507-125, 72/507-100
e-mail: dweller@pbkik.hu; 
 elnok@pbkik.hu

Magyar–Román Tagozat
Elnök: Dr. Orosz Tivadar, 
Controlinvest Kft .  
Titkár: Békés Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara – Rák János
Tel.: 30/418-5205, 66/451 775            
e-mail: controlinvest@controlinvest.hu;
 janos.rak@bmkik.hu   

Magyar–Szlovák Tagozat
Elnök: Dr. Tordai Péter
Titkár: Nógrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara – Nyerges Andrea
Tel.: 32/520-868
e-mail: nkik@nkik.hu; 
 mkikmszt@nkik.hu 

Magyar–Szlovén Tagozat
Elnök: Balogh Géza  
Titkár:  Zala Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara – Fullérné Verger Renáta
Tel.: 92/550-515 
e-mail: verger.renata@zmkik.hu; 
 gz.balogh@gmail.com;
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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
Cím: Csongrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Tel: +36 70 45-222-33
E-mail:info@mszkik.hu; 
Honlap: www.mszkik.hu 
Magyar–Ukrán Kereskedelmi és Ipar-
kamara – Угорсько–Українська Тор-
гово-Промислова Палата 
Elnök: Gelb Sándor
Ügyvezető: Dr. Kota György
Cím: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, 
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Tel: +36 20 320 6424
E-mail: mukik@haucci.com;
Honlap: htt p://haucci.com

Magyar–Szlovák Kereskedelmi és Ipar-
kamara – Slovensko-maďarská ob chod-
  ná a priemyselná Komora 
Elnök: Dr. Világi Oszkár
Társelnök: Dr. Kupcsok Lajos 
Titkárság: Kozmérová Eszter
Tel: +421 908 916 131
E-mail: kozmerova@smopk.eu;
Honlap: www.smopk.eu

8. Az MKIK mellett 
szervezett állandó 
Választott bíróság 

Elnöksége
Elnök

Dr. Kecs kés Lász ló – egyetemi tanár, dé-
kán (Pécsi Tudományegyetem, Polgári 
Jogi Tanszék) az MTA levelező tagja

Elnökségi tagok
Dr. Balog Lajosné  –  ügyvéd, nemzet-

közi kereskedelmi jogi szakértő, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara Jogi Szek-
ciójának elnöke

Dr. Burai-Kovács János – ügy véd
Dr. Kisfaludi András  –  egyetemi tanár 

(ELTE, Polgári Jogi Tanszék), az állam- 
és jogtudomány kandidátusa

Dr. Szabó Imre – tanszékvezető egyete-
mi tanár (Szegedi Tudományegyetem, 
Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tan-
szék), PhD, ügyvéd

Dr. Wallacher Lajos – ügyvéd
2017. I. félévben Wallacher Lajos 

helyett : Dr. Harmathy Att ila, prof. 
emeritus, az MTA rendes tagja

Dr. Vörös Imre – volt alkotmány bíró, 
a MTA TK Jogtudományi Intézet 
kutatóprofesszora, az MTA rendes 
tagja

FŐTITKÁRI SZERVEZET
Dunai Péter 
főtitkár
Fekete Gabriella
főtitkári titkárságvezető
Tóth Krisztina
koordinációs referens, 
rendezvényszervező
Linzenbold Katalin
elnöki titkárságvezető 
Dr. Szakál Róbert
jogi vezető
Dr. Tóta Krisztián
jogtanácsos 
Dr. Korcsog Tamás 
jogtanácsos 
Nagy Ákos 
gépkocsivezető 
Varga János
rendszergazda

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
Sipos Ágnes
gazdasági igazgató
Horváth Gerda 
pénzügyi és számviteli 
osztályvezető
Zsolták Andrea 
bérszámfejtő és munka-
ügyi referens
Gerzsenyi Szilvia,
gazdasági ügyintéző

KOORDINÁCIÓS ÉS 
MARKETING IGAZGATÓSÁG
Ay János
koordinációs és marketing 
igazgató
Kovács Lívia
Építésügyi Regisztrációs 
Iroda, irodavezető
Szabó Hajnalka
okmányhitelesítési koordi-
nátor
Gárdonyi György 
informatikai menedzser

KÖZGAZDASÁGI 
IGAZGATÓSÁG
Kompaktor Emília
közgazdasági igazgató 
Vályiné Koós Ibolya
igazgató-helyett es
Dr. Urbán Ágnes
jogi referens 
Szük Krisztina
közgazdasági referens
Majorosné 
Kovács Judit
szakreferens

NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG
Dr. Tényiné Stark Mária
nemzetközi igazgató 
Pálmay Flóra
igazgató helyett es
Császárné Pier Krisztina
titkárságvezető
Szekeres Anna
nemzetközi referens
Babák Péter
nemzetközi referens
Baki Magdolna
nemzetközi referens
Béres László
nemzetközi referens
Leimeter Ilona
nemzetközi referens
Végvári Kristóf
nemzetközi referens

BRÜSSZELI KÉPVISELET
Kocsondi Tamás
képviseletvezető

OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI 
IGAZGATÓSÁG
Vörös-Gubicza Zsanett 
oktatási és képzési igazgató
Szabó Bálint 
vizsgareferens
Baranyai Erika 
asszisztens
Kalmár Zsolt 
versenyszervezési referens 
Dr.Klész Tibor
tanácsadó, osztályvezető
Budavári Adrienn 
versenyszervezési referens 
Gaborják Péter
asszisztens 
Czipóth Mária
vizsgareferens
Keresztes Andrea
koordinációs referens
Mudri Krisztina
pályaválasztási referens
Molnár-Csendom 
Bernadett 
projekt pénzügyi vezető
Peller Krisztián
asszisztens
Feczkó Tímea
gyakorlati oktatói referens
Soltis Őszike
képzési referens
Sonkoly Noémi
bérszámfejtő és munka-
ügyi asszisztens
Farkas Dorott ya
versenyszervezési referens

Székely-Laczky Gabriella 
tanácsos
Ferencz Csaba Zsolt 
tanulószerződéses referens
Köpeczi Bócz Att ila 
MFKB tanácsadó, osztály-
vezető
Mádai Henriett  
tanulószerződéses referens 
Katzenberger Anikó
versenyszervezési referens 
Kakusziné 
Körtvélyesi Anikó
szakmagondozási referens
F. Kárpát Kinga
tanulószerződéses referens 
Torma Gabriella
tanácsadó, osztályvezető
Horváth-Eperjesi Katalin
pénzügyi asszisztens
Tróbert Att ila
felnőtt képzési referens
Mezi Melinda
mestervizsga referens
Sutka Rózsa
ISZIIR referens
Dr. Szomolányi Adrienn
szintvizsga referens
Weiszenburger Dóra
versenyszervezési referens

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG
Dr. Kecskés László
a Választott bírósági elnöke 
Dr. Lukács Józsefné 
titkárságvezető 
Borgulya Judit 
VB ügyintéző 
Kassayné Incze Borbála 
VB ügyintéző 

TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI 
SZAKÉRTŐI SZERV
Máté Miklós
TSZSZ vezető
Csermely Gábor
TSZSZ vezető-helyett es
Máté Melinda
asszisztens
Dr. Tarján Katalin
jogi előadó
Kovács István
műszaki előadó

MKIK SZOLGÁLTATÓ 
NONPROFIT KFT.
Sipos Ágnes
ügyvezető
Forbát Katalin
kiadványszerkesztő
Piszár Béla
raktáros
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Beszámolók

Beszámoló az MKIK 2017. évi 
szakmai tevékenységéről

Gazdasági környezet – Makrogazdaság 2017
2017 a magyar gazdasági fejlődés kitüntetett  éve 

volt: megkezdődött  a bérfelzárkózás és jelentősen 
felgyorsult a növekedés. A magyar gazdaság 12 éve 
nem látott  növekedési teljesítményt mutatott  fel 4,2 
százalékos ütemmel. Ez az ütem lehetővé tett e a tartó-
san fenntartható növekedés megalapozását. A kedve-
zőtlen időjárást elszenvedő mezőgazdaságot leszámítva 
minden ágazat pozitívan járult hozzá a növekedéshez. 

Az erőteljes növekedés továbbra is a 2014-2020-as 
európai uniós költségvetési keret forrásaiból fi nanszíro-
zott  fejlesztéseknek, a vállalkozások kapacitásbővíté-
sének, valamint a lakás- és egyéb ingatlan beru házások 
élénkülésének a hatására következett  be. Az elért ered-
ményekhez hozzájárultak továbbá a kedvező nemzetkö-
zi feltételek, a belső növekedési források, a kormányzat 
támogató intézkedései (a többi között  a társasági adó 
9 százalékra csökkentése, a különböző életpályaprogra-
mok, a kohéziós alapok gyors ütemű becsatornázása a 
gazdaságba, CSOK), valamint a 2016 novemberében 
megkötött  hatéves adó- és bérmegállapodás is. 

A keresleti oldalt elsősorban a háztartások fogyasz-
tása, valamint a beruházások hajtott ák, míg a termelé-
si oldalon a szolgáltatások, ipari termelés, valamint az 
építőipar jelentett ék a növekedés forrását. A belső ke-
reslet erősödésével az import is jócskán, az exportnál 
gyorsabban nőtt . Kiemelkedőn magas ütemben, 16,7 
százalékkal nőtt ek a beruházások 2017-ben az előző 
évi 16,0 százalékos visszaesést követően.

Eközben az egyensúlyi folyamatok is kedvezően 
alakultak, a növekedés gyorsulása nemhogy az eladó-
sodás kárára valósult volna meg, hanem a GDP arányá-
ban 5 százalék felett i külső fi nanszírozási képesség révén 
tovább lehetett  csökkenteni a fennálló külső adósságot. 
2017 már a hatodik évet jelentett e, amikor az államház-
tartási hiány 3 százalék alatt  volt, az államadósság to-
vábbra is csökkenő pályán maradt. A 2017. évi GDP-
arányos defi cit 1,9 százalék, az előirányzott  2,4 százalék-
nál lényegesen alacsonyabb lett . A GDP-arányos állam-
adósság 1,8 százalékpontt al, a tervezett nél valamivel 
kisebb mértékben, de jelentősen csökkent. 

A gazdasági válság óta 2017-ben volt a legnagyobb 
béremelés a magyar gazdaságban. A bérek 12,8 száza-

lékkal emelkedtek, 4 százalék alatt i szintre mérséklő-
dött  a munkanélküliség. 70 ezer fővel, 1,8 százalékkal 
tovább nőtt  a foglalkoztatás, miközben a közfoglalkoz-
tatott ak száma mintegy 40 ezer fővel csökkent. A vál-
lalati és lakossági hitelállomány emelkedett , a hitel-
portfoliók minősége javult. 2017-ben is dinamikusan 
bővült a vállalati hitelezés.

Gazdaságfejlesztés – érdekérvényesítés
Az MKIK 2017-ben is aktív szerepet vállalt az 

Állam reform Bizott ság munkájában, ahol a vállalko-
zói szféra szempontjából kiemelt téma volt a „NAV 
2.0, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megújulásának 
Stratégiai Programja”. Tavaly március 23-án tartott a 
alakuló ülését a Nemzeti Versenyképességi Tanács, 
amely Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter által 
felkért szakértőkből áll. A nyolctagú testület munkájá-
ban részt vesz az MKIK elnöke. Az MKIK 2017 már-
ciusában kiemelkedő vállalati és sajtóérdeklődés mel-
lett  tartott a meg, a miniszterelnök, a jegybankelnök és 
a nemzetgazdasági miniszter részvételével az MKIK 
2017. évi Gazdasági Évnyitóját.

A vállalkozások üzleti környezetének javítása ér-
dekében az MKIK számos, az adószabályozást érintő 
intézkedést kezdeményezett , amelyek közül az elfoga-
dott  javaslatok mintegy 45 milliárd forintt al javított ák 
a vállalkozó szféra jövedelempozícióját. A béremelé-
sek hatásának mérséklésére az MKIK javasolta a szoci-
ális hozzájárulási adó gyorsabb ütemű, további 3 
%pontos csökkentését 2018-tól, de a javaslat nem ka-
pott  támogatást. 

Az MKIK közgazdasági elemzői, kutatói tevékeny-
sége a jövő kihívásaira, elsősorban a digitalizáció, 
robotizáció, bérfelzárkózás/termelékenység, mun-
kaerőhiány kérdéseire koncentrálódott , így az elmúlt 
évben az MKIK folyamatosan elemezte a mun kaerő-
piaci folyamatokat és javaslatokat dolgozott  ki. 

Az uniós források felhasználásáról szóló rendsze-
res konzultációk ez évben is folytatódtak, ahol az 
MKIK – fi gyelemmel a gazdaság előtt  álló kihívásokra 
– ez évben is folyamatosan javasolta, hogy a GINOP 
forrásainak átcsoportosításával jelentősebben nö-
vekedjenek a termelékenység növelését elősegítő, a 
technológiafejlesztést, korszerű eszközök, gépek be-
szerzését támogató pályázati felhívásokra jutó keret-
összegek. 
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2017-ben is folytatódott  a Terület- és Tele pü lés-
fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett  
pályázatok megvalósítása, ahol a megyei, a megyei jogú 
városi, illetve a helyi foglalkoztatási- gazdaságfejlesz-
tési együtt működések (paktumok) létrehozásának, 
működésének támogatása volt a fő cél, és az MKIK-t 
kötelezően be kellett  vonni a paktumszervezetbe. A pak-
tumszervezetekben, az MKIK elnökének meghatalma-
zásával a területi kereskedelmi és iparkamarák elnökei 
látják el a képviseletet. A kezdeti bizonytalanságokat 
követően pozitívan alakultak az együtt működések.

A vállalkozás-fi nanszírozás területén a Széchenyi 
Kártya Program változatlanul sikeresen működött , 
2017-ben a befogadott  igénylés 16 711 db, a létrejött  
hitelügylete száma 13 987 db, míg az összes kihelye-
zett  hitelállomány 143,63 milliárd Ft volt. Ezzel 2002 
óta a befogadott  igénylések száma meghaladta a 326 
ezret, a létrejött  hitelügyletek száma a 251 ezret, a ki-
helyezett  hitelállomány pedig az 1785 milliárd Ft-ot. 
2017 szeptemberében tartott ák a miniszterelnök, a 
jegybankelnök és a nemzetgazdasági miniszter részvé-
telével a kétszázezredik Széchenyi Kártya ünnepélyes 
átadását.

2017-ben is megszervezték Szegeden a Nemzetközi 
Közlekedési Konferenciát, ezútt al a digitalizáció a köz-
lekedésben témakörrel, az MKIK beszállítói konferen-
ciája pedig 2017 májusában egyik kísérő rendezvénye 
volt az „Ipar Napjai” – MACH TECH” kiállításnak. 

A „Magyar Kézműves Remek” pályázaton 2017-
ben 97 pályázóból 36-an részesültek Magyar Kéz-
műves Remek díjban. A pályázat ünnepélyes díjátadó 
rendezvényére 2017-ben az Agrármarketing Centrum 
és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara támogatá-
sával, az OMÉK keretén belül tartott ák. 

A turizmus területén az MKIK több éve részt vesz 
a szállodák minősítésében, 2017-ben 122 szálloda 
minősítésére került sor. A szerzői jogdíjak ügye évek 
óta kiemelt téma. Bár a díjszabás minimálisan csök-
kent, ennek ellenére az MKIK továbbra is következe-
tesen fenntartja véleményét, hogy a jogdíjrendszer 
teljes átalakítására van szükség.

Az elmúlt évben az EU REACH szabályozásának 
újabb szakasza lépett  hatályba, az MKIK fi gyelem fel-
hívó kampányt szervezett  a KKV-k számára. 2017 kö-
zepén indult a „Könnyű Közmű Program”, amelynek 
népszerűsítésében, megismertetésében a Minisz ter-
elnökség felkérésére az MKIK és a területi kereskedel-
mi és iparkamarák nyújtott ak segítséget.

A kamarai választásokat követően újjászervezett  
kollégiumok mellett  2017-ben három új munkabizott -
ság kezdte meg tevékenységét, a Környezetvédelmi, a 
HR és a Munkavédelmi Bizott ság. Az MKIK által mű-
ködtetett  15 kollégium az MKIK Elnökségének 2017. 
decemberi ülésén számolt be éves tevékenységéről.

Szakképzés, felnőtt képzés, felsőoktatás
Az MKIK szakképzési feladatainak végrehajtásához 

elengedhetetlen stratégia- és koncepcióalkotás folya-
matának alapvető célja, hogy átfogó szakmai kereteket 
biztosítson a feladatok végrehajtása során, összhang-
ban az MKIK és az NGM szakmai egyeztetéseinek és 
törekvéseinek irányaival, a duális szakképzési rendszer 
megerősítése és továbbfejlesztése érdekében. Az MKIK 
által jelenleg ellátott  szakképzési feladatok szakmai irá-
nyítása mellett  új, a jövőben várhatóan megjelenő ka-
marai feladatok stratégiai szintű tervezésére és előkészí-
tésére is sor került. Ehhez kapcsolódott  az ágazati 
kész ség tanácsok felállításához és működtetéséhez kap-
csolódó koncepció kialakítása, illetve a Gyakorlati ok-
tatói rendszer képzési és vizsgáztatási követelményei-
nek összeállítása illetve módszertanának összeállítása.

A tanulószerződések száma 2017-ben több hóna-
pon keresztül meghaladta az 52 ezret. Kiemelendő, 
hogy a szakközépiskolai tanulók létszámának jelentős 
csökkenése mellett  is sikerült meghaladni a korábbi 
ciklus volumenét, és ez a kamarai hálózat hatékony 
működését igazolja (pl. kamarai garanciavállalás terén). 
Továbbra is intenzív kapcsolatot kellett  kiépíteni, illet-
ve tartani a már képző és a képzésbe potenciálisan be-
kapcsolható vállalkozásokkal, egyéb szervezetekkel. 
2017-ben is kiemelt fi gyelmet fordított ak a tanácsadók 
az iskolák tájékoztatására és a velük való megállapodás-
ra. Új feladatként jelentkezett  2016 szeptemberétől a 
főtevékenységként gyakorlati képzést végzők beazono-
sítása, illetve részükre a kamarai igazolás kiállítása, vala-
mint a szakképző iskolában teljesíthető ún. 5%-os kép-
zés nyomon követése a befejező szakképzési évfolya-
mon. 

A szintvizsga programfeladat 2016. december 1. 
és 2017. november 30. között i időszakában 1.868 da-
rab szintvizsgán, 17.837 fő szintvizsgázó vizsgatevé-
kenysége valósult meg, amely folyamatba 1.350 szak-
képző iskola kapcsolódott  be. A szintvizsga elnökök 

16



Beszámolók

lajstromának átvizsgálása után 389 szintvizsga elnök 
kinevezése történt meg, akik közül 137 fő sikeres on-
line szintvizsga elnöki vizsgát tett . 

A szakmagondozás területén a 2016-ban elkészí-
tett  szakmai és vizsgakövetelmények és a kapcsolódó 
kerett antervek kapcsán az azokat kidolgozó szakembe-
rek jelezték, hogy sok esetben a megjelent jogszabály 
mást tartalmazott , mint az általuk elkészített  és az 
MKIK által leadott  anyagok. Összegyűjtve az eltérése-
ket, 55 darab szakmai és vizsgakövetelményt és 81 da-
rab szakképzési kerett antervet javítt atunk a szakértők-
kel közösen, és átadtuk ismételten a Nemzetgazdasági 
Minisztériumnak (a továbbiakban: NGM) a mielőbbi 
korrekció érdekében.

Az NGM kezdeményezésére a szakgimnáziumi 
szakmai kerett antervet is átdolgoztuk. Ez 137 darab 
(szakmairányokat is beleszámítva 192 darab) szak-
gimnáziumi kerett anterv kidolgozását jelentett e, 241 
szakértő bevonásával. 

Az NGM kezdeményezésére megkezdődött  az 
ágazati készségtanácsok rendszerének kialakítása, 
amely működésének jogszabályi alapját az ehhez szük-
séges törvénymódosítás teremtett e meg. 

A képzőhely-ellenőrzés tekintetében 2017-ben 
8.218 helyszíni ellenőrzés ment végbe, amely a gya-
korlati képzést folytató szervezetek 77%-át érintett e. 
A  kamarai szakképzési nyilvántartási rendszer adatai 
azt mutatják, hogy a jelenleg is tanulót képző 10.600 
képzőhely mellett  további 8.000 képzőhely bír a gya-
korlati képzésre jogosultak határozatával és alkalmas a 
szakmát tanuló fi atalok fogadására. 

A területi kamarák a 2017. november 30-ig terjedő 
időszakban a moduláris rendszerű szakmai vizsgákra 
225 alkalommal végeztek szakmai vizsgadelegálást. 
A területi kamarák által delegált vizsgabizott ságok 
összesen 2463 szakmai vizsgabizonyítvány kiadásá-
ban működtek közre. Az iskolai rendszerű és az iskola-
rendszeren kívüli komplex szakmai vizsgák száma 
2017-ben 13.381 darab volt. Összességében 147.072 
fő számára biztosított ak lehetőséget az eredményes 
vizsga letételére. 

A szakmai versenyekbe további informatikai 
szakképesítéseket vontunk be a X. Szakma Sztár 
Fesztiválra, amelynek megnyitó ünnepségén a mi-
niszterelnök is részt vett . A megmérett etést 41 szakké-
pesítésben hirdett ük meg a nappali tagozaton végzős 
szakiskolai és szakközépiskolai tanulók számára, ame-
lyek keretében 5.255 versenyző mérte össze tudását. 
A Szakma Sztár Fesztivál 2017-ben is lehetőséget biz-
tosított  a pályaorientáció elősegítésére és a hiányszak-
mák népszerűsítésére is. A rendezvényt közel 15.000-
en látogatt ák. 

A IV. SkillsHungary Nemzeti Döntőn lezajlott ak a 
hazai válogató versenyek döntői. A versenyzők kivá-
lasztását követően elkezdődött  a csapat mentális és 
intenzív szakmai felkészítése. Támogatási forrásból 
első alkalommal biztosított uk versenyzőink számára 
más országok szakmai tréningjein, nemzeti válogatóin 
való megmérett etés lehetőségét. 2017 októberében 
rendezték a WorldSkills Abu Dhabi 2017 versenyt, 
amelyen 19 versenyszámban, 20 versenyző képviselte 
hazánkat. A magyar versenyzők egy bronzérmet és 
kilenc kiválósági érmet szereztek.

2017-ben tovább folytak a EuroSkills Budapest 
2018 verseny megszervezésével kapcsolatos szakmai 
feladatok. Folytatódott  a versenyhez kapcsolódó kom-
munikáció megvalósítása, a versenyarculat kialakítása, 
az esemény honlapjának működtetése. Az Abu Dha bi-
ban megrendezett  WorldSkills verseny ideje alatt  a 
EuroSkills Budapest 2018 saját standdal volt jelen. 

Az 5. éve működő kamarai pályaorientációs há-
lózatban 2017-ben a területi pályaorientációs kollé-
gák országos szinten 2320 rendezvényt szerveztek, 
osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken, pályaori-
entációs rendezvényeken tartott  előadásokkal, fóru-
mok, cég-, üzem- és tanműhely látogatások szervezé-
sével segített ék a pályaválasztás előtt  álló általános is-
kolás tanulókat. 2017-ben ismét reprezentatív kérdő-
íves kutatás keretében felmértük a 7. évfolyamos tanu-
lók pályaválasztással kapcsolatos ismereteit és tovább-
tanulási irányultságát. 

A mesterképzés és -vizsgáztatás kamarai felada-
tának végrehajtása során a korszerűsítés került közép-
pontba az értékek és a hagyományok megőrzése mel-
lett . Ennek megfelelően a nemzetgazdaság meghatáro-
zó szereplőjének tekinthető autógépészeti ágazat 4 
szakmájában újult meg 2017-ben a mestervizsga kö-
vetelmény, a mesterképzési program és az országosan 
egységes feladatbank. A területi kamarák 695 fő részé-
re szerveztek támogatott  mestervizsgát. Továbbá 4 
szakterületen, valamint a pedagógia, vállalkozási isme-
retek témakörben dolgozták ki a mestervizsgára felké-
szülést segítő oktatási jegyzetet. 
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2017-ben megvalósult a „Magyar Munkaerő-piaci 
Prognózis” kutatás, amely a versenyszektor rövid távú 
gazdasági kilátásait előrejelző, és munkaerő-piaci dön-
téseit felmérő vállalati empirikus vizsgálat. Az elemzé-
sek 6832 vállalat vezetőjének válaszain alapulnak. 
Ebből 3995 cég megkérdezését a regionális kormányhi-
vatalok, a további 2877 vállalat felmérését pedig a terü-
leti kamarák végezték az MKIK GVI megbízásából. 

Az Internet Alapú Szakképzési Integrált Infor-
mációs Rendszerünknek (ISZIIR) központi szerepe 
van a szakképzési feladatainkkal kapcsolatos admi-
nisztratív és nyilvántartási folyamatok megvalósításá-
ban. Ezért 2017-ben is kiemelt szerepet biztosított unk 
az adatt isztításnak a rendszer hatékonyabb működése 
érdekében, amelyet továbbra is elsődleges feladatként 
kezelünk. Tekintett el arra, hogy a 2018-as program-
ciklusban egy új informatikai rendszert fejlesztünk, 
csak a rendszer rendeltetésszerű működéséhez nélkü-
lözhetetlen és a szakképzési feladataink ellátásához 
szükséges fejlesztéseket valósított uk meg a részletes 
beszámoló szerint.

A megyei fejlesztési és képzési bizott ságok 
(MFKB) működtetésének legfontosabb feladata 
2018/2019. tanévre vonatkozó, munkaerő-piaci in-
formációkon alapuló szakmaszerkezeti javaslatának 
elkészítése volt. 

Ehhez kapcsolódóan a megújított  „Szakképzés 2017” 
kutatás keretében több mint 6000 kérdőívet töltött ek ki. 
A kutatás a vállalatok rövid- és középtávú szakmunkás 
munkaerő iránti keresletét, a fi atal pályakezdő szakmun-
kások munkaerő-piaci helyzetét hivatott  felmérni.

A felnőtt képzési feladatok területén alapvető fel-
adat továbbra is a programkövetelmények nyilván-
tartásba vétele volt, 2017-ben 120 darab szakmai 
programkövetelmény javaslat érkezett  az MKIK-ba, 
ezeket kellett  a Program Bizott ságnak elbírálnia. Az 
MKIK-ban nyilvántartott  programkövetelmények szá-
ma 194 darab. A programszakértői eljárás keretében 
az MKIK a szakértői továbbképzést nem teljesítő 240 
fő tevékenységét felfüggesztett e, így 2017 novemberé-
ben az MKIK közhiteles nyilvántartásában 560 prog-
ramszakértő szerepelt.

A felsőoktatás területén az MKIK 2017-ben is részt 
vett  a Felsőoktatási Kerekasztal, a Duális Képzési 
Tanács, valamint a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 
Bizott ság munkájában. Az MKIK 2017-ben három 
helyszínen szervezett  konzultációt a felsőoktatási du-
ális képzésben részt vevő vállalatok képviselőivel a ta-
pasztalatokról, és ennek alapján az MKIK Felső oktatási 
Szakkollégiuma javaslatokat fogalmazott  meg a duális 
képzés és a felsőoktatás fejlesztésének lehetséges irá-
nyairól.

Külgazdasági tevékenység
Az MKIK nemzetközi tevékenysége 2017. évben 

jelentősen növekedett  az elmúlt évhez képest. Az év 
folyamán 452 külgazdasági vonatkozású kamarai 
rendezvényt tartott ak, ebből csaknem százat az 
MKIK szervezett . Az előző évhez képest 25%-os a 
növekedés. A résztvevő vállalkozások száma eléri a 15 
ezer főt. A rendezvények növekvő száma részben saját 
forrásból, részben a megnyíló uniós programokból, és 
nem utolsó sorban a Pallas Athéné Domus Inno va-
tionis Alapítvány támogatásából fi nanszírozták. 

A programok közül a fontosabbakat kiemelve emlí-
tésre méltó, hogy az Európai Kamarai Szövetség 
(Eurochambres) az MKIK meghívására történeté-
ben első ízben Magyarországon tartott a elnökségi 
ülését február 16-án, amelynek programjában részt 
vett  a nemzetgazdasági miniszter és a külgazdasági- és 
külügyminiszter helyett es. Az MKIK idén másodjára 
rendezte meg külgazdasági évadnyitó konferenciá-
ját, amely ezútt al az innováció és az export kapcsola-
tára helyezte a hangsúlyt. Ismét előtérbe került a V4 
országok kamaráival való együtt működés, tekintett el 
arra, hogy 2017. július 1-től Magyarország tölti be a 
V4 országok elnökségét. Fontos célunk az európai 
szintű közös fellépés erősítése, a közös témák beazo-
nosítása, az Eurochambres reformjának ösztönzése, a 
regionális együtt működés fejlesztése. Ennek eredmé-
nyeként egy közös nyilatkozatban fordultak a V4 or-
szágok kamarái az Eurochambres megújult vezetésé-
hez a szervezet jövőjére vonatkozó javaslatokkal.

A Kormánnyal való együtt működés külgazdasági 
területen is jól működik, ennek jele, hogy az MKIK 
elnöke minden miniszterelnöki külföldi hivatalos de-
legációba meghívást kap. Ebben az évben Grúziába, 
Törökországba, Vietnámba és Szingapúrba történt ki-
utazás. Az MKIK javaslatokkal és gyakran személyes 
részvétellel segíti a kormányközi vegyes bizott ságok 
munkáját. A külgazdasági hátt érszervezetek közül az 
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EXIM-mel alakult ki az év folyamán intenzívebb 
együtt működés, közös képzésekkel, információval, 
konzultációval segített ük elő a kkv-k hatékonyabb ex-
portfi nanszírozását. Az MNKH-val operatív szinten 
folyamatos a kapcsolat, amely főként egymás prog-
ramjainak meghirdetésére terjed ki.

Az MKIK Magyar-Orosz Tagozata Paks Szekciót 
alapított . A Szekció célja, hogy elősegítse a magyar 
beszállítók részvételi lehetőségét a Paksi Atomerőmű 
bővítésével kapcsolatos projektben. Az MKIK és a 
gesztor területi kamarák által működtetett  14 kétolda-
lú tagozat, illetve 2 üzleti tanács az MKIK Elnökségének 
2017. decemberi ülésén számolt be éves tevékenysé-
géről.

Az MKIK 2017-ben is aktívan részt vett  a legfonto-
sabb nemzetközi kamarai szervezetek – így az Euro-
chambres és az ICC WCF – munkájában, mindkét 
szervezetben elnökségi tagsággal rendelkezik. Hat új 
együtt működési megállapodást írtunk alá külföldi 
kamarákkal, dinamikusan bővült a nemzetközi háló-
zatunk. Az MKIK belépett  a Selyem Út Nemzetközi 
Kereskedelmi Kamarába, a szervezet komoly kínai 
kormányzati hátt érrel rendelkezik, így reméljük, hoz-
zájárul a regionális üzleti kapcsolatok erősítéséhez.

Kamarai regisztrációs rendszerek 
– okmányhitelesítés

A regisztrált vállalkozások 51%-a társas vállalkozás, 
míg 49%-uk egyéni vállalkozó. A KA MREG nyilván-
tartás szerint több mint 38000 olyan vállalkozást tar-
tunk nyilván, amely a FELIR lista miatt  a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamaránál kötelező tagságra, és a szék-
hely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál 
regisztrációra, illetve a kamarai hozzájárulás megfi ze-
tésére is kötelezett .

2017-ben a területi kamarákhoz befolyt kamarai 
hozzájárulások összege csaknem azonos az előző évi-
vel és a kezdeményezett  NAV behajtások száma is – 
nagyságrendileg – azonosan alakult. Sajnálatos módon 
a területi kamarai rendszer a vállalkozások regisztráci-
ós kötelezett ségét előíró törvény betartatásában és a 
kamarai hozzájárulás beszedésében és behajtatásában 
még nem egyenszilárdságú. 

A kamarai regisztrációs rendszer on-line kapcsolat-
ban áll a cégbírósági nyilvántartó rendszerrel, néhány 
területi kereskedelmi és iparkamara az adatok átvételé-
vel naprakészen tartja adatbázisát. 2017-ben két alka-
lommal érkezett  komplett  egyéni vállalkozói adatbázis 
frissítés a Belügyminisztériumtól, mely adatokat a te-
rületi kamarák feldolgozott  lista alapján használhatják 
a KA MREG-ben szereplő egyéni vállalkozások aktua-
lizálása céljából.

Az építőipar teljesítményének elmúlt évi emelkedé-
se megmutatkozott  az építőipari kivitelezők kama-
rai nyilvántartásában is. Az elmúlt évben regisztrálók 
száma emelkedett , 2017-ben több mint 10.000 új vál-
lalkozás regisztrált be, míg közel 1.000 vállalkozást tö-
röltünk az év folyamán a nyilvántartásból. 2017. dec-
ember 31-én összesen több mint 76.00 db aktív épí-
tőipari kivitelezőt tartott  az MKIK nyilván. Némileg 
lanyhult az építőipari kivitelezők külföldi munkaválla-
lási kedve. Az MKIK-nál regisztrált építőipari kivitele-
ző vállalkozások adatainak ellenőrzése a területi kama-
rák és néhány régióban a kormányhivatalok részvételé-
vel folyamatosan, tervszerűen történik.

Jelentős mértékben, évi több mint 1.000 db-ra 
emelkedett  2017-ben az MKIK által hitelesített , az 
árukat közvetlenül nem kísérő dokumentumok szá-
ma, a területi kereskedelmi és iparkamarák által kibo-
csátott  származási bizonyítványok száma 34.631 db 
volt. A területi kereskedelmi és iparkamarák 829 db 
ATA igazolványt adtak ki, ez némileg emelkedett  az 
előző évi kibocsátáshoz képest. 

Kamarai részvétel a vállalati 
vitarendezésben

Választott bíróság
2017-ben a megelőző évek tendenciáinak megfele-

lően csökkent a beérkezett  választott bírósági ügyek 
száma, 98 ügyet nyújtott ak be. A 2017. év tekinteté-
ben két tényező emelhető ki, egyrészt az ügyek ala-
csony száma és az alacsony pertárgyérték, másrészt 
pozitív elemként a nemzetközi ügyek viszonylag ma-
gas aránya. 2017-ben 116 ügy zárult le. Az ügyek átla-
gos hossza 2017-ben 10 hónapot tett  ki, csak az ügyek 
egynegyede tartott  egy évnél tovább. 

A 2017. évet az új választott bíróság törvény, és an-
nak bevezetése határozta meg. A törvény elsősorban a 
Választott bíróság szervezetére vonatkozóan hozott  
változásokat. 2017. december 31-én jogutód nélkül 
megszűnt két választott bíróság: a Pénz- és Tőkepiaci 
Állandó Választott bíróság és az Energetikai Ál-
landó Választott bíróság. Azokat a peres ügyeket, 
amelyekben a megszűnő választott bíróságok szerepel-
tek a választott bírósági kikötésekben, 2018. január 
1-től az MKIK Választott bíróságához kell benyújtani, 
ez a Választott bíróság lett  illetékes az ügyek elbírálásá-
ra. Október 1-jén kezdte átszervezési munkáját az 
Előkészítő Bizott ság, amelynek feladata, hogy előké-
szítse a 2018. január 1-től felálló elnökség rövid, egy-
hónapos időtartamra szabott  szabályzatalkotási, illet-
ve listaállítási munkáját. Az Előkészítő Bizott ságba is 
ugyanazok a szervezetek delegálták a tagokat, mint 
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amelyek az elnökségbe is. Az elnököt és két elnökségi 
tagot az MKIK, egy-egy elnökségi tagot pedig a 
Magyar Bankszövetség, a Budapesti Értéktőzsde Zrt., 
a Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal 
és a Magyar Ügyvéd Kamara jelöl. Az új elnökség va-
lamennyi tagjára nem érkezett  jelölés. A pénz és tőke-
piaci szektor a kezdeteket leszámítva nem vett  részt az 
előkészítő munkában, és nem jelölt a törvény által 
meghatározott  kritériumoknak megfelelő elnökségi 
tagokat sem. Az új törvényről, a szervezeti és működé-
si átalakulásról a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
a 2017. október 10-én tartott  konferencián tájékoztat-
ta az érdeklődőket. Az új törvény az ENSZ Nemzet-
közi Kereskedelmi Jogi Bizott ságának (UNCITRA L) 
2006-ban módosult modelltörvényéhez igazodik és a 
régi választott bírósági rendszer számos hiányosságát is 
pótolja. 

Békéltető testületek
A békéltető testületek 2017-ben 13410 ügyet zártak 

le, ez mintegy 4%-os növekedést jelent. A testületek 
működtetéséhez nyújtott  költségvetési támogatás az 
emelkedő ügyszám ellenére 2017-ben az előző évi 330 
millió forintt al azonos volt.

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) 
2017-ben 177 kérelem érkezett  a TSZSZ-hez. 2017-

ben összesen 133 TSZSZ szakvélemény készült. 2017-
ben a Nemzetgazdasági Minisztérium 151 millió Ft tá-
mogatási összeget folyósított  a TSZSZ működésére. 
2018. január 1-jén hatályba lép az Új Polgári Per rend-
tartás, amiből a kiemelt jelentőségű perek kategóriájá-
val együtt  kikerült a TSZSZ szakvéleményére alapított  
per is. 2017 legfontosabb eredménye, hogy a kamará-
nak sikerült elérnie a TSZSZ-re vonatkozó külön eljá-
rástípus újraszabályozását, mely január 1-től a TSZSZ 
törvényben kap helyet. A változás nagyrészt formai, 
amennyiben egyik jogszabályból a másikba kerül ez a 
cím, de az új szabályozás lehetőséget adott  arra is, hogy 
a tapasztalatok alapján fi nomítsunk az eljárás részletein.

A Modern Vállalkozások Programja
A GINOP 3.1.1 keretében EU-forrásból fi nanszíro-

zott  infokommunikációs szemléletformáló program el-
ső szakasza 2017 júliusában zárult, de az ÉFK módosí-
tásával egy 2.2 milliárd Ft-os keretemeléssel 2019 júliu-
sáig kitolódott  a megvalósítás határideje. A program 
eddigi időszaka alatt  az előírt indikátorokat jelentősen 
sikerült túlteljesíteni. Az IKT tanácsadók vállalati láto-
gatásai, az Infotér és a területi kamarák által megszerve-
zett  130 rendezvény, valamint a támogató informatikai 
infrastruktúra révén 11 ezer partnert sikerült regisztrál-

ni és 6700 vállalkozás helyszíni informatikai és üzleti 
átvilágítása történt meg. Ennek eredményeként 5 ezer 
mikro-, kis- és középvállalkozás nyerte el a Digitálisan 
Felkészült Vállalkozás minősítést, és ezzel  + 5% támo-
gatás lehetőségét a GINOP 3.2.2 pályázat keretében. 
A  programban regisztrált vállalkozások 500 minősített  
informatikai szállító 1500 informatikai termékéhez jut-
hatnak hozzá a program keretében felkínált kedvez-
ménnyel.

Beszámoló az MKIK kollégiumainak 
2017. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ AZ AUTÓ- ÉS GÉPIPARI 
KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KOLLÉGIUM 
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A 2016. decemberi megalakulását követően az Autó- 
és Gépipari Képzésfejlesztési Kollégium 2017. évben 
10. alkalommal tartott  kollégiumi ülést.

A kollégiumnak fontos szerepe volt az év közben az 
NGM kezdeményezésére elindult ágazati készségtaná-
csi (ÁKT) rendszer előkészítési folyamatában. Az őszi 
időszakban a kollégium ülései egyben a leendő Spe-
cializált gép- és járműgyártás ÁKT előkészítő üléseit is 
jelentett ék.

A kollégium az alábbi fő témakörökkel foglalkozott  
az ülések során:
1. Üzemek felett i képzőhelyek kialakítása
2. Tanulószerződés kötése 9. évfolyamot megelőzően
3. Gyakorlati oktatói rendszer / mesterképzés rendsze-

rének témaköre
4. Ágazati készségtanácsok rendszere, kialakítás, műkö-

dés előkészítése
5. Üzemek felett i képzőhelyek kialakítása

A témát két alkalommal is tárgyalta a kollégium. 
A tagok a kollégiumi üléseken kívül is aktívan hozzájá-
rultak egy koncepció kialakításához, konkrét és részle-
tes javaslatok írásos megfogalmazásával. A koncepció 
lényege, hogy a KKV-k számára is segítséget nyújtson a 
gyakorlati képzés során a magasabb technológiák eléré-
sére. Ez egyben a nagyvállalatok számára is fontos, hi-
szen elsősorban a beszállítói körben olyan tanulók gya-
korlati képzése valósulhat meg, akik ismerik a nagyvál-
lalati technológiákat is, ugyanakkor a kisebb cégeknél 
elhelyezkedve is megfelelő szakmai tudással végezhetik 
munkájukat. 

Az elképzelés az Országgyűlés által 2017. december 
12-én elfogadott  T/18309 sz. törvényjavaslatba olyan 
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formában került be, hogy megjelenik a szakképzésben 
az ágazati képzőközpont, melynek kialakítására és mű-
ködésére vonatkozóan a későbbiekben rendelet kerül 
kiadásra.

TANULÓSZERZŐDÉS KÖTÉSE 9. ÉVFOLYAMOT MEGELŐZŐEN
A fenti témával szoros összefüggésben tárgyalta a 

kollégium a szakképzés felvételi rendszerébe történő 
vállalati csatlakozás lehetőségét. A folyamatba a gyakor-
lati képzőhely már a jelentkezés során bekapcsolódhat-
na a tanuló-kiválasztásba, természetesen a felvételi dön-
tés az iskola autonómiája marad. A vállalatok az eljárás 
folyamatában előzetesen megállapodást köthetnek a 
tanulóval arról, hogy a felvételt követően a tanuló a 
gyakorlati képzést a vállalatnál fogja megkapni, ilyen 
módon az iskola nem tarthatja tanműhelyben a tanulót, 
a vállalat pedig olyan tanulókkal tud a gyakorlati képzés 
során dolgozni, akik valóban rendelkeznek azzal a moti-
vációval, ami a gyakorlati képzésüket eredményessé te-
heti. Az 1. pontban említett  törvényjavaslat tartalmazza 
a tanuló-előszerződés megkötésének lehetőségét, mely 
a fenti célt szolgálja.

1. Gyakorlati oktatói rendszer / mesterképzés rendszeré-
nek témaköre
A kamarai gyakorlati oktatói rendszer bevezetésére 

kidolgozott  MKIK koncepciót a kollégium tagjai is tá-
mogatt ák, annak céljaival egyetértett ek, konkrét javasla-
taikkal segített ék a koncepció elkészítését. Az erre vo-
natkozó rendelkezéseket szintén tartalmazza a koráb-
ban említett  törvényjavaslat. 

2. Ágazati készségtanácsok rendszere, kialakítás, működés 
előkészítése
Az ÁKT-k rendszerének kialakításába a kezdetektől 

bevonásra kerültek azok a vállalatok, amelyek a kollégi-
um tagságát adják. A kollégium 2017. február 14-i ülé-
sén meghívott  vendégként részt vett  Pölöskei Gáborné 
helyett es államtitkár asszony. Az ülésen tapasztalt aktív 
és szakmailag előremutató vállalati munka sarkallta az 
NGM-et arra, hogy a kollégiumhoz hasonló formában 
működő testületeket hozzon létre a szakképzés más 
ágazataiban is. Ennek eredményeként született  az a dön-
tés is, hogy a kollégium tagságához igazodó speciális 
ÁKT kerüljön megalakításra a jövőben, ezzel biztosítva 
az integritást a kamarai kollégiumi működés és az ÁKT 
működése között .

Az ÁKT kialakításának előkészítése során három 
gépipari klaszter (Dél-Dunántúli, Közép-Dunántúli és 
az Észak-Magyarországi Gépipari Klaszter) bevonásá-
val a kollégiumi tagok körén túl három KKV is tagja lesz 
a 2018-ban megalakuló ÁKT-nak. 

A kollégium tagjai részletekbe menően megtárgyal-
ták az ÁKT koncepció szakmai tartalmát, javaslataikkal, 
észrevételeikkel nagymértékben alakított ák a működés 
struktúráját, a rendszer felépítését. Meghatározásra ke-
rült azoknak a szakképesítéseknek a köre, melyek a je-
lenleg hatályos OKJ alapján az ÁKT munkájának tárgy-
körébe tartoznak. Ez alapján 19 szakképesítés, 9 szakké-
pesítés-ráépülés és 7 rész-szakképesítés az, amely a ta-
gok számára közvetlen relevanciával bír. 

Az évet záró ülésen az ÁKT munka előkészítésének 
keretében a kollégium tagjai segítségével kialakításra 
került a leendő testület ügyrendjének tervezete, vala-
mint elkészült az ágazati helyzetfelmérést megalapozó 
SWOT analízis.

3. További témák a kollégium munkájában
Felnőtt képzés átalakítása: Fontos az elmozdulás 

egy rugalmasabb, a vállalati belsőképzéseket is elismerő 
rendszer irányába.

Pedagógus továbbképzés: Annak érdekében, hogy 
a tanulókat a korszerű technológiákat ismerő, a szakmát 
érintően a valós vállalati környezetről is tapasztalatt al 
rendelkező tanárok tanítsák, a vállalatok a pedagógusok 
képzésében is nyitott ak a szerepvállalásra. 

Szakmai vizsgáztatás: A rendszer átalakításában, 
korszerűsítésében partnerek lennének a vállalatok, 
azonban ezzel kapcsolatosan még konkrét célkitűzések 
nem kerültek meghatározásra.

Szintvizsgáztatás rendszere: Vállalati oldalról szük-
ségesnek látszik a szintvizsga eredeti funkciójának 
vissza állítása, azonban szükséges lehet a képzési rend-
szer átalakítása is, hogy a szintvizsgának szerepe legyen 
a szakmai alaptudás mérését követően a szakmai specia-
lizációban is. 

Tananyagfejlesztés: Korszerű tartalommal és for-
mában elérhető tananyagok elkészítésében, adaptálásá-
ban is segíteni kívánják a szakképzést a kollégium tagjai.

BESZÁMOLÓ AZ ÉLELMISZERGAZDASÁGI 
KOLLÉGIUM 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az MKIK Elnöksége mellett  működő Élelmi szer-
gazdasági kollégium 2017. május 24-én tartott a meg 
alakuló ülését. A kollégium ülését Dr. Parragh László, az 
MKIK elnöke nyitott a meg, aki arról tájékoztatt a a meg-
jelenteket, hogy Csányi Att ila, a kamara elnökségi tagja 
vállalta el a kollégium elnöki pozícióját. Az MKIK elnö-
ke egyútt al meghatározta, hogy a kollégium tevékenysé-
gének elsődleges feladata az, hogy feltárja az élelmiszer-

21



gazdaság fejlődését gátló problémákat, dolgozzon ki ja-
vaslatokat azok megoldására, amelyeket az MKIK köz-
vetít majd a kormányzat felé.

A kollégium elfogadta Csányi Att ila azon javaslatát, 
hogy hosszú stratégiai anyagok elkészítése helyett , 
koncentráljanak 3-4 konkrét, az ágazat számára fontos 
ügyre, illetve problémára, és ezek megoldása érdeké-
ben fejtsék ki tevékenységüket. A kollégium tagjai az 
egyeztetés keretei között  meg is határozták azokat a 
területeket, amelyeken kérték az MKIK segítő lé-
péseit.

A kollégium kiemelt jelentőségűnek tartja azt, hogy 
további piactisztító lépésekre kerüljön sor a mezőgaz-
dasági termékek és az élelmiszerek piacán. A tagok 
egyetértett ek abban, hogy fontos lépés volt az EKÁER 
bevezetése és támogatásukról biztosított ak minden 
olyan hatósági ellenőrzést, ami a feketegazdaság vissza-
szorítását célozza. 

Ugyanakkor konszenzus volt abban a tekintetben is, 
hogy ahhoz, hogy a piacon a tisztességes, fair verseny 
legyen minden termékpályán a meghatározó, folytatni 
kell a 2014-ben megkezdett  áfa-csökkentési lépéseket. 

A kollégium arra kérte az MKIK vezetését, hogy az 
élelmiszergazdaság területén tevékenykedő többi szak-
mai szervezethez és a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
rához hasonlóan, velük egyeztetve, tegyen meg min-
dent annak érdekében, hogy a nemzeti költségvetés te-
herbíró képességének megfelelően, további mezőgazda-
sági termékek és élelmiszerek kerüljenek az 5%-os áfa 
kulcs alá.

A kollégium tagjai fontosnak tartják az ágazat mun-
kaerő problémáinak kezelését. Egyrészt további mo-
dernizációs lépéseket tartanak szükségesnek az oktatás 
területén. Olyan rendszerek kialakítására van szükség, 
ahol az oktatás, a kutatás és a termelési gyakorlat minél 
erősebben együtt működik, így a végzést követően a 
tanulók könnyebben illeszkedhetnek be a munkahe-
lyeken. 

Ugyanakkor a munkaerő probléma kezelését a kol lé-
gium tagjai részben abban látják, hogy ösztönözni kell 
azokat a fejlesztési beruházásokat, melyek helyett esítik 
az ágazatban hiányzó munkaerőt és javítják a piaci sze-
replők működési hatékonyságát. A kollégium így azért 
lobbizik, hogy a lehetséges EU-s és nemzeti fejlesztési 
támogatások minél nagyobb mértékben váljanak hozzá-
férhetővé az élelmiszeripar szereplői számára és azok ne 
kötődjenek az alkalmazott  munkaerő növeléséhez vagy 
megtartásához.

A kollégium fontosnak tartja, hogy az a szabályozási 
környezet, amelyben a magyar élelmiszeripar szereplői 
dolgoznak, ne okozzon hátrányt a többi EU tagország-
ban működő cégek helyzetéhez képest. Ezen szabályo-

zási környezet egyik meghatározó eleme a Magyar 
Élelmiszerkönyv (MÉ), aminek előírásai gyakran az 
ágazati szereplők véleménye ellenére kerülnek megvál-
toztatásra. Mivel a környező országokban alkalmazott -
nál szigorúbb magyarországi szabályozás már rövidtá-
von is rontja a magyar gyártók versenyhelyzetét, így a 
kollégium kiemelt fi gyelmet kíván fordítani arra, hogy 
szakmai érvekkel befolyásolja az FM-et, hogy az 
Élelmiszerkönyv szabályait a lehető legnagyobb mér-
tékben harmonizálja a környező EU-s országok gyakor-
latával.

A kollégium, az elnök egészségügyi problémái mi-
att  nem tartott  több ülést 2017-ben. Ugyanakkor az 
MKIK munkatársai és a kollégium elnöke is az év so-
rán többször egyeztetett  az FM, az NGM, a KüKüM, a 
Mi nisz terelnökség és a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara vezetőivel. Ezeken a megbeszéléseken a Kollé-
gium megalakulásáról tájékoztatt uk a tárgyalópartne-
reket, és megállapodtunk a jövőbeli együtt működés-
ről, egyútt al az alakuló ülésen meghatározott  területe-
ken ismertett ük a kollégium tagjai által megfogalma-
zott  álláspontokat.

Egyeztetést folytatt unk az FM illetékes államtitkárá-
val a minisztérium áfa-csökkentéssel kapcsolatos elkép-
zeléseire vonatkozóan. Megállapodtunk, hogy közösen 
lépünk fel annak érdekében, hogy a Kormányzat számá-
ra készülő általános adócsökkentési programba az alap-
vető élelmiszerek áfa csökkentése is bekerüljön. 

Az FM-mel egyeztetni fogunk arra vonatkozóan, 
hogy milyen termékkörökre és milyen ütemezésben te-
szünk javaslatot az áfa csökkentésére.

A kollégium ülésén felmerült, hogy a szeszesital 
előállítók tevékenységének hatósági ellenőrzése terüle-
tén a legálisan, transzparensen működő vállalkozások 
ellenőrzésének folyamatait egyszerűsítsék és a vizsgála-
tok során helyezzenek nagyobb hangsúlyt a nem jogkö-
vető piaci szereplők tevékenységének felderítésére. 
A terület problémáinak feltérképezése ugyanakkor arra 
mutatott  rá, hogy nem egyedi alágazati problémával 
állunk szemben. Az élelmiszergazdaság szinte minden 
ágazatában jelentős problémákat okoz, hogy a külön-
böző adó-, élelmiszerbiztonsági-, élelmiszerhigiéniai- 
stb. szabályok be nem tartásával tevékenykedő vállalko-
zások súlyos károkat okoznak a jogkövető piaci szerep-
lőknek. 

Ebből kiindulva, egyeztetést folytatt unk Bognár 
Lajos helyett es államtitkárral, melynek során megálla-
podtunk abban, hogy a következő év elején közös ja-
vaslatot teszünk arra, hogy miként kell összehangolni 
a NÉBIH és a Kormányhivatalok munkáját annak ér-
dekében, hogy leleplezzék a nem jogkövető vállalko-
zásokat.

22



Beszámolók

BESZÁMOLÓ AZ ÉPÍTÉSÜGYI KOLLÉGIUM 
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2017. február 15-én újjáalakult az Építésügyi Kol-
légium, melynek elnöke Nemesi Pál, a Csongrád Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara, alelnöke Koji László, 
a Budapesti Kereskedelmi és Ipar kamara delegáltja lett .

A kollégium munkájának koncepciója az építőipari 
ágazat kommunikációja a törvényalkotás és az ágazat 
szereplői között  szakmai, szakmapolitikai kérdésekben, 
kiemelve az anomáliákat, a betarthatatlan szabályozáso-
kat, bevonva ebbe a felfelé irányuló szakmai munkába a 
vállalkozásokat is. 

A következő időszakban piaci átstrukturálódás és 
felívelés várható az ágazatban, de meg kell oldani a szek-
tort sújtó szakemberhiányt és rövid időn belül rögzíteni 
szükséges a garantált bérminimumot is. A külföldre 
szerződött  munkaerő „hazahozatala” nehézkes, a közel-
jövőben az ő szakértelmükkel nem lehet kalkulálni.

Fejleszteni szükséges az országos kapcsolati hálót, 
amelyhez szükség van minden területi kereskedelmi és 
iparkamara segítségére. Az építőipari kivitelezői regiszt-
ráció kötelezősége miatt , a vállalkozások a kamara látó-
körében vannak.

Országos szakmai napok szervezése jelentősen segí-
tené a vállalkozásokkal folytatott  kommunikációt, be-
vonva ezen munkába a törvényalkotókat és nagyvállala-
ti vezetőket is. Fontos a kommunikáció, hiszen a nagy-
vállalatok részére a humán erőforrást a kis- és középvál-
lalkozások biztosítják.

Az alakuló ülés első napirendi pontjaként az építő-
ipar aktuális helyzetjelentéséből kiderült az ágazat telje-
sítményének 18,8%-os csökkenése, a korábbi évek nö-
vekedése miatt  nehéz erőforrásokkal lekövetni a válto-
zásokat. Mind területileg, mind a szakágazatok vonat-
kozásában eltérések vannak, de mindenütt  a csökkenés 
volt látható. Az előző év nagy sikere az új lakás építése 
volt az áfa csökkentés és a CSOK bevezetése miatt . Az 
építőiparban növelni kellene a hatékonyságot és a beru-
házásokat, ezzel kiváltva az élőmunkát. 

Ebben az évben előmozdulás volt várható az uniós 
támogatások és a banki hitelezések miatt . Jelenleg kö-
rülbelül 20 ezer építési beruházás van folyamatban, 
amelynek 2/3-a fővárosi beruházás. Győrben például 
2000 új beruházás indult.

Szó esett  a szektor problémáiról, a kényszervállalko-
zók kérdéskörén keresztül a generációváltás nehézsége-
iről, a technológiai fejlődés akadályáról, a szakmunkás-
hiány, a hiányszakmák és a pályaorientáció kérdésköré-
ről. Serkenteni kellene a munkaerő mobilitását. Elgon-

dolkodtató az Unión kívüli vendégmunkások bevonása 
– szervezett  munkavállalás keretében – a magyarországi 
építőiparba. Felmerült egy esetlegesen támogatott  bér-
lakás építési program szükségessége, valamint az áfa 
visszaigénylés lehetősége a lakásfelújítás során, magán-
személyek részére is. A szakemberhiány és a szakképzés 
problémáinak megoldása érdekében a kollégium 
együtt működést kezdeményez az MKIK Szakképzési 
Kollégiumával.

A 2017. február 16-át követően megnyitott  építési 
főnaplók esetén a legfeljebb 300 négyzetméter összes 
hasznos alapterületű új lakóépület építése esetén köte-
lező kivitelezői felelősségbiztosítás került bevezetésre. 

Második napirendként a kollégium megtárgyalta a 
bevezetett  új közbeszerzési törvényt, melynek munká-
jában részt vesz az MKIK, így lehetőség nyílt a folyama-
tos véleményezésre, javaslatt ételre.

Az új Közbeszerzési Törvény szabályozásaiból kike-
rültek azon szabályozások, amelyek az építőipari tevé-
kenység folyamán betarthatatlanok voltak (alvállalkozói 
kifi zetések). 

Az új törvény értelmében 20 millió forintos beruhá-
zás felett  közbeszerzési eljárást kell kiírni, 300 millió 
forintos beruházásig meghívásos közbeszerzést lehet 
kezdeményezni és 65% lehet az alvállalkozók jelenléte a 
kivitelezés során. 

A Közbeszerzési Tanács útmutatót ad ki a súlyos jog-
sértésekről, valamint defi niálásra kerül a szándékos és 
gondatlan cselekmény a közbeszerzési eljárások során. 

A Kollégium 2017. évben is folyamatosan és szoro-
san együtt működött  az ÉVOSZ-szal, mint az építésügy 
legfontosabb szakmai szervezetével, ennek keretében 
2017. szeptember 27-én az ÉVOSZ Elnökségével közös 
kollégiumi ülést rendeztek, melynek témája az építési-
beruházási célú közbeszerzések ellenőrzésének tapasz-
talatai, a villanyszerelők, illetve a víziközmű-bekötést 
végző személyek bejelentési kötelezett sége és nyilván-
tartása, valamint az építőipari szakember utánpótlás 
rendszerszintű átgondolása volt.

Az építőipar számára egyre komolyabb problémát 
okoz a szakember-utánpótlás biztosítása. A gazdasági 
világválság következtében az elmúlt években közel 80 
ezer fővel csökkent az ágazatban foglalkoztatott ak létszá-
ma, akiknek egy része más ágazatban, többségük azon-
ban külföldön vállalt munkát. Ezzel egyidejűleg az építő-
ipari szakmát választó fi atalok száma is évről-évre csök-
ken. A gyermeklétszám folyamatos csökkenése és az ál-
talános továbbtanulási tendenciák mellett  ennek okát 
egyrészt az ágazat kedvezőtlen megítélése (a nehéz fi zi-
kai munka, a foglalkoztatási igény szezonális jellege, a 
kapacitásigény jelentős ingadozás stb.), másrészt az átla-
gosnál alacsonyabb – mérhető – bérszínvonala képezi.
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Az építőipari szakmát tanuló fi atalok többsége nem 
motiváltsága, hanem a maradék elv alapján kerül a szak-
képző intézményekbe, ezért a tanulók körében rendkí-
vül magas az iskola-, illetve a pályaelhagyók aránya. 
A  végzősök közül pedig a magasabb jövedelem remé-
nyében sokan külföldön vállalnak munkát.

A szakember-utánpótlás problémájának felnőtt kép-
zéssel, illetve átképzéssel történő enyhítése mellett  fon-
tos a szakiskolai képzés erősítése és szakmai színvonalá-
nak növelése.

A gyakorlati képzés hatékonyságának növelése érde-
kében elengedhetetlenül fontos az un. üzemen kívüli, 
vagy üzemek felett i gyakorlati képzés intézmény-rendsze-
rének kialakítása. A németországi, belgiumi és ausztriai 
tapasztalatok is azt mutatják, hogy a tanulóképzésben 
résztvevők döntően kis és középvállalkozások – tevékeny-
ségi körükből adódóan – nem tudják az adott  szakma 
teljes spektrumát a tanulóikkal begyakoroltatni. A gya-
korlati képzés vállalkozások és oktatási központok között i 
megoldásával a probléma eredményesen orvosolható.

A tanulók gyakorlati képzésének valós munkahelyi 
körülmények között  történő megvalósítása szintén 
kulcsfontosságú feladat. A hazánkban jelenleg működő 
építési vállalkozás több mint 95 százaléka 4 főnél keve-
sebb munkaerőt foglalkoztató mikro- és kisvállalkozás. 
Ezek döntő többsége átalányadózó, így ezek a vállalkozá-
sok a tanulóképzés céljára a szakképzési hozzájárulás 
terhére semmilyen költséget nem tudnak elszámolni, 
esetleg visszaigényelni.

A Magyarországon működő nagy cégek az elmúlt 
években leépített ék fi zikai létszámuk jó részét, mivel a 
magas bérterhek mellett  a saját munkaerő foglalkoztatása 
csak egyenletes kapacitás-lekötése mellett  lehet gazdasá-
gos. Az ágazatt al szemben elvárt ingadozó kapacitásigényt 
alvállalkozói hálózat kiépítésével követt ék és követik le.

A szétaprózott  kapacitás a magas vállalkozói létszám 
és a megélhetési vállalkozások magas száma, a máról 
holnapra élés, nem tett e lehetővé, hogy átgondolt, terv-
szerű szakképzési struktúra alakuljon ki az ágazatban.

BESZÁMOLÓ AZ EU-FORRÁSOK KOLLÉGIUMA 
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Kollégium ez évi munkájában meghatározó volt az 
uniós pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatok össze-
gyűjtése, rendszerezése, javaslatok kialakítása.

A Kollégium tagjainak észrevételei, javaslatai alapján 
negyedévente összefoglaló készült, amelyet az MKIK, 
Lázár János miniszter, illetve az érdekképviseletek rész-

vételével megrendezett  konzultációkon ismertetett , il-
letve írásban továbbított a a Miniszterelnökség, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium részére. 

A Kollégium 2017. április 27-én megtartott  ülésének 
vendége Dr. Vitályos Eszter, Európai uniós fejlesztése-
kért felelős államtitkár volt, aki az uniós források (2014-
2020) felhasználásának tapasztalatairól, eredményeiről 
tartott  előadást, amelyben kiemelte, hogy a Kormány 
2017-i fejlesztéspolitikai célként határozza meg a forrá-
sok teljes körű meghirdetését 2017. március 31-ig. A cél 
teljesült! További fejlesztéspolitikai célként határozza 
meg a kormány, hogy az egyes programokban a kötele-
zett ségvállalás szintje elérje a 85%-ot 2017 végére. 
A Kormány 2017-i fejlesztéspolitikai célként határozza 
meg 2700 milliárd Ft támogatás kifi zetését a pályázók 
felé. 

Megjegyzés: 
2017. október 9-i állapot szerint már 144 773 db 

pályázatot nyújtott ak be a projektgazdák 11 959 Mrd Ft 
igényelt támogatással. A támogatott  projektek összesen 
6 955 Mrd Ft, a leszerződött  támogatás 6 279 Mrd Ft. 
A kifi zetések jelenleg 3 112 milliárd Ft-ot tesznek ki.

Krisán László, a Kollégium elnöke tájékoztatójában 
röviden átt ekintett e az EU-források felhasználásával 
kapcsolatos tényeket és tapasztalatokat. Egyebek mel-
lett  rámutatott :

A korábbi ciklusban a legnagyobb kihívásnak a for-
ráskeret lehívását tekintett ék, addig most már a fenn-
tartható növekedés és a versenyképesség további javítá-
sa a fő cél. A 2014-2020-as fi nanszírozási ciklus forrása-
inak gyorsított  ütemű meghirdetése és felhasználása 
fokozott an megköveteli a hatékonysági követelmények 
érvényre jutt atását.

Ma már nem önmagában a munkahelyek megőrzése 
és létrehozása a kérdés, hanem a munkaerő hatékony 
foglalkoztatása. A piacon tapasztalható bérspirál és a 
minimálbér-emelések jelzik, hogy véget ért az olcsó 
munkaerő korszaka. Az uniós források 2014-2020 kö-
zött i eredményes felhasználása és leginkább a KKV-
khoz eljutt atása sokat segíthet a munkaerőhiány mér-
séklésében. 

A vállalkozások beruházással, modernizálással, egy-
általán forráshoz jutással csökkenthetik a problémát, 
fejlesztésekkel, korszerűsítésekkel mérsékelhetik mun-
kaerőigényüket, s így a munkaerőhiányt is, emellett  
növelhetik a termelékenységet is.

Az elmúlt év (2016) végén 2000 Mrd Ft forrást utal-
tak a pályázóknak, az idei terv 2200 Mrd Ft, amely a 
későbbiek során bővülhet 2800 Mrd Ft-ra.  2017. már-
cius végére az összes EU pályázat kiírásra került, cél, 
hogy a vállalkozói szektor 60 %-a részesüljön pályázati 
forrásból.
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A pályázatokat bíráló rendszer átalakításra került 
2016 márciusában. Az átalakításnak köszönhetően a 
pályázatok sajnos nem kerültek kellő időben bírálat 
alá, ezért a pályázók szempontjából a 2016-os év ki-
esett . Az idei évben az uniós pályázatoknak köszönhe-
tően, a GDP értékét jelentősen növelni fogja a KKV 
szektor, viszont a beruházások számának megemelke-
dése az építőiparban komoly fennakadást eredmé-
nyezhet.

Az előadásban javaslatként hangzott ak el a minőség-
biztosítási rendszerrel kapcsolatban felmerült problé-
mák mielőbbi megoldása a pályázatok lassú elbírálása 
miatt , ez a pályázók részéről nagyfokú költségnövek-
ménnyel is jár. Emelett  az Irányító Hatóság elbírálási 
határidejének rövidítése, valamint az eszközbeszerzési 
pályázatok számára többletforrás biztosítása, átcsopor-
tosítás, lehetőségének megoldása.

AZ MKIK JAVASLATAI
• A GINOP forrásainak átcsoportosításával jelen-

tősebben növekedjenek a termelékenység növe-
lését elősegítő, a technológiafejlesztést, korszerű 
eszközök, gépek beszerzését támogató pályázati 
felhívásokra (GINOP-1.2.1. és GINOP-1.2.2.) 
jutó keretösszegek. Az eddig igényelt támogatá-
sok és a KKV-k visszajelzései alapján az említett  
pályázatok esetében indokoltnak tartjuk a keret-
összegek jóval nagyobb mértékű, a jelenleginek 
többszörösére történő emelését. A pályázatoknál 
a fi nanszírozást célszerűen a különböző eszközök 
kombinációjával lehetne és kellene megoldani – 
20% saját erő, 30% vissza nem térítendő támoga-
tás és 50% kamatmentes hitel összetételben. Az 
eszköz-kombináció szélesebb körű alkalmazása 
több vállalkozás számára tenné elérhetővé az 
uniós forrásokat.

• A pályázati kiírásoknál folyamatosan fi gyelni kell a 
versenyszféra vállalkozásai részesedésének növelé-
sére.

• Fel kellene hagyni a foglalkoztatás bővítés/megőr-
zés ösztönzésével, pályázati feltételként való előírá-
sával.

• Általános gyakorlatt á kell tenni, hogy az uniós 
pályázatokban, az államilag támogatott  konstrukci-
ókban csak működés-, illetve növekedésképes vál-
lalkozások vehessenek részt.

• Konkrét munkaerőigényekre épülő államilag 
támogatott  foglalkoztatási és képzési programokat 
kellene indítani a kormányhivatalok, kamarák és a 
munkaadók együtt működésével.

• A közfoglalkoztatott ak képzése hatékonyabb lehet-
ne, ha a vállalkozások konkrét munkaerőigényei-

re épülne, és befejezésekor a munkavállalók elhe-
lyezkedését is biztosítanák.

• A program a résztvevők (a munkavállaló, a kor-
mányhivatal és a foglalkoztatást vállaló munkálta-
tó) megállapodásán alapulna.

• Olyan testre szabott  pályázatokra is szükség lenne, 
amelyeknél kisebb összegű vissza nem térítendő 
forrás elnyerése illeszkedik a kisebb projektméret-
hez, a potenciálisan növekedési pályára álló vállal-
kozások lehetőségeihez is. A pályázatok ugyanis 
akkor felelnek meg rendeltetésüknek, ha fi gyelem-
mel vannak a KKV-szektor sajátosságaira és a kis-
összegű igényeket is befogadják. Ehhez csökkente-
ni kell a megpályázható minimum összegeket.

• A közbeszerzések, vagy eszköz-, gépbeszerzési célú 
pályázatok értékelése során élvezzenek előnyt 
(plusz pontot) a szakképzést folytató vállalkozások.

A „hatékony forrásfelhasználás” elvének megvalósí-
tása, új konstrukciók bevezetése, valamint a kamarai 
hálózat intézményes bevonása érdekében ez évben is 
folyamatosan tárgyalt/ tárgyal az MKIK elnöke, Dr. Par-
ragh László és a Kollégium elnöke a Minisz ter elnökséget 
vezető miniszterrel, az érintett  miniszterekkel és az irá-
nyító hatóság vezetőivel.

 BESZÁMOLÓ AZ MKIK FELSŐOKTATÁSSAL 
KAPCSOLATOS 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

1. A DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉSRŐL 
FOLYTATOTT VÁLLALATI KONZULTÁCIÓ

Az MKIK párbeszédet kezdeményezett  a két éves 
tapasztalatok tükrében azon vállalatok képviselőivel, 
akik a duális képzés szereplőjeként elmondhatt ák ta-
pasztalataikat a működéssel kapcsolatban. Th ernesz 
Artur, a Duális Képzési Tanács MKIK delegáltja kez-
deményezésére 3 alkalommal, 3 helyszínen (április 13. 
Miskolc, április 19. Győr, április 26. Budapest) hasz-
nos konzultációk zajlott ak. A beszélgetések legfőbb 
tapasztalata az volt, hogy a vállalatok egyértelműen 
nagyobb bizalommal fordulnak a duális képzés felé és 
egyre többen pótolják a munkaerőhiány okozta üres 
pozíciókon munkatársaikat duális képzésben tanuló 
munkaerővel.

A megbeszéléseken több, jövőbe mutató kezdemé-
nyezést is rögzített ek, ilyen volt például, hogy további 
marketing tevékenységgel kell népszerűsíteni a duális 
képzést, kiterjesztve egyéb lehetséges szakokra. Létre 
kell hozni egy „hot line”-t, amelyen mindenki meg-



nyugtató érdemi információt kaphat a duális képzés-
sel kapcsolatos kérdésére. További minták kidolgozá-
sát látják szükségesnek a mostani három modell he-
lyett , mely lehetővé tenné újabb vállalatok belépését is 
a duális rendszerbe, és szükséges a szakképzési hozzá-
járulásból elszámolható gyakorlati normatíva korrigá-
lása is. (Ez utóbbi a vonatkozó kormányrendelet mó-
dosításával meg is történt.) A konzultációk tapasztala-
tai a Duális Képzési Tanács tagjai számára is elérhetők 
lett ek.

2. A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 
FELSŐOKTATÁSI SZAKKOLLÉGIUMÁNAK ÜLÉSE

2017. június 6-án az MKIK Felsőoktatási Szak-
kollé giumának ülésén több oldalról megvilágításba 
került a duális képzés intézményének múltja, jelene és 
jövője. Dr. Parragh László, az MKIK elnöke megnyitó-
ját követően Dr. Palkovics László, az Emberi Erő for-
rások Mi nisztériumának oktatásért felelős államtitkára 
a felsőoktatás stratégiai folyamatának aktuális kérdése-
iről tájékoztatt a a Felsőoktatási Szak kollégiumot. Az 
Állam tit kár beszélt a kancellári rendszer tapasztalatai-
ról, a felsőoktatási törvény módosításáról és a duális 
felsőoktatási képzés eddigi eredményeiről. Ismertett e 
a Felsőoktatási Szakkollégium működésének elmúlt 
három éve alatt  a felsőoktatásban megvalósult jelentő-
sebb lépéseket.

Pölöskei Gáborné, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyett es ál-
lamtitkára a duális képzés fejlesztésének lehetőségeiről 
beszélt, számos kapcsolatot feltárva a szakképzés és a 
felsőoktatás között . Rávilágított  a keresletvezérelt 
szak képzés átalakítási lehetőségeire, az alapkompeten-
ciák és a vállalatok által meghatározott  ágazati kompe-
tenciák jelentőségére, valamint az Országos Képzési 
Jegyzék fejlesztésének lehetséges irányára. 

Bihall Tamás, az MKIK alelnöke megerősített e, 
hogy az MKIK fontosnak tartja a saját felsőoktatási te-
vékenységének és a konzisztóriumi tagok működésé-
nek összehangolását, amely jó alapként szolgálhat a 
felsőoktatás terén folytatott  eddigi és jövőbeni együtt -
működéshez is.

Th ernesz Artur, a Duális Képzési Tanács MKIK ál-
tal felkért tagja, a felsőoktatási duális képzés témájában 
– Győrben, Miskolcon és Budapesten megrendezett  
vállalati konzultációk kapcsán – elmondta, hogy a cé-
gek értékes tapasztalatai alapján új irányokat lehet adni 
a duális képzésnek. Tájékoztatójában kitért a gyakorla-
ti képzésben részt vevő, cégeket segítő ún. látogatóbi-
zott ságok munkájával kapcsolatos pozitív visszajelzé-
sekre is.

Dr. Kőmíves Péter Miklós, a Doktoranduszok Or-
szá  gos Szövetségének elnöke beszámolt a szervezet 
tevékenységéről, és együtt működéséről biztosított a 
Felső oktatási Szakkollégiumot.

3. SZAKLÉTESÍTÉSEK TÁMOGATÁSA

a) Az MKIK támogatását adta a következő alapsza-
kok létesítéséhez:

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
az Óbudai Egyetem, valamint a Pannon Egyetem üzem-
mérnök-informatikus alapképzési szak létesítése. A szak 
a 357/2017. (XI. 29.) Kormányrendeletben került ki-
hirdetésre.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Jármű-
üzemmérnök (járműmérnök BProf – bachelor of pro-
fession) alapszak létesítése. A szak a 357/2017. (XI. 
29.) Kormányrendeletben került kihirdetésre.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi 
és Közigazgatási Kar Közpénzügyi elemző továbbkép-
zési szakirány alapítása. A szaklétesítési eljárás még nem 
fejeződött  be.

b) Az MKIK támogatását adta a következő mesterkép-
zési szak létesítéséhez:

Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi adózás 
mesterképzési szak létesítése.

c) Az MKIK támogatását adta a következő felsőokta-
tási szakképzések létesítéséhez:

A Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi 
Kar pénzügy és számvitel, gazdálkodási és menedzs-
ment, kereskedelem és marketing, valamint turizmus-
vendéglátás felsőoktatási szakképzések létesítése.

4. KINEVEZÉS MEGHOSSZABBÍTÁSOK

Az MKIK jelen van a felsőoktatást jelentősen meg-
határozó grémiumokban, többek között  a Duális Kép-
zési Tanácsban, illetve a Magyar Felsőoktatási Akkre di-
tációs Bizott ságban. 

Dr. Parragh László 2017. december 1. napjától java-
solta az EMMI felé a Duális Képzési Tanácsban való 
tagságának meghosszabbítását dr. Knáb Erzsébetnek, az 
AUDI Hungaria Motor Kft . személyügyi ügyvezető 
igazgatójának, valamint Th ernesz Artúrnak, az ÁMEI 
Ásványolajtermék Minőségellenőrzési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának.

Dr. Parragh László 2018. március 1. napjával java-
solta meghosszabbítani Dr. Bérczi Istvánnak, a MOL 
Nyrt, nyugalmazott  vezérigazgatói tanácsadójának 
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizott ságban való 
tagságát.
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5. MÉDIA MEGJELENÉSEK

Dr. Parragh László, az MKIK elnöke az év során több 
sajtóorgánumnak hangsúlyozta a felsőoktatásban folyó 
képzés és a duális képzés fontosságát. 2017. július 31-én 
például az M1-nek is elmondta, hogy minden oktatási 
szintnek teljesítenie kell a feladatát, így az általános is-
kolában meg kell tanítani a diákokat írni, olvasni, szá-
molni, el kell kezdeni idegen nyelvet tanulni és a digitá-
lis tudást is be kell vinni. A közép szinten ezt fel kell 
erősíteni, hogy amikor a tanuló belép a felsőoktatásba 
ott  már készen kell állnia a felsőoktatási ismeretek elsa-
játítására.

2017. október 18-án Abu-Dzabiban a 2017-es World-
Skills rendezvényen hangsúlyozta, hogy a felsőoktatás és 
a szakképzés között i merev határt le kell bontani. 
Mindezt megerősített e a Magyar Nemzetnek, illetőleg a 
Portfolio.hu-nak adott  interjúkban is..

BESZÁMOLÓ AZ INFORMATIKAI KOLLÉGIUM 
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az MKIK Informatikai Kollégiuma 2017. évben is 
kiemelt feladatának tekintett e az informatikai és tele-
kommunikációs ágazat vállalkozásainak érdekérvénye-
sítését, az iparág és a kormányzat között i együtt műkö-
dés erősítését és az európai uniós fejlesztési források 
hatékony felhasználásának elősegítését. 

Az előzőeken túl a Kollégium kiemelt célja volt a 
magyar KKV szektor egészének informatikai felzár-
kóztatásának támogatása, a hazai digitálisgazdaság 
fejlesztése és a német Ipar 4.0 kezdeményezés magyar-
országi adaptációja.

Az Informatikai Kollégium kezdeményezésére a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara 2015 tavasszal indí-
tott a útjára a KKV-k digitális felzárkóztatását megcélzó 
projektet, a Modern Vállalkozások Programját (GINOP 
3.2.1-es kiemelt projekt), mellyel célunk, hogy a kon-
vergencia régiókban tevékenykedő vállalkozások szá-
mára megmutassuk az informatikában rejlő lehetősége-
ket és feloldjuk a vállalkozások digitalizációval szembe-
ni fenntartásait, félelmeit.

A Modern Vállalkozások Programja az eredeti 
tervek szerint 2017. május 31-én zárult volna, de mivel 
a projekt a várakozásokon felül teljesített , az első sza-
kasz 2 hónappal meghosszabbításra került, ami azt je-
lentett e, hogy a projekt első szakasza 2017. július 31-el 
fejeződött  be. A Program a nagy sikerre való tekintett el 
augusztus 1-jétől tovább folytatódik még két évig. 

A Magyar Közlöny 76. számában kihirdetésre került 
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat és a 

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Prog-
ram éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1011/2016. (I. 20.) Kormányhatározat módosításáról 
szóló 1271/2017. (V. 29.) Kormányhatározat, amely-
ben foglaltak szerint a projekt pénzügyi kerete 4,2 Mrd 
Ft-ra emelkedik.

A második szakaszban a Program új fókuszai az Ipar 
4.0-val kapcsolatos KKV tudásbővítés, az EU adatvédel-
mi kötelezett séggel összefüggő felkészítések, a turiszti-
ka, a mikrovállalkozások digitalizációja. 

A MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAM 
EDDIGI EREDMÉNYEI (2017. DECEMBER 14-I ÁLLAPOT): 
• 10 471 regisztrált KKV partner,
• 6 165 a teljes, helyszíni informatikai és üzleti átvi-

lágításon átesett  vállalkozások száma,
•  4 715 azon, kevésbé fejlett  régiókban működő 

mikro-, kis- és középvállalkozások száma, amelyek 
Digitálisan Felkészült Vállalkozások, minősítést kap-
tak, illetve amelyek a Modern Vállalkozások Program 
szolgáltatásainak igénybevétele mellett  a minősítés 
kiadása feltételrendszerének megfelelnek,

• 500 informatikai minősített  szállító,
• 1 513 kedvezményes informatikai termék,
• 13 239 az újonnan bevezetésre kerülő IKT alkal-

mazásigények száma,
• 130 rendezvény,
• + 5% vissza nem térítendő többlett ámogatás a 48,2 

Mrd Ft keretösszegű GINOP-3.2.2. program kere-
tében, és már 10% önrésszel pályázhat.

GINOP-3.2.2. beadott  pályázatok kapcsán ada-
tok: 1064 db beadott  pályázat, 23,2Mrd Ft összér-
tékben, ami pályázatonként 22M Ft támogatási 
igényt jelent. 
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AZ INFORMATIKAI KOLLÉGIUM KEZDEMÉNYEZÉSEI 
ÉS EGYÉB AKTIVITÁSAI:

Csatlakozás az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai 
Platformhoz

2016 májusában Magyarország Kormányának hatha-
tós támogatásával és kötelezett ségvállalásával, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium és az MTA Szá mí tás technikai 
és Automatizálási Kutatóintézet szervezésében mintegy 
40 hazai telephellyel rendelkező vállalkozás, kutatóinté-
zet, szervezet és oktatási intézmény észvételével megala-
kult az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform.

A Platform megalapítása mögött  az a felismerés áll, 
hogy az ipar Magyarországon is egy új technológiai kor-
szakváltásba lépett , amelyben az internet-gazdaság alap-
jaiban alakítja át a gyártási és a kapcsolódó logisztikai 
rendszereket. A megoldandó elméleti és gyakorlati 
problémák olyan sokrétűek, hogy elengedhetetlen egy-
részről a hazai egyetemi és kutatóintézeti szféra és az 
iparvállalatok együtt működése, másrészről pedig a nem-
zetközi kooperáció.

Javaslat a kormányzati Digitális Munkaerő Prog-
ram megvalósítására (A Digitális Jólét Programmal és 
a Nemzetgazdasági Minisztériummal összehangolva)

A digitális átalakulás visszafordíthatatlan: az egyértel-
mű versenyképességi előnyöket belátva egyre több ága-
zatban döntenek a termelési és kereskedelmi folyamatok 
digitalizálása mellett . A napról napra bővülő digitális 
gazdaság legfontosabb erőforrásaiért, a képzett  szakem-
berekért ugyanakkor hatalmas harc folyik a világban. 

A hiányzó digitális munkaerő (közte a becslések sze-
rint 22 ezer különböző képzett ségű informatikus) pótlá-
sa nemcsak a gazdasági növekedéshez és a foglalkoztatás-
hoz járulna hozzá számott evően, hanem az érintett  mun-
kavállalók, vállalkozások és végső soron a nemzetgazda-
ság versenyképességéhez is. A digitális gazdaság körébe 
tartozó munkahelyek jelentős mul tip li katív hatással bír-
nak, ezért az informatikusok és digitális értelemben ma-
gasan képzett  munkavállalók hiánya nemcsak a magyar 
IKT szektor, hanem a teljes digitális gazdaság, s így átt é-
telesen a nemzetgazdaság fejlődésének is az egyik leg-
főbb akadálya. A Program ezekre a problémákra adna 
hathatós választ.

Részvétel az NGM Ipar 4.0 munkacsoportban
A munkacsoport az Irinyi Terv égisze alatt , Lepsényi 

István államtitkár által biztosított  mandátum alapján 
működik. Feladata, hogy felkészülési programot tegyen 
le a Kormány asztalára, amely felkészíti a magyar gazda-
ságot az új ipari korszakra, a digitális átalakulásra, az 
informatika és az ipar összeolvadását jelentő gyorsuló 
változásokra.

Stratégiai együtt működés a Miniszterelnöki Kabi-
netiroda Digitális Jólét Programjával

Részvétel az ágazati készségtanácsok megalaku-
lásában

A Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésé-
re 2017 májusában elkezdődött  egy előkészítő munka, 
melynek célja, hogy a szakképzés és a felnőtt képzés jö-
vőbeni fejlesztésében a vállalatok nagyobb szerepet 
kapjanak. Ennek érdekében ágazati készségtanácsok 
(ÁKT) kerülnek kialakításra. Az ÁKT-k kialakítására és 
koordinálására az NGM a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamarát (MKIK) kérte fel.

Szakmai támogatóként és előadóként a Kol lé-
gium részt vett  az INFOTÉR Konferencia és Infor-
mációs Társadalom Parlamentje rendezvényeken.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal együtt mű-
ködve a Kollégium minden releváns szakmai előter-
jesztést folyamatosan véleményez, azokról konzultál.

Informatikai Kollégium 2017. évi ülései:
2017. január 31-én az ülés napirendi pontjai között  

szerepeltek egyebek mellett  az Informatikai Kollégium 
2017. évi munkaterve, beszámolója az új szekciók meg-
alakulásáról. Tájékoztatót tartott ak az MKIK Magyar-
Német Tagozata által 2017. február 20-22. között  meg-
rendezett  berlini üzleti találkozóról, illetve az Ipar 4.0. 
kezdeményezéssel kapcsolatos törekvésekről. Mind-
ezekről Kott  Ferenc az IK elnöke beszélt. A Modern 
Vállalkozások Programjáról Koleszár Péter szekcióveze-
tő, a projekt szakmai vezető-helyett ese számolt be.

2017. június 21-i napirendi pontok között  szerepelt 
a Magyarországi 5G Koalíció megalakulásáról szóló tá-
jékoztató, valamint a tagságból adódó szakmai feladatok 
egyeztetése, megvitatása. Emellett  az Ipar 4.0 Nemzeti 
Technológiai Platform Stratégiai Munkacsoportjának 
üléséről, valamint az NGM által kezdeményezett  kész-
ségtanácsokkal kapcsolatos feladatokról is szó esett . 
Előterjesztett e Kott  Ferenc, az IK elnöke.

Informatikai Kollégium által szervezett  
szakmai fórum:

2017. május 22-én „Adókedvezmények és szerzői 
jog az informatika világában" címmel tartott ak szakmai 
fórumot.

Digitális Jólét Program – 5G, Ipar 4.0
5G Koalíció alakuló ülése: 2017. június 8-án alapítói 

konzultációt, majd 2017. június 19-én alakuló ülést tar-
tott ak. Az első plenáris ülést 2017. június 30-án tartot-
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ták, majd szeptember 29-én rendezték meg a DOKK – 
Digitális Oktatási Konferencia és Kiállítást, míg decem-
berben az Ipar 4.0 Stratégia Digitális Jólét Fórumot.

Digitális Munkaerőpiac 
2017. április 10.
A magyar nemzetgazdaság és a vállalkozások verseny-

képessége szempontjából egyre kritikusabb mértékű a 
digitálisan felkészült munkavállalók hiánya. A becslések 
szerint 22 ezer hiányzó informatikus csak a jéghegy csú-
csát jelenti: több százezer, digitális értelemben magasan 
képzett  szakemberre volna szükség a digitális gazdaság-
ban. E nélkül az Irinyi Terv és az IPAR 4.0 kezdeménye-
zés megvalósítása, a hazai kkv-k technológiai fejlesztése, 
új befektetők hazánkba vonzása, vagy akár csak a meglé-
vők megtartása is egyre nagyobb gondot jelenthet. 

A rendezvény célja az volt, hogy a kormány, a szak-
mai szervezetek, érdekképviseletek, a kamarák, a nagy 
tanácsadó cégek és a piaci szereplők részvételével szé-
leskörű szakmai fórumot teremtsen a digitális munka-
erőhiány enyhítése érdekében megfogalmazott  javasla-
tok megvitatására. Az eseményen bemutatásra került a 
rövid-, közép- és hosszú távú intézkedéseket keretbe 
foglaló Digitális Munkaerő Program (DMP). 

Nemzetgazdasági Minisztérium – Ipar 4.0 
Nemzeti Technológiai Platform 

2017. július 26. ülés, IPAR 4.0 iparstratégia.

Századvég – Irány a digitalizáció! konfe-
rencia

Századvég – Irány a digitalizáció! konferenciát 2017. 
szeptember 28-án tartott ák.

Vision4Tech Konferencia 
2017. november 8-ána Modern Vállalkozások Prog-

ramja bemutatkozási lehetőséget kapott , mint minta-
projekt. A projektet Medveczky Zsuzsanna képviselte.

BESZÁMOLÓ AZ IPARI KOLLÉGIUM 
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2017. április 20. – Kollégiumi ülés
Siemens Power and Gas Budapesti Üzeménél 

gyárlátogatással egybekötött  kihelyezett  ülés
A Siemens Power and Gas Budapesti Üzeménél gyár-

látogatással egybekötött  kihelyezett  ülést tartott ak. A kö-
szöntőt követően (Gaál József a kollégium elnöke, Dale 
A. Martin a kollégium társelnöke) Lepsényi István gazda-

ságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkár az 
aktuális gazdaságpolitikai kérdésekről, valamint az ipar 
4.0 témakörről beszélt. A „Digitalizáció Siemens szem-
mel” címmel Jeránek Tamás, a Siemens Digital Factory, 
Process Industries and Drives – ágazati igazgatójának 
előadása következett . A napirendi pontok között  szere-
pelt a kollégium 2017. évi munkatervének elfogadása.

A cégismertetőt követően, amelyet Goszták Árpád, a 
Siemens Power and Gas Budapesti Üzemének gazdasá-
gi vezetője tartott , a gyárlátogatás következett . Ez után 
következett  a kollégium ülés, ahol a köszöntőket köve-
tően az államtitkár megtartott a előadását.

Fő cél, hogy az ipar részesedése érje el a GDP-ben 30 
százalékot. Ehhez elengedhetetlen a KKV-k fejlesztése, 
az Ipar 4.0 célkitűzéseinek eljutt atása a KKV-khoz. 

A kormányzat feladata kett ős:
1. A tudást el kell jutt atni a KKV-k szintjére (az egye-

tem részéről megjelenő tudást, az egyetemek és 
nagyvállalatok kapcsolatából megjelenő tudást is 
biztosítani kell a KKV-k részére). Itt  jelenik meg a 
duális képzés fontossága – számítanak a kamarára.

2. Biztosítani a beszállítói pozícióba jutást, lehetőleg 
minél magasabb szinten.
A versenyképesség növelése érdekében megalakult a 

Versenyképességi Tanács, amelynek résztvevője az 
MKIK (Dr. Parragh László) és a DUIHK (Dale A. 
Martin) is. Itt  közvetlen kapcsolat van a kormányzat és 
a gazdaság képviselői között , feladatuk meghatározni, 
hogyan lehet viszonylag gyorsan Magyarország ver-
senyképességét javítani, legalább 10 hellyel előrelépni a 
Doing Business rangsorban (a jelenlegi 41. helyről).

Mindezek megoldása érdekében fogalmazott  meg a 
kormányzat kéréseket a kamara felé:

• Országos lefedett ség biztosítása
• Beszállítói rendezvények szervezése
• Irinyi Tőkeprogramban való közreműködés
• I40 Technológiai Platformban való közreműködés
• Az „Ipar 4.0 program tudatosítása
• Megfelelő oktatás és képzési formák kialakítása

A 2. napirend keretében elhangzott  előadás témája tö-
mören:

Középpontban az elektronikai világ innovációi az 
alábbi fő területeken: digitalizálás, automatizálás, elekt-
ronizálás (papírmentes működés).

Az internet forradalmasítja az üzleti világot és egyre 
nagyobb kihívásokat állít az ipar a vállalatok elé, egyre 
több adatot közvetítenek az „okos dolgok”.

A versenyképesség megőrzése érdekében az alábbi 
folyamatok jelentős fejlesztése szükséges: gyorsabb pi-
acra lépés, nagyobb rugalmasság, hatékonyság növelés, 
minőség javítás.
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Minden területen igen fontos kérdés az információ 
biztonsága. A célokat csak átfogó, széleskörű megköze-
lítéssel és a termék teljes életciklusa során megjelenő 
hozzáadott  értékkel lehet elérni.

A gyártás jövője a Siemensnél:
A Siemens szoft verekkel szimulálni lehet az egész fo-

lyamatot (termék tervezése, gyártás, technológia, karban-
tartás, szervízelés, stb.), szükségtelen a papír formátum.

A jövő: olyan „felhő” szolgáltatás, amikor már nem 
csak a gyártónál jelennek meg a különböző folyamatok-
hoz kapcsolódó adatbázisok, hanem külső „kapcsoló-
dó” szervezetek is hozzáférhetnek, ezzel segíthetik a 
gyártás optimalizálását. Ha több elektronikus adat áll 
rendelkezésre, akkor jobban lehet tervezni, folyamato-
kat szimulálni, ez pedig versenyelőnyt jelent.

2017. szeptember 18. – Kollégiumi ülés
Kihelyezett  ülés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-

gyei Kereskedelmi és Iparkamaránál, gyárlátogatás 
a Michelin Hungária Kft -nél.

Nagyné Varga Katalin köszöntött e az ülés résztvevőit, 
röviden ismertett e a kamara tevékenységét, bemutatt a az 
önerőből végrehajtott  fejlesztéseket, amellyel a kamara 
épületét szolgáltatóbarátt á tett ék. Kiemelte, hogy szolgál-
tatásaikkal igyekeznek minden segítséget megadni a tér-
ség vállalkozásainak tevékenységükhöz, és jelentős ered-
ménynek tartja, hogy a nagy cégek többsége kamarai tag. 
Nábelek Fruzsina, az MKIK GVI elemzője (Gazdaság- és 
Vállalkozáskutató Intézet)  előadásában kitért az új ipari 
forradalomra,  a lehetséges munkaerő-piaci hatásokra,  az 
érintett  szakmákra, valamint a magyar munkaerő-piacra 
gyakorolt hatásokra. Ezután Gaál József elnök úr rövid 
tájékoztatót tartott  a beszállítói mentor programról.

Dale A. Martin, a kollégium társelnöke a kollégium 
tagjainak véleményét kérte a minimálbér és garantált 
bérminimum megemelésével kapcsolatban.

A vélemények tömören:
A minimálbér emelésének kompenzációjaként je-

lentkező járulékcsökkentés nem érintett e a KKV-k je-
lentős számát (KA TA adózók), így számukra rendkívüli 
terhet jelentett  az emelés (a járulékcsökkentés csak a 
nagy cégeket érintett e).

Demoralizáló lett  a KKV-nál dolgozók többségénél, 
hogy az új dolgozókat több bérért kell felvenni, így el-
tűnhetnek a jól teljesítő régebbi szakemberek bére és az 
új szakemberek bére között i különbségek, bérfeszültség 
alakulhat ki, vagy elviselhetetlen terhet jelent a bérek 
általános emelése.

Megértik a politikai szándékot, és elfogadhatónak is 
találják a bérek emelését, de a kommunikációban a hát-
rányosan érintett  dolgozókról is szót kellet volna ejteni, 

a gazdasági előnyöket kellett  volna jobban kiemelni, 
elősegítve ezzel a bérfeszültségek csökkentését.

Kiemelt rendezvény
Az „Ipar Napjai és MACH-TECH” kiállítás (2017. 

május 9-12.) egyik szakmai programja volt egy beszállítói 
konferencia lebonyolítása május 10-én, amely a kollégium 
közreműködésével valósult meg. A konferencia célja, 
hogy a beszállító fejlesztési folyamatot elősegítsük, egy-
ben támogassuk a hazai vállalkozások beszállítói hálózatá-
nak erősítését, bővítését. A konferencia szervezésében 
együtt működő partnerünk volt a Német-Magyar Ipari és 
Kereskedelmi Kamara (DUIHK) és a HUNGEXPO. Az 
eseményen többek között  előadott  Pomázi Gyula, az 
NGM iparstratégiáért és gazdaságszabályozásért felelős 
helyett esállamtitkára, aki röviden felvázolta a kormányzati 
elképzeléseket a beszállítói tevékenységgel, illetve a be-
szállítói tevékenyég fi nanszírozási lehetőségeivel kapcso-
latban. Dr. Parragh László, az MKIK elnöke a kamara sze-
repéről beszélt a hazai beszállítói rendszer fejlesztésében.

Kapcsolatt artás a Kollégium tagjaival
A kapcsolatt artás alapvetően 2017. 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.

Egyéb tevékenység
Az Ipari Park Tanácsában való aktív részvétel a Kollé-

gium elnökének tagsága útján.

A Kollégium nevében az elnök szakmai egyezteté-
seken és rendezvényen vett  részt, így többek között : 
Csepreghy Nándor és Szabó Zsolt államtitkárral (NFM) 
a kötelező energetikai szakreferens témában, valamint a 
„Dél-Alföldi Klaszterek találkozóján”, illetve a DUIHK 
Vigadó-beli eseményén, a kanadai szakmai tapasztalat 
csereutazás vezetőjeként.

BESZÁMOLÓ A KERESKEDELMI KOLLÉGIUM 
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

 
Kollégiumi ülés:

2017. február 22. Kollégium alakuló ülése
Pekó László, a Kereskedelmi Kollégium elnökének 

köszöntőjét követően a Kollégium tagjai röviden bemu-
tatkoztak. Kovács Tamás, az OKK OKBI munkatársa 
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előadásában ismertett e a REACH alapvető célját, alap-
elvét, alkalmazási területeit, a forgalmazók feladatait. 
Elmondta, hogy ha a közület kéri, akkor kell biztonsági 
adatlapot átadni a termékről. Ha ugyanabban az üzlet-
ben ugyanazt a terméket vásárolja, akkor csak az első 
vásárláskor kell az adatlapot elkérni. Az új biztonsági 
adatlapokkal kapcsolatos kérdésre válaszolva tájékoztat-
ta a jelenlévőket, hogy vannak gyártók, akik már 2017. 
június 1. előtt  elkezdték használni az új formátumú 
biztonsági adatlapot, mert erre volt lehetőség. 

Dr. Szakál Róbert, az MKIK jogi vezetője az Agrár-
kamarai tagdíjról tájékoztatt a a résztvevőket. Az agrár-
kamarai tagdíjról az MKIK Elnöksége 2017. februárban 
tárgyalt. Az agrárkamarai tv. kimondja, hogy az agrárka-
marai tagdíjak az agrárkamara alapszabályán alapulnak. 
A tagdíjak a tevékenységtől függnek, TEÁOR számok 
alapján kell elhatárolni a tevékenységeket, ezeken belül 
kell értelmezni őket. 

Az eredeti jogszabályhoz képest a későbbi módosí-
tás kimondta, hogy a tagdíjat a tagok súlyára tekintett el 
kell megállapítani, a felső határ 1 millió forint lehet. 
Közös munkával kellene rendbe hozni az alapszabályt. 
Az önkéntes tag 2000 Ft-ot fi zet, de jogai azonosak az-
zal, akinek tagsága kötelező. A tagdíjat 11 osztályba so-
rolták, a tagdíj legkisebb mértéke 2 ezer forint, a legna-
gyobb 1 millió forint. Nagyon bonyolult az a szabályo-
zás, hogy a tagdíjat hogyan kell kiszámítani. 

A tagdíjfi zetésben érdekelt vállalkozásokat az agrár-
kamara kiértesített e, hogy amennyiben 2017. január 15-
ig nyilatkoznak arról, hogy árbevételükben az agrárgaz-
daságból származó jövedelem 20% alatt  van, és ezt akkre-
ditált könyvvizsgáló igazolja (a Könyvvizsgálói Ka  mara 
által akkreditált), akkor az agrárgazdasági bevételek alap-
ján a tagdíjat akár 0 Ft-ra is lehet mérsékelni. A százalé-
kos arányt egyedi, főigazgatói elbírálás alapján 25%-os 
mértékig lehet emelni. A tagdíj kivetés bevallás alapú, de 
az agrárkamarának ellenőrzési jogköre van, valótlan be-
vallás esetén 20%-os pótlék róható ki, és a be nem fi zetett  
különbözetet is át kell utalni az agrár ka marának. Az így 
tett  megállapítás a bíróságon nem támadható meg. 

Ezt követően az ülésen a témával kapcsolatban fel-
szólalt többek között  Dienes Zoltán, Ócsai Lajos, 
Palotás Sándor, Magas Ádám, Pap Lajos, dr. Szakál 
Róbert, Vozár Márton és Horváth Imre Tamásné.

A Kollégium egyéb tevékenysége:
1. Az MKIK Kereskedelmi Kollégiuma részt vett  a ke-

reskedelmet érintő jogszabálytervezet véleményezé-
sében. Észrevételeket fogalmazott  meg a Digitális 
Kereskedelem-fejlesztési Stratégia (DKFS) nyomon 
követési rendszerével kapcsolatosan.

2. Részt vett  az NGM által szervezett , a budapesti utca-
frontra néző földszinti üzlethelyiségek hasznosításá-
val kapcsolatos egyeztetésen, ezzel kapcsolatos ka-
marai véleményt írásban megküldte a minisz té-
riumnak.

3. Részt vett  az NGM által szervezett  a helyi termékek, 
áruk nyilvános kormányzati online nyilvántartásával 
kapcsolatos egyeztetésen.

4. Dienes Zoltán társelnök egyeztető megbeszéléseket 
folytatott  a Nemzeti Agrárkamarával, amely során 
javaslatot fogalmazott  meg a nagykereskedőkre vo-
natkozó és vállalható tagdíj mértékére és kérte a 
NAK-ot, hogy a tagdíj megállapítása során vegye fi -
gyelembe az egyes szektorok között i profi tt ermelő-
képesség különbségeket is. A tárgyalások során ab-
ban maradtak, hogy a NAK írásban jelez vissza az 
érdekképviseletek kéréseire és a felvázolt együtt mű-
ködési lehetőségekre.

5. Dienes Zoltán társelnök fenti témákon túlmenően az 
év folyamán részletes szakmai véleményezést készí-
tett  és javaslatokat tett :
a. a Kormány által tervezett  kereskedelempolitikai 

akciócsomaghoz – 2017. március
b. az élelmiszergazdasági program 2017-2050 

MKIK koncepcióhoz – 2017. június
c. hatékonyság növelés lehetséges irányai a kereske-

delem területén – 2017. július
d. a negatív ás és tisztességtelen forgalmazói maga-

tartásról szóló törvényhez – 2017. július
e. az adózás rendjének szabályozásáról szóló tör-

vényhez – 2017. augusztus.
A kollégium nevében az elnök és társelnök szakmai 

egyeztetéseken és rendezvényen vett  részt, a legfonto-
sabbak: a Földművelésügyi Minisztérium Agrárpiaci 
Főosztályával 2017. május 4-én egyeztetést folytatt ak a 
Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő 
piaci jelentéstételi kötelezett ségről szóló piacszervezési 
intézkedés kiterjesztéséről szóló 8/2017. (III. 2.) FM 
rendeletről.

BESZÁMOLÓ A KÉZMŰIPARI KOLLÉGIUM 
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az MKIK Kézműipari Kollégiuma 2017. 02. 05-én 
tartott a tisztújítás utáni alakuló ülését.

A kollégium ülését Dunai Péter főtitkár nyitott a 
meg, aki köszöntött e a jelenlévő régi, illetve újonnan 
delegált tagokat. Kiemelte a Kézműipari Kollégium 
mun kájának fontosságát, mint annak a zárt, és abban az 
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értelemben homogén kollégiumát, melynek delegált 
tagjai nagyrészt a területi kamaráknál működő kézmű-
ipari tagozatok elnökei, alelnökei. A kollégium egyik 
kiemelt feladata a több mint egy évtizedes múltra visz-
szatekintő „Magyar Kézműves Remek” és a „Kéz mű-
vesség ezer éve a Kárpát-medencében” című rendezvé-
nyek szervezése, lebonyolítása. Utóbbi rendezvény ese-
tében sajnos, ebben az évben most először nem került 
még sor a szervező és a helyszín kijelölésére. Köszöntött e 
a kollégium új elnökét, Fekete Balázs urat, aki az MKIK 
kézműipari alelnöke és a BKIK alelnöke.

A második napirendi pont előtt  a kollégium elnöke 
kérte a tagokat, hogy a további munka alapjaihoz feltét-
lenül szükséges, kézműipart érintő kategóriák közösen 
történő meghatározása. A három kiinduló alapot szol-
gáltató alternatíva a népművészet, a művészi kézműves-
ség és a kisipari kézművesség volt. Hangsúlyozta, hogy 
a kézművesek rendszerezésénél azért is fontos az irá-
nyok megkülönböztetése, mert más-más támogatás 
szükséges számukra. A kollégium tagjai több vélemény 
és hozzászólás után amellett  döntött ek, hogy a jövőbeni 
munka tekintetében kett ős felosztást alkalmaznak a 
kézműipari, illetve a művészi kézműipar kategóriák ke-
rültek meghatározásra.

A döntés megszületése közben az alábbi problémák 
is felvetődtek, melyek érintik a kollégium munkáját:

Nincs egységes „besorolási rendszer”, amely alapján 
a cégek számára egyértelműsíteni lehetne, hogy az adott  
kamaránál melyik tagozatba tartoznak. Kamaránként 
változó a besorolási rendszer, a BKIK-ban például az 
önkéntes tagok a belépéskor döntik el, melyik tagozatba 
szeretnének tartozni. Más kamarák esetében a tagokat a 
kamara sorolja be (elsősorban TEÁOR szám alapján) a 
különböző tagozatokba, ez viszont azért nem jó, mert 
sok vállalkozás, amely a kézműipari tagozatba szeretne 
tartozni, nem oda kerül.

Fekete Balázs elmondta, hogy nagyon fontos egy 
olyan lehetőségeket nyújtó rendszer kialakítása, amely 
vonzóvá teszi a vállalkozások számára az önkéntes tag-
ságot.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján 
jelenleg ajánlásként megtalálható a kézműipari tago-
zatba tartozó szakmák jegyzéke. Fontos lenne viszont, 
hogy az önkéntes tagság esetében a kamaráknál egysé-
ges tagdíjrendszer alakuljon ki, ennek érdekében az 
MKIK a 2018-as választások után kezdeményezheti egy 
országos, egységes tagdíjrendszer kialakítását. Akár 
olyan konstrukcióban is, hogy a vállalkozásoknak egy 
kamarai díjat kelljen fi zetni, és az történjen „felosztásra” 
az MKIK és a NAK között , egy esetleges megállapodás 
alapján. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Alap-
szabályában mindezt meg kell fogalmazni, ezért a főtit-

kár kérte a kollégiumot, hogy az ezzel kapcsolatos javas-
latait fogalmazza meg április végéig, hogy a kül dött -
gyűlés elé kerülhessen. 

Szintén javaslatokat kért minden mestervizsgával és 
mesterképzéssel kapcsolatos probléma megfogalmazá-
sára április végéig. Mivel a különböző kollégiumokkal 
– pl. Oktatási kollégium – sok közös témája van a Kéz-
műipari kollégiumnak, ezért a későbbiekben célszerű 
közös munkacsoportokat alakítani a további munka fo-
lyamán.

A felmerült problémák megbeszélése után a máso-
dik napirendi pont keretében Fekete Balázs ismertett e a 
kollégium jövőbeni munkájával kapcsolatos elképzelé-
seit. A cselekvési terv elkészítése előtt  minden területi 
kamarához felmérés keretében eljutt atunk egy kérdő-
ívet/adatlapot, amely a kézműipari tagozat munkájával 
kapcsolatos információkról ad tájékoztatást. Az adatlap 
valamennyi pontja fontos a feladatok meghatározásá-
nál, valamint a „jó gyakorlatok” is segítik a cselekvési 
terv kidolgozását.

A cselekvési terv tartalmazni fogja megbeszélések 
kezdeményezését a kormányzati vezetőkkel, az adott  
területen dolgozó civil szervezetekkel, valamint vonat-
kozni fog fórumok indítására a hobbi kézművesek szá-
mára, illetve a jövő generációjának kézművesség iránti 
orientálására.

A cselekvési terv fogja meghatározni a különböző 
munkabizott ságok megalakítását és működését is.

A kollégium elnöke elmondta, hogy az adatlap kikül-
dése mellett  a személyes kapcsolatt artásra is nagy hang-
súlyt fektet a jövőben. A területi kamarákkal történő 
kommunikáció fejlesztése érdekében a kollégium titká-
rával valamennyi területi kézműipari tagozatot megláto-
gat, ha lehetséges valamilyen rendezvényhez kötve. 
(Február 12-én a „Szabolcs-kupán” való részvételével 
megtett e az első lépést ezzel kapcsolatban a Szabolcs 
Megyei KIK-nál.) A kézműves rendezvények éves 
„eseménynaptárának” megküldése elősegíti annak meg-
valósulását, hogy az elnök helyi rendezvényhez kötve 
tudja a kamarai látogatásokat kivitelezni.

Az MKIK-ba több megkeresés is érkezett  együtt mű-
ködési szándékkal a különböző társszervezetek részéről. 
Fekete Balázs javasolta, hogy együtt működési megálla-
podások kötése helyett  a jó együtt működésre alapozva, 
a szervezeteknek kerekasztalt biztosítsunk a kamarán 
belül.

A jövőbeni munka egyik alappillére lehet egy társ-
kollégiumokkal létrehozott  rendszer kialakítása. A cse-
lekvési tervnél már említett  munkabizott ságokba a ké-
sőbbiekben lehet jelentkezni, a bizott ságok havi rend-
szerességgel végzik majd munkájukat. Azért is fontos 
szerepük lesz, mert a közös témák megbeszélése mellett  
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Beszámolók

a megyei kamarák információi így országos szinten kon-
centrálódnak. Az elnök felhívta a fi gyelmet arra, hogy 
aki bármilyen kollégiumi munkában részt vesz, ponto-
san tartsa be a határidőket, és kiemelte a közvetlen 
kommunikáció fontosságát.

A harmadik napirendi pont keretében a „Magyar 
Kézműves Remek” 2017. évi pályázati kiírásának mó-
dosítása következett  Birinyi József meghívott  szakértő 
vezetésével. A következő napirend keretében felmerülő 
problémák, javaslatok az alábbiak voltak.

Miklóssy Ferenc alelnök „A tradicionális kézműves 
szakmák piaci helyzetének átt ekintése, üzleti lehetősé-
gek feltárása” című javaslatát a Kollégium a többi javas-
latt al együtt  az elnökség elé terjeszti.

A „Magyar Kézműves Remek” rendezvény 2018-
ban eddig nem látott  nyilvánosságot fog kapni a 
„EUROSKILLS” kísérő rendezvényeként.

A kollégium továbbra is együtt működik közös érin-
tett ség esetén a Turisztikai és az Oktatási és Szakképzési 
kollégiummal.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2017-ben ti-
zenötödik alkalommal hirdett e meg a nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” 
elismerő cím elnyerésére kiírt országos pályázatát.

A pályázat ünnepélyes díjátadó rendezvényére az 
idén az Agrármarketing Centrum és a Budapesti Ke res-
kedelmi és Iparkamara támogatásával, az OMÉK kere-
tén belül szeptember 22-én rendezték. A Magyar Kéz-
műves Remek címet nyert pályázók termékeiből az 
MKIK kiállítást rendezett , amelyet a Hungexpo terüle-
tén tekinthett ek meg, az OMÉK teljes időtartama alatt , 
öt napon keresztül, szeptember 20-24. között .

A „Magyar Kézműves Remek” rendezvény fővédnö-
ke Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter volt. A díja-
kat Varga Mihály miniszter, valamint Dr. Parragh László, 
az MKIK elnöke képviseletében Miklóssy Ferenc, általá-
nos alelnök és Fekete Balázs kézműipari alelnök adta át.

A Kollégium, következő Oktatási és Szak-
képzési Kollégiummal közös ülését 2017. 
április 19-én tartott ák

Az Oktatási és Szakképzési Kollégium elnöke kö-
szöntött e a jelenlévőket és megnyitott a az ülést. A két 
napirendi pont a „Szakképzési Önkormányzati Sza-
bály zat módosítása” valamint a „Mestervizsga szabály-
zat módosítása”, melyeket Bihall Tamás, oktatási- és 
képzési ügyekért felelős alelnök, a kollégium elnöke 
terjesztett  elő. A napirendi pontokkal kapcsolatosan 
elmondta, hogy a kollégiumok feladata ezeket a javasla-
tokat olyan formába önteni és elfogadni, amit a 2017. 
április 24-i elnökségi ülésre be lehet majd terjeszteni, 

majd ezt követően a küldött gyűlés fogja elfogadni a 
szabályzatokat. Fekete Balázs elnök elmondta, hogy a 
szabályzatok módosításával az elérni kívánt cél az egy-
ségesség és a szigorítás. Az egységesítéssel szeretnénk 
tovább fokozni a rendszer egységességét, ennek érde-
kében hasonlóvá kellene tenni a rendszeren belüli ad-
minisztrációt, a dokumentációt, és a kamarák hozzáál-
lását. Fontos, hogy a kamara először saját szabályzatait 
tegye rendbe, utána lehet a vállalkozásokat érintő, a 
munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakképzési vál-
tozásokat eszközölni. Az eddigi tapasztalat az, hogy 
ezeket a szabályzatokhoz nagyjából kétévente kell mó-
dosítani a jogszabályi környezet változásai, valamint 
szakmai igények miatt . 

Az első napirendi pontt al, azaz a Szakképzési Ön-
kor mányzati Szabályzatt al (továbbiakban: SZÖSZ) 
kapcsolatosan Vörös-Gubicza Zsanett  igazgató rövid 
betekintést adott  az anyag tartalmi változtatásokat érin-
tő részeiről, és ismertett e a területi kamaráktól beérke-
zett  javaslatokat, véleményeket. 

A második napirendi pont az MKIK Mesterképzési 
és Mestervizsga Szabályzatának módosítása volt. 

A fontosabb módosítások:
• 3. § 4) pontja azzal a céllal került kiegészítésre, 

hogy gyakorlati képzést csak az folytathat, aki mes-
tervizsgával rendelkezik, vagy foglalkoztat ilyen 
személyt.

• II. fejezet 5. § (2) c) pontja törlésre kerül, mert aki 
elkezdi a tanfolyamot, annak biztosítania kell a 
vizsgát is. 

• II. fejezet 6. § (3) pontjában a mestervizsga bizott -
ság elnökét legfeljebb 5 évre az MKIK elnöke 
nevezi ki és az évközi pályáztatás megszűnik. 
Lesznek kivételek ez alól, ha pl., nem találnak meg-
felelő elnököt. Cél a kamarai együtt működés erősí-
tése, arra ösztönözni, hogy használják egymás 
elnökeit a területi kamarák.

• II. fejezet 6. § (5) és (6) g) és h) mestervizsga 
bizott ság elnöke és tagja részére plusz előírás lenne, 
hogy aktív szakember legyen, azaz igazoltan részt 
vesz szakmai továbbképzésen. Itt  igazgató asszony 
kiemelte, hogy még várjuk a területi kamarák 
javaslatait arra vonatkozóan, hogy itt  melyek azok 
az események, amelyek mint szakmai továbbkép-
zések kerüljenek elfogadásra. 

• II. fejezet 6. § (12) f) pontjában 3 évente kellene 
szakmai tréningen részt venniük és online vizsga 
lenne.

• 7. § (1) pontja a mestervizsgára való jelentkezés 
kiegészítésre került azzal, hogy a jelentkezés befo-
gadásának egyik feltétele a vizsgadíj legalább 50%-
ának a befi zetése.
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• 7. § (6) pontja vizsgára online jelentkezés esetén 3 
napon belül írásban (e-mailben) vissza kell, hogy 
igazolja. Továbbá a mestervizsga letételének lehe-
tőségét a jelentkezés kézhezvételétől számított  
maximum 1 éven belül biztosítania kellene.

• 8. § (10) pontja kiegészítésre kerül azzal, hogy 
nem csak a EuroSkills és WorldsSkills versenyek 
díjazott jai mentesülnek, hanem a felkészítői is. 

• 9. § gyakorlati vizsga (7) pontjában 71%-ról 91%-
ra növeljük az elégségeshez szükséges szintet. 
Ugyanez az írásbeli vizsga esetében 61%-ról 71%-
ra kerül megemelésre, interaktív vizsgánál ugyanez 
a helyzet, azaz 61%-ról 71%-ra növekszik, szóbeli 
vizsga esetében szintén 61%-ról 71%-ra növeltük a 
minimum elvárható szintet.

• 12. § (6) pontjából kihúzásra kerül a pótt étel húzá-
sának lehetősége.

• 21. § (5) pontja értelmében házasságkötés vagy 
névváltozás esetén a kamara másodlatot köteles 
kiadni a megváltozott  névre. 

Dunai Péter főtitkár összegezte az eddig elhangzot-
takat, miszerint gyenge a feltételrendszer és alacsony a 
követelményszint. Egyetértett  azzal, hogy a feltétel-
rendszeren változtatni kell, véleménye szerint az Elnök-
ség is hozhat egy ilyen döntést. Megoldás lehet még az 
is, hogy a szabályzatba kerüljön egy olyan rész, ami a 
megnövekedett  elvárási szintet már most tükrözné. 
Meglátása szerint a kamara és ne a különböző külső 
szakértői szervek mondják meg, hogy mik legyenek a 
mestervizsga követelmények, miközben a jogosítvány 
a kamaráé. 

Országos kamarai szinten kellene szervezni a Mes-
ter vizsga Bizott ságok elnökeiből egy csapatot, akik a 
kamarán belül hoznák meg a döntéseket. Régen volt 
ilyen, a Mestervizsga Koordinációs Bizott ság, mely hat 
tagból állt. Ennek mintájára most akár szakmánként is 
lehetne ilyet szervezni, a lényeg, hogy hozzuk vissza a 
feladatot a kamarába.

Fekete Balázs elmondta, hogy ha elkezdődik a felté-
telrendszer megújítása, akkor ez nem egy rövid folya-
mat lesz, előre kell venni azokat a szakmákat, amikből 
többen tesznek mestervizsgát. Továbbá javasolta a szín-
vonal ellenőrzésének a bevezetését egy ellenőrzési 
szisztéma létrehozásával, melynek egyik formája lehet-
ne a „keresztbe vizsgáztatás” is. Cél az, hogy országosan 
egyforma legyen a vizsga szintje is, erről most nem szól 
ez az anyag, de a jövőben erre is fókuszálni kell. Ehhez a 
témához kapcsolódik a tanulók képzése. A támogatás-
nak köszönhetően sok diákot képeznek a cégek, de nagy 
az elvándorlás. A kamara tervezi egy olyan a tanuló-
rendszerhez kapcsolódó „puhítás” bevezetését, ami –
ugyancsak MKIK felügyelete alatt  – ugyanazokkal a 

bemeneteli feltételekkel rendelkezne, mint amely a 
mestervizsgára történő jelentkezésnél elvárt. A szűkített  
szakmai ismeretekből egy bizott ság előtt  vizsgát tenne a 
jelentkező. (Hangsúlyozva, hogy ez nem egy mester-
vizsga lenne, nem is kapna mestercímet hozzá.) A vizs-
gázó jogosítványt szerezne arra, hogy bizonyos szakmát 
adott  területen végezhessen. A rendszer kidolgozás alatt  
van még, vannak benne vitapontok, egy biztos, hogy a 
2017. április 25-i Oktatási és Szakképzési Kollégiumi 
ülés egyik napirendi pontja lesz majd ez a javaslat. 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyar-
Algériai Gazdasági Együtt működési Vegyes Bizott sága 
(GVB) 2. ülését 2017. december 4-5. között  rendezték 
Algírban. 

A bizott ság tagjai élénk érdeklődést mutatt ak annak 
irányában, hogy az MKIK-val közösen feltérképezzék a 
kézművesség területén kialakítandó együtt működésük 
lehetséges útjait és módjait az alábbiakon keresztül:

• a két ország kézműveseinek részvétele a két fél által 
közösen szervezett  eseményeken;

• a két országban rendelkezésre álló kézműipari kép-
zési rendszer szintjén szerzett  szakértelem és 
tapasztalatok cseréje;

• tapasztalatcsere a kézműves foglalkozások tárgyá-
ban, nevezetesen a szőnyegkészítés, a fúvott  üveg 
és a hímzett  luxuscikkek területén;

• a tradicionális és művészeti kézművességet nép-
szerűsítő kiállítások szervezése.

Kifejezték azon szándékukat, hogy a jövőben szeret-
nének együtt működni az MKIK Turisztikai és Kézmű-
ipari Kollégiumával a témában.

A 2018-as év feladata lesz a „Magyar Kézműves 
Remek” pályázat EUROSKILLS-szel történő közös – 
annak kísérőrendezvényeként történő – megrendezése, 
amelyre kiemelten készülünk.

BESZÁMOLÓ A KISVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI 
KOLLÉGIUM 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2017. március 2. – Kollégiumi ülés
Dr. Kiss Zoltán kollégium elnök köszöntőjét, vala-

mint a kollégium társelnökének, Dr. Polay József bemu-
tatását követően, röviden bemutatkoztak a kollégium 
tagjai. A 2. napirendben szerepelt a kollégium 2017. évi 
munkaterve, amelyet a kollégium elfogadott . A 3. napi-
rendi pont szerint Dr. Tóth István János ügyvezető 
igazgató tartott  előadást „A Munkaerőhiány a KKV 
szektorban” címen. A 3. napirend keretében elhangzott  
előadás lényege:
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• A versenyképességi defi citet a tőkeszegénység, 
alacsony bér, képzetlen munkaerő jelenti (a hu -
mánfaktornak jelentős szerepe van, fontosabb, 
mint a tőkehiány).

• Szintén fontos a jogbiztonság, a bizonytalan üzle-
ti környezet jelentősen befolyásolja a KKV-k hely-
zetét.

• A megfelelően képzett  munkaerő felvétel a KKV-
knál jelent nagyobb problémát.

• Üzleti tranzakciók biztonsága rossz, a késedelmes 
fi zetés tönkre teheti a KKV-t. Minél kisebb a cég, 
annál nagyobb a probléma, a lánctartozás főleg a 
kis cégeket terheli.

• Cégeken belüli „belső csalás” problémái is nagyon 
fontosak, erre is kiemelt fi gyelmet kellene fordítani 
(információk kikerülése) – az árbevételt kb. 5%-kal 
csökkenti, ha erre nem fordítanak kellő fi gyelmet.

Az előadást követően az alábbi kérdések merültek 
fel, amelyeket érdemes lenne megfontolni a KKV-k tá-
mogatásához/helyzetük javításához:

• Külföldi jó gyakorlatok fi gyelembe vétele, pl. a 
cseheknél a 30 napon túli nem fi zetés esetén azon-
nal adóhivatali ellenőrzést kap az adott  cég.

• A KKV-k export adatainál nem jelenik meg, ha 
a multi az exportőr, de az ő terméke „van beépítve” 
a végső termékbe.

• Vita alakult ki arról, hogy szükség van-e a KKV-k 
közvetlen támogatására, mert ezzel esetleg azt 
lehet befolyásolni, hogy megtanulják a túlélési 
technikákat. A többség azon a véleményen volt, 
hogy Magyarország a nemzetközi versenyben egy 
erősen szubvencionált piaccal van szemben, egy 
tiszta laboratóriumi gazdaságban lehetne arról 
beszélni, hogy „káros a támogatás”, de egy nem 
teljesen tiszta helyzetben kell a szubvenció.

• Azt mindenképpen ki kell emelni, hogy a magyar 
KKV-k tőke és forráshiányosak, rövidtávon szük-
ség van a támogatásra.

• Alapvető cél azt elérni, hogy a KKV-k kreatívan 
tudják felhasználni a meglévő erőforrásokat.

A kkv szektor valóban nem kap megfelelő támoga-
tást. Versenyképességük növeléséhez elengedhetetlen a 
biztonságos jogi környezet megteremtése; a megfelelő 
oktatás (cégvezetők részére) – ösztönös cselekvés he-
lyett  tudatos tervezés; a korrupciómentes pályázati fel-
tételek kialakítása.

Ehhez elsősorban azt kellene megvizsgálni, hogy az 
EU KKV politikájának megfelelően az egyes nemzeti 
szabályozások hogyan befolyásolják a KKV-k helyzetét. 
A törvényalkotásnál kiemelt szempont legyen, és meg-
felelő idő biztosításával véleményezhetők legyenek a 
különböző, KKV-kat érintő jogszabályok.

Felmerült az a javaslat, hogy a Kollégium összeállít-
hatna olyan anyagot, amelyben összegeznék azokat a 
területeket, ahol kiemelt fi gyelmet kellene fordítani a 
KKV-ra, a KKV-k működésére gyakorolt hatásokra, mit 
kellene tenni ahhoz, hogy a versenyképességük emel-
kedjen (pl. üzletbiztonság, adónemek csökkentése, tör-
vényalkotási folyamat, stb.). Ennek megvalósítása azon-
ban komoly szakértői munkát igényelne egy műhely-
munka keretében, amelybe megfontolandó bevonni az 
NGM kisvállalkozás-fejlesztési részlegét is.

2017. május 23. – Kollégiumi ülés
Az ülés napirendi pontja között  szerepelt a 2018. évi 

tervezett  adóváltozások rövid ismertetése. A rejtett  gaz-
daság visszaszorítása érdekében tett  intézkedések össze-
foglalása, és az adózási magatartás javítását célzó várha-
tó változások ismertetése. Előadó: Tamásné Czinege 
Csilla, az NGM adószakmai ügyekért felelős helyett es-
államtitkára.

A 2017. évi tavasz adócsomag a 2018-tól tervezett  
adóváltozásokat tartalmazza, jelenleg még a parlamenti 
záró szavazás előtt  álló vitaanyag, amit várhatóan a 
2017. június 8-i záró szavazáson kerül majd végleges 
formában elfogadásra. Helyett es államtitkár asszony ki-
emelte, hogy az előadása a benyújtott  anyag alapján ké-
szült, tehát a tervezett  adóváltozásokról szól, amit majd 
csak akkor tekinthetünk véglegesnek, ha azt az Ország-
gyűlés el is fogadott . 

Az adókat érintő törvénytervezet összeállítása során 
szem előtt  tartott  általános kormányzati cél a gazdaság 
versenyképességének növelése, az adóadminisztráció 
csökkentése, valamint az adózás egyszerűsítése. Idei 
adócsomagról azt mondhatjuk, hogy nagy markáns 
változásokat nem tartalmaz, inkább az egyes kiemelt 
célokat ösztönző adópolitikai intézkedéseket szeretné-
nek vele bevezetni, illetve pontosításokat és kiegészítő 
jellegű módosításokat tartalmaz. Az egyes adónemeken 
belül várható fontosabb változások az alábbiak:

SZJA (Személyi jövedelemadó): 
• Ingatlan-bérbeadási tevékenység: megszűnik az 

ingatlan bérbeadásból származó évi 1 millió forin-
tot meghaladó jövedelem utáni 14%-os EHO fi ze-
tési kötelezett ség.

• Fizető-vendéglátó tevékenység esetében megeme-
lik egyről háromra a tevékenységbe bevonható 
lakásszámot.

• Az adókiegyenlítés szabályainak változása, hogy az 
idősek ott honában férőhely megszerzésére fordí-
tott  ingatlan átruházásból származó jövedelem 
külön adminisztráció nélkül levonhatóvá, illetve 
visszaigényelhető válik.
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• A munkavállalás ösztönzését célzó mobilitási célú 
lakhatási támogatás havi mértéke a jelenlegi (40%, 
25%, 15%)-ról (60%, 40%, 20%)-ra növekszik vál-
tozatlan feltételek mellett . 

• Az orvosi praxisjog átruházásából származó jöve-
delem adózási szabályainak tervezett  változásával 
a  2007-es állapothoz térünk vissza. Miszerint, ha a 
nem eredeti jogosult értékesíti a jogot, akkor a 
megszerzés és az értékesítés között i pozitív külön-
bözet (jövedelem) csak az 5. évtől adómentes. Ha 
1 év telt el a megszerzéstől, akkor a különbözet 
100% adóköteles jövedelem, a 2. év telt el, akkor a 
jövedelem 90%-a adóköteles, 3. év elteltével 60%, 
4. évben pedig a különbözet 30% minősül adókö-
teles jövedelemnek.

• Pontosító és kiegészítő jellegű változások például 
az iskolarendszerű képzések fogalmának kiterjesz-
tése a külföldi képzésekre, osztalék fogalmának 
változása a számviteli törvény módosításával össz-
hangban és a saját tulajdonú gépjármű utáni költ-
ségelszámolás szabályainak pontosítása.

• Új adómentességi jogcímek többféle motivációs 
ösztöndíjak és a gyakorlati képzésen lévő szakképző 
iskolai tanulónak kötelezően vagy a kifi zető döntése 
alapján nem pénzben biztosított  támogatása.

KA TA (Kisadózó vállalkozások tételes adója): 
• a nem főállású kisadózó fogalmának változása Tbj-

vel összhangba, miszerint ha valaki közép- vagy 
felsőfokú oktatási intézményben nappali rendsze-
rű oktatás keretében folytat tanulmányokat, akkor 
az nem főállású kisadózónak minősül és a tételes 
adója a jelenlegi havi 50 ezer helyett  havi 25 ezer 
forint lesz.

• kedvezően változik az adóalanyiság megszűnésére 
vonatkozó szabály is, ugyanis az adóhatóság vissza-
vonhatja a megszüntető határozatot, ha a kisadózó 
a 100 ezer forintot meghaladó adótartozást jogerő-
re emelkedésig megfi zeti.

TAO (Társasági adó):
• Két új adóalap-kedvezménnyel bővül a törvény, az 

egyik a munkavállalók számára épített  bérlakás 
kedvezménye, a másik pedig az elektromos töltőál-
lomás létesítésének kedvezménye.

• Pontosítás jellegű változás, hogy az EGT államban 
alapított  Nyugdíjalapnak nem keletkezik Ma gyar-
országon telephelye, ha belföldön ingatlanhaszno-
sítást folytat, ezzel összhangba került az Ingat lan-
alapra vonatkozó szabályokkal.

• Növekedési adóhitel esetében az állami támogatá-
sokkal kapcsolatos EU-s szabályokkal való joghar-

monizáció történik, amely kamatfi zetési köte-
lezett séget ír elő a halasztott  részletek vonatkozá-
sában. 

ÁFA (Általános forgalmi adó): 
• Adómérték változás a jelenlegi 27% helyett  5%-os 

adómérték alá kerülnek az egyes emberi fogyasz-
tásra alkalmas halak, akár élő, akár hűtött , fagyasz-
tott  állapotban. A jelenlegi 18%-ról, szintén 5%-ra 
csökken az internet-hozzáférési szolgáltatás adó-
mértéke is.

HIPA (Helyi iparűzési adó):
• A helyi iparűzési adó kötelezett séget a NAV közre-

működésével is teljesíthető az önkormányzati adó-
hatóság felé, a javaslat ennek kiterjesztését tartal-
mazza az adóelőleg-kiegészítésről szóló bevallásra is.

ART (Adózás rendjéről szóló törvény):
• E-számla, vagyis a belföldi összesítő jelentés érték-

határának alakulása. Az 1 millió forint áfa tartalmat 
elérő számlákkal kapcsolatos tételes számla-adat-
szolgáltatásra vonatkozó 2017. július 1-jei hatály-
balépési időpontt al kihirdetett  módosítások, 
miszerint 100 ezer forintos jelentéstételi értékha-
tár, számlázó programok kötelező online adatszol-
gáltatása a javaslat szerint nem lépnek hatályba, 
tehát a jelenlegi szabályok változatlanok marad-
nak. A jelenleg ismert elképzelés, hogy a számlázó 
programok online adatszolgáltatása egy év türelmi 
idő mellett  önkéntes alapon fog működni először, 
és három ütemben valósulna meg, azzal a tervezett  
könnyítéssel, hogy a NAV ingyenes számlázó prog-
ramot fog biztosítana. Ennek további részletei 
egyelőre nem ismertek. 

• Kedvezőbb adózási eljárás feltétele lesz az, hogy a 
vállalkozásnak ne legyen nett ó módon számított  
adótartozása.

• Kiterjesztésre kerül a bankszámla nyitási- és beje-
lentési kötelezett ség: gazdasági társaságok eseté-
ben a külföldi pénzintézetnél vezetett  számlákat is 
be kell majd jelenteni. Egyéni vállalkozásoknál 
pedig új előírás, hogy legalább egy belföldi pénz-
forgalmi számlával kell rendelkeznie. 

• Az adófi zetési biztosíték jogintézményének beve-
zetése az adóregisztrációs akadályokkal nem érin-
tett , de adótartozással rendelkező vagy adótarto-
zással megszűnt cégben döntési pozíciót viselő 
azon személyek esetében, akik új cégben kívánnak 
részt venni. A biztosíték összeg megegyezik az adó-
tartozás összegével és egy évig kell fenntartani, 
tehát visszatöltési kötelezett sége is van.
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Egyéb tevékenység
Véleményezte az Országos Statisztikai Adatgyűjtési 

Programhoz (OSAP) tartozó adatgyűjtések és adatátvé-
telek felülvizsgálatáról, javaslat kidolgozásáról készült, 
az Országos Statisztikai Tanács elé került anyagot, vala-
mint a különböző kormányzati szabályozások, rendele-
tek véleményezése, anyagok előkészítése. A kollégium 
nevében az elnök részt vett  több szakmai egyeztetésen és 
rendezvényen.

BESZÁMOLÓ A KÖZLEKEDÉSI ÉS LOGISZTIKAI 
KOLLÉGIUM 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2017. március 1. – Kollégiumi ülés 
A kollégium elnökének köszöntőjét követően rövi-

den bemutatkoztak a kollégium tagjai, ezt követően 
Sukta Csaba NFM Közlekedési és Szolgáltatási Fő osz-
tály főmunkatársa előadást tartott , „Tájékoztató a fővá-
ros agglomerációs közforgalmú közlekedésének átvéte-
léről” címmel. Összességében elmondta, hogy az NFM-
Főváros-Szolgáltatók összefogása sikeres volt. Az agglo-
meráció 10 települése hozzájárulást (költségtérítéshez 
való hozzájárulás) fi zet annak érdekében, hogy a szol-
gáltató autóbuszai a helyközi feladatok mellett  helyi 
feladatokat is ellátnak. Az NFM és az agglomerációs 
önkormányzatok között i szerződésben jobban tudják 
érvényesíteni az önkormányzat elképzeléseit, mint ko-
rábban a BKK felé.

Jávor Att ila SLA vezető, KTI előadásában bemutatt a 
a személyszállítási közszolgáltatások minőségellenőrzé-
si rendszerét (3. napirendi pont). Elmondta: megálla-
podtak a szolgáltatási szintről (Service Level Agreement 
– SLA), illetve kialakított ák a felek közös minőségösz-
tönző rendszerét. Nem a folyamat minőségellenőrzése, 
hanem „utasszempontú” végellenőrzése a cél.

A 4. napirend keretében Becsey Zsolt (volt EU parla-
menti képviselő, volt közlekedési helyett es államtitkár) 
foglalta össze a minimálbérrel kapcsolatos tényeket, 
problémákat. A minimálbér szabályok bevezetésének 
okai, illetve azok jogalapja; az áruforgalmat érintő regu-
lák felülvizsgálata; „Road Alliance” szövetség közlemé-
nye, mely szerint a szociális dömpingre hivatkozva kí-
vánja kontrollálni a közúti szállítási szolgáltatók műkö-
dését, miközben ezek a bevezetni kívánt, vagy már beve-
zetett  szabályok – az MKFE álláspontja szerint is –, sú-
lyos, és indokolatlan beavatkozást jelentenek az EU sza-
bad szolgáltatási piacába). Ezután Dr. Szeri István, az 
MKIK Közlekedési és Logisztikai Kollégiumának elnö-
ke „Aktuális közlekedéssel összefüggő tájékoztatások” 

címen tartott a meg előadását. A kollégium elfogadta, 
hogy 2017. évben 6 ülést tartsanak, melynek témái iga-
zodni fognak az aktuális igényekhez.

2017. április 5. – Kollégiumi ülés
Az 1. napirend keretében elhangzott  előadás a 

Duna és a tengeri hajózásról szólt, Szalma Botond, a 
Plimsoll Zrt. elnök vezérigazgatójának előadásában. 
Hang sú lyozta, a fejlett  közlekedési infrastruktúra nem-
zeti érdek, amelynek része a hajózás is, fontos annak 
megfelelő fejlesztése, fel- és kihasználása. Az előrejel-
zésekkel szemben jelenleg a Duna áruforgalma 10 
millió tonna alatt  van (a 2015. évre jelzett  29 millió 
tonnával szemben). A hajózás fuvarteljesítménye lé-
nyegesen meghaladja a közúti és vasúti árufuvarozás 
teljesítményét, ezért lenne nagyon fontos a három 
ágazat megfelelő összehangolása, fejlesztése. Kiemelt 
szempont, hogy a Duna Európáért és értünk dolgozik, 
ehhez szükséges: gazdasági koncepció, valamint közle-
kedési/logisztikai koncepció kialakítása közép- és 
hosszú távra is.

A 2. napirend az Európai Uniós közösségi közleke-
dési szabványfejlődésről szólt, Nitsch Gergely, a One-
Planet Mérnökiroda Kft . ügyvezetője előadásában. 
Egyebek mellett  kitért a szabványosítás fontosságára, a 
szabványok felépítésére szakterületenként és az EU-
szakpolitika releváns lépéseire. 

Dr. Szeri István, az MKIK Közlekedési és Logisztikai 
Kollégiumának elnöke a hazai és EU-s közlekedési ak-
tualitásokról beszélt, és jelezte, az MKIK kiküldte a ta-
goknak az osztrák minimálbérrel kapcsolatos tájékozta-
tást. Megemlített e, hogy a németekkel folynak a tárgya-
lások a minimálbérről (MKFE vesz részt), valamint ki-
tért arra, hogy elkészült két közlekedési koncepció 
(Budapest és elővárosa vasútfejlesztési koncepció és 
országos közforgalmú közlekedési koncepció), mely a 
kormány stratégiai kabinetje elé fog kerülni.

2017. május 11. – Kollégiumi ülés, 
SUZUKI gyárlátogatással egybekötött  
kihelyezett  ülés

Dr. Sárközi György, a Nemzeti Mobilfi zetési Zrt. 
vezető szakértője első napirendi pontként az Intelligens 
Jegyrendszerekről beszélt. Magyarország adott ságai le-
hetővé teszik, hogy országosan egységes fi zetési rend-
szereket alakítsanak ki. Ehhez az „okos város” program 
elemei is hozzárendelhetőek. A nemzeti egységes fi ze-
tési jegyrendszer egy rendkívül széleskörű kapcsolati 
hálóra épül; ehhez valós idejű információk sokasága 
szükséges. A közlekedési szolgáltatóknak is „intelligen-
sé” kell válniuk, a régi hagyományos megoldások még 
mindig benne lesznek a rendszerben egészen addig, 
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amíg minden felhasználó át nem áll a modern techno-
lógiákra (applikációk használata, felhő alapú szolgálta-
tás, stb.).

A 2. napirend keretében Dr. Szeri István, a Kollégium 
elnöke által összefoglalásra kerültek a különböző közle-
kedési költségmegosztó vállalkozások működési mo-
delljei, azok várható hatásai a hazai – törvények által 
szabályozott  – vállalkozások működésére.

A közlekedési költségmegosztásban legismertebb 
vállalkozások: Uber, Lyft , a BlaBlaCar, Wunder, Zipcar, 
Waze, a hazaiak közül a fentieken túl az Oszkár telekocsi.

Az EU a társadalmi költségek és a fogyasztók szem-
pontjából előnyösnek minősíti ezt a modellt, de a fő cél 
az, hogy, a megosztásalapú gazdaságon keresztül kínált 
szolgáltatások ne vezessenek adókikerüléshez, tisztes-
ségtelen versenyhez, ne sértsenek jogszabályokat, sza-
bályozókat, ne illessék meg őket a pozitív diszkriminá-
ciók a hagyományos gazdasági tevékenységekkel szem-
ben, valamint a kaucionális biztosítási tevékenység en-
gedélyezése (stb.) ugyanúgy vonatkozzanak rájuk, mint 
az összes többi gazdasági ágazatra. A későbbiekben a 
résztvevők a SUZUKI Zrt. gyárát tekinthett ék meg.

2017. június 7. – Taxi és Személygépkocsis 
Személyszállítási Tagozat ülése

A hordozható online pénztárgép használatával kap-
csolatos műszaki és technikai, – ún. üzemeltetési – ta-
pasztalatokat összegzése volt a fő témakör, valamint a 
felmerült kérdések, tapasztalatok megosztása az illeté-
kes hatóságokkal.

2017. szeptember 15. – Taxi és Személygép ko-
csis Személyszállítási Tagozat ülése

A 2017. június 7-i megbeszélés folytatása, illetve ki-
terjesztése volt a cél, ezen a megbeszélésen már részt 
vett ek az online pénztárgépek szervizeinek tulajdonosai 
is, akik ismertett ék az általános tapasztalatokat.

2017. október 4. – Kollégiumi ülés
Az első napirendi pont Dr. Bálint Annamária jogta-

nácsos (Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipar tes-
tülete NiT Hungary) az európai fuvarozásban alkalma-
zandó minimálbérek jogi hátt eréről és gyakorlati meg-
valósításáról beszélt. Hangsúlyozta, a tagállamok mini-
málbér nagyságának rangsorában élen van Hollandia, 
Németország és Franciaország, Magyarország 17. hely-
re pozícionálta magát, megelőzve, Romániát és Bul-
gáriát. Többek között  ezek a bérkülönbségek hívták 
életre kilenc gazdaságilag fejlett  tagország által megfo-
galmazott  „Roadalliance”, azaz „A munka és a magán-
élet egyensúlya” nevű kezdeményezést, amely kereté-
ben többek között  a kabotázs tevékenység ellenőrzés-

intenzitásának erősítését tűzték ki célul. Ezen intézke-
dések során a 96/71/EK kiküldetési irányelvre és annak 
a 2014/67/EU végrehajtási irányelvének a megvalósítá-
sára hivatkozva határoznak meg adminisztrációs és 
bérminimumra vonatkozó követelményeket az egyes 
tagországok. 

Dr. Szeri István, a kollégium elnöke az aktuális köz-
lekedési témákról tájékoztatt a a résztvevőket, valamint a 
költségmegosztók (sharing economy) terjedéséről is 
beszélt a hazai közforgalmú közlekedésben, a KTI kuta-
tás eredményei tükrében. Magyarországon a 176/2015. 
(VII. 7.) Korm. rendelet fogalmazza meg a személygép-
kocsival díj ellenében végzett  közúti személyszállítás 
feltételeit, az itt  megfogalmazott akat fi gyelembe véve, a 
hazai közlekedési költségmegosztók kb. 10 százalékuk 
rendelkezik csak tevékenységi engedéllyel, jórészt nem 
felelnek meg a feltételeknek sem (nem vállalkozásként 
működnek). Nincs adószámuk (így nem is adóznak), 
ugyanakkor díj ellenében fuvaroznak (számlát, nyugtát 
nem adnak). Nincs kauciójuk, nincs utasbiztosításuk, 
tehát a szürke- és feketegazdaságban dolgoznak, jó ré-
szük hivatásszerűen.

Milyen károkat okoznak:
• demoralizálják a legális vállalkozásokat,
• nem fi zetnek adót, költségvetési adókiesés,
• nincsenek utasjogok,
• nincsenek helytállások, kaució, biztosítás stb.
• gerjesztik a szürke- és feketegazdaságot,
• elveszik a bevételt a hivatásfuvarozóktól,
• így a közösségi ráfordítások nőnek,
•  nem jogkövetők,
•  nincsenek minőségi elvárások, és minőségi szintek 

meghatározva stb..
A káros hatások megszüntetése:
• csak adminisztratív eszközökkel nehezen vissza-

szoríthatók, 
• ugyanakkor szabályozni kell a költségmegosztókat, 

és a digitális szolgáltatókat,
• végeredményben piaci igényt szolgálnak ki, még ha 

szabálytalanul is,
• sűrűbb és hatékony közúti- és adóellenőrzés kell!
• versenyképessé kell tenni a hivatásfuvarozókat áfa és 

egyéb adók, illetékek csökkentésével, valamint vitel-
díjcsökkentéssel, illetve a személyközlekedés távol-
sági fuvarozás egy részének liberalizációjával stb.

2017. november 8. – Kollégiumi kihelyezett  
ülés a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi 
Kereskedelmi és Iparkamaránál

Prácser Att ila, az Oszkar.com Telekocsi Kft . társ-
alapítjója „A hazai telekocsi rendszer működése (szabá-
lyosságának kérdéskörei)” címmel tartott a meg előadá-
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sát. Az első napirenden belül az előadó megfogalmazta, 
hogy előadásával a KTI „Költségmegosztók (sharing 
economy) terjedése a hazai közforgalmú közlekedés-
ben” című kutatásához kíván kiegészítéseket tenni. A 3 
milliárd Ft feketegazdaságba vándorló pénzzel kíván 
vitatkozni, ugyanis a telekocsizók és a fekete fuvarozók 
nem egyeznek meg, a telekocsi nem fekete pénz, és a 
„telekocsi” nem azonos az UBER-el sem.

Az UBER nem akar utazni, itt  az utas kezdeményezi 
az utazást (utas rendel autót).

Telekocsi: mindenképpen utazik, csak az üres helyeket 
hirdeti meg, az autós kezdeményezi az utazást.

Végső következtetése szerint: ha betiltanák az 
OSZKÁR-t, akkor a forgalom átt erelődne a Facebookra, 
egyéb helyekre, ami már ennyire sem lenne „hivatalos”, 
de nyitott ak az egyeztetésre a megfelelő szabályozás ki-
alakítása érdekében.

Dr. Szeri István az intelligens közlekedési rendsze-
rekről (Intelligent Transportation Systems – ITS) be-
szélt (második napirend), melynek célja a közlekedési 
hálózat kapacitásának optimalizálása modern informa-
tikai megoldásokkal. A modern ITS nem csak elosztja a 
forgalmat a hálózaton, hanem úgy osztja el, hogy minél 
biztonságosabb, kényelmesebb legyen a közlekedés, a 
lehető legkisebb környezeti terhelés mellett .

A stratégia kidolgozása KTI vezetésével történt, az 
alágazatok vizsgálatával.

2017. november 23. – Taxi és Személygépkocsis 
Személyszállítási Tagozat kihelyezett  ülése
(Szeged, Csongrád Megyei Kereskedelmi és Ipar ka-
mara, a XIX. Nemzetközi Közlekedési Konferencia 
kísérő rendezvénye)

Bobkó Att ila, a kollégium tagozati elnökének meg-
nyitóját követően Mizsányi Att ila, a NAV Központi 
Irányítás Ellenőrzési Főosztály, Információtechnológiai 
Osztály osztályvezetője előadásában szó esett  a hordoz-
ható GPS-es online pénztárgépekkel kapcsolatos egy 
éves tapasztalatokról. Majd Pestuka Gabriella, a NAV 
Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatóságának ügyfél-
szolgálati osztályvezetője beszélt a Csongrád megyei 
tapasztalatokról az online pénztárgépek tekintetében.

2017. december 6. – Kollégiumi ülés
Ditt el Gábor, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó 

Ipartestülete – NiT Hungary főtitkára „A „legújabb? 
hungarikum?”: a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer 
(TSM) jelenlegi helyzete – 20 pontban” címmel tartot-
ta meg előadását. Drabik Balázs Kiemelt Projekt Iroda-
vezető – KTI a Helyközi Közösségi Közlekedési Infor-
mációs Rendszer (HKIR) projekt célkitűzéseiről, vég-
rehajtásának dimenzióiról számolt be.

A Kollégium kiemelt rendezvénye
A 2017. november 24-25-én tizenkilencedik alka-

lommal rendezték meg a Nemzetközi Közlekedési Kon-
ferenciát, hagyományosan Szegeden a Csongrád Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában, mely-
nek aktív szervezője és résztvevője a kollégium tagsága 
is. A nemzetközi rendezvény témája és címe: Digita li-
záció a közlekedésben.

Az új digitális eszközök például az okos telefonok, 
mint felületek már szolgálják a közlekedési szolgáltatá-
sokat, ha vannak jól strukturált tartalmak és eljutnak a 
felhasználókhoz. Amennyiben eljutnak hozzájuk a leg-
frissebb technológiai és tartalom  fejlesztések és azon 
kialakulnak az opcionális interaktivitások, tehát a szol-
gáltatók és a felhasználók (utasok, fuvarozók) interak-
ciója.

A XIX. Szegedi Nemzetközi Közlekedési Kon fe-
rencia ezeket a témákat járta körbe a maga valóságá-
ban, meghallgatva a közlekedési kormányzat a felhasz-
nálók és a technológiai és tartalomfejlesztők gondola-
tait. Előadásokat hallott ak a résztvevők a digitális 
adathordozók hazai fejlődéséről az e-szig jövőjéről, az 
okos eszközök fi zetési alkalmazásairól, személyszállí-
tás területén a már meglévő elektronikus jegy és bér-
letrendszerről ( JÉ) vagy a NEK (nemzeti egységes 
kártyarendszer) kritériumrendszeréről és a most elin-
duló „Egyjegy” országos nagyprojektről is. Nem kü-
lönben az árufuvarozás, logisztika elektronizálásáról, 
mind közhatalmi igényrendszerről, mind pedig a szol-
gáltatói lehetőségekről. Fontos információk jutott ak el 
a szabványos közlekedési adatcsere előírásokról, mind 
a hazai fejlődéséről a meglévő adatbázisok összekap-
csolhatóságáról, és azok fejlesztéséről is. Már most lát-
szik, hogy hazánkban is exponenciálisan fejlődik mind 
a digitalizált szolgáltatási, mind pedig az infrastruktúra 
adatt artalom. A konferencia végén a hallgatóság egyet-
értett  abban az ajánlásban, hogy Magyarországon is 
kell egy valós digitalizációs országstratégia, ahol vala-
mennyi alágazat digitális részstratégiájának egybefog-
lalása megtörténik. Olyan országstratégia kell, amely 
kijelöli legalább 10 év távlatában azt az utat, melyen 
minden alágazatnak, így a közlekedésnek is végig kell 
mennie! 

Mert az elérhető társadalmi hasznok felbecsülhetetle-
nek, gondoljunk csak a közlekedési adatok digitális megőr-
zésére a közlekedés versenyképességének növekedésére, a 
hatékony és felgyorsult reagáló képességre, mellyel együtt  
járnak a korszerű működési folyamatok, az ésszerű fenn-
tarthatóságra, a még erősebb megrendelői és utas kontroll-
ra, a társadalmi átláthatóságra vagy a kezelhető közleke-
dési kockázatokra. Ezek mind-mind az utasok, vagy meg-
rendelők, végső soron az állampolgárokat szolgálják.
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A Kollégium egyéb tevékenysége
Az MKIK Közlekedési és Logisztikai kollégiuma 

részt vett  a közlekedést is érintő jogszabálytervezet vé-
leményezésében. A LEF (Logisztikai Egyeztető Fórum) 
munkájában való részvétel, Hoff man Vilmos logisztikai 
szakértő látt a el kamara képviseletét.

A Kollégium nevében az elnök szakmai egyezteté-
seken és rendezvényeken vett  részt, így többek között  a 
Buszexpo 2017 eseményen, a KTE konferencián Mohá-
cson, egy tudományos konferencián Győrött , több 
NFM egyeztetésen, valamint a Városi Közlekedés c. lap 
szerkesztő bizott sági ülésein. Ugyanakkor szakmai cik-
keket jelentetett  meg a Közlekedéstudományi Szem lé-
ben és a Camionand Track c. újságban

BESZÁMOLÓ A KUTATÁSFEJLESZTÉS- ÉS INNOVÁCIÓS 
KOLLÉGIUM 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A 2017. április 19-i alakuló kollégiumi ülés meghívott  
vendége az MKIK elnöke, Dr. Parragh László volt, aki 
köszöntőjében összefoglalta, hogy a kamarának milyen 
elképzelései vannak az innovációval kapcsolatban, illetve 
milyen lehetőségeket lát az előrelépéshez. Véleménye 
szerint gyakran hangzatos megnyilvánulásokat lehet hal-
lani az innovációról, de a teljesítmény ezt nem támasztja 
alá. A kamarának sajnos eddig nem sikerült átt örést elér-
ni ezen a területen, a cél az, hogy ez a helyzet megváltoz-
zon – hiszen alapvető fontosságú, hogy a KFI jelentősé-
gét felismerjék és hasznosítsák a vállalkozások – amihez 
fontos a kollégium munkája. Olyan anyagot kellene 
össze állítani, amelyben a kamara bemutatja a kormány-
zat felé, hogy a KKV-k működésében is meghatározó je-
lentőségű az innováció, és ennek elterjesztésében a szer-
vezet megkerülhetetlen. Majd arra hívta fel a fi gyelmet, 
hogy meg kellene határozni azokat a területeket, ahol a 
kamara erejére alapozva átt öréseket lehetne elérni, pl. 
milyen korlátai vannak a hazai vállalkozások innovációjá-
nak, illetve milyen feladatok megoldásában tudna a ka-
mara segíteni a hazai vállalkozásoknak KFI területen.

A kollégium elnöke rámutatott , hogy a KFI szakpo-
litikai tevékenység, fontos a szakmai hozzáértés. A ka-
mara meghatározó szerepére alapozva két fontos terüle-
ten lehetne előre lépni. Egyrészt szükséges a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatalánál (SZTNH) „működő” 
minő sítési rendszer modernizálása. A KKV szektor 
rendre kimarad a minősítésből, mivel a jelenlegi rend-
szer szerint az számít fejlesztésnek, amelynek a vége egy 
szabadalmaztatás. Azonban a KKV-k jelentős részénél 
nincs elegendő forrás arra, hogy egy szabadalmi folya-

matot végig vigyenek, viszont az ötletük, fejlesztési el-
képzelésük megfelelnének az innováció fogalmának.

Megjegyzés: a pályázati kiírások sokszor hátrányt is 
jelenthetnek, mivel nem a vállalkozás tényleges problémái-
nak megoldására keresnek forrást, hanem a kiírás elvárása-
ihoz „igazítják” a pályázataikat.

Másrészt a beszállítói hálózat fejlesztése szükséges. 
Rendkívül fontos annak tudatosítása, hogy innováció 
nélkül nem lesznek alkalmasak a hazai KKV-k arra, 
hogy részesei legyenek a beszállítói folyamatnak. Ez 
nemcsak termék és folyamat innovációt jelent, hanem a 
munkaerőért folyó versenyben való megfelelő helytál-
lást is.

Fontos annak tudatosítása is, hogy az innovációs 
rendszer fejlesztéséhez szükség van pénzre, anyagi be-
fektetésre. Jelenleg egyik nagy probléma, hogy nem 
látszik milyen fi nanszírozási lehetőségek lesznek 2019 
évet követően az innováció területén.

A korábban megküldött  „Javaslat a magyar KFI szak-
politika alapelveire” című munkaanyag megállapításai-
val a kollégium tagjai egyetértett ek, különösen abban, 
hogy a vállalkozások eredményességét is alapvetően az 
innováció határozza meg, amely a termékek és szolgál-
tatások folyamatos megújulása mellett  átfogja a belső 
szervezetet, a fi nanszírozást, a kommunikációt, vagyis a 
működést a maga komplexitásában. 

Az innovációs tevékenység meghatározó a jövő fejlő-
désére nézve. Az uniós támogatások jövőben várható 
csökkenése és/vagy megszűnése miatt  az innováció 
fontossága megnő, a növekedés számára gyakorlatilag 
ez marad meg egyedüli forrásként. 

A kkv-k gazdasági súlya és különösen a foglalkozta-
tásból való részesedése magasabb, mint az OECD or-
szágok átlaga, az innovációs aktivitás szempontjából 
azonban nemcsak az EU átlagától, hanem a szomszédos 
országok szintjétől is elmarad. Azok az országok (példá-
ul Ausztria, Izrael), amelyek gazdaságpolitikájuk sikerét 
egy stabil, válságtűrő, dinamikus kkv-szektornak kö-
szönhetik, ki tudják védeni a méretnagyságból fakadó 
hátrányokat (Ausztria, Kanada, Izrael). 

Az ilyen, a nemzetgazdaságot fenntartani, sőt fejlesz-
teni képes szektort alkotó kkv-k három alapvető tulaj-
donsággal rendelkeznek: innovatívak, képesek a nem-
zetközi piacra kilépni és erős bennük a hálózatosodási 
hajlam. A hazai kkv-szektornak éppen ezen a három te-
rületen mutatkoznak a gyengeségei, így egy sikeres 
K+F+I támogatási rendszernek elsősorban erre kell fó-
kuszálnia.

A vissza nem térítendő támogatások csak akkor hoz-
hatnak tartós eredményt, ha az innovációs rendszer ab-
szorpciós képessége megfelelő. A célszerűen nyújtott  
pénzügyi támogatás fontos pillére egy komplex rend-
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szernek, ez azonban nem válhat csaknem kizárólagos 
eszközzé.

A munkaanyaghoz kapcsolódva a kollégium tagjai 
szóban az alábbi észrevételeket fogalmazták meg. 
Egyebek mellett  kitértek arra, hogy az innováció egyik 
alapvető problémája az oktatás színvonala. A jelenlegi 
oktatási rendszer nem tanítja meg a gyereket arra, hogy 
kérdezéssel, probléma felvetéssel lehet a fejlődés útjára 
lépni. Másrészt a multinacionális vállalatoknál az egyes 
embereknek nincs lehetősége az innovatív elképzelései-
nek megvalósítására, hiszen „csak” csavarok a rendszer-
ben, nem újítást várnak tőlük, hanem az adott  mechani-
kus munkafolyamat megfelelő elvégzését. Kis cégeknél 
pedig a generációs problémák jelentkeznek, az idősebb 
cégtulajdonos nehezen fogadja el egy fi atal diplomás 
ötleteit, „nehogy már ő mondja meg mit kellene tenni”. 
Alapvető fontosságú a szemléletváltás.

Az innováció fogalmának „fi nomhangolása” nagyon 
fontos, már ez is nagy előrelépést jelentene.

Az innovációnál nagyobb hangsúlyt kellene helyezni 
a fi atalokra, megfelelő támogatást kellene biztosítani az 
ötleteik megvalósításához. Ehhez jó példa lehetne a 
Pécs- Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara támogatá-
sával működő rendszer, az „Önindító program”. 
Képzéssel és vissza nem térítendő támogatással segíti a 
vállalkozóvá válást.

A KFI pályázatoknál jelentkező problémákat össze 
kell foglalni, továbbítani a kiírók felé. Szó esett  arról is, 
hogy az államigazgatás és a vállalkozás nem érti egy-
mást, ennek megoldásában segíthetne a kamara.

Tudatosítani kellene az államigazgatás és a pályázati 
kiírók felé, hogy a fejlesztés egy nagyon időigényes 
munka, ennek gyorsítása csak kárt okoz.

Fontos lenne olyan KFI fejlesztést segítő hazai forrás 
kialakítása, amelynek az EU-s forrás egy kiegészítő ele-
me lehetne. Továbbá az államigazgatásban hiányzik a 
megfelelő szakértelem, a tapasztalatokkal is rendelkező 
szakértők már nincsenek a rendszerben, így nagyon 
nehéz szakmai érvekkel változtatást elérni. Az innová-
ció vállalati kultúra kérdése, ezért nagyon fontos, hogy 
ennek a kultúrának az elterjesztését segítse a kamara, 
hasonlóan az informatika területén működő „modern 
vállalkozások programjához”.

Az Oslói Kézikönyvben az innováció fogalma már 
megfogalmazásra került, az ebben megfogalmazott ak 
szerint a piacra jutás és a marketing is innovációt jelent. 
Ennek elfogadtatása és megismertetése is nagyon fon-
tos eleme lehetne a kamarai munkának.

Fontos lenne, hogy a kamara bemutassa azokat a „jó 
gyakorlatokat”, amelyek inspirálnák a többi KKV-t ha-
sonló tevékenység folytatására. Kiemelt fontosságú, 
hogy a korábban már elindított  (és NGM támogatással 

megvalósított ) kamarai bázison alapuló alapvető inno-
vációs szolgáltatási rendszer továbbfejlesztése megvaló-
suljon. Innovációs mentorálási program kialakítása. 

További, írásban beérkezett  észrevételek, 
javaslatok
1. Az Ipar 4.0 eredményeit hasznosító gazdaságban 

komplex megközelítésre van szükség, mivel a megol-
dandó műszaki és technológiai problémák köre túl-
nyúlik egy-egy szakmai területen. 

2. Az „Universitas” szellemében egyetemen belül a sza-
kok között , és az egyetemek között  komplex projek-
tek közös megvalósítása szoros együtt működésben.

3. Főbb szakma-területenként ún. kiválósági közpon-
tok létrehozása, kedvezményező szabályozása. A tu-
dományos és termékgyártási szempontból is köz-
ponti műhelynek tekinthető kiválósági központok 
feladata megtervezni és korszerű technológiák alkal-
mazásával legyártani az együtt működés keretében 
létrejövő K+F eredmények hasznosítását jelentő ter-
mékeket. A központoknak ki kell alakítaniuk azokat a 
módszertani eszközöket, amelyek mintaként szolgál-
hatnak az eredmények szélesebb körben való elter-
jesztéséhez.
a)  A műszaki-informatikai fejlesztések „szabványos-

nak” tekinthető egységes platformjának kialakítá-
sa, hogy a szétaprózott  fejlesztéseket, azok mód-
szertanát egységes mederbe lehessen terelni. 

b)  A meglévő innovatív kezdeményezések, kitörési 
pontok becsatornázása, intézményesített  kiszolgá-
lása és hasznosítása.

c)  Az importált termékek felmérése, az igények in-
tegrálása, hogy azután minimális mértékű fejlesz-
téssel könnyen el lehessen érni a világpiaci árat és 
minőséget. 

4. Fő feltételek az innovációbarát társadalmi és gazdasá-
gi környezet, a magvető tőke intézményesítése, az 
ipari kutatóintézet hálózat újjáélesztése, a nemzeti 
innovációs rendszer hatékonnyá tétele, valamint az 
innováció szervezéséért és eredményes működteté-
séért felelős intézmény létrehozása és az innováció-
támogatási jó gyakorlatok honosítása.

5. Az „ötlett ől a piacig” folyamat időtartamának lerövi-
dítése, amely a hazai fejlesztési gyakorlatban az opti-
málisnál lényegesen hosszabb, sok esetben 3-10 év. 
Az okoknál kell kezdeni, amelyek a következők:
a)  A fejlesztési folyamat folyamatos fi nanszírozásá-

nak biztosítása (intézményi magvető tőke, az üzle-
ti angyalok és a kockázati tőkebefektetők gyakor-
latának kialakítása, a pályázatoknál a teljes fejlesz-
tési folyamat támogatása, az igénybevehetőség 
egyszerűsítése stb.).
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b)  Az egyetemi és egyéb kutatóhelyek tevékenységé-
nek megismertetése a kkv-kal.

c)  Az új termék-, technológia- és szolgáltatás-ötletek 
értékesítésére működő kkv-k ráhangolása, a start-
up és spin-off  vállalkozások sikeres piacra lépésé-
hez szükséges piaci ismeretek és marketing straté-
giák oktatása, terjesztése.

6. Az ingyenes innovációvédelem feltételeinek meg-
teremtése, hogy már a K+F korai szakaszában se-
gítséget lehessen nyújtani a fejlesztőknek. A szaba-
dalom fenntartására fi zetett  díjak mérséklése (je-
lenleg az EU átlag háromszorosát fi zetik a magyar 
kkv-k).

7. A dinamikus fejlődés előtt  álló a termék-, technoló-
gia- és szolgáltatás-innováló és nagy növekedéské-
pességű vállalkozások számára tőkebevonás és fi -
nanszírozás, közép- és nagyvállalati pályázati lehe-
tőségek megnyitása. 

8. A kutatási eredmények megvalósítására létrehozott  
spin-off  és start-up cégek számára technológiai in-
kubátorok, magvető és kockázati tőke, széleskörű 
pályázati lehetőségek biztosítása, nagy tapasztalatú 
innovációs brókerek közreműködtetése. 

9. A hazai feltalálókkal foglalkozó intézményes kere-
tek kialakítása, megfelelő szakemberekkel és a mű-
ködéshez szükséges forrás biztosításával (kapcso-
latt artás a feltalálókkal, a potenciális hasznosítók 
felkutatása, szabadalmaztatással kapcsolatos felada-
tok előkészítése).

10. A jelenleg használt defi níciókban a fejlesztés kiter-
jesztett  értelmezése, mivel jelenleg túl szűk, így sok 
olyan projektet kizárnak, amelyek mérnöki szem-
pontból fejlesztést jelentenek és az adott  vállalat in-
novációs tevékenységének lényeges részét képezik. 
Ez elsősorban a kkv-szektor számára jelent problé-
mát, hiszen a kkv-tól elvárható innováció jórészt a 
fejlesztés területén jelentkezik. 

11. A szabadalommal rendelkező feltalálók támogatása, 
pl. szabadalmi bejelentésekre nyújtott  állami támo-
gatással, a szabadalomból származó jövedelmekre 
adókedvezmény biztosításával.

12. A hazai találmányok hasznosításának adókedvez-
ményekkel biztosítása (jelenleg a vállalkozásokat 
semmi nem ösztönzi magyar találmányok hasznosí-
tására).

13. Az innovatív ötletek megvalósításához, egy-egy 
termék piaci bevezetéséhez a pénzügyi kockázatok 
vállalása alapszerűen működtetett , folyamatosan 
igényelhető kis összegű támogatások biztosításával 
(pl. 200 ezer Ft – 10 millió Ft), vagy a Széchenyi 
Kártya egyik konstrukciójaként.

14. Az egyetemi kutatások teljesítményértékelési rend-
szerének megváltoztatása – a publikációk száma 
mellett  a tényleges hasznosítás javára.

15. Az innovációs törvény módosítása, hogy visszaáll-
jon az az eredeti állapot, amely szerint a költségve-
tés az Innovációs Alapot köteles annyival kiegészíte-
ni, mint amennyit a vállalatok befi zett ek.

16. Elő kellene írni, hogy az innovációs járulék terhére 
fi nanszírozott  kutatás-fejlesztési tevékenység végzé-
sével kizárólag akkreditációval rendelkező szervezet 
bízható meg. A megbízó hasznosítási joghoz jutt atá-
sa a fi nanszírozásért cserében.

A kutatóhelyek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatalnál akkreditálhatnának, így az akkre-
ditált szervezetek projektjei nyomon követhetők lenné-
nek, az aktualizált nyilvántartásban szerepelnének, le le-
hetne kérdezni őket és a projekteket is. Ehhez mindössze 
egy olyan felületre lenne szükség, amelyen az egyes akk-
reditált kutatóhelyek bejelenthetik kutatási projektjeik 
jellemző paramétereit (cél, kutatás kezdete, vége, kuta-
tásban résztvevők neve). A bejelentett  projektek a későb-
biekben alapul szolgálhatnának az ágazati stratégiai dön-
tésekhez is, hiszen a vállalati igények alapján megfogal-
mazott  kutatási projektek jó eséllyel jelölik ki a fontosnak 
ítélt fejlesztési irányokat. A megfelelő projektnyilvántar-
tással egy felületen megoldódhatna a K+F tevékenység 
dokumentálása is, mintegy kutatási naplóban.

A projektek nyilvántartásának másik fontos szerepe 
a párhuzamosságok felismerése, kiszűrése a rendszeren 
belül, illetve a hasonló témakörben dolgozó kutatócso-
portok együtt működésének elősegítése. 

Olyan eszközökre van szükség, amelyek segítenek a 
megfelelően képzett  munkaerő alkalmazásában, és/
vagy hozzásegítik a kkv-t ahhoz, hogy fejlesztési szolgál-
tatásokat az akadémiai szektortól vegyen igénybe. Erre 
két lehetőség kínálkozik. Az egyik a fi atal fejlesztők al-
kalmazásának támogatása a kkv-knál, például a szakmai 
szerinti átlagbér fele támogatás. Másrészt a voucher-
rendszer bevezetése fejlesztési szolgáltatás non-profi t 
kutatóhelyektől való igénybevételéhez.

Ma elvárják a beszállítótól, hogy világszínvonalon 
rendelkezzék a szükséges anyagtudományi, technológi-
ai stb. kompetenciákkal. Ennek a problémának a kezelé-
sére jó eszköz lehet az integrátor típusú pályázatok be-
vezetése. Ennek lényege az, hogy bár a támogatást a 
kkv-k kapják (a nagyvállalat csak legfeljebb 10% kezelé-
si költséget /management overhead/ számíthat fel), de 
ahhoz csak az integrátor vállalat ellenjegyzésével juthat-
nak hozzá. Az integrátor pályázatok természetesen egy-
idejűleg több kkv-t is integrálhatnak, ami hozzásegít a 
hálózatok fejlesztéséhez.
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Beszámolók

BESZÁMOLÓ A NEMZETKÖZI KOLLÉGIUM 
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2017. január 12. – alakuló ülés az MKIK 
székhelyén

Fasimon Sándor, a kollégium elnöke rövid köszöntő-
jében ismertett e a kollégium megalakulásának körülmé-
nyeit. A következő négyéves kamarai ciklusban a Nem-
zetközi Kollégium tagjait a tagozatok és üzleti tanácsok 
elnökei alkotják, az MKIK alapítású vegyes kamarák ve-
zetői pedig állandó meghívott jai a fórumnak. 

Második napirendi pontként a tisztségviselők meg-
választása következett . Az elnök három alelnökre tett  
javaslatot relációs leosztás szerint: Bódi Lászlóra, a né-
met nyelvterület és Európa viszonylatában, Rév And-
rásra, a török reláció és a muzulmán országok kezelésé-
re, és Tóth Imrére, a FÁK-reláció vonatkozásában. 

A jelöltek a feladatot vállalták és a kollégium az alel-
nökök személyére vonatkozó javaslatot elfogadta. Az 
alelnökök a fel nem sorolt relációk kezelését megosztják 
egymás között .  

Harmadik napirendi pontként Nikolett i Antal he-
lyett es államtitkár tartott  összefoglalót Magyarország 
külgazdasági eredményeiről és javaslatokat fogalmazott  
meg a kollégium munkatervéhez. Kiemelte, hogy a 
2016. évi 1-11. hó adatok szerint mind az export, mind 
az import bővült, külkereskedelmi többletünk 9,5 Mrd 
EUR, ami 1,5 Mrd EUR-val több, mint a 2015-ös év-
ben. Ugyan akkor az elmúlt években beindított  keleti és 
déli nyitás stratégiák eredménye nem tükröződik a szá-
mokban, mivel a nem-EU export stagnál, elmarad az 
összexport növekedéséhez képest, míg az Európai Unió 
országaiba irányuló exportunk folyamatosan növekszik. 
Ezért Niko lett i Antal javasolta a Kollégium számára 
annak a célnak a megfogalmazását, hogy ezt a trendet 
megfordítsa. Hangsúlyozta, hogy érdemes lenne meg-
vizsgálni a kormányzati hátt érintézmények szerepét is 
ebben a folyamatban. 

2017. március 2. – Konzultáció az EXIM veze-
tésével exportfinanszírozás témakörében 

Az ülést Fasimon Sándor, a kollégium elnöke nyitot-
ta meg, majd a résztvevők röviden bemutatkoztak. A 
találkozóra az EXIM fi nanszírozásával kapcsolatos vál-
lalkozói észrevételeket összegző anyag készült. Ezt köve-
tően Urbán Zoltán, az EXIM vezérigazgatója bemutatt a 
az EXIM új, a 2017-21-es időszakra elfogadott  üzleti 
stratégiáját. Az elmúlt években mind az EXIM garancia-, 
mind biztosítási állománya növekedett . Céljuk a magyar 
vállalkozások exportpiacokon való közvetlen és közve-

tett  megjelenésének és nemzetközi versenyképességük 
növelésének támogatása. Küldetésük a nemzetgazdasági 
célok szempontjából fontos területeken tapasztalható 
piaci hiányosságok esetében a fi nanszírozói és kockázat-
vállalói szerep betöltése. Tevékenységüket a kormányza-
ti gazdaságpolitikai célokkal és a stratégiai fejlesztési 
programokkal összehangoltan végzik. Az EXIM a piaci 
hiányosságok leküzdését célozza meg: a KKV beruházás 
fi nanszírozást, a projektfi nanszírozást és kockázatos ex-
portpiacokra történő kijutást. Bővült ügyfélkörük a 
KKV-k és a mikrovállalkozások körében, jelenleg ügyfe-
leik 86%-a KKV, a jövőben pedig még nagyobb fi gyel-
met kívánnak szentelni a mikro- és kisvállalkozásoknak. 
Urbán Zoltán kiemelte a kamarákkal való együtt műkö-
dést a termékek jobb terítése érdekében, ebben a folya-
matban fontos lépés volt az EXIM vidéki irodáinak be-
költöztetése a területi kamarák székházaiba. 

Az előadást követően konzultáció következett  az 
EXIM képviselői, valamint a tagozati és üzleti tanácsel-
nökök között , melynek keretében válaszoltak az előze-
tesen megküldött  anyagban szereplő és a helyszínen 
felmerülő kérdésekre. Az EXIM és kamarák közti 
együtt működés közös rendezvényekkel folytatódott  a 
2017-es év folyamán a vállalkozások exportfi nanszíro-
zásról történő tájékoztatása érdekében. 

A kollégium kezdeményezésére az MKIK Expor-
tfi nanszírozási képzés címmel 2017. június 21-én, 
az EXIM-mel együtt működve rendezvényt szervezett  a 
kamarában. A képzés célja az volt, hogy hasznos és gya-
korlati tudnivalókkal szolgáljon az exportáló vállalatok 
számára a külpiaci értékesítést elősegítő, a vevő számára 
ajánlható fi nanszírozási formákról. A rendezvényt Fasi-
mon Sándor, az MKIK alelnöke, a Nemzetközi Kollé-
gium elnöke nyitott a meg. Az EXIM szakértői tájékoz-
tatást adtak egyrészt a különböző fi nanszírozási formák-
ról, ezek előnyeiről, működéséről, feltételrendszeréről, 
illetve lebonyolításáról, másrészt a külpiacokon szerzett  
fi nanszírozási tapasztalataikról. A képzés végén a részt-
vevő cégek személyesen konzultálhatt ak az előadókkal.

Március 8 .
Az MKIK Nemzetközi Kollégiumának támogatásá-

val és aktív közreműködésével a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara (MKIK) másodjára rendezte meg kül-
gazdasági évadnyitó konferenciáját. A Fókuszban a 
külpiacok – Innovatív vállalkozásokkal a külpiacokon 
című rendezvény ezútt al az innováció és az export kap-
csolatára helyezte a hangsúlyt. A konferencia a Pallas 
Athéné Domus Innovationis Alapítvány támogatásával 
valósult meg. 

Az európai felmérések azt mutatják, hogy a külpiaco-
kon aktív cégek jóval innovatívabbak, több új terméket és 
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szolgáltatást fejlesztenek ki, mint a nemzetközi tevékeny-
séget nem végzők. A konferencián tájékoztatás hangzott  
el az aktuális globális gazdasági folyamatokról, az innová-
ció és a sikeres export összefüggéseiről, valamint a külpi-
acok nyújtott a lehetőségekről mind a kezdő, mind a már 
tapasztalt, de új piacokat kereső exportőröknek. 

Fasimon Sándor, a MOL Magyarország ügyvezető 
igazgatója, egyben az MKIK Nemzetközi Kollégiumának 
elnöke ismertett e a vállalat új, MOL Group 2030 – Enter 
Tomorrow stratégiáját, Bódi László, a Halbo MCE vezér-
igazgatója, a kollégium alelnöke a német piac vonatkozá-
sában vizsgálta az innovatív magyar vállalkozások ver-
senyképességét.

Az MKIK Nemzetközi Kollégiuma kompetenciájába 
tartozik az MKIK nemzetközi tevékenysége, melynek 
vonatkozásában 2017. évben jelentős növekedés tapasz-
talható. Az év folyamán 452 külgazdasági vonatkozású 
kamarai rendezvényre került sor, ebből 92-t az MKIK 
szervezett . Az előző évhez képest több mint, 25%-os a 
növekedés. A résztvevő vállalkozások száma eléri a 15 
ezer főt.

Fontos fejlemény, hogy új szervezett el bővült az 
MKIK külgazdasági szervezeti rendszere, 2017. február 
2-án 50 vállalkozó részvételével az MKIK Magyar–
Orosz Tagozata Paks Szekciót alapított . A szekció célja, 
hogy hogy elősegítse a magyar beszállítók részvételi le-
hetőségét a Paksi Atomerőmű bővítésével kapcsolatos 
projektben. Tóth Imre, a tagozat tiszteletbeli elnöke, el-
mondta, hogy a Paks II projekt országos érdek. A Ka ma-
rának, mint Magyarország legnagyobb köztestületének, 
fontos az, hogy a magyar vállalkozók minél nagyobb 
arányban vegyenek részt az atomerőmű bővítési munká-
jában, valamint az, hogy a cégek kiválasztási folyamata 
egy egyenlő esélyeken alapuló rendszer legyen.

BESZÁMOLÓ AZ OKTATÁSI- ÉS SZAKKÉPZÉSI 
KOLLÉGIUM 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az Oktatási Kollégium a 2017-es évben ötször ülé-
sezett . A kollégium tagjai aktív részvétellel és vélemé-
nyezéssel járultak hozzá a szakképzés, oktatás területét 
érintő dokumentumok elfogadásához, jóváhagyásához. 
Az üléseken az alábbi témák kerületek napirendre:

2017. január 31.
Az év első ülésén bemutatkoztak az új tagok, akiket a 

területi kamarák delegáltak az MKIK Oktatási és 
Szakképzési Kollégiumába. Bihall Tamás elnök ismertet-
te a Kollégium feladatait, jelentőségét és az elvárásokat a 

tagokkal szemben. Bemutatásra került a Nem zet gaz da-
sági Minisz té rium és az MKIK viszonyrendszere, illetve 
azok a területek, amelyekben szoros együtt működést 
szükséges kialakítani a hatékony munkavégzés érdeké-
ben. Az év első ülésén beszámoló formájában ismertet-
ték a 2016-os év elért eredményeit az Oktatási és Szak-
képzési Igazgatóság vonatkozásában. Napirendre kerül-
tek a sajtónyilvános PISA felmérés eredményei, illetve 
bemutatt ák annak részletes elemzését. A beszámoló után 
a 2017-es tervek következtek, melyeknek kiemelt témája, 
területe a pályaválasztás és pályaorientáció volt.

Az Oktatási Kollégium hatáskörébe tartozik a szint-
vizsga elnökök benyújtott  pályázatának jóváhagyása. A 
területi kamarák részéről felterjesztett  pályázatok már 
egy előzetes szűrésen keresztül mentek, így a pályázatok 
a kollégium részéről egyhangúan elfogadták. (22 fő)

A kollégium tagjai részletes beszámolót hallhatt ak a 
2016-os Göteborgi EuroSkills versenyről, az elért ered-
ményekről. Továbbá a 2018-as budapesti EuroSkills 
verseny projektjének előrehaladási ütemét, tervét is be-
mutatt ák. Fekete Balázs, mint a nemzetközi versenyek 
hivatalos delegáltja, előterjesztésében levetítt e a projekt 
bemutatkozó fi lmjét. 

A kollégium ülésén részt vett  az új helyett es államtit-
kár Pölöskei Gáborné, aki bemutatkozása után beszá-
molt, hogy milyen tervei, céljai vannak a szakképzés te-
rületén. Megerősített e, hogy maximálisan számít és tá-
maszkodik mind az Oktatási és Szakképzési Igazgatóság, 
mind a kollégium munkájára és szakmai tudására. 
Kiemelte, hogy fontosnak tartja, hogy a kollégium tag-
jai a gyakorlati oldalról érkeztek, így első kézből tudnak 
információkat szolgáltatni az elméleti oldal részére.

2017. április 19.
A kollégium áprilisi ülése összevont ülés volt a Kéz-

műipari Kollégiummal. Azért volt indokolt az összevo-
nás, mert a szakképzés területén alapdokumentumként 
használt szabályzatok témakörét, hatáskörét tekintve 
érinti a kézműipar területét is, kiemelt fi gyelmet fordítva 
a mesterképzés területére. A két szabályzat a Szak képzési 
Önkormányzati Szabályzat, illetve a Mestervizsga Sza-
bályzat. Az előbbi módosítására azért volt szükség, mert 
tartalmazott  elavult témákat, feladatokat, szereplőket. 
Szükséges volt az aktualizálás a minden évben megkö-
tött , szakképzési támogatási szerződéshez való illeszke-
dés miatt  is. Maga a szabályzat a támogatási szerződés 
úgynevezett  „végrehajtási rendelete”, azaz a részletes út-
mutatója a végrehajtások mikéntjének. 

A Mestervizsga Szabályzat aktualizálása is szüksé-
gessé vált az évek során. Az ülésen említésre került, 
hogy a szakképzési törvényben rögzített  követelmény, 
miszerint gyakorlati oktatásban csak az a vállalat vehet 
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részt, aki rendelkezik olyan munkavállalóval vagy al-
kalmazott al, aki mestervizsga birtokában van. Ez a 
törvényi hivatkozás kerülne a jövőben a kamara javas-
latára kiegészítésre egy opcionális lehetőséggel, misze-
rint bevezetésre kerülne egy úgynevezett  gyakorlati 
oktatási rendszer, amely keretében a duális képzésben 
részt vevő cégek, vállalatok gyakorlati oktatási kiemelt 
pedagógia, kommunikációs képzésben részesülnének. 
A rendszer koncepciójának kialakítására a jövőben ke-
rülne sor.

A kollégiumnak beterjesztett  Szabályzatok előzete-
sen a területi kamarákkal kerültek egyeztetésre. A Kol-
légium a szabályzatokat, azok módosításait egyhangúan 
elfogadta.

2017. április 25.
A kollégium ezen ülése az SZKTV versennyel egy 

időben a versenyhelyszínen rendezték. Összefoglalták 
az SZKTV elmúlt 10 évét, melyről a tagok kézhez kap-
tak egy prospektust. Ismertett ék, hogy az idei évben 
5255 diák írta meg az elődöntőt, a válogatókra 456 ver-
senyzőt hívtak meg, melyből 224 diák szerepelhetett  a 
szakmai versenyek országos döntőjében, összesen 102 
oktatási intézményből. 

Az SZKTV keretén belül bonyolított ák le a Skills-
Hun gary nemzeti döntőt is, melyben 11 versenyszám 
folyt, természetesen közülük került ki a 2017-es World-
Skills Abu Dhabi világversenyre induló magyar csapat 
összetétele is. 

A következő napirendi pontban kiemelték, hogy az 
év fontos feladata a pályaválasztás, pályaorientáció, de a 
legszorítóbb feladat a szakember hiányból következő 
problémakör, melyet részben képzéssel lehet orvosolni, 
stabilizálni kell a duális képzést, másrészt a felnőtt kép-
zés világát kell alkalmassá tenni, hogy a vállalatok minél 
rugalmasabban tudjanak képzett  munkaerőhöz jutni. 
Továbbá elhangzott , hogy a mester- és szakképzési sza-
bályzatot a területi kamarák megkapták véleményezés-
re, melyre sok hasznos javaslat érkezett . Ezeket átt ekin-
tett ék, beépített ék. Említésre kerültek a tanulószerződé-
sek, jelenleg a tanulók 70%-a duális képzésben vesz 
részt, melyhez a kamara feladata a megfelelő minőségű 
és mennyiségű vállalati hátt ér biztosítása.

Az aktuális feladatok ismertetése során megemlítet-
ték a GINOP pályázatokat, melyeknek célja a vállalati 
igények kielégítése. 

Kitértek a munkacsoportok létrehozására (felnőtt -
képzési, pedagógus továbbképzési). A kollégium meg-
vitatt a a mesterképzéshez kötött  gyakorlati oktatói 
rendszerrel kapcsolatos problémákat. Az ülést követő-
en a tagok megtekintett ék a verseny helyszínét, a stan-
dokon folyó munkát. Láthatt ák, hogy szakmák szerint 

kialakított ak ún. tevékenység-szigeteket, ahol a látoga-
tók kipróbálhatt ák magukat különböző szimulációs 
játékoktól kezdve egyéb kézműves szakmák tevékeny-
ségén keresztül, mely nagyon népszerű volt a gyerekek 
között .

2017. szeptember 26.
A szakképzés aktuális kérdései között  ismertett ék a 

törvénymódosítási javaslatot, melyben a következő 10 
pont módosítása merült fel: 
  1. A betanító képzések bejelentési kötelezett sége
  2. Választható-e mellék szakképesítés az OKJ tekinte-

tében
  3. Tanulószerződés kötésének lehetősége a szakgim-

názium 11-12. évfolyamán
  4. A duális felsőoktatásban az önköltséges után is jár 

támogatás a vállalkozásoknak
  5. Az ágazati készségtanácsok felváltják a nemzeti ké-

pesítési bizott ságot.
  6. A felnőtt képzési programbizott ságokba szakértő tag 

bekerülése
  7. Elő tanulószerződés kötésének lehetősége, a foglal-

koztatóknak így lehetőségük van előszűrésre.
  8. Mestervizsga helye a szakképzési törvényben. Jelen-

leg csak az foglalkoztathat tanulót, aki mestervizsgá-
val rendelkezik.

  9. A főtevékenységű gyakorlati képzéssel foglalkozók 
defi níciójának pontosítása

10. A felnőtt képzési szakértői bizott ság szerepének 
megszűntetése a minőségbiztosításban.

Ismét felmerült a pályaorientáció fontos szerepe. 
A  jövő év feladata egy országos kampány elindítása, 
ehhez egy szakképzési koncepció összeállítása. Bemu-
tatt  ák az ágazati készségtanács rendszerét, felépítését, 
mely a vállalati igényeket szolgálja ki. Az NGM 20 ÁKT 
létrehozására kérte fel a kamarát, ehhez 40 ágazatot 
vontunk össze. A tagság kb. 10-20 fő közé tehető. Ismer-
tett ék az októberi WorldSkills Abu Dhabi versenyt, 
melyen 50.000 diák vett  részt. A 2018-as budapesti 
versenyen ezt a számot alapszámként szeretnénk mi is 
tekinteni. Az idei évben 58 ország 1257 regisztrált ver-
senyzője szerepelt, 52 szakmában. Ebben 20 magyar 
versenyző indult, 19 szakmát képviselve.

A területi kamarák által delegált szintvizsgaelnökök 
listáját a kollégium tagjai egyhangúan elfogadták (15 
fő). Gampel Edina (DUIHK) tájékoztatt a a tagokat a 
Szakképzési Díj átadásáról valamint DUIHK által szer-
vezett  németországi tanulmányútról. 

2017. december 13.
Bemutatt ák a következő év kiemelt feladatait. Ezek 

pedig az ágazati készségtanácsok felállítása, működte-
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tése, a gyakorlati oktatói rendszer kialakítása, valamint 
a pályaorientációra szeretnénk nagyobb hangsúlyt fek-
tetni.

A meglévő kamarai rendszerünket szeretnénk digi-
talizációval minél jobban felépíteni, fejleszteni.

A kollégium megvitatt a a felnőtt képzési rendszer ja-
vasolt átalakításait. A területi kamarák által delegált 
szintvizsgaelnökök listáját a kollégium tagjai egyhangú-
an elfogadták (16 fő).

BESZÁMOLÓ A TURISZTIKAI KOLLÉGIUM 
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az MKIK Turisztikai Kollégiuma 2017. 02. 08-án 
tartott a meg tisztújítás utáni alakuló ülését.

Az ülést Dunai Péter, az MKIK főtitkára nyitott a 
meg, kiemelte a Turisztikai Kollégium eddigi és jövő-
beni munkájának fontosságát, mint annak a feladat-
körnek ellátó szervezetét, amely a leginkább támasz-
kodik a vál lalkozói véleményekre és tapasztalatokra. 
Elmondta, hogy a kollégium a jövőben is képviseli a 
turizmussal kapcsolatos kamarai álláspontot a kor-
mányzat felé. 

Horváth Vilmos, az MKIK turizmusért felelős alel-
nöke, a kollégium elnöke szintén a kormányzatt al való 
együtt működést emelte ki, valamint a turizmus terüle-
tén működő vállalkozások érdekei védelmének fontos-
ságát, valamint arról is beszámolt, hogy a kollégium 
számos, különböző bizott ságokban is képviseltett e 
magát és végzett  szakmai tevékenységét.

 Dr. Niklai Ákos, a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara nagyvállalati elnökségi tagja örömét fejezte ki, 
hogy az MKIK a turizmus területén is jelentős szerepet 
lát el. Elmondta, hogy a turizmus centralizálása miatt  is 
fontos, hogy az MKIK a megfelelő pozíciót töltse be, és 
továbbra is jól végezze munkáját. Eddig is fontos ered-
ményeket értünk el, gondolva itt  a SZÉP kártya adóter-
heinek tervezett  növelésére. Varga Mihály miniszter 
ebben a témában írt válaszlevelében kiemelte, hogy a 
munkáltatói támogatás közterhei az MKIK Turisztikai 
Kollégiuma beadványában kifejtett  javaslatt al teljes 
összhangban nem változtak. Dr. Niklai Ákos kiemelte a 
Hotelstars Nemzeti Szállodai Tanúsító Védjegy Bíráló 
Bizott ságában végzett  közös munkát, melynek eredmé-
nyeképpen a Hotelstars védjegytáblájára a Magyar 
Keres kedelmi és Iparkamara logója is felkerült.

Molnár Anita, a Magyar Turisztikai Ügynökség igaz-
gatója előadást tartott  a hazai turisztikai desztinációk 
kialakításának folyamatáról, jelenlegi helyzetéről. 

A december 16-án megjelent turizmusfejlesztési tör-
vény újraszervezi és desztinációs alapokra helyezi a turiz-
mus fejlesztését. A Kormány a Magyar Turisztikai 
Ügynökséget bízta meg azzal, hogy dogozza ki a turiszti-
kai térségekre vonatkozó rendszert, és határozza meg, 
mely területek és milyen megnevezéssel tarthatnak szá-
mot kiemelt fejlesztésekre.

A desztinációközpontú szemlélet alapgondolata, hogy 
az utazási döntés befolyásolása szempontjából nem egy-
egy att rakció önmagában meghatározó, hanem egy adott  
térség egymáshoz közel lévő természeti kincsei, épített  
örökségei, rendezvényei, programjai, gasztronómiája, 
szálláshelyei, a térség hagyományainak színes kínálata je-
lent igazi vonzerőt. Ezért olyan – egyedi kulturális tartal-
mat is hordozó – térségi „brandek” felépítése szükséges, 
melyek márkastratégiáját az adott  desztinációban elérhe-
tő szolgáltatások összehangolt marketingjével lehetne si-
kerre vinni. A törvény értelmében az állam feladata mind-
ezen desztinációkon belül a szakmai tervezésnek és a 
források szétosztásának az országos összehangolása. 

Az MKIK tavaszi adócsomag javaslatai közé bekerü-
lésre javasolt területek, amelyben a tagok kérik a kollé-
gium állásfoglalását (javaslatát) eljutt atni a törvényho-
zók felé:

• a SZÉP Kártya adóterheinek csökkentése annak 
érdekében, hogy a munkavállalók szívesen válasz-
szák azt – és költsék a turizmus fejlesztésére – a 
kedvezőbb adózású cafeteria elemek helyett . (A ven-
déglátásban érintett  vállalkozások számára ebben az 
esetben nem megoldás a KIVA-ba történő belépés, 
hiszen ezzel a béremelést a vállalkozó még nem 
tudja kigazdálkodni.)

• A vendéglátásban bevezetett  csökkentett  áfa feltét-
eleinek egyszerűsítése.

• az IFA esetében javasolni kell, hogy megoldódjon 
az a probléma, hogy a befi zetett  adó a turizmus 
területére kerüljön vissza. 

• Ne csak a jelenlegi érintett  kör legyen kötelezve 
IFA fi zetésére.

• A szállodaipart érintő 18%-os adó csökkentése, 
amely nagyon magas, főleg annak tükrében, hogy 
több területen is csökkentett ék az adóterheket.

Az Artisjus munkacsoportban való részvétel kap-
csán is megfogalmazódtak az MKIK észrevételei és ja-
vaslatai a szerzői jogdíjrendszer átalakításához.

Első lépésként a jogdíjrendszer átalakítására lenne 
szükség, majd ezt követően kerülhet sor a közös jogke-
zelő szervezetek – köztük az Artisjus – működésének 
felülvizsgálatára. 

A jogdíjrendszert illetően két irányban lehet keresni 
az előrelépés, az egyszerű és jól kezelhető, könnyen el-
lenőrizhető szabályozás lehetőségét.
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1. A szerzői jogi és a szomszédos jogi jogdíjakat a je-
lenlegi átalány jellegű rendszer helyett  az egységek 
kapacitását és forgalmának alakulását együtt esen 
fi gyelembe vevő, vagyis a tényleges gazdasági telje-
sítményhez igazodó módon kellene megállapítani. 
Ekkor a díjak meghatározásának alapját a vendég-
létszám, illetve a kapacitás és a forgalom jelentené 
a jelenlegi lényeges körülmények (településnagy-
ság, nyitva tartás stb.) egy részének megtartása 
mellett . 

2. A szerzői jogi és a szomszédos jogi jogdíjak megha-
tározásának/ mértékének alapja az előző évi várható 
bevétel/ eredmény legyen, a tényszámok utólagos 
korrekciója mellett . 
A bevétel alapú díj mellett  nem kellene szubjektíve 
meghatározható kategóriákat képezni, így a szabá-
lyozások szövegéből azonnal eltűnhetnének a hivat-
kozások a rengeteg alpontra és bekezdésre. A kifi ze-
tett  díjak és felhasználásuk nyilvánosságra hozatalá-
val a jogosultak is tisztábban láthatnák a jussuk 
sorsát.
A fentiek mellett  megfogalmazódott , hogy szüksé-

ges az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 
„hatósági” jogosítványainak felülvizsgálatát, az átlátha-
tóság és a költséghatékonyság szempontjainak érvé-
nyesítését.

A Kollégium következő ülését 2017. július 
4-én tartott a, 

melyen Dr. Lambertus József, a NAV Pest megyei 
Igazgatóságának Tájékoztatási Osztályának osztályveze-
tője tájékoztatt a a kollégium tagjait a 2018. évi, vendég-
látást érintő változásokról.

2017. január 1-től az „étkezőhelyi vendéglátásban az 
étel- és a helyben készített , nem alkoholtartalmú italfor-
galom (SZJ 55.30.1-ből)” adó mértéke 18%-ra csök-
kent, 2018. január 1-től pedig 5%-ra mérséklődik. 
Ahhoz, hogy egy adott  ügyletről el tudjuk dönteni, hogy 
ez alá a kedvezményes adómérték alá tartozik-e, az aláb-
bi konjuktív feltételnek kell megfelelnie (mindhárom 
feltételnek egyszerre kell teljesülnie):

• Áfa törvény szerinti szolgáltatásnyújtás (bármely 
olyan ügylet, amely a törvény értelmében nem 
termékértékesítés)

• a szolgáltatás a KSH Szolgáltatások Jegyzékének 
2002. szeptember 30-án érvényes besorolási rend-
je szerint SZJ 55.30.1 alá tartozik

• kizárólag étel- és helyben készített  nem alkoholtar-
talmú italforgalom.

Kompaktor Emília közgazdasági igazgató tájékoz-
tatt a a kollégium tagjait az MKIK jogalkotó felé tett  
lépéseiről. Ismertett e az igazgatóság által az NGM-

nek írt legutóbbi levelének tartalmát, melyben java-
soltuk, hogy a 2007. évi CXXVII. törvény 3. számú 
melléklet II. részében foglalt táblázat olyan módon 
történő kiegészítését, hogy az SZJ 55.52.11 – (ételké-
szítés lakosságnak) azaz ételszolgáltatás rendezvénye-
ken magánszemélyek számára, vagy más néven közét-
keztetés –, illetve az 55.52.13 – (ételkészítés más 
szervezetnek) vállalati, intézményi stb. rendezvénye-
ken nyújtott  ételszolgáltatás – alá sorolható, ún. 
„catering szolgáltatás” (pl. vállalati, illetve családi 
rendezvények lebonyolítása) is bekerüljön az ott  fel-
soroltak közé.

 Tamásné Czinege Csilla, helyett es államtitkár ré-
szére elküldött  levelet e-mailben megküldtük a kollé-
gium tagjai, és a területi kamarák titkárai ré szére.

A kötelező szervízdíj vendéglátásban történő beve-
zetésével kapcsolatban a kollégium elnöke javasolta, 
hogy a területi kamarák a tapasztalatok alapján fogal-
mazzák meg véleményüket, melyek feldolgozása után a 
kollégium közös megbeszélést szervez a szakmai szerve-
zetek képviselőivel.

Az ülést követően az alábbi nyilatkozat jelent meg a 
Turizmus Bulletin híreiben, és a Turizmus Online-on:

„A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Turisztikai 
Kollégiuma, Horváth Vilmos turizmusért felelős alel-
nök vezetésével, 2017. július 4-én tartott  ülésén a ven-
déglátás legfontosabb kérdéseit tárgyalta. A területi ka-
marák képviselőit a NAV illetékes osztályvezetője szak-
szerűen tájékoztatt a a vendéglátás áfa változásairól, a 
2017. évi tapasztalatokról, az egyes anomáliák értelme-
zéséről és a 2018-tól tervezett  tovább csökkentés (5%)  
várható hatásáról.

A kamara szakembereinek véleménye, hogy a ked-
vezményes áfa – az alkoholos italok kivételével – a ven-
déglátás egészére vonatkozzon, beleértve a catering és 
közétkeztetés szolgáltatást is. Erre a 2006/112 EK 
irányelv végrehajtási rendelete lehetőséget ad, ezért a 
kamara kéri és javasolja az ÁFA törvény életszerű mó-
dosítását.

A Kollégium tárgyalta a kötelező szervizdíj beveze-
tésének kérdését is, ami egyik eszköze lehet az ágazat 
további fehérítésének, az égető munkaerőhiány részbe-
ni orvoslásának, ezáltal a turizmus versenyképessége 
javításának. 

A vélemények az egyes térségek turisztikai frekven-
táltsága, az ott  jelentkező kereslet különbözősége miatt  
megoszlott ak. A szakemberhiány megoldása azonban 
nem tűr halasztást, ezért a területi kamarák – mint az 
ágazat összes szereplőjére rálátással bíró köztestület –, 
felmérik a szervízdíj bevezetésének hatását, annak fo-
gadtatását az érintett  vállalkozások körében. Ennek 
birtokában az MKIK egyeztetést kezdeményez az érin-
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tett  szakmai szervezetekkel, hogy megalapozott  véle-
ménnyel segítse a döntéshozókat.

A kamara üdvözli a Kormány által, „Kisfaludy szál-
loda és panziófejlesztési program” meghirdetését, és az 
ahhoz kapcsolódó minőségi elvárásokat (kötelező 
Hotelstars minősítés). A valós piaci alapon nyugvó, 
már működő szolgáltatások minőségi fejlesztése a bel-
földi turizmus erősítésén túl javítja Magyarország 
nemzetközi versenyképességét is, ezért a jelenlegi ki-
emelt turisztikai térségeken túl továbbiak bevonását 
javasolja.”

Az ülésen Dr. Szakál Róbert, az MKIK jogi terület-
vezetője tartott  tájékoztató előadást a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara tagságának vendéglátást érintő tör-
vényi hátt e réről.

A Kollégium további tevékenységei
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi 

Regionális Adó Főigazgatóságától állásfoglalást kértünk 
a turizmusfejlesztési hozzájárulás értelmezésével kap-
csolatban.

Kérdésünk volt, hogy azon vállalkozások esetében, 
akik a 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet adta lehető-
séggel élve a vendégek felszolgáló közreműködésével 
történő kiszolgálásért felszámítanak meghatározott  
mértékű külön díjat, ún. felszolgálási díjat. Ezen külön 
díj alapját képezi-e majd a turizmusfejlesztési hozzájá-
rulásnak, avagy sem?

Véleményünk szerint a turizmusfejlesztési hozzájá-
rulás-köteles szolgáltatás és felszolgálási díj együtt es 
összege adja ki az áfa-törvény szerinti szolgáltatási díj 
ellenértékét, tehát az általános forgalmi adó alapjaként 
értelmezhetjük.

A témában az alábbi tájékoztatást kaptuk:
„Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvé-

nyek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 
2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi 
LXVI. törvény X. FEJEZET TURIZMUSFEJLESZTÉSI 
HOZZÁJÁRULÁS cím alatt  a következőkről rendelke-
zik. „261. § (1) Hozzájárulás-köteles az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a 
továbbiakban: Áfa törvény) 3. számú melléklet II. ré-
szében foglalt táblázat 3. pontja szerinti szolgáltatás 
(a továbbiakban: hozzájárulás-köteles szolgáltatás) 
ellenérték fejében történő nyújtása alapján vélemé-
nyünk szerint – egyezően az Önök álláspontjával – a 
turizmus-fejlesztési hozzájárulás alapja az Áfa tv. 3. szá-
mú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. pontja sze-
rinti szolgáltatás felszolgálási díjjal növelt ellenértéke. 
Az említett  szolgáltatás – „3. Étkezőhelyi vendéglátás-
ban az étel- és a helyben készített , nem alkoholtartalmú 
italforgalom (SZJ 55.30.1-ből)” – ellenértékének része, 

a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, vala-
mint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásá-
nak szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rende-
let (a továbbiakban: Rendelet) szerinti felszolgálási díj 
is, tekintett el arra, hogy a felszolgálási díj az Áfa tv. 65. 
§-a alapján az étt ermi, vendéglátási szolgáltatás adóalap-
jába tartozik. (Felszolgálási díj alatt  a Rendelet 1. §-ának 
(1) bekezdése alapján a kereskedelemről szóló 2005. 
évi CLXIV. törvény 2. § 30. pontja szerinti vendéglátás 
keretében a vendégek felszolgáló közreműködésével 
történő kiszolgálásáért felszámított  külön díj értendő, 
melyet havonta kell a vendéglátásban közvetlenül – az 
üzletben – közreműködőknek kifi zetni.)”

2017. szeptember 12-én Horváth Vilmos alelnök 
úr meghívására egyeztető megbeszélést folytatt ak 
az ágazat legmeghatározóbb szakmai szervezetei, és 
az érdekképviseletek vezetői közreműködésével.

A megbeszélés célja a turizmus és vendéglátás terü-
letét érintő legaktuálisabb kérdésekben (pl.: vendéglá-
tás áfa, szervízdíj stb.) közös álláspont kialakítása és 
megfogalmazása, az ágazatot leginkább foglalkoztató 
témákban egymás véleményének megismerése, és ha 
lehetséges, egy egységes fellépés kidolgozásának meg-
beszélése volt. 

Az MKIK őszi adócsomag javaslataiban turizmus-
vendéglátás területét érintő tételek voltak:

• Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP Kártya)
• Személyi jövedelemadó törvény (SZJA)
• Helyi iparűzési adó (HIPA)
• Általános forgalmi adó (ÁFA)

A Turisztikai Kollégium 2017. évi utolsó 
ülése november 7-én volt

Napirendi pontok:
• Horváth Vilmos, turizmusért felelős alelnök, a Kol-

légium elnöke tájékoztató előadása a 2017. szep-
tem ber 12-én, turizmus-vendéglátás területét érin-
tő legfontosabb témákban, a szakmai szervezetek-
kel megtartott  egyeztető megbeszélésről.

• Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipar tes tü le-
tének elnöke tájékoztató előadása a vendéglátó-
ipart érintő aktuális szakmai témákról

• Koleszár Péter, a Modern Vállalkozások Programja 
vezető IKT tanácsadója előterjesztése a kollé gi-
ummal kapcsolatos együtt működés lehetőségéről, 
a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Programja keretében megvalósuló, 
GINOP 3.2.1.  projekt kapcsán.

• Balogh Károly Zsolt, a Vas Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara főtitkárának előterjesztése a jogosu-
latlan utazásszervezés jogszabályi hátt erével kap-
csolatos lépések megtételére
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Az ülésen részt vett  Kott  Ferenc, a GINOP 3.2.1 pro-
jekt szakmai vezetője, az Informatikai Kollégium elnöke.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 
Ma gyar–Algériai Gazdasági Együtt működési 
Vegyes Bizott sága (GVB) 2. ülését 2017. de -
cem ber 4-5. között  tartott ák Algírban 

A bizott ság tagjai élénk érdeklődést mutatt ak annak 
irányában, hogy az MKIK-val közösen feltérképezzék a 
kézművesség és turizmus területén kialakítandó együtt -
működésük lehetséges útjait és módjait az alábbiakon 
keresztül:

• a két ország kézműveseinek részvétele a két fél által 
közösen szervezett  eseményeken;

• a két országban rendelkezésre álló, kézműipari, 
turisztikai képzési rendszer szintjén szerzett  szak-
értelem és tapasztalatok cseréje;

• tapasztalatcsere a kézműves foglalkozások tárgyá-
ban, nevezetesen a szőnyegkészítés, a fúvott  üveg 
és a hímzett  luxuscikkek területén;

• a tradicionális és művészeti kézművességet nép-
szerűsítő kiállítások szervezése.

Kifejezték azon szándékukat, hogy a jövőben szeret-
nének együtt működni az MKIK Turisztikai és Kéz mű-
ipari Kollégiumával a témában.

A Turisztikai Kollégium elnöke és tagjai 2017-ben 
az alábbi bizott ságok, munkacsoportok munkájában 
vett ek részt.

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: 3 alkalom
• Hotelstars Bíráló Bizott ság: 9 alkalom, 122 szállo-

da minősítése
• Gyógyfürdők Nemzeti Minősítő Bizott ság: 2 alka-

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

Beszámoló az MKIK viszonylati 
tagozatainak 2017. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ AZ AFRIKA TAGOZAT 
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az MKIK 2017. május 30-i XXXV. Közgyűlésének 
döntése értelmében 2017. június 1-től a Szubszaharai 
Tagozat Afrika Tagozat néven folytatja tevékenységét. A 
tagozat fő célkitűzése, hogy elősegítse a magyar vállala-
tok afrikai piacra lépését. A tagozat kéthavonta megjele-
nő hírlevele és internetes oldala igyekszik a legfrissebb 
tájékoztatást nyújtani a szubszaharai Afrika gazdasági, 
társadalmi, bel- és külpolitikai, illetve kulturális esemé-
nyeiről, a magyar-afrikai kapcsolatok legfontosabb új-
donságairól, valamint a tagozat munkájáról. Az Afrika 
Tagozatban jelenleg 50 tagvállalat van.

RENDEZVÉNYEK ÉS LÁTOGATÁSOK A TAGOZAT 
SZERVEZÉSÉBEN, A KÜLGAZDASÁGI ÉS 

KÜLÜGYMINISZTÉRIUM AFRIKA FŐOSZTÁLYÁVAL 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉBEN

2017. március 29.
Bary Emmanuel Rafatrolaza, a madagaszkári 

kül ügy miniszter-helyett es fogadása
2017. március 29-én Bary Emmanuel Rafatrolaza, 

Madagaszkár külügyminiszter-helyett ese vezetésével 
egy 5 fős delegáció tett  udvariassági látogatást és vett  
részt munkaebéden a Budapesti Kereskedelmi és Ipar-
kamara székházában. A delegációt Dr. Kiss Zoltán, az 
MKIK Afrika Tagozat elnöke köszöntött e. A külügymi-
niszter-helyett es beszédét követően Tahiriniaina Soja-
rison, a Madagaszkári Külügyminisztérium Európa fő-
osztályának vezetője előadásában kifejtett e, hogy fejlő-
dő országként Madagaszkár elsődleges célja a szegény-
ség leküzdése. Az ország fejlesztési stratégiájában négy 
terület kap kiemelt szerepet: a turizmus, a textilipar, a 
bányászat és a mezőgazdaság. A madagaszkári előadás 
után Babák Péter nemzetközi referens tartott  prezentá-
ciót Magyarország üzleti környezetéről és a két kamara 
tevékenységéről, majd Tarjáni Zsolt projektigazgató is-
mertett e az MNKH szerepét Magyarország külgazdasá-
gi stratégiájában. 

 
2017. április 26.

Dél-Afrika és a szubszaharai régió bemutatása
2017. április 26-án a BKIK Szubszaharai Szakmai 

Osztálya az MKIK Szubszaharai Tagozatával együtt mű-
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ködésben konzultációt szervezett  a Dél-afrikai Köz tár-
saság, valamint a szubszaharai régió export és piaci le-
hetőségeiről, jogi, kulturális és befektetési hátt eréről a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara székházában. A 
témát az Into SA dél-afrikai székhelyű con sulting cég 
dolgozta fel és mutatt a be két órában. 

2017. június 14.
Munkaebéd Dr. Luís Filipe Lopes Tavares zöld-

foki külügyminiszterrel
2017. június 14-én Dr. Parragh László, az MKIK el-

nöke, valamint Dr. Kiss Zoltán, az Afrika Tagozat elnö-
ke munkaebéden látt ák  vendégül Szijjártó Péter külgaz-
dasági és külügyminiszter meghívására hazánkba láto-
gató zöld-foki külügyminisztert. Az ebéden részt vett  
Horváth Márk, a KKM Afrika főosztályának vezetője is. 

2017. július 12. 
Az Afrika Tagozat kibővített  elnökségi ülése
2017. július 12-én az MKIK Afrika Tagozata 20 fő 

részvételével kibővített  elnökségi ülést tartott  Buda-
pesten. Dr. Kiss Zoltán, a tagozat elnöke köszöntőjében 
tájékoztatt a a résztvevőket, hogy a Szubszaharai Tagozat 
nevet változtatott : 2017. június 1-jétől Afrika Tagozat 
elnevezéssel működik tovább, valamint ismertett e a ta-
gozat eddig megrendezett  és soron következő program-
jait. A köszöntőt követően Horváth Márk, a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium Afrika Főosz tá lyának vezetője 
számolt be Afrika országai és Magyar ország közti politi-
kai és gazdasági kapcsolatokról. A főosztályvezető elő-
adásában kitért az angolai külügyminiszter júniusi láto-
gatására, a dinamikusan fejlődő magyar–kenyai gazda-
sági kapcsolatokra és a zöld-foki külügyminiszter láto-
gatásának eredményeire, valamint ismertett e a soron 
következő külgazdasági programokat, nemzetközi láto-
gatásokat. A prezentációt követően Kocsis Gábor, a 
Virtual Call Center Kft . vezetője cégük kenyai sikeréről 
számolt be. Az elnökségi ülés kérdésekkel és válaszok-
kal zárult.

2017. augusztus 30.
A zimbabwei Potraz és a Zimpost delegáció fo-

gadása
2017. augusztus 30-án Dr. Samuel Muchineripi 

Kun dishora, a Zimbabwei IT Postai Szolgáltatások Mi-
nisztérium főosztályvezetőjének vezetésével egy 9 fős 
delegáció tett  bemutatkozó látogatást és vett  részt mun-
kaebéden a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
székházában. A delegációt Dr. Kiss Zoltán, az MKIK 
Afrika Tagozat elnöke köszöntött e. A megbeszélésén 
Litt vay-Kovács Áron főosztályvezető (BKIK) és Babák 
Péter nemzetközi referens (MKIK) tartott  prezentációt 

Budapest és Magyarország üzleti környezetéről és a két 
kamara tevékenységéről. Ezt követően a zimbabwei de-
legáció vezetője számolt be Zimbabwe gazdasági kör-
nyezetéről. 

2017. szeptember 5.
Afrikai fórum – Fókuszban Etiópia és Nigéria 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Afrika Tago-

zata a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával együtt -
működésben 2017. szeptember 5-én Afrikai Fórumot 
szervezett  a BKIK székházában. A rendezvényt Dr. Kiss 
Zoltán az MKIK Afrika Tagozatának elnöke nyitott a 
meg.

A fórumon a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
Afrika osztályának főosztályvezetője Horváth Márk 
előadásában hangsúlyozta, hogy Afrika ma a világ leg-
gyorsabban növekvő régiója. Horváth Márk előadását 
Prof. Ternák Gábor abujai nagykövet prezentációja kö-
vett e, aki részletesen bemutatt a az országában rejlő üz-
leti lehetőségeket, illetve kihívásokat. Etiópia helyzeté-
ről Sági Gábor addisz-abebai nagykövet tartott  előadást. 
Az afrikai exportfi nanszírozási lehetőségekről Dr. Né-
medi-Varga Szilvia, az EXIM exportfi nanszírozás, bizto-
sítás, nemzetközi kapcsolatok részlegének igazgatóhe-
lyett ese tartott  ismertetőt.

BESZÁMOLÓ AZ ICC MAGYAR TAGOZATÁNAK 
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A 2016. január 25-én megalakult ICC Magyar 
Tagozat, mely a választott bírósági, a vám- és kereskede-
lemtámogatási, valamint a banktechnikai munkacsopor-
tokon keresztül végzi munkáját. A tagozat a következő 
szolgáltatásokat nyújtja a tagvállalatainak: tájékoztató 
fórumok, kon ferenciák szervezése, folyamatos tájékoz-
tatás az ICC tevékenységéről, eredményeiről, a nemzet-
közi kereskedelmet érintő legújabb fejleményekről, ke-
reskedelempolitikai szabályozást érintő változásokról, 
valamint szakmai munkacsoportokban, bizott ságokban 
való részvételi lehetőség.

A TAGOZAT 2017. ÉVI PROGRAMJAI

2017. március 9. 
ICC Magyar Tagozat Banktechnikai Munkacso-

port ülés
A banktechnikai munkacsoport ülés célja a tavaly mó-

dosított  bankgarancia alkalmazásával kapcsolatos tapasz-
talatok megosztása, felmerülő kérdések megvitatása volt. 
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2017. március 21. 
ICC Magyar Tagozat Vám- és kereskedelemtámo-

gatási Munkacsoport ülés 
A március 21-i Vám- és kereskedelemtámogatási 

(VKT) munkacsoport ülés keretében Szilágyiné Ho-
lecz Mónika, a Magyar Vámügyi Szövetség elnökségi 
tagja és Dr. Sándor János, a Vám, Jövedéki és Adóügyi 
Szolgáltatók Szövetség nemzetközi referense tartott  
előadást és osztott a meg tapasztalatait a tavaly május 
elsején hatályba lépett  Uniós Vámkódex-szel kapcso-
latban. 

2017. május 4.
ICC Magyar Tagozat Banktechnikai Munka cso-

port ülés
Az ICC Magyar Tagozat május 4-i Banktechnikai 

mun kacsoport ülésének témája a bankgaranciákkal 
kapcsolatos gyakorlati kérdések megbeszélése volt. Az 
eseményen a NAV Vám Főosztályának képviselője, 
Kurunczi Zoltán szakértő is részt vett , így a tagoknak 
lehetőségük nyílt a közvetlen konzultációra és a problé-
más esetek megvitatására. 

 
2017. június 7. 

ICC Magyar Tagozat Banktechnikai és Vám- és 
kereskedelemtechnikai együtt es Munkacsoport 
ülés

2017. június 7-én az MKIK ICC Magyar Tagozat 
Vám- és kereskedelemtámogatási (VKT), valamint a 
Bank technikai (BT) Munkacsoportja együtt esen ülé-
sezett . A megbeszélés témája az International Chamber 
of Commerce által megküldött  Incoterms® 2020 első 
tervezetével kapcsolatos egyeztetés, a tagvállalati javas-
latok, észrevételek, vélemények megvitatása volt. Az 
együtt es munkacsoportülésen 25 fő vett  részt. Nietsch 
Tamás VKT munkacsoport-vezető június 10-én el-
küldte a párizsi ICC illetékes részlegének az egyeztetés 
eredményeként készített  javaslatot az INCOTERMS 
2020 tervezetére vonatkozóan.

2017. október 5.
ICC Magyar Tagozat Banktechnikai Munkacso-

port ülés
Az október 5-i ICC MT Banktechnikai munkacso-

port ülés alkalmával a következő témákkal kapcsolatban 
egyeztett ek a részvevő bankok képviselői: vámbiztosíté-
ki eljárás során szerzett  tapasztalatok, nyilvántartási 
szokások, díjak (risk fee, handing fee), elhatárolások 
(rendszerszintű v. manuális), garanciakonzorciumi ta-
pasztalatok, pénzmosás, e-szignó. 

2017. október 30.
ICC Magyar Tagozat Választott bírósági Munka-

csoport ülés
Az október 30-i ICC MT Választott bírósági munka-

csoport ülés fő témája a választott bíráskodás hazai aktu-
ális problémáinak ismertetése és megvitatása volt. 
Lukács Józsefné, az MKIK Választott bíróság titkárság-
vezetője az ICC Választott bíróság gyorsított  eljárását, 
Dr. Boronkay Miklós, a Szecskay Ügyvédi Iroda képvi-
selője pedig a sürgősségi választott bíró (Emer gency 
Arbitrator) eljárását ismertett e. 

2017. november 30. 
ICC Magyar Tagozat 2017. évi közgyűlése
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ICC Magyar 

Tagozata éves közgyűlését 2017. november 30-án tar-
tott a az MKIK székházában. Dunai Péter, a tagozat el-
nökének köszöntőjét követően a Munkacsoport-veze-
tők a tagozat munkacsoportjainak 2017. évi tevékenysé-
géről számoltak be: a Banktechnikai munkacsoport 
munkájáról Lázár Péter, a Vám- és kereskedelemtámo-
gatási Munkacsoport tevékenységéről Nietsch Tamás, 
végül a Választott bírósági Munkacsoport munkájáról 
Dr. Kecskés László. A közgyűlés harmadik napirendi 
pontjaként Nietsch Tamás Vám- és kereskedelemtámo-
gatási munkacsoport-vezető a „BREXIT gazdálkodói 
szemszögből” címmel tartott  előadást. A következő 
kérdéseket érintett e: mit jelent az EU tagjának lenni 
vám szempontból, mit jelent a vámunió, miben külön-
bözik ett ől a szabadkereskedelmi megállapodás, mi a 
gond az ír-észak-ír határral vámügyi szempontból, mire 
és hogyan kell felkészülniük a gazdálkodóknak a 
BREXIT kapcsán

BESZÁMOLÓ A KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 
TAGOZAT 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozat fő célkitűzé-
se, hogy elősegítse a magyar vállalatok piacra lépését az 
arab országokban és Iránban. A tagozat havonta megje-
lenő hírlevele és internetes oldala igyekszik a legfris-
sebb tájékoztatást nyújtani a közel-keleti és észak-afri-
kai térség gazdasági, társadalmi, bel- és külpolitikai, il-
letve kulturális eseményeiről, a reláció legfontosabb 
újdonságairól, valamint a tagozat munkájáról. A Közel-
Kelet és Észak-Afrika Tagozatban jelenleg 83 tagválla-
lat van.
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RENDEZVÉNYEK ÉS LÁTOGATÁSOK A TAGOZAT 
SZERVEZÉSÉBEN, KÖZREMŰKÖDÉSÉBEN

2017. február 7. 
Zöld Technológiák az EU-ban és a Mediterrán 

térségben – Roadshow Közép-Európában
2017. február 7-én a Magyar Kereskedelmi és Ipar-

kamara és az Európai Kamarák Szövetsége (Euro-
chambres) Zöld Technológiák az EU-ban és a Medi-
terrán térségben – Roadshow Közép-Európában címmel 
tájékoztató fórumot rendezett .  Az esemény célja az volt, 
hogy elősegítse a magyar és a mediterrán országok közti 
kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését. A rendezvény a 
megújuló energia és zöld energia szektorra fókuszált. Dr. 
Kiss Zoltán, az MKIK alelnökének köszöntőjét követő-
en Rada Csaba, a Külgazdasági és Külügy minisztérium 
Közel-Kelet és Észak-Afrika Főosztály vezetője köszön-
tött e a résztvevőket. A rendezvény első paneljában két 
külföldi előadó, Monica Airoldi az Anima (Gazdasági 
Együtt működés a Mediterrán térség gazdasági fejlődé-
séért) szervezett ől és Artur Nadcrinicinii a Regional 
Activity Centre for Sustainable Consumption and Pro-
duction központt ól, valamint két hazai előadó, Zúgó 
Liliána az Európai Bizott ság Magyarországi Képvi-
seletétől és Kabai Éva az Eximtől adtak átfogó képet ar-
ról, hogy a hazai és nemzetközi hátt érintézmények mi-
ként tudják elősegíteni a mediterrán országokkal törté-
nő kereskedelmi kapcsolatok élénkülését. A rendezvény 
második paneljában a régióban sikeresen működő két 
magyar céges képviselő, Dr. Steier József, a Sunwo Zrt. 
és Dr. Salha Falah, a Sivamont képviseletében, majd két 
észak-afrikai üzletember, Yaseen Abdel Ghaff ar, a Sola-
riz Egypt-től, valamint Mustapha Lak hdaria, a GOUTRA  
cégtől osztott a meg jó tapasztalatait. A prezentációkat 
követően a résztvevők személyes konzultációkon vehet-
tek részt az előadókkal.

2017. április 12. 
Magyar-Jordán Üzleti Fórum 
Senator Issa Haidar Murad, az Ammani Kereskedelmi 

Kamara elnökének vezetésével 2017. április 12-13. kö-
zött  22 tagú jordán üzleti delegáció látogatott  Magyar-
országra. A jordán üzletember-delegáció a kétoldalú 
gazdasági és külkereskedelmi kapcsolatok erősítése érde-
kében érkezett  Budapestre, hogy feltérképezzék az ala-
csony jordán export élénkítését célzó üzleti lehetősége-
ket. A látogatás kapcsán 2017. április 12-én a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) üzleti fórumot 
szervezett . Bódi László, az MKIK Nemzetközi Kollé giu-
mának alelnöke bevezetőjét követően Dr. Parragh László, 
az MKIK elnöke, Jamal Fariz, a Jordán Európa Üzletember 

Szövetség elnöke, Senator Issa Haidar Murad az Ammani 
Keres kedelmi Kamara elnöke, majd Őexc. Hussam Al 
Husseini a Jordán Királyság Ma gyar országra akkreditált 
nagykövete mondott  köszöntőt a hallgatóságnak. A be-
szédeket követően a Magyar Keres kedelmi és Iparkamara 
megállapodást írt alá a Jordán Európa Üzletember 
Szövetséggel ( JEBA), valamint a Jordán Iparkamarával, 
továbbá a Budapesti Keres kedelmi és Iparkamara az 
Ammani Ipar kamarával, illetve az Ammani Kereskedelmi 
Kamarával. Az aláírási ceremónia után a magyar-jordán 
kereskedelmi és politikai kapcsolatokat Rada Csaba a 
KKM Közel-Kelet és Észak-Afrika Főosztályának vezető-
je foglalta össze, majd a magyarországi befektetési kör-
nyezetről Jenei Csaba, a Nemzeti Be fektetési Ügynökség 
osztályvezetője tartott  prezentációt.

Az intézményi előadások után céges jó gyakorlatok 
bemutatása következett . Magyar részről Sameer Ham-
dan és Zuhair Awad, a Mellow-Mood Csoport tulajdo-
nosai és ügyvezetői, jordán oldalról Dr. Fawzi Al Ham-
mouri, a Private Hospitals Association elnöke osztott a 
meg tapasztalatait. A rendezvény második felében tartot-
ták az üzletember-találkozót, ahol minden jordán cégnek 
legkevesebb három tárgyalópartnere volt magyar oldal-
ról. A fórumon körülbelül 100 fő vett  részt, a jordán 
partnerek és a résztvevő cégek is elégedett en távoztak.

2017. május 24. 
A KKÉAT 2017. évi közgyűlése 
2017. május 24-én az MKIK Közel-Kelet és Észak-

Afrikai Tagozata 30 fő részvételével közgyűlést tartott  
Budapesten. Miklóssy Ferenc, a tagozat elnöke köszön-
tőjében ismertett e a térséggel kapcsolatos gazdasági és 
politikai tendenciákat, kitérve a NEFE kötött  segély 
hitelezés program jelentőségére. A köszöntőt követően 
Dr. Pana Petra, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
külgazdasági ügyekért felelős helyett es államtitkára tar-
tott  előadást a „Közel-keleti térség és Magyarország kö-
zött i politikai és gazdasági kapcsolatok fejlődése” cím-
mel. A prezentációt követően az Öböl-régióban műkö-
dő kereskedőházak működését és a reláció gazdasági 
környezetét mutatt ák be annak vezetői: Polgár Viktor 
(Katar, Bahrein, Omán), Vályi-Nagy Vilmos (Szaúd-
Arábia) Galambos Tamás (Kuvait). Vályi-Nagy Vilmos, 
a Magyar-Szaúdi Üzleti Tanács elnöke prezentációjá-
ban kitért a tanács 2016-os eredményeire is.

2017. október 11. 
A libanoni külügyminiszter delegációjának láto-

gatása 
2017. október 11-én Gibrán Bászil, libanoni külügy-

miniszter egy 14 fős üzleti delegáció kíséretében udva-
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Beszámolók

riassági látogatást tett  a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (MKIK) székhelyén. A küldött ség Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter meghívására ér-
kezett  hazánkba. A delegációt Miklóssy Ferenc alelnök, 
a Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozat elnöke, valamint 
Dr. Riad Naboulsi, a tagozat alelnöke fogadta az MKIK-
ban. A megbeszélésen szó esett  a kétoldalú politikai, 
valamint gazdasági együtt működési lehetőségekről, egy 
esetleges magyar-libanoni üzleti tanács megalakításáról. 

 
2017. november 5-10.

Üzleti delegáció Kuvaitba és Ománba 
Az MKIK szervezésében és Magyarország Kuvaiti és 

Rijádi Nagykövetségének együtt működésében 18 tagú 
üzletember-delegáció utazott  ki Kuvaitba és Ománba 
2017. november 5-10. között , Miklóssy Ferenc alelnök, 
a Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozat elnökének veze-
tésével. A látogatás célja a magyar-kuvaiti és magyar-
ománi gazdasági kapcsolatok erősítése és bővítése, a 
kuvaiti és ománi befektetések magyarországi ösztönzé-
se volt.

A delegációban jelen voltak az élelmiszeripari, tej-
ipari, olajipari, autóipari, faipari, információtechnológi-
ai, elektrotechnikai, gépipari, consulting és reklám ága-
zat képviselői. 

A Kuvaiti Kereskedelmi és Iparkamarában Mr. Ab-
dul Wahab M. Al-Wazzan alelnök fogadta a küldött sé-
get, ahol a rendezvény során a helyi üzletemberek 
megbeszéléseket folytatt ak a magyar delegáció tagjai-
val. A kamarai látogatást követően a magyar élelmiszer-
ipari vállalatok a Union of Fresh Dairy Producers szer-
vezet farmján, két vállalkozás (Mirelit-Mirsa és a Kő rös-
tej) pedig a Szultán Center hipermarket lánc menedzs-
mentjénél tett  látogatást. Este Bayer Mihály kuvaiti 
nagy  követ fogadta a delegációt a nagykövetségi rezi-
dencián. 2017. november 7-én a delegáció tagjai a Ku-
vaiti Befektetési Ügynökség (KDIPA) székházában 
kaptak tájékoztatást a kuvaiti befektetési környezetről.

2017. november 8-án az üzleti programok Ománban 
folytatódtak, ahol az Ománi Kereskedelmi és Ipar ka-
marában gazdasági fórumot és B2B találkozót rendez-
tek. A tájékoztató fórumon és B2B találkozón közel 60 
fő vett  részt. Az üzleti találkozók sikeréhez a szaúdi 
Magyar Nagykövetség mellett  Benke Richárd, a MOL 
ománi képviseletvezetője, valamint Szathmáry Tibor, 
Omán magyarországi tiszteletbeli konzulja is hozzájá-
rult. Este Csillag Ferenc nagykövet munkavacsorán látt a 
vendégül a delegáció tagjait. A következő napon, Omán 
egyik legjelentősebb holdingja, az MNKH ománi képvi-
seletének, az Insomniának a partnere, az AlZubair szer-
vezett  tájékoztató fórumot, valamint üzletember-talál-
kozókat a magyar delegáció tagjai számára.

BESZÁMOLÓ A MAGYAR- HORVÁT TAGOZAT  
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TAGOZAT CÉLJA 

Magyarország és Horvátország között i gazdasági 
kapcsolatok fejlesztése, a magyar vállalkozások külke-
reskedelmi kapcsolatainak előmozdítása, az export és a 
gazdasági együtt működés ösztönzése, kapcsolatt artás 
Horvátország országos és területi kereskedelmi és ipar-
kamaráival, valamint a magyar külképviselett el és ke-
reskedelemfejlesztési intézményekkel.

2017-ES TEVÉKENYSÉGEK

2017. január 12.
MKIK Nemzetközi Kollégium, alakuló ülés 

Liszácz Mihály részvételével.

2017. február 10. 
MHT Közgyűlés 
Az ülés megnyitóját követően a 2. napirendi pont 

keretében értékelték 2016-os évet. Majd a további na-
pirendi pontok között  az alábbiak szerepeltek:

• A Magyar-Horvát Tagozat Ügyrendjének módosí-
tása: Az MKIK kérésére a viszonylati tagozatok 
ügyrendje egységesítésre kerül. Az MKIK által 
megküldött  ügyrendet a Közgyűlés átnézte, meg-
vitatt a és bizonyos pontokon módosított a. A Köz-
gyűlés az 1/2017 (II. 10) MHT számú határozatá-
val egyhangú szavazással elfogadta a Magyar Ke -
res kedelmi és Iparkamara Magyar-Horvát Ta go-
zatának Ügyrendjét.

• Beszámoló az MKIK Nemzetközi Kollégiumának 
alakuló üléséről: Liszácz Mihály, tagozat elnöke 
részt vett  az MKIK nemzetközi kollégiumának 
alakuló ülésén jan.12-én.

• Magyarország–Horvátország Határon Átnyúló 
Együtt működési Program INTERREG V-A bemu-
tatása: a várhatóan februárban/márciusban meg-
nyíló, kis- és középvállalkozások határon átnyúló 
együtt működését célzó pályázati program tervei-
nek ismertetése. A tagozat tagjai a teljes anyagot 
megkapják, illetve a program nyitásáról e-mailben 
értesülnek.

• MHT tervek az idei évre

2017. március 2.
MKIK Nemzetközi Kollégium ülése Liszácz 

Mihály részvételével.
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2017. április 26. 
„Nemzetközi partnerség, és akik ebben segíte-

nek” – Boszniai, horvát és magyar cégek, kamarák, vál-
lalkozásfejlesztő szervezetek (MNKH, EXIM, PORA ), 
nagykövetségek részvételével. Üzleti és pályázati part-
nerkereső fórum. 

Jó hangulatban telt és ígéretesen zárult a kamara, a 
Magyar-Horvát Tagozat és az Enterprise Europe Net-
work közös „Nemzetközi partnerség, és akik ebben se-
gítenek” című programja, melyen Bosznia-hercegovinai, 
horvát és magyar vendégek vett ek részt. A rendezvény 
fő célja az üzleti lehetőségek és partnerek keresése, 
kétoldalú tárgyalások bonyolítása volt. Az eddig érke-
zett  visszajelzések alapján a vállalkozók átlagosan há-
rom tárgyalást folytatt ak, melyeket többségében pozi-
tívnak ítéltek.

2017. június 01.
MNKH külpiaci roadshow (Pécsett  és Kapos-

váron) – Fókuszban Horvátország, Szlovénia, Ausztria, 
MHT bemutatkozása.

2017. szeptember 21.
Nemzetközi fórum és üzletember-találkozó  

Szarajevóban 
PBKIK titkár és MHT elnök látogatása a Szarajevó 

Kanton Gazdasági kamarájának rendezvényén.

2017. október 3-6.
Open4Business üzletember-találkozó HR-ból 
13 résztvevő üzleti tárgyalásokra, 7 résztvevő kon-

zulátusoktól, illetve a horvát gazdasági minisztérium-
ból az EUDRS P8 találkozóra. 

2017. október 24.
Magyar-Horvát Tagozati Közgyűlés
A közgyűlés megnyitóját követően a második napi-

rendi pont az elnök, elnökség választása volt. A Köz-
gyűlés a 2/2017 (X. 24.) MHT számú határozatával 
egyhangúan megválasztott a Liszácz Mihályt a tagozat 
elnökének. A Közgyűlés a 3/2017 (X. 24.) MHT szá-
mú határozatával egyhangúan megválasztott a Varga 
Józsefet a tagozat alelnökének. A Közgyűlés a 4/2017 
(X. 24) MHT számú határozatával egyhangúan megvá-
lasztott a Szabó Gábort a tagozat elnökségi tagjának. A 
3. napirendi pont témája a Szarajevó Kanton Gaz dasági 
Kamara látogatása volt: a Szarajevó Kanton Gaz da sági 
Kamara meghívására érkeztek a Szarajevói Nem zetközi 
Üzleti Fórum rendezvényre, hogy egy Együtt  működési 
Megállapodás kereteit lefektessék. A fő témakör, amely 
a leendő együtt működés alapját képezné a humán erő-
forrás kérdésköre, duális képzés és a szakképzés.

A negyedik napirendi pontban a B-Light (Magyar–
Horvát határon átnyúló együtt működési program 
KKV-k számára) tapasztalatokról, lehetőségekről esett  
szó: a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség munka-
társai bemutatt ák a B-Light program jelenlegi helyzetét. 
Az első kör – mely során 2,5 millió euró összegű támo-
gatásra lehetett  pályázni – első fordulója lezárult. 53 
pályázat érkezett  be a határidőig. Ebből 25 pályázatban 
baranyai vállalkozás vesz rész partnerként. Az eddigi 
tapasztalatok alapján a pályázat során általában elmond-
ható, hogy a vállalkozók számára kihívást jelentett  az 
online felület, az angol nyelv megfelelő használata, vala-
mint a horvát partnerek hanyagsága. Ezen kívül voltak 
visszatérő kérdések a vállalkozók részéről, amelyre a 
BMFÜ kollégái a horvát partnerekkel egyeztetve vála-
szoltak.

Majd ezt követt e az INTERREG pályázatok PBKIK 
részvétellel című 5. napirendi pontja: a PBKIK kett ő 
magyar-horvát határon átnyúló projektben vesz részt: 
I-Dare (fi atalok vállalkozóvá válását segítő program), 
EN-EFF (közel zéró energiaigényű épületek alapelvei-
nek oktatása). Végül az őszi, téli horvát rendezvényekre 
is kitértek.

2017. november
Szarajevói Kanton Gazdasági Kamara elnöki lá-

togatás – Együtt működési Megállapodás aláírása 
háromoldalú (SzKGK, PBKIK, MHT)

Együtt működési megállapodást írt alá a Pécs-
Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint 
a Magyar-Horvát Tagozat elnöke a boszniai Szarajevó 
Kanton Gazdasági Kamarájának elnökével 

2017. november 21-én Pécsett . Mindhárom intéz-
mény érdekelt abban, hogy a két térség vállalkozói ér-
demi együtt működést folytassanak, és a kamarák minél 
hatékonyabban támogathassák Baranya megye és 
Szarajevó Kanton gazdasági szereplőit és üzleti kapcso-
lataik fejlesztését.

2018-as tervek:
• 2018. február: VIRO-EXPO látogatása (Verőce), 

MHT Közgyűlés – B-Light 2. kör
• 2018. március: B-Light pályázathoz kapcsolódó 

partnerkereső, információs fórum
• 2018. szeptember: Eszéki Őszi Vásár – MNKH 

B2B nap
• 2018. október: Open4Business – Horvát delegá-

ció, MHT közgyűlés.
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BESZÁMOLÓ A MAGYAR-KAZAH TAGOZAT  
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Magyar-Kazah Tagozat fő célkitűzése, hogy előse-
gítse a magyar vállalatok kazah piacra lépését. A tagozat 
tájékoztatást nyújt a magyar–kazah kétoldalú kapcsola-
tok alakulásáról, a Kazahsztánban megrendezendő vásá-
rokról, kiállításokról, valamint a tagozat munkájáról. A 
Magyar–Kazah Tagozatban jelenleg 62 tagvállalat van.

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. Tavaly 16 százalékkal bővült a magyar-kazah 
külkereskedelmi forgalom, idén szeptemberig pedig 
mintegy két és félszeresére nőtt  az előző év azonos idő-
szakához képest.

2017. június 10 és szeptember 10. között  szervezték 
Kazahsztánban az „Astana-Expot”, melyen több mint 
100 ország, köztük Magyarország is képviseltett e ma-
gát. A világkiállítás témája a „jövő energiája” volt. Az 
MKIK Magyar-Kazah Tagozatát Fasimon Sándor elnök 
és Horváth László társelnök képviselték.

A TAGOZAT ÁLTAL SZERVEZETT 
ESEMÉNYEKRŐL RÖVIDEN

2017. március 17. 
Konzultáció kazahsztáni export- és piaci lehető-

ségekről Kárteszi Nándor KGA részvételével
Az MKIK Magyar-Kazah Tagozata konzultációt 

szervezett  a kazahsztáni export- és piaci lehetőségekről 
Kárteszi Nándor, Magyarország Asztanában szolgáló 
külgazdasági att aséjának (KGA) részvételével. A ren-
dezvényt Fasimon Sándor, a tagozat elnöke nyitott a 
meg, majd Kárteszi Nándor KGA tájékoztatt a a résztve-
vő cégeket a kazah piac aktualitásairól. A konzultáción a 
fő hangsúly a kétoldalú megbeszéléseken és a konkrét 
vállalkozói igények feltérképezésén volt.

2017. július 6.
Konzultáció kazahsztáni export- és piaci lehető-

ségekről Tar György KGA részvételével
Az MKIK Magyar-Kazah Tagozata konzultációt szer-

vezett  a kazahsztáni üzleti környezetről, valamint piaci 
lehetőségekről Tar György, Magyarország Alma tiban 
szolgáló külgazdasági att aséja részvételével. Az esemény 
résztvevői részletes tájékoztatást kaptak a Kazahsztánban 
működő magyar diplomáciai hálózatról, a helyi szerveze-
tekről, a kétoldalú gazdasági kapcsolatokról, a magyar 

cégek versenyelőnyeiről és a piacra jutást nehezítő körül-
ményekről, valamint az együtt működés szempontjából 
perspektivikus ágazatokról. Tar György érintőlegesen 
beszélt a szintén az ő hatáskörébe tartozó Kirgizisztánról 
és Tadzsikisztánról. Ezt követően konzultáció követke-
zett , amelynek keretében a cégek képviselői további kér-
déseket vitatt ak meg a külgazdasági att aséval.

BESZÁMOLÓ A MAGYAR-KÍNAI TAGOZAT
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Magyar-Kínai Tagozat fő célkitűzése, hogy elősegít-
se a magyar vállalatok kínai piacra lépését. A tagozat ha-
vonta megjelenő hírlevele és internetes oldala igyekszik 
a legfrissebb tájékoztatást nyújtani Kína gazdasági, társa-
dalmi, bel- és külpolitikai, illetve kulturális eseményeiről, 
a magyar–kínai reláció legfontosabb újdonságairól, a 
Kínában megrendezendő vásárokról, kiállításokról, vala-
mint a tagozat munkájáról. A Magyar-Kínai Tago zatban 
jelenleg 125 tagvállalat van.

RENDEZVÉNYEK ÉS LÁTOGATÁSOK A TAGOZAT 
SZERVEZÉSÉBEN, KÖZREMŰKÖDÉSÉBEN:

2017. február 15.
A Magyar-Kínai Tagozat közgyűlése 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kínai 

Tagozata 2017. február 15-én tartott a meg idei évi köz-
gyűlését. Nádasi Tamás, a tagozat elnökének köszöntőjét 
követően Ujvári Márton, a Külgazdasági és Külügy mi-
nisztérium Kína Főosztályának osztályvezetője a ma-
gyar–kínai kapcsolatok aktualitásait foglalta össze, kitér-
ve a kereskedelmi és befektetési kapcsolatokra is. Zhou 
Xinjian, a Kínai Nagykövetség újonnan kinevezett  keres-
kedelmi tanácsosa a kínai gazdaság aktuális helyzetét, 
jövőbeni kilátásait mutatt a be. Ezt követően Jákli Gergely, 
az EXIM képviselője az EXIM-es fi nanszírozási lehetősé-
gekről beszélt, Wolf Csaba, a Magyar–Kínai Tagozat alel-
nöke Kína piacgazdasági státuszának kérdéséről tartott  
előadást. Ezután Nádasi Tamás, a tagozat elnöke ismer-
tett e a tagozat 2016-os tevékenységét és kitért a 2017-es 
programtervekre is. A rendezvény végén a résztvevőknek 
lehetősége nyílt megbeszéléseket folytatni az előadókkal.

2017. június 23.
Kínai delegáció fogadása
Shang Yuying, a Sanghaj Önkormányzat Keres ke-

delmi Osztályának vezetésével kínai delegáció látoga-
tott  az MKIK-ba. A delegáció az MKIK-ban megbeszé-



lést folytatott  Nádasi Tamással, a Magyar-Kínai Tagozat 
elnökével, valamint Fekete Balázzsal, az MKIK alelnö-
kével és Csiszár Zsófi ával, az MKIK Oktatási és Képzési 
Igazgatóság osztályvezetőjével. Elsődleges céljuk a 
2020-ban Kínában megrendezendő WorldSkills ver-
seny rendezési jogáért folytatott  versenyben Sanghaj 
pályázata számára lobbi tevékenységet folytatni. A meg-
beszélést követően munkaebéd következett  a delegáció 
tagjaival és Nádasi Tamás, valamint Wolf Csaba, a 
Magyar-Kínai Tagozat alelnökének részvételével. 

 
2017. július 7.

A CCCMHPIE delegációjának látogatása
A China Chamber of Commerce for Import & 

Export of Medicines & Health Products 35 fős delegáci-
ója Meng Dongping alelnök vezetésével látogatást tett  az 
MKIK-ban. Az MKIK Magyar-Kínai Tagozata találko-
zókat szervezett  számukra magyar gyógyszergyártó cé-
gekkel. A rendezvényt Nádasi Tamás, a tagozat elnöke és 
Zhao Yanxia, a Kínai Nagykövetség első titkára nyitott a 
meg. Ezt követően Meng Dongping bemutatt a a delegá-
ció tagjait, valamint a CCCMHPIE elnevezésű kamarát. 
Dr. Illés Zsuzsanna, a Magyarországi Gyógyszergyártók 
Országos Szövetségének (MAGYOSZ) újonnan kineve-
tett  igazgatója ismertett e a MAGYOSZ tevékenységét, 
tagvállalatait, majd Neubauer Tamás, a Richter képvise-
lője (egyben a tagozat elnökségének tagja) a Richter 
Nyrt. felépítéséről, kínai jelenlétéről beszélt. A rendez-
vény zárásaként az MKIK Magyar-Kínai Tagozata és a 
CCCMHPIE együtt működési megállapodást írtak alá. 

2017. október 24.
A Kínai Befektetési Ügynökség (CIPA) delegáci-

ójának látogatása 
Li Yong, a CIPA alelnökének vezetésével kínai befek-

tetői delegáció látogatott  Magyarországra. Az MKIK-
ban Dr. Parragh László elnök, Tényiné Stark Mária nem-
zetközi igazgató és Wolf Csaba, a Magyar-Kínai Tagozat 
alelnöke fogadták a delegációt. A találkozón szó volt az 
együtt működési lehetőségekről az MKIK és a CIPA kö-
zött , valamint a kínai fél meghívást adott  át a 2018 nya-
rán Lanzhou-ban megrendezésre kerülő befektetés-
ösztönzési konferenciára.

2017. december 3-9.
Kamarai üzleti delegáció Kínába (Hongkong-

Guangzhou-Foshan)
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-

Kínai Tagozata Dunai Péter, az MKIK főtitkárának ve-
zetésével 2017. december 3-9. között  üzleti delegációt 
szervezett  Kínába, Hongkongba és Kantonba, valamint 
Foshanba. 

A kiutazás célja az általános üzleti kapcsolatok fej-
lesztésén túl a két ország vállalkozói között i együtt mű-
ködési lehetőségek feltérképezése volt. A résztvevő cé-
gek 2017. december 5-én, a Magyarország Hongkongi 
Főkonzulátusán szervezett  üzleti fórumon vett ek részt, 
ahol az előadásokat követően B2B találkozókra került 
sor a magyar és hongkongi cégek között . A fórumon az 
MKIK együtt működési megállapodást írt alá hongkon-
gi partnerével, a Hong Kong General Chamber of 
Commerce-el.

A delegáció tagjai december 6-án megjelentek a 
Hongkong Forum címet viselő konferencián, valamint 
az ennek keretében megrendezett  Asia E-tailing Summit 
rendezvényen. A résztvevők hivatalos ebéden vett ek 
részt, ahol a házigazda Ms. Anne Chung, a Hong Kong 
Különleges Igazgatású Terület első számú vezetője volt. 
A delegáció este továbbutazott  Kanton városába.

A hivatalos program keretében december 7-én ellá-
togatt ak a Guangdong High Tech Service Zone for 
Financial Institutions ipari parkba.

A CCPIT Guangzhou és a CCPIT Foshan közös 
szervezésében üzleti fórumra és B2B találkozókra ke-
rült sor december 8-án Foshan városában.

BESZÁMOLÓ A MAGYAR-MONGOL TAGOZAT
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Magyar-Mongol Tagozat fő célkitűzése, hogy elő-
segítse a magyar vállalatok mongol piacra lépését. A ta-
gozat tájékoztatást nyújt a magyar-mongol kétoldalú 
kapcsolatok alakulásáról, a Mongóliában megrendezen-
dő vásárokról, kiállításokról, valamint a tagozat munká-
járól. A Magyar-Mongol Tagozatban jelenleg 57 tagvál-
lalat van.

RENDEZVÉNYEK ÉS LÁTOGATÁSOK A TAGOZAT 
SZERVEZÉSÉBEN, KÖZREMŰKÖDÉSÉBEN

2017. augusztus 31.
Üzleti lehetőségek Mongóliában és a Magyar-

Mongol Tagozat éves közgyűlése 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-

Mongol Tagozata üzleti szemináriumot szervezett , ,,Üz-
leti lehetőségek Mongóliában’’ címmel. A rendezvé-
nyen Holbok Sándor, a Magyar-Mongol Tagozat elnö-
kének köszöntőjét követően Gálosfai Mihály, Ma-
gyarország újonnan kinevetett  nagykövete tartott  elő-
adást a magyar-mongol kapcsolatok aktualitásairól. 
A nagykövet felajánlott a segítségét azoknak a cégeknek, 
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amelyek Mongóliában szeretnének üzletelni. Mányoky 
Ildikó, az EXIM szenior ügyfélkapcsolati menedzsere 
előadásában az EXIM által nyújtott  fi nanszírozási lehe-
tőségekről tájékoztatott . Az előadásokat követően a 
Magyar-Mongol Tagozat éves közgyűlése következett , 
ahol a tagok egyhangúlag elfogadták a tagozat új ügy-
rendjét. 

BESZÁMOLÓ A MAGYAR-NÉMET TAGOZAT
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Magyar-Német Tagozat fő célkitűzése, hogy elő-
segítse a magyar vállalatok piacra lépését Német or-
szágban, valamint támogassa a magyar cégek német 
üzleti partnerkeresését. A tagozat havonta megjelenő 
hírlevele és internetes oldala igyekszik a legfrissebb 
tájékoztatást nyújtani Németország gazdasági, társa-
dalmi, bel- és külpolitikai, illetve kulturális eseménye-
iről, a reláció legfontosabb újdonságairól, valamint a 
tagozat munkájáról. 

A tagozat szorosan együtt működik a németországi 
külgazdasági att asékkal, akik segítik a magyar cégek 
németországi tevékenységét. A Magyar-Német Tago-
zatban jelenleg 131 tagvállalat van.

RENDEZVÉNYEK ÉS LÁTOGATÁSOK A TAGOZAT 
SZERVEZÉSÉBEN, KÖZREMŰKÖDÉSÉBEN:

2017. február 20-22. 
Üzleti delegáció Berlinbe
Az MKIK Magyar-Német Tagozata Bódi László, a 

tagozat elnökének vezetésével 2017. február 20-22. 
között  üzleti delegációt szervezett  Németországba, 
Berlinbe. A kiutazás a Pallas Athéné Domus Inno-
vationis Alapítvány támogatásával valósult meg. Az 
üzleti delegáció célja az általános üzleti kapcsolatok 
fejlesztésén túl a két ország vállalkozói között i együtt -
működési lehetőségek feltérképezése volt az innová-
ció, a kutatás és fejlesztés terén, valamint az Ipar 4.0 
kapcsán. 

2017. április 4. 
Magyar-Német Gazdasági Nap
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-

Német Tagozatának szervezésében rendezték meg a 
Nürnbergi Gazdasági Térséget, valamint a nürnbergi 
Albrecht Dürer repülőtérrel való együtt működést be-
mutató rendezvényt, melynek célja a magyar és a né-
met vállalatok között i gazdasági kapcsolatok fejleszté-

se és az immár közvetlen Budapest-Nürnberg-Buda-
pest repülőjárat által megnyíló üzleti lehetőségek fel-
térképezése volt.

2017. június 26. 
Konzultáció a németországi külgazdasági att a-

sékkal
Az MKIK Magyar-Német Tagozata 2017. június 

26-án konzultációt szervezett  a németországi külgaz-
dasági att asék részvételével. Az eseményen a külgazda-
sági att asék ismertett ék az általuk képviselt külképvi-
seletek tevékenységét, valamint azok illetékességébe 
tartozó tartományok üzleti környezetét, gazdasági ak-
tualitásait, illetve a legfontosabb együtt működési le-
hetőségeket a magyar cégek számára. Az előadásokat 
követően a résztvevő magyar cégképviselőknek kon-
zultációs lehetőségük nyílt az előadó külgazdasági at-
tasékkal.

2017. szeptember 28. 
Magyar-Német Üzleti Fórum
A Magyar-Német Tagozat szeptember 28-án üzleti 

fórumot szervezett , ahol a résztvevők a német munka-
jogról és a németországi szerződéskötések feltételeiről 
kaptak tájékoztatást. Az előadásokat követően a cégek 
kétoldalú megbeszélést folytatt ak a meghívott  magyar 
és német szakjogászokkal.

2017. november 13. 
Magas rangú német delegáció látogatása az 

MKIK-ban
2017. november 13-án Mario Ohoven, a Német 

Kis- és Középvállalkozók Szövetségének elnöke veze-
tésével 21 fős delegáció látogatott  az MKIK-ba 
Németországból. A delegációt Dr. Parragh László, az 
MKIK elnöke, Tényiné Stark Mária nemzetközi igaz-
gató, valamint Dr. Edelényi András, a Magyar-Német 
Tagozat elnökségi tagja fogadták. A két elnök a jövő-
beni lehetséges stratégiai együtt működés kulcskérdé-
seit tárgyalta meg. A találkozó végén Dr. Parragh 
László meghívást kapott  Berlinbe az együtt működés 
lehetőségeinek további kidolgozására.

2017. november 28. 
Magyar-Német Üzleti Fórum és a Magyar-

Német Tagozat éves közgyűlése
A 2017. november 28-án, Budapesten megrende-

zett  üzleti fórumon a magyar vállalkozások megismer-
kedhett ek az Ipar 4.0 technológiával, tájékoztatást 
kaptak a Modern Vállalkozások Programjáról, vala-
mint a magyar-német kommunikációról hétköznapi 
és üzleti helyzetekben. A fórumot a Magyar-Német 
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Tagozat közgyűlése követt e, amelynek keretében Bódi 
László tagozati elnök beszámolt a tagozat 2017. évi 
tevékenységéről és a 2018. évi terveiről.

A tagozati tagokkal történt telefonos 
igényfelmérés

Az eddigi 3 éves tevékenység értékelése és a tagozat 
jövőbeni munkájának minél testreszabott abb megha-
tározása céljából a tagozat elnöksége 2017-ben szemé-
lyesen vett e fel a kapcsolatot a tagvállalatokkal és fel-
mérte azok igényeit. Az elnökségi tagok egyhangúan 
hasznosnak értékelték a tagvállalatok visszajelzéseit, 
melyeket a tagozat tervezett  programjaiba építenének 
és a munka részévé tennék.

BESZÁMOLÓ A MAGYAR-OROSZ TAGOZAT
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az MKIK Magyar-Orosz Tagozata 2003-ban alakult 
meg. 2011 óta a tagozat elnöki posztját Dr. Par ragh 
László, az MKIK elnöke tölti be, tiszteletbeli elnöke 
Tóth Imre. 

A Magyar-Orosz Tagozat fő célkitűzése, hogy előse-
gítse a magyar vállalatok orosz piacra lépését. A tagozat 
tájékoztatást nyújt a magyar-orosz kétoldalú kapcsola-
tok alakulásáról, az Oroszországba megrendezendő vá-
sárokról, kiállításokról, valamint a tagozat munkájáról. 

A Magyar-Orosz Tagozatban jelenleg 173 tagvállalat 
van.

A TAGOZAT ÁLTAL SZERVEZETT 
ESEMÉNYEKRŐL RÖVIDEN:

2017. február 2. 
Konzultáció a Paksi Atomerőmű bővítéséről, az 

MKIK Magyar-Orosz Tagozat Paks Szekciójának 
alakuló ülése

Az MKIK Magyar-Orosz Tagozata 50 vállalkozó 
részvételével Paks Szekciót alapított . A szekció célja, 
hogy elősegítse a magyar beszállítók részvételi lehetősé-
gét a Paksi Atomerőmű bővítésével kapcsolatos pro-
jektben.

2017. március 21. 
MOT ICT Szekcióülés
Az MKIK Magyar-Orosz Tagozat ICT Szekciója 

2017. március 21-én megtartott a második ülését az orosz 
piaci lehetőségekről Varga Tamás moszkvai külgazdasági 
att asé részvételével.

2017. május 31.
Magyar-orosz gazdasági fórum és közgyűlés
Magyar-orosz gazdasági fórum és az MKIK Magyar-

Orosz Tagozat közgyűlését 2017. május 31-én tartott ák. 
A rendezvényen részt vett  Dr. Parragh László, az MKIK 
elnöke és Süli János paksi beruházásért felelős tárca 
nélküli miniszter.

2017. június 8.
Kerekasztal-megbeszélés az Atomprojekt képvi-

selőivel
A Paks II beruházás tervdokumentációjának kidol-

gozására az Atomprojekt tervező vállalat kapott  megbí-
zást. 2017. június 8-án az MKIK Magyar-Orosz Tago-
zata kerekasztal-megbeszélést szervezett  a szentpéter-
vári Atomprojekt képviselőivel. A megbeszélésen a 
céggel való együtt működési lehetőségekről egyeztet-
hett ek a meghívott  magyar vállalkozások.

2017. szeptember 19. 
Sztavropol bemutatkozása és kerekasztal-meg-

beszélés
Az MKIK Magyar-Orosz Tagozata megbeszélést 

szervezett  Proskurin Oleg Sztavropol régió Élelmiszer-, 
Feldolgozóipari, Kereskedelemi és Engedélyeztetési 
Bizott ságának alelnökének és Anisimova Lyudmila, a 
Sztavaropol régió Kereskedelmi és Iparkamara alelnö-
kének részvételével. A rendezvényen az MKIK Ma-
gyar-Orosz Tagozata és Sztavropol régió Keres kedelmi 
és Iparkamarája együtt működési megállapodást írt alá.

2017. október 18. 
Perm bemutatkozása és kerekasztal-megbeszélés
Mironova Jelena, a Permi Kereskedelmi és Ipar-

kamara alelnökének vezetésével permi üzleti delegáció 
érkezett  Budapestre, melynek kapcsán a MKIK Magyar-
Orosz Tagozata kerekasztal-megbeszélést szervezett .

2017. október 22-25. 
Üzleti delegáció Szentpétervárra
Az MKIK Magyar-Orosz Tagozat Paks Szekciójának 

vezetése tanulmányutat szervezett  Szentpétervárra, mely-
nek során konzultációt folytatott  a Paks II beruházás terv-
dokumentációjának kidolgozásával megbízott  Atom pro-
jektt el. A delegáció továbbá találkozott  Nagy Gábor fő-
konzullal és Mikecz Gábor külgazdasági att aséval.

2017. október 24. 
Voronyezs régió bemutatkozása és kerekasztal-

megbeszélés
Gorgyejev Alekszej Voronyezs régió kormányzójá-

nak vezetésével üzleti delegáció látogatott  Budapestre, 
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melynek keretében az MKIK Magyar-Orosz Tagozat 
kerekasztal-megbeszélést szervezett . A találkozón részt 
vett  Dr. Parragh László MKIK elnök.

2017. november 8. 
Szverdlovszk régió bemutatkozása és üzletem-

ber-találkozó
Vysokinskiy Alexandr, Szverdlovszk régió kor-

mány zó helyett ese 2017. november 8-9. között  hivata-
los látogatást tett  Magyarországon. November 8-án a 
tagozat gazdasági fórumot és kétoldalú üzletember-ta-
lálkozót szervezett . Másnap a Market Építőipari Zrt. 
közreműködésével a szverdlovszki üzletemberek meg-
tekinthett ék az Úszó-világbajnokság egyik helyszínéül 
szolgáló Duna Arénát.

2017. november 22. 
Budapest-Moszkva Üzleti Fórum
Leonyid Pecsatnyikov moszkvai polgármester-he-

lyett es, Szergej Cseremin a moszkvai kormányzat kül-
ügyi vezetője és Suren Vardanyan, a Moszkvai Keres-
kedelmi és Iparkamara alelnöke vezetésével üzleti de-
legáció érkezett  Budapestre. Ennek kapcsán a tagozat 
és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2017. 
november 22-én magyar-orosz üzleti fórumot és ke-
rekasztal-beszélgetést szervezett .

BESZÁMOLÓ A MAGYAR-ROMÁN TAGOZAT
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Kamarai tagozatunk keretén belül az eltelt 18 év alat-
ti működésében úgy tapasztaljuk, hogy a mai verseny-
képesség, hatékonyság által vezérelt világban a vállalko-
zók kizárólag olyan témákra szánnak időt, amelyek 
konkrét – a vállalat kereskedelmi stratégiájába illeszke-
dő üzletet jelenthetnek vállalatuk számára. Szándékunk 
olyan programok, konferenciák szervezése, illetve a 
legfontosabb romániai kiállítások és azok, rendezvénye-
in való részvétel, amelyek az üzleti életben elengedhe-
tetlen tájékozódást, az üzleti kapcsolatok bővítését, az 
üzletszerzést segítik elő. 

Úgy gondoljuk, hogy az üzletfejlesztés szempontjá-
ból kiemelten támogatandó a romániai felvevő piacok 
feltárására irányuló rendezvények, akciók és progra-
mok, melyek hathatósan segítik a magyar termékek 
minél nagyobb volumenű exportra jutásának a lehető-
ségeit a Kárpát-medencében. Az idei külgazdasági prog-
ramjainkat is ennek szellemében alakított uk, illetve 
szerveztük.

Entrepreneur ZoneKonferencia és 
üzletember találkozó

Az RMÜE, Magyarország Bukaresti Nagykövetsége 
és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Ro-
mán Tagozata közös szervezésében valósult meg a 
Vállalkozói Zóna című gazdasági konferencia és üzlet-
ember találkozó. 

Az eseményt 2017. február 16-án és 17-én tartott ák 
Bukarestben. A szakmai konferenciát 16-án este a részt-
vevők és meghívott ak tiszteletére tartott  állófogadás 
előzte meg, melynek Magyarország Bukaresti Nagy-
követsége adott  ott hont. A szakmai előadások (február 
17-én)  a Novotel Bucharest City Centre-ben rendezték 
több, mint 120 fő részvételével, melynek lebonyolításá-
hoz három nyelvű (magyar, angol, román) tolmácsolást 
biztosított ak.

Top Travel & Wedding Expo
Nemzetközi turisztikai és idegenforgalmi Szakkiállí-

tást rendeztek 2017. február 26-28-án, Nagyváradon a 
Trade Centerben. A kiállításra egy 30 főből álló vállalko-
zói csoport utazott  ki. A kiállítást és annak párhuzamos 
rendezvényeit igen sok magyar cég vezetői, illetve képvi-
selői látogatt a meg, információt, partnerkeresést, tolmá-
csolási közvetítést és útbaigazítást kérve a kollektív in-
formációs standon, ezért nem csak román, hanem ma-
gyar részről is számos vállalkozó – üzletember kereste fel 
a négynapos rendezvényt.

Confort Construct & Protect, Nemzetközi 
építőipari szakkiállítás – 2017. március 
16–19., Expo Center Arad

A kiállításon az MKIK Magyar- Román Tagozat kö-
zös magyar kollektív stand keretében biztosított  megje-
lenést a magyar vállalkozások részére.

GastroPan Expo, 2017. március 23–25. 
Nagyszeben Redal Events kiállítási központ

Pék-cukrász-gasztronómia, nemzetközi kiállítás és 
vásár. A kiállítás szervezői: a Boro-Info Kft . és a Pan 
Gastro Egyesület. A rendezvényen meghívott ként a ta-
gozat titkára is részt vett .

Agraria Expo, 2017. április 6–9. 
Kolozsvár mellet Jucu (Nemeszsuk) ipari övezetében 

szervezték Románia egyik legnagyob nemzetközi gép-
ipari kiállítását és vásárát. A kolozsvári kiállításon közel 
200 nm területen  megjelenő 12 magyarországi kiál lító 
cég és vállalkozás mutatt a be termékeit, illetve szolgálta-
tásait. Tagozatunk egy különálló információs standon 
képviselte a magyar vállalkozókat, ezzel is segítve kama-
rai, tagozati cégeink export promóciós törekvéseit.
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Szentgyörgy Expo kiállítás és vásár, 
2017. április 28–30. Sepsiszentgyörgy

A településen ebben az időpontban zajlott ak a Szent 
György Napok, amelyet már a 26. alkalommal rendez-
tek meg. Közel 80.000 belföldi és külföldi látogató keres-
te fel a kulturális, gasztronómiai és kézművességgel 
kapcsolatos rendezvényt.

EDU2JOB 2017. 
Az Arad Megyei Kereskedelmi, Ipari és Agrárkamara 

május 11-12. között  nemzetközi oktatási és foglalkoztatási 
rendezvényt szervezett  az Expo Arad Kiállítási Központban. 
A kiállításon jelen volt egy önálló információs standon a 
Békés Megyei Kereskedelmi és Ipar kamara szakképzés és 
mesterképzéssel foglalkozó osztálya, illetve mint összefogó 
és közvetítő szervezet az MKIK Magyar-Román Tagozata.

Csík Expo 2017. május 25–28, Csíkszereda, 
Nemzetközi általános kiállítás és vásár

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. 

Agromalim & Smart Pack, 
2017. szeptember 7– 10. 

Tagozati megjelenés egy 18 m2 önálló információs 
standon. A kiállítás megnyitója után román- magyar ka-
marai találkozóra és kétoldalú megbeszélés következett  a 
Román KIK, a BMKIK és az Aradi KIK elnökei között . 
A rendezvényen kamarai szervezésben egy közel 20 fő-
ből álló Békés megyei vállalkozói küldött ség is részt vett .   

Figyelembe véve Arad városának igen gyors fejlődé-
sét és a kiállítás tematikáját, ez a térség második legje-
lentősebb szakkiállítása, így megfelelő helyszín a ma-
gyar-román kereskedelmi kapcsolatok bővítésére. A ki-
állításon nagyszámú romániai cég van jelen, képviselve 
ezzel az ország egész területét. 

Közösségi gazdaság – utópia vagy a hagyo-
mányos model újraértelmezése? 

Gazdasági konferencia és üzletember találkozót 
szerveztek Kolozsváron, 2017. szeptember 21-22. kö-
zött . A rendezvény a Romániai Magyar Üzleti Egyesület, 
Ma gyarország Kolozsvári Főkonzulátusa, az MKIK 
Magyar -Román Tagozat és a Kolozsvári RMKT közös 
szervezésében valósult meg.

Temesvári Magyar Napok, 
2017. szeptember 22–24.  

A szervező a temesvári Várbástya Egyesület. A ren-
dezvényen a tagozat titkára vett  részt.

Őszi Vásár-általános nemzetközi kiállítás 
és vásár, 2017. szeptember 28–október 1. 

Az esemény Székelyudvarhelyen rendezték, mely a 
székelyföldi térség egyik legnagyobb és legmeghatáro-
zóbb kiállítása. A tagozat egy közös információs stand-
dal volt jelen a kiállításon, segítve ezzel is a magyarorszá-
gi cégek és vállalkozások termékeik, illetve szolgáltatása-
ik bemutatkozását.

Indagra Romexpo nemzetközi gép- 
és élelmiszeripari kiállítás és vásár, 
2017. október 25–29. 

A tagozat a Magyar Nemzeti Kereskedőházzal és több 
mint 14 magyar céggel egy közös információs standon 
mutatt a be a magyar vállalkozások termékeit, illetve azok 
szolgáltatásait. A magyar-román gazdasági kapcsolatok di-
namizálása érdekében Magyarország Kolozsvári Fő kon-
zulátusa, Kolozsvár Polgármesteri Hivatala, a Magyar 
Nemzeti Kereskedőház Zrt. kolozsvári regionális irodája, 
az MKIK Magyar-Román Tagozata, a Kolozs Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara, a Kolozs Megyei Tanács, va-
lamint a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és 
Gazdálkodástudományi Karával partnerségben 2017. nov-
ember 24-én újra megszervezte a Kolozsvári Magyar-
Román Üzleti Fórumot.

Az ötödik alkalommal megrendezésre kerülő üzleti fó-
rum egy plenáris előadással kezdődött , ezt követt e két 
szekcióülés az élelmiszeripar, valamint a zöld gazdaság te-
rületeken. Az ülések keretében a vállalatok részére előzetes 
regisztráció alapján B2B találkozókat szerveztek. A Fórum 
egy esti fogadással zárult,az Univers T Hotelben. 

Kína és Közép-Kelet-Európa csúcstalálkozó
2017. november 27-29 között  rendezték a Kína és 

Közép-Kelet-Európa csúcstalálkozót Budapesten,melyet a 
Bukaresti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke vezetett . A 
csúcstalálkozót követő napon a bukaresti kamara elnökét 
és alelnökét Budapesten egy kötetlen megbeszélésre fo-
gadta és vendégül látt a az MKIK Magyar-Román Tagozat 
titkára. A megbeszélésen szóba került a 2006-ban aláírt 
háromoldalú együtt működési megállapodás újrafogalma-
zása, a kamarák közös pályázatokon való lehetőségeinek 
elősegítése és fokozása, illetve a magyar kamarai duális 
szakképzés által elért eredmények tanulmányozása a romá-
niai munkaerőpiac nehéz helyzetének javítása érdekében. 

Inovatorium Gazdasági Misszió
A Kolozsvári Inovatórium Egyesület és az MKIK 

Magyar-Román Tagozata az általuk képviselt vállalkozá-
sok részére Inovatorium Gazdasági Misszió címmel egy 
közös találkozót szervezet 2017. november 30-án a 
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában. 
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A találkozó célja az üzleti környezet nem zet kö-
ziesítése, kapcsolatok és együtt működések kialakítása 
kreatív iparágak, digitális nyomtatás, fototechnika és 
reklámipari tevékenységek területén.

BESZÁMOLÓ A MAGYAR-SZLOVÁK TAGOZAT
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Magyar-Szlovák Tagozat fő tevékenysége a tagok-
nak nyújtott  információnyújtás, szolgáltatás, rendez-
vényszervezés, ami kiegészült pályázatírással és a már 
megvalósított  pályázatunk fenntartásával.

MEGKERESÉSEK

37 kérdésben keresték fel irodánkat az év során. 
A  megkeresések témája: partnerkeresés, információ-
nyújtás a szlovák piacon való megjelenéshez, magyar 
munkavállaló szlovákiai kiküldetése (építőipar) 180 
napnál kevesebb, ill. hosszabb időszakra vonatkozóan, 
a szlovák közbeszerzésen való részvétel, kiállítási infor-
mációk, vásáron való megjelenés feltételei, kézműves 
vásárok Szlovákiában, valamint információnyújtás a 
Baross Gábor pályázatt al kapcsolatban.

MEGVALÓSÍTOTT PÁLYÁZATUNK FENNTARTÁSA

A Magyaroszág-Szlovákia Határon Átnyúló Együtt -
működési Program keretében megvalósított  pályáza-
tunk eredményeinek fenntartását 2019. január 30-ig 
végezzük. Az „Erdészeti és Vadászati klaszter a hatá-
ron átnyúló fenntartható fejlődés elősegítésére” 
című pályázatról a klaszter honlapján található bővebb 
információ: www.vek-plk-cluster.eu.

A klasztertagok részére tájékoztató előadást szer-
veztünk az alábbi két témában:

• Az Erdő tv. várható módosításával kapcsolatos 
tájékoztató fórum.

• A Vadászati tv. végrehajtásának gyakorlati tapasz-
talatai a vadgazdálkodók érdekében.

PÁLYÁZATÍRÁS 
I.

Az INTERREG SLOVAKIA-HUNGARY pályá-
zat kiírására 2016. július 29-én került sor, benyújtásá-
nak határideje 2016. november 3. A pályázatra a szlo-
vák tagozat vezető partnerként 2 db pályázatot nyúj-
tott  be (Route 66, ami összeköt ill. Fiatal és aktív né-

pesség mobilizálása és orientálása címmel), valamint 
együtt működő partnerként további pályázatot nyúj-
tott unk be a Besztercebányai KIK vezető partnerségé-
vel Innovációs portfólió létrehozása céljával. Döntés 
2017. májusban született . A legutóbbi pályázat, rö-
vid címen Inno Service pályázat nyerte el a támo-
gatást.

A „Határon Átnyúló Innovációs Szolgáltatási 
Portfólió” c. projekt célja erősíteni és fejleszteni a 
szlovák és a magyar területi kereskedelmi és iparkama-
rák között i együtt működési kapacitást és a hatékony-
ságot, növelve a munkatársak ismereteit és tapasztala-
tait a vállalkozók számára nyújtott  egyedi innovációs 
szolgáltatások terén.

A  továbbiakban a kamarák összegyűjtik az infor-
mációkat a K+F infrastruktúrával és innovációs szol-
gáltatásokkal kapcsolatban a délkelet-szlovákiai és 
északkelet-magyarországi területekről egyaránt, s egy 
újonnan kifejlesztett  online eszköz segítségével elér-
hetővé teszik valamennyi érdeklődő számára a nap 24 
órájában. A  projekt lehetőséget biztosít a szlovák és 
magyar vállalatok, valamint a tudásszolgáltatók szá-
mára, hogy személyes találkozások során egyeztesse-
nek az együtt működési lehetőségekről. Így a kamarák 
hatékonyan ösztönzik az innováció orientált, határon 
átnyúló együtt működést a vállalkozások és a tudás-
szolgáltatók között , a modern IKT-megoldások, mint 
az internetes és mobiltelefonos alkalmazások, vala-
mint személyes kapcsolatok és megbeszélések segítsé-
gével.

Öt partner működik együtt  a projektben: a Beszter-
cebányai, a Kassai, a Nógrád-, a Heves- és a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei kereskedelmi és iparkamarák; 
a projektvezető a Beszertcebányai Kamara.

A projekt 2017. október 1-én indult 16 hónapos 
időtartammal, a költségvetése 162.174,6 euró, mely-
ből 137.848.41 euró az ERFA társfi nanszírozása.

II.
2017. december 15-ig kellett  benyújtani a Szlovákia-

Magyarország INTERRREG V-A program keretében 
meghirdetett  kiírás foglalkoztatási akciótervvel kap-
csolatos pályázatait. Két pályázatot nyújtott unk be, az 
egyik képzésfejlesztés, képzési program a füleki 
Szakképző Iskolával, a másik foglalkoztatás, motiválás, 
orientálás, ösztöndíj tematikájú.

FONTOSABB RENDEZVÉNYEINK

A 360. Radványi Kézműves Kiállításra és 
Vásárt 2017. szeptember 9–11-én rendezték Besz-
tercebányán, melyen idén 14. alkalommal vett ünk 
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részt. A 360. Radványi vásáron 15 magyar kézműves 
mutatkozott  be a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
támogatásával. 

Párkányban tartott ák a Simon és Júda Napi 
Kézműves Vásárt (2017. október 12-15. között ), 
amelyen 8 kézműves vállalkozással vett ünk részt.

2017. október 30-án Kassán, a Magyar-Szlovák 
Gaz dasági Együtt működési Kérdések Vegyes Bi-
zott sága (GEK VB)  ülés kísérőrendezvényeként 
szervezett  B2B-n 6 vállalkozás képviselte Nógrád 
megyét.

A 14. Karácsonyi Készülődés c. kézműves vá-
sáron, 2017. december 1-én és 2-án 28 kézműves 
között  köszönthett ük Szlovákiából (Ajnácskőről) 
Kosec Andreát, aki a kovácsmesterséget népszerűsí-
tett e, továbbá a Poltári Üveggyár képviselőit, akik 
kristály ajándéktárgyakat állított ak ki.

BESZÁMOLÓ A MAGYAR-SZLOVÉN TAGOZAT
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által 
gesz torált MKIK Magyar-Szlovén Tagozatának mun-
kaéve a szakmai együtt működések jegyében telt. Tar-
talmas munka valósult meg a Magyar Nemzeti Keres-
kedőházzal, Szlovénia Budapesti Nagykövetségével, a 
szentgott hárdi és lendvai Főkonzulátussal, valamint a 
zalaegerszegi Enterprise Europe Network irodával kö-
zösen. 

A rendezvények közül kiemelendő a júniusi Magyar-
Szlovén Autóipari Üzleti Kerekasztal beszélgetés Zala-
egerszegen, valamint a szeptemberi Magyar-Szlovén 
Üzleti Konferencia a Balatonnál címmel megrendezett  
üzleti fórum Vonyarcvashegyen, melyek társszervezője 
volt a tagozat. 

A tagozat szakmai piacfeltáró utat szervezett  vállal-
kozók részére augusztusban, a Gornja Radgonán meg-
rendezett  AGRA  szakvásárra és B2B találkozóra, vala-
mint a szlovéniai Celjében immár 50. alkalommal ren-
dezett  MOS nemzetközi kiállításra. 

A tagozat titkárságának napi munkájához szorosan 
hozzátartozik a vállalkozók részéről üzleti, partneri kap-
csolatok kialakítása, bővítése és a témában érkező szá-
mos megkeresésben való segítségnyújtás, melyek ez 
évben is több gazdasági ágazatot érintett ek:

• gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök forgal-
mazásához szlovén partnerkeresésben segítség-
nyújtás,

• Gorenje cégnek magyar beszállítók keresése,

• kiállítók szervezésében való közreműködés a ljub-
ljanai Gyerekbazár című rendezvényre,

• segítségnyújtás SI-HU Interreg projektben part-
nerkereséshez,

• több alkalommal tájékoztatás nyújtása szlovéniai 
munkavégzéssel kapcsolatban, valamint szlovén 
munkavállalók magyarországi munkavégzésével 
kapcsolatban,

• magyar beszállító partner keresése a fémiparral 
foglalkozó szlovén ROTIS cég számára.

Az év során egy pályázat benyújtásához szakmai se-
gítséget nyújtott  a tagozat. A pályázat a Szlovénia-
Magyarország Interreg 2014-2020 programra került 
benyújtásra és pozitív elbírálásban részesült. 

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. 

KONKRÉT ESEMÉNYEK

Január
• január 12. – MKIK Nemzetközi Kollégium alakuló 

ülésén részvétel
Március

• március 24. – Részvétel az I. Nemzetközi Gazdasági 
Fórumon Dobronakon

Május
• május 22. – Részvétel a 3. Szlovénia-Magyarország 

Fórumon Szentgott hárdon
• május 25. – Szakmai egyeztető megbeszélés 

Szlovénia magyarországi nagykövet asszonyával, 
Ksenija Škrilec asszonnyal

• május 31. – Részvétel Veszprémben az MNKH 
„Külpiaci lehetőségek a közép-európai régióban” 
rendezvényen

Június
• június 1. – Magyar-Szlovén Autóipari Üzleti 

Kerekasztal beszélgetés szervezése és lebonyolítása 
Zalaegerszegen

Augusztus
• augusztus 29. – AGRA  – látogatás vállalkozókkal 

és részvétel az MNKH által szervezett  Magyar-
Szlovén üzleti fórumon

Szeptember
• szeptember 28. – Magyar-Szlovén üzleti konferen-

cia a Balatonnál – részvétel és társszervezés
• szeptember 15. – CELJE MOS – szakmai látogatás

Október
• október 25. – Részvétel a SEE MEET SLOVENIA 

rendezvényen Mariborban.
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BESZÁMOLÓ A MAGYAR-TÖRÖK TAGOZAT

2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A 2012-ben alakult, jelenleg 85 taggal működő 
MKIK Magyar-Török Tagozatának célja a Törökország 
iránt érdeklődő hazai cégek piacra jutásának elősegí-
tése. 

Kiemelt feladatnak tekintjük az üzleti lehetőségek 
bővítését, melynek érdekében üzletember-találkozó-
kat, tájékoztató fórumokat, üzleti delegációkat szerve-
zünk, és információkkal segítjük a hozzánk forduló 
cégeket. A tagozat tagvállalatai havonta elektronikus 
hírlevelünkből értesülhetnek az országot érintő aktuá-
lis gazdasági, politikai, társadalmi hírekről. Támogatjuk 
továbbá tagjainkat a törökországi vásárokon és kiállí-
tásokon való részvételben. 

A tagozat munkája során együtt működik Török-
ország országos és területi kamarai szervezeteivel, va-
lamint az ott  működő hazai kereskedelmi szervezetek-
kel, képviseletekkel. 

A tagozat idei programjainak megvalósulására je-
lentős hatással volt a törökországi biztonsági helyzet, 
amely miatt  kiutazást nem szerveztünk, valamint a 
törökországi miniszterelnöki út június 29-30-án, 
amely miatt  el kellett  halasztanunk 2018-ra a TOBB 
üzleti delegációjának eredetileg 2017. július 3-ra ter-
vezett  budapesti látogatását.

A TAGOZAT 2017. ÉVI PROGRAMJAI:

2017. március 1–3., Ankara
Az 5. Magyar-Török GVB ülés kamarai vonat-

kozásai
Ankarában rendeztéka Magyar-Török Gazdasági 

Ve gyes Bizott ság (GVB) 5. ülését, melyen Kovács 
József, a Magyar-Török Tagozat alelnöke képviselte a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát. A GVB jegyző-
könyvében kiemelésre került a tagozat szerepe a kétol-
dalú kereskedelmi kapcsolatok elősegítésében vala-
mint megemlített ék a Pécs-Baranya Megyében terve-
zett  beruházásokat, melyekhez török támogatást vár a 
magyar fél. 2017. március 2-án délután Kovács József 
megbeszélést folytatott  a Török Kamarák és Tőzsdék 
Szövetségének (TOBB) képviselőivel, Ali Emre 
Yurdakullal, a TOBB külkapcsolatokért felelős főtit-
kár-helyett esével, valamint Irem Ahi szakértővel. A fe-
lek átt ekintett ék az MKIK és a TOBB eddigi kapcsola-
tait és megvitatt ák az együtt működés további lehető-
ségeit, egyeztett ek többek között  egy 2017-re tervezett  
török kamarai delegáció budapesti látogatásáról.

2017. június 29–30., Ankara
Kamarai vezetők részvétele az Ankarába szerve-

zett  miniszterelnöki delegációban 
Orbán Viktor miniszterelnök, a miniszterelnök-he-

lyett es és hat miniszter kíséretében hivatalos látogatást 
tett  Törökországban. Dr. Parragh László, az MKIK el-
nöke a miniszterelnök hivatalos kíséretében, Rév 
András, az MKIK Magyar-Török Tagozatának elnöke 
és Kovács József, a Tagozat alelnöke, a BKIK Ke res-
kedelmi Tagozat III. Osztály elnökségi tagja az üzlet-
ember küldött ség tagjaként utazott  Török országba.  A 
miniszterelnököt 72 vállalatt ól 92 üzletember kísérte. 
Nevezett  kamarai vezetők részt vett ek az üzleti delegá-
ció programjában – a gazdasági fórumon a Rév és 
Társai Keres kedelmi Zrt. képviseletében Rév András 
együtt működési megállapodást ír alá a Yapı Merkezi 
vállalat képviselőjével. A kamarai vezetők látogatást 
tett ek a TOBB-nál, megbeszélést folytatt ak a MÜSIAD, 
a TIM, az ASO és a TBM vezetőivel.

2017. november 17., Budapest
Kerekasztal megbeszélés Törökországról Kiss 

Gábor, ankarai nagykövet részvételével, a Magyar – 
Török Tagozat közgyűlése

Az MKIK Magyar-Török Tagozata törökországi 
üzleti lehetőségekről szóló kerekasztal megbeszélést 
szervezett  21 fő részvételével 2017. november 17-én, 
Bu dapesten. Kiss Gábor Magyarország ankarai nagy-
követe Törökország gazdaságáról, a magyar-török ke-
reskedelmi kapcsolatok alakulásáról tartott  előadást, 
kiemelve az együtt működés szempontjából perspekti-
vikus ágazatokat: az élelmiszeripart, a mezőgazdasá-
got, az energetikát, a víz- és hulladékgazdálkodást, a 
környezetvédelmet, a járműgyártást, a közlekedést, a 
turizmust, valamint az egészségipart. A rendezvény 
keretében tartott ák a tagozat éves közgyűlését, mely-
nek során Rév András, a tagozat elnöke ismertett e a 
2018. évre tervezett  programokat. A tájékoztatót kö-
vetően a résztvevők egyéni megbeszélést folytathatt ak 
Kiss Gábor nagykövett el.

2017. december 11–15., Budapest
Az Ankarai Iparkamara üzleti delegációjának bu-

dapesti látogatása
Az Ankarai Iparkamara 15-20 fős üzleti delegáció-

val látogatot Budapestre 2017. december 11–15. kö-
zött . A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara az 
MKIK Magyar-Török Tagozatának bevonásával gaz-
dasági fórumot és üzletember-találkozót szervezett  a 
BKIK-ban 2017. december 11-én. Tényiné Stark 
Mária nemzetközi igazgató, Rév András, a Magyar-
Török Tagozat elnöke és Kovács József, a Tagozat alel-
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nöke az MKIK-ban fogadták 2017. december 12-én 
délelőtt  az Ankarai Iparkamara delegációját. A találko-
zón a magyar kamarai rendszert és a magyar gazdasá-
got mutatt ák be.

BESZÁMOLÓ A NYUGAT-BALKÁNI TAGOZAT
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A jelenleg 78 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. A tagozat aktuális programjairól, a 
térségbeli kiállításokról a tagozat honlapján nyújtunk 
tájékoztatást.

A TAGOZAT 2017. ÉVI PROGRAMJAI

2017. február 28. 
Budapest, Közlekedési infrastruktúra-fejlesztési 

tervek a Nyugat-Balkánon
A konzultációval egybekötött  fórumon elsőként 

Klein András, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
Nyugat-Balkán Főosztályának vezetője tartott  előadást 
a nyugat-balkáni országok politikai aktualitásairól, illet-
ve az üzleti lehetőségekről. Ezt követően Zúgó Liliána, 
az Európai Bizott ság magyarországi képviseletének 
szakértője a közlekedéspolitikai szabályozási keretekről, 
valamint a térséget érintő tenderkiírásokról tájékoztatt a 
a résztvevőket. Vásárhelyi Gábor, a Wizz Air vállalati 
kommunikációs menedzsere a cég szolgáltatásait mu-
tatt a be, és beszámolt arról, hogy a légitársaság április 
elejétől közvetlen járatokat indít Budapestről 5 nyugat-
balkáni desztinációba. Az előadásokat követően a 36 
résztvevő kétoldalú konzultációk keretében egyeztethe-
tett  az előadókkal.

2017. április 27.
Budapest, Magyar-bosnyák gazdasági fórum és 

üzletember-találkozó
A tagozat a Bosznia-Hercegovinai Föderáció Gaz-

dasági Kamarájával együtt működésben szervezte meg 
a fórummal egybekötött  üzletember-találkozót 50 fő 

részvételével. Galambos Att ila, a tagozat elnökének 
köszöntőjét követően Aleksandar Dragicevic, Bosznia 
– Hercegovina magyarországi nagykövete mondott  
beszédet, kiemelve, hogy a két ország jó politikai kap-
csolata, a földrajzi közelség, a Budapest és Szarajevó 
között i közvetlen légijárat, valamint az EXIM által 
nyújtott  hitelkeret kiváló alapot biztosít a gazdasági 
kapcsolatok továbbfejlesztéséhez. Mirsad Jasarspahic, 
a Bosznia-Hercegovinai Föderáció Gazdasági Kama-
rájának elnöke bemutatt a a kamara szervezetét, szol-
gáltatásait, majd a befektetési környezet előnyeit is-
mertett e. Bali Tamás, a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium Nyugat-Balkán Főosztályának vezető-
helyett ese a KKM-hez tartozó gazdaságfejlesztési in-
tézményrendszer bemutatását követően a két ország 
kereskedelmi együtt működéséről beszélt. A fórum 
után a magyar résztvevők 6 bosnyák cég és a kamara 
képviselőivel folytathatt ak üzleti tárgyalásokat.

2017. május 15-17.
Pristina – Durres, Üzleti delegáció Koszovóban 

és Albániában
A Tagozat Galambos Att ila elnök vezetésével 17 fős 

üzleti delegációt szervezett  Koszovóba, Pristinába, va-
lamint Albániába, Durresbe a Pallas Athéné Domus 
Innovationis Alapítvány támogatásával. A kiutazás 
célja volt az általános üzleti kapcsolatok fejlesztésén túl 
a két ország vállalkozói között i együtt működési lehe-
tőségek feltérképezése az innováció terén. A résztvevő 
cégek 2017. május 16-án, Pristinában a Koszovói Gaz-
dasági Kamara, május 17-én pedig a Durresi Keres-
kedelmi és Iparkamara által szervezett  üzleti fórumon 
vett ek részt. A programok keretében a delegáció tagjai 
a helyi üzleti lehetőségekről és az országok gazdasági 
környezetéről kaptak tájékoztatást, valamint üzleti 
tárgyalásokat folytatt ak a koszovói, illetve az albán cé-
gek képviselőivel. A Pristinában, illetve a Dur resben 
szervezett  üzleti vacsorák keretében Gergely Tamás 
külgazdasági att aséval, illetve Heizer Antal nagy-
követt el konzultálhatt ak a magyar cégek hasznos piaci 
tudnivalókról, gazdasági aktualitásokról. 

2017. november 21.
Budapest, Üzleti lehetőségek a szerbiai Kra gu-

jevacban, a Nyugat-balkáni Tagozat közgyűlése
A program Galambos Att ila tagozati elnök 2017. 

szeptemberi kragujevaci látogatásának eredménye-
ként valósult meg, melyen megbeszélést folytatott  
Radomir Nikolic polgármesterrel és Predrag Lucic 
kamarai főtitkárral. A Kragujevac üzleti lehetőségeit 
bemutató rendezvényen 26 fő vett  részt. A Kragujevaci 
Ön kor mányzat képviseletében Aleksandar Štajn, a 
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polgármester nemzetközi együtt működésért felelős 
munkatársa tartott  előadást a befektetési környezet-
ről, majd Predrag Lučić, a Kragujevaci Regionális 
Keres kedelmi Kamara főtitkára mutatt a be az üzleti 
lehetőségeket és a város külkereskedelmi kapcsolatait. 
A rendezvény keretében tartott ák a tagozat éves köz-
gyűlését, melynek során Galambos Att ila, a tagozat 
elnöke ismertett e a 2018. évre tervezett  programokat. 
A tájékoztatót követően a résztvevők egyéni megbe-
szélést folytathatt ak a Kragujevaci Ön kormányzat és a 
helyi kamara képviselőivel. A ta go zat, az Önkor-
mányzat és a Re gionális Kamara 2018-ban együtt mű-
ködési megállapodás aláírását tervezi, melynek fontos 
része egy úgynevezett  tagozati info pont létrehozása 
Kragu je vacban.

EGYÉB ESEMÉNYEK

2017. április 2-5. Koszovó, Pristina – Galambos 
Att ila, tagozati elnök részvétele a Magyar-Koszovói 
GVB ülésen az MKIK képviseletében.

2017. október 11., Budapest – Galambos Att ila 
találkozója Nikola Dimitrov macedón külügyminiszter-
rel és Behgjet Pacolli koszovói külügyminiszterrel.

2017. október 16-17., Szabadka – Galambos Att ila 
részvétele a Magyar-Szerb GVB ülésen, az MKIK képvi-
seletében.

2017. november 3-6., Koszovó, Pristina – 
Galambos Att ila találkozója Ramush Haradinaj ko-
szovói miniszterelnökkel, Bajram Hasani ipari és ke-
reskedelmi miniszterrel és a Koszóvói Külügy mi-
nisztérium EU és Európa Főosztályának vezetőjével, 
Shkendije G. Sherifi vel – 2018-ban várhatóan magas 
rangú delegáció látogat Magyarországra üzleti delegá-
cióval. A program szervezésében az MKIK segítségére 
is számítanak.

2017. november 16., Budapest – Tényiné Stark 
Mária, nemzetközi igazgató és Galambos Att ila részvé-
tele az NGM által szervezett  Magyar-Szerb KKV mun-
kacsoportülésen, megbeszélés a Szabadkai Kamara fő-
titkárával, Bagi Jánossal.

2017. december 10-12., Koszovó, Pristina – 
Galambos Att ila találkozója Kadri Veselivel, a koszovói 
Parlament elnökével, Valdrim Luka fejlesztési minisz-
terrel, Pal Lekaj infratsrukturális miniszterrel, Bedri 
Hamza pénzügyminiszterrel, Rejhan Vuniqi külügymi-
niszter-helyett essel, Mentor Shala a koszóvói közszolgá-
lati televízió elnökével, valamint Ramush Haradinaj 
miniszterelnökkel és Xafet Gerxhaliuval, a koszovói 
kamara elnökével.

Beszámoló a vegyeskamarák 
2017. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ A MAGYAR-SZERB 
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA  
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

AKTIVITÁSUNK

Az év során 26 rendezvényen vett ünk részt, mintegy 
610 résztvevőt biztosított unk ezekre. Ezen belül 11 
olyan rendezvényünk volt, amelynek saját-, ill. társszer-
vezői voltunk.

Újvidék, Szabadka, Bácskatopolya városok vásárain 
– hagyományosan – „Magyar Szakmai Napok” előadást 
tartott unk, B2B-t szerveztünk, valamint kiállítási és in-
formációs standot üzemeltett ünk. A rendezvényeken – 
komoly sajtóérdeklődés mellett  – összesen közel 240 
meghívott  vendég jelent meg.  Az Újvidéki Nemzetközi 
Vásárra a CSMKIK és a BMKIK külön busszal hozta el 
érdeklődő szakembereit. Ebben az évben Bács ka topo-
lyán a KKV-k komoly érdeklődése mellett  új helyszínen 
folytatódott  a nagyszabású vásár.

Munkánk jelentős részében foglalkoztunk KKV-k ha-
táron átnyúló érdeklődéseinek menedzselésével. A ma-
gyar érdeklődés folyamatosan nőtt , de részünkről ki-
emelten fontosnaktartjuk a Vajdaságból, a magyar piacok 
felé megjelenni kívánó vállalkozásokat is. 

KIEMELT INFORMÁCIÓK

Az év során több fontos minisztériumok és kormá-
nyok között i rendezvények voltak. Októberben kétna-
pos GVB találkozó volt Szabadkán, amelyen részt vet-
tünk, és több javaslatt al is segített ük annak munkáját.

Budapesten, Szerbia Nagykövetségén a gazdasági 
att asé felkérésére három olyan rendezvénynek is társ-
szervezői voltunk, ahol Szerbiából, Vajdaságból jelentek 
meg piacszerzés céljából önkormányzatok, vállalkozá-
sok, valamint párhuzamosan tagszervezeteink is be 
tudtak mutatkozni ezeken a fórumokon.

Több nagy értékű – tagjaink által kezdeményezett – 
üzleti projektnek elindítói és előszervezői voltunk, va-
gyunk. A következő időszakban a Vajdaságban tervezik 
ezeknek a megvalósítását, a beruházások tervezett  érté-
ke meghaladja az 5 millió eurót.

Folyamatos információs kapcsolatban állunk a 
MKIK és annak Nemzetközi Igazgatóságával, valamint 
alapítói kamaráinkkal: CSMKIK, BKIK, BKMKIK, 
BMKIK is.
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Az elmúlt évek során számos stratégiai megállapo-
dást kötött ünk hazai és szerbiai partnerekkel. Ezek kö-
zül szinte napi szinten működik a budapesti székhelyű 
Magyar-Szerb Üzleti Tanáccsal kötött  ilyen irányú meg-
állapodásunk, amely során több közös tárgyalást kezde-
ményeztünk az általuk, illetve általunk menedzselt vál-
lalkozások érdekében. Budapesten, Újvidéken, Bel grád-
ban egyaránt. Szintén jó a kapcsolatunk a Ma gyar 
Nemzeti Kereskedőház Zrt. Közép-Európai Háló za tá-
nak Szerbiával foglalkozó vezetőivel és munkatársaival.

EGYÉB KÉRDÉSEK

Ügyvezető elnökségünk és kamaránk munkáját szerző-
déses megállapodással könyvelőirodák, honlapunkat fo-
lyamatosan kezelő IT szakember, egyéni ügyvédek, vám-
szakértők valamint tagjaink és társszervezetek is segítik. 
Nagyobb rendezvények szervezése esetében külső erőfor-
rásokat is igénybe veszünk (szinkrontolmácsolás, catering 
szolgáltatás, standok létesítése stb.).

2017. évi rendezvényeinket saját erőből valósított uk 
meg –meglévő tartalékaink és a befi zetett  tagdíjak felhasz-
nálásával– törekedtünk arra, hogy anyagi helyzetünk sta-
bil maradjon. 

2017. évre az alapvető stratégiai elképzeléseink fenn-
tartása mellett  (KKV- határon átnyúló üzleti kapcsolatai-
nak menedzselése) a szervezet taglétszámának bővítését, 
a vállalkozói közvetlen kapcsolatok szélesítését, és válto-
zatlan stabil gazdálkodást terveztük.

Az elmúlt évek munkájának köszönhetően ismertsé-
günk és kapcsolati hálónk hazai és vajdasági tekintetben 
széleskörű és aktív: kamarák, önkormányzatok, gaz daság-
irányítási szervezetek, Nagykövetségek, Szakmai szerve-
zetek, civilszervezetek, vállalkozások egész sora stb. Ebből 
adódóan a KKV-k határon átnyúló üzleti, szakmai kérése-
ire, kérdéseire, problémáinak megoldására hatékonyan 
tudunk reagálni. A jövő feladatait optimizmussal várjuk és 
tekintünk előre, mint ahogyan eddig is tett ük.

     
BESZÁMOLÓ A MAGYAR-SZLOVÁK KERESKEDELMI 

ÉS IPARKAMARA 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2017. január 11.- Krakkó: az MSZKIK lengyelor-
szági programjának előkészítése Magyarország Krakkói 
Főkonzulátusával.

2017. január 12. – Varsó: bemutatkozás a Lengyel 
Kereskedelmi és Iparkamarában.

2017. január 13. – Varsó: bemutatkozás a Varsói 
Kereskedelmi és Iparkamarában.

2017. január 13. – Varsó: a VI. China Homelife 
Show előkészítése.

2017. január 14. – Krakkó: programegyeztetés az 
MNKH Krakkói Irodájával.

2017. január 28. – Komárom: részvétel a Szlová-
kiai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetségének alakuló 
ülésén.

2017. február 3. – Dunaszerdahely: MSZKIK 
Elnökségi Ülés.

2017. február 16. – Pozsony: konzultáció az OTP 
Bank Szlovákiával a KKV-k fi nanszírozásáról és az 
együtt működési lehetőségekről.

2017. február 17. – Pozsony: egyeztetés az Ame-
rikai – Szlovák Kereskedelmi és Iparkamarával együtt -
működési lehetőségekről. 

2017. február 21. – Pozsony: konzultáció Prof. 
Miklós Lászlóval, a zólyomi egyetem környezetvédelmi 
tanszékvezetőjével, miniszteri tanácsadóval pályázati 
lehetőségekről.

2017. március 1. – Pozsony: munkaebéd Vojtech 
Ferenc szlovák gazdasági minisztériumi államtitkárral .

2017. március 3. – Dunaszerdahely: MSZKIK 
Tag gyűlés.

2017. március 8. – Prága: bemutatkozó látogatás 
Pető Tibornál, Magyarország prágai nagyköveténél.

2017. március 9. – Prága: bemutatkozás a Prágai 
Kereskedelmi és Iparkamarában.

2017. március 24. – Pozsony: vásárlátogatás a 
CONECO építőipari vásáron. 

2017. március 28. – Nyitra: vásárlátogatás a Nyitrai 
Agrokomplex-en. 

2017. március 29. – Pozsony: részvétel Magyar-
ország legfontosabb üzleti partnereinek a pozsonyi 
Magyar Nagykövetségen adott  üzleti ebéden.

2017. április 12. – Prága: bemutatkozás a Skoda 
Praha-nál, konzultáció Peter Bodnar CEO-val 

2017. május 10–12. – Katowice: részvétel az 
Európai Gazdasági Konferencián, konzultáció Cséfalvai 
Zoltán OECD nagykövett el.

2017. május 31. – Kassa: konzultáció a II. félévi 
programokról Kassa megye alelnökével, Zachariás 
Istvánnal, Haraszti Att ila kassai főkonzullal, s a Kassai 
Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel.

2017. június 7. – Pozsony: részvétel a Pozsonyi 
Magyar Kulturális Hét gálaestjén. 

2017. június 8. – Pozsony: előadás a V4 országok 
gaz dasági konferenciáján a pozsonyi Magyar Nagy-
követségen. 

2017. június 8. – Pozsony: részvétel a Magyar-
Szlovák Üzleti Fórumon, a pozsonyi Magyar Nagy-
követségen.
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2017. szeptember 8-9. – Besztercebánya: részvé-
tel a Radványi Vásáron 

2017. szeptember 21. – Budapest: MSZKIK – 
MKIK közös rendezvénye: „Üzleti környezet Szlo vá-
kiában” üzletember-találkozó.

2017. október 29. – Kassa: Magyar-Szlovák Gaz-
dasági Együtt működési Kérdések Vegyes Bizott sága 
ülésének, valamint a Magyar-Szlovák Üzleti Fórum és 
Konferencia előkészítése a KKM-mel, Magyarország 
pozsonyi nagykövetével, kassai főkonzuljával és az 
MNKH-val közösen.

2017. október 30.: Részvétel a Magyar-Szlovák 
Gazdasági Együtt működési Kérdések Vegyes Bizott sága 
ülésén, s a SARIO (Szlovák Befektetési és Keres ke de-
lemfejlesztési Ügynökség) VIP vendégeként a Magyar-
Szlovák Üzleti Fórumon és Konferencián.

2017. november 23. – Dunaszerdahely: a KKV-k 
szlovákiai támogatási lehetőségeiről szóló konferencia 
lebonyolítása az MSZKIK, az OTP Bank Szlovákia, s 
Magyarország Pozsonyi Nagykövetségével.

AZ MSZKIK TESTÜLETI ÜLÉSEI 2017-BEN

2017. február 3. – elnökségi ülés, Dunaszerdahely
Az elnökségi ülésen összefoglalták az MSZKIK 

2016-os évi tevékenységét, bemutatt ák a 2017-es évre 
vonatkozó költségvetés tervezet és a 2016-os évre vo-
natkozó pénzügyi kimutatásokat. Egyebek mellett  tájé-
koztatt ák a résztvevőket a taglista összetételéről, javasla-
tot tett ek a 2017-es évre vonatkozó tagdíj összegének 
meghatározásáról. További napirendi pontok között  
szerepelt a 2017-es évre vonatkozó tervek meghatározá-
sa, mely javaslatot elfogadtak, illetve a taggyűlés előké-
szítése, mely programot jóváhagytak.

2017. március 3. – Taggyűlés, Dunaszerdahely
A taggyűlés nyilvános része: 
Az MSZKIK elnökének nyitóbeszédét követően is-

mertett ék az Interreg V-A Szlovák Köztársaság – Ma-
gyarország 2014–2020 programot. Ezt követően be-
mutatt ák a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szere-
pét a vállalkozásfejlesztésben, valamint szó esett  a vál-
lalkozói tevékenységek támogatásáról az OTP Bank ál-
tal, valamint az európai uniós támogatások jelenéről és 
jövőjéről. A gyűlésen a „Business Friendly Slovakia – 
A  beruházások, a kereskedelem és az üzlet helye – 
SARIO” témában is tartott ak előadást.

A taggyűlés zártkörű része: 
A taggyűlés megnyitását követően megválasztott ák a 

taggyűlés szerveit, valamint elfogadták a napirendterve-
zetet. Jóváhagyták az MSZKIK 2016-os évi tevékenysé-
get összegző jelentését, a 2017-es tevékenységtervezet, 

a 2017-es évi tagsági díj összegét, az MSZKIK 2016-os 
pénzügyi kimutatását, valamint a 2017-es év költségve-
tését is.

BESZÁMOLÓ A MAGYAR-UKRÁN 
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA  
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A 2017. év a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Ipar-
kamara szempontjából az újjáépítés megkezdésének éve 
volt. A tagság szempontjából jelentős változások nem 
történtek, a kilépések-belépések száma nagyjából egy-
forma volt, így a taglétszám nem változott . 

Ezzel párhuzamosan a MUKIK expanzióba kezdett , 
amelynek két fontos mérföldköve volt az áprilisban 
megrendezett  kijevi, illetve a májusban megtartott  
odesszai konferencia, amelynek apropóján mindkét vá-
rosban sikerült elérni azt, hogy irodát nyitott unk és ez-
által közelebb kerüljünk a piachoz és további informá-
cióforrásokra tegyünk szert, amellyel a magyar vállalko-
zások piacra jutását és a külföldi működő tőke bevoná-
sát tudjuk elősegíteni. 

Rendezvényeket tartott unk és szerveztünk bel- és 
külföldön (2 kiállítás és üzletember-találkozó –Ung-
vár, Tiszapéterfalva, élelmiszeripari- és agrárfórum 
Kisvárdán, Magyar kiállítás és gasztrofesztivál Odesszá-
ban (PaprikaFest – Odesszai Magyar Napok). Októ-
berben üzleti fórumot tartott unk Ungváron a Minisz-
terelnökség és a Széchenyi Tőkealap részvételével. 
A rendezvények mintegy 200 magyar és kb. 300 ukrán 
vállalkozást mozgatt ak meg, összesen mintegy 800 fővel. 
Ebben nincs benne a látogatói létszám, amely az egyes 
rendezvényeken a több ezer főt is elérte (Odesszában pl. 
3 nap alatt  mintegy 20 000 látogató tett e tiszteletét a 
magyar termelők standjainál). Az odesszai rendezvény-
ről nagyon pozitívan nyilatkozott  dr. Keskeny Ernő 
Magyarország kijevi nagykövete, illetve a magyar és uk-
rán elektronikus és írott  sajtó.

Decemberben részt vett ünk a Magyar-Belorusz Gaz-
dasági Együtt működési Vegyesbizott ság ülésén Buda-
pesten, ahol megállapodás született  a jövő évi környe-
zetipari konferencián történő részvételről.

Az év során a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Ipar-
kamara együtt működési megállapodást írt alá Krivij 
Rih városával, ahol közreműködtünk egy kizárólag 
magyar know-how-t felhasználó hulladékfeldolgozó 
projekt kialakításában, amelynek fi nanszírozási szerző-
dése is aláírták.

A rendezvényeken sok alapító tagunk vett  részt, az 
üzletember-találkozókról és az egyéb időközi esemé-
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nyekről, ukrán gazdasági hírekről minden alapítót és 
egyéb érdekelt vállalkozást hírlevélben értesí tett ünk.

A tevékenység jellege mellett  átalakítás alatt  áll a 
MUKIK honlapja is, amely már megváltozott  struktúrával 
áll a látogatók rendelkezésére.

Az ukrajnai magyar külképviseletekkel Kijevben, 
Ungváron és Beregszászban továbbra is kiváló a kapcsolat, 
amit a személyi változások sem befolyásoltak. Ezért külön 
köszönet illeti meg Dr. Keskeny Ernő nagykövetet, 
Buhajla József főkonzult, dr. Trieb Gergely konzult, 
Kádár András és Witt ek András tanácsosokat. Ugyanez 
mondható el Ukrajna magyarországi diplomáciai testüle-
teiről is, az ukrán diplomaták (Ljubov Nepop nagykövet 
asszony, Alekszandrov Szergej tanácsos, Arkagyij 
Hupalo konzul) rendszeresen részt vesznek magyarorszá-
gi programjainkon, kiváló együtt működést tett ek lehetővé. 

A kamara főállású ügyintéző szervezete továbbra is egy 
főből áll, munkánkat azonban az idei évtől tanácsadóként 
Pelyvás Dániel segíti. 

A MUKIK májusban tartott a évi rendes közgyűlését, 
amelyen a résztvevők elfogadták a MUKIK beszámolóját, 
jóváhagyták a 2017. évi munkatervet, költségvetést és 
egyéb kérdéseket vitatt ak meg. Az elnökség ülésén jóvá-
hagyta az előző évi beszámolót, a mérleget és az ered-
ménykimutatást, döntött  az új tagok felvételéről és gyako-
rolta a hatáskörébe tartozó egyéb jogosultságokat. A köz-
gyűlés Czapovics Árpád lemondása miatt  új alelnököt vá-
lasztott  Kiss Viktor személyében.

A 2017. évi gazdálkodás az korábbiaknál is szűkre sza-
bott abb és ennek megfelelően szigorúbb volt. A jövő év-
ben előreláthatólag valamelyest ismét emelkedhet a szol-
gáltatási bevétel és a tagdíjak összege, illetve pályázati lehe-
tőségekre is számítunk.

Továbbá a MUKIK honlapja (www. huacci.com) is 
meg újult, illetve novemberben új irodát is kialakított unk a 
BKIK Krisztina körúti irodaépületében.

Beszámoló a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara Ellenőrző Bizottságának 

2017. évi tevékenységéről

Az Ellenőrző Bizott ság a Gazdasági Kamarákról szó-
ló törvényből fakadó kötelezett ségeinek eleget téve fo-
lyamatosan fi gyelemmel kísérte a Magyar Keres kedelmi 
és Iparkamara 2017. évi gazdálkodását.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a kamara az 
elmúlt évben szabályszerű gazdálkodást folytatott , mely 
megfelelt a kamara Alapszabályának és más önkor-
mányzati szabályzatnak.

A bizott sági üléseket az Ügyrendnek megfelelően 
tartott ák, 2017. évben összesen 6 alkalommal.

A bizott ság véleményezte az Elnökségi és a Kül dött -
gyűlési anyagokat, elsősorban a gazdálkodással összefüg-
gő előterjesztéseket, folyamatosan kapcsolatot tartott  az 
MKIK elnökével, főtitkárával és gazdasági vezetőjével.

A bizott ság véleményezte az MKIK 2017. évi költ-
ségvetését, egyszerűsített  éves beszámolóját, valamint 
átt ekintett e a célszerűségi vizsgálat eredményét is tartal-
mazó könyvvizsgálói jelentést.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2017. évi 
költségvetését a tervezett hez képest kedvezőbb ered-
ménnyel teljesített e. 

Az MKIK eredményes pénzgazdálkodása következ-
tében a kamara működésének pénzügyi feltételei 2017. 
évben is biztosított ak voltak; vagyoni, pénzügyi helyze-
te kiegyensúlyozott . 

Az Ellenőrző Bizott ság a könyvvizsgáló megállapítá-
sai alapján elfogadja az MKIK 2017. évi egyszerűsített  
éves beszámolóját – amelyben a mérleg eszközök és 
források egyező főösszege 13.728.404 Ft, az összes be-
vétel 7.472.144 Ft, az összes ráfordítás 7.394.008 Ft, a 
tárgyévi eredmény pedig 78.136 Ft. Az MKIK 2017. évi 
egyszerűsített  éves beszámolójával együtt  az MKIK 
2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló pénz-
ügyi beszámoló elfogadását javasolja a küldött gyűlés-
nek. (A könyvvizsgáló nemzetközi standard szerinti mi-
nősítés nélküli jelentése a mérleghez csatolásra került.)

Ebben az évben is napirenden volt az MKIK társasá-
gainak tulajdonosi szempontú vizsgálata. A társaságok 
2016. évi beszámolói, valamint a 2017. 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 2018. évi előzetes költségvetését, így 
a küldött gyűlésig ez alapján gazdálkodhatott  a kamara.

Az Ellenőrző Bizott sághoz 2017. évben bejelentés 
nem érkezett .

Beszámoló 
az MKIK Etikai Bizottságának 

2017. 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 2017. évi első ülését április 20-21-én, 

Kecskeméten tartott a, a Bács-Kiskun Megyei Keres ke-
delmi és Iparkamara Etikai Bizott sága meghívására.
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A Bizott ság élve a vendéglátó Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara által biztosított  lehetőség-
gel, a napirendi pontok előtt i eseményként vezetett  gyár-
látogatáson vett  részt a kecskeméti Mercedes-Benz Ma-
nu facturing Hungary Kft -nél.

Hargitai Zoltán elnök ismertett e Dr. Bodzási Balázs 
igazságügyi és magánjogi jogalkotásért felelős helyett es 
államtitkárnak, a Bizott ság korábbi elnökének, Dr. Krech 
Vilmosnak válaszul címzett  XX-GKFO/1128/2016. ik-
tatószámú levelét.

Mely szerint: a vállalkozásokra teljes körű kötelezett ség-
ként előírt, átfogó kamarai nyilvántartás intézménye megfe-
lelő jogi megalapozást nyújt-e ahhoz, hogy az MKIK által 
elfogadott  etikai szabályzatok személyi hatálya a nyilván-
tartási kötelezett ség hatálya alá tartozó, az adott  szakma 
területén működő valamennyi vállalkozásra kiterjesztésre 
kerüljön, vagy sem?

A kamarai törvény jelenlegi szabályozása csak általá-
nos etikai szabályok minden gazdálkodó szervezetre 
való meghatározását teszi lehetővé. Ezért a megkeresés-
ben foglalt kérdésre az a válasz adható, hogy kifejezett  
törvényi rendelkezés hiányában jelenleg a kereskedelmi 
és iparkamara nem jogosult egyes szakmák számára 
külön etikai szabályzatok kialakítására, még a kamarai 
törvény szerinti, tulajdonképpen szankció nélküli for-
mában sem.

Ez ugyanakkor nem zárja el az utat att ól, hogy a kama-
ra egyes szakmák tekintetében ajánlásokat, iránymutatá-
sokat adjon ki, melyek annak ellenére, hogy nem rendel-
keznek kötelező erővel, mégis világos utat mutathatnak a 
követendő magatartás tekintetében.

Az, hogy a kamarai törvény rendszerében a nem ka-
marai tagok számára az általános etikai szabályzat tulaj-
donképpen nem kötelező, nem jelenti azt, hogy a sza-
bályzat ne volna mérvadó a nem tag gazdálkodó szerve-
zet számára és ne adna kellő iránymutatást a helyes piaci 
magatartást illetően. Vagyis a minden gazdálkodó szer-
vezetre kiterjedő etikai szabályzatnak akkor is lehet funk-
ciója, ha annak be nem tartása esetére a nem tagokkal 
szemben a kamara hátrányos jogkövetkezményt nem al-

kalmazhat. Mindezeknek megfelelően a Bizott ság elren-
delte a szabályzatmódosítás előkészítését. 

Dr. Farkas Éva megtartott a az etikai bizott ságok szer-
vezetéről és működéséről szóló prezentációját. Ezután a 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizott -
ságának és a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi 
Keres kedelmi és Iparkamara Etikai Bizott  ságának elnö-
kei tájékoztatt ák a bizott ságot a két megye területén mű-
ködő Korrekt Partner program működéséről és vállalták, 
hogy a bizott ság őszi ülésén erről a programról prezentá-
ciót készítenek.

2.
A bizott ság a 2017. évi második ülését november 28-

án tartott a Budapesten, az MKIK székhelyén.
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Etikai 

Bizott ságának elnöke és a Pest Megyei és Érd Megyei 
Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizott -
ságának elnöke a Korrekt Partner programról szóló pre-
zentációjukban kiemelték, hogy szeretnék, ha ez a prog-
ram nemcsak Heves megyében, és még abban az egy-két 
megyében működne, ahol ilyen rendszer jelenleg is 
megtalálható, hanem üdvözölnék azt, ha ebből országos 
szintű, egységes programot lehetne megvalósítani.

A bizott ság megtárgyalta és támogatt a a fenti igazság-
ügyi minisztériumi levélben foglaltak és az időközben 
bekövetkezett  jogszabály-módosítások tartalmának etikai 
szabályzati átvezetésére irányuló előterjesztést, amelyet a 
2018. január 30-i küldött gyűlés egyhangúlag elfogadott .

Beszámoló a Választottbíróság 
2017. évi tevékenységéről

1. ÜGYFORGALOM

2017-ben a megelőző évek tendenciáinak megfelelő-
en csökkent a beérkezett  választott bírósági ügyek szá-
ma, 98 ügyet nyújtott ak be a Választott bíróságra, az 
ügyek pertárgyértékeinek összege 15 milliárd Ft-hoz 
közelít. 

  
 2013 2014 2015 2016 2017

Beérkezett ügyek száma  177 140 145 128 98

Befejezett ügyek száma 216 161 140 150 116

Eljárások átlagos hossza 11 hónap 13 hónap 11 hónap 10 hónap 10 hónap

Letétbe helyezett díjak 867 M Ft 1005 M Ft 801 M Ft 798 M Ft 621 M Ft

Díjbevétel (illetékkel) 915 M Ft 500 M F 587 M Ft 423 M Ft 391 M Ft
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Ahogy az elmúlt öt év adataiból is látható, a válasz-
tott bírósági díjbevételek szórása szélsőségesen nagy, a 
bevétel összege véletlenszerűen alakul, nehezen tervez-
hető. A 2017. év tekintetében két tényező emelhető ki, 
egyrészt az ügyek alacsony száma és az alacsony per-
tárgyérték, másrészt pozitív elemként a nemzetközi 
ügyek viszonylag magas aránya. 

Az elmúlt években az ügyérkezés terén tapasztalha-
tó visszaesés egyik okaként a jogszabályváltozások 
miatt i bizonytalanság emelhető ki. A nemzeti vagyon-
ról szóló törvényben megfogalmazott  választott bírósági 
korlátozás, majd annak eltörlése, a fogyasztói szerző-
désekből a választott bírósági kikötés lehetőségének 

kizárása, a mezőgazdasági jellegű ügyek korlátozása 
érezhetően elbizonytalanított ák a vállalkozásokat ab-
ban a szándékukban, hogy a választott bíráskodást vá-
lasszák jogvitáik rendezésére. 2017-ben további bi-
zonytalanságot hozott  a májusban elfogadott  új válasz-
tott bírósági törvény, és annak további módosításai. 
A szervezeti átalakítások, a választott bíróságok össze-
vonása miatt  a jövőben sem várható számott evő ügy-
számemelkedés.

2017-ben nagy számban érkeztek alacsony pertárgy-
értékű ügyek. Az eljárások kétharmadában a perérték 
nem éri el a tízmillió forintot, három ügy esetében ha-
ladja meg az egymilliárd forintot.

Az ügyek szektorális megoszlásából megállapítható, 
hogy a perek legnagyobb hányada adásvételi/ szállítási 
szerződésekből, és vállalkozási szerződésekből keletke-
zett . Jellemzően magas a bérleti szerződésekből és a 
megbízási szerződésekből fakadó ügyek száma. Ezek az 

ügyek többnyire üzlet- és irodahelyiségek bérbeadásá-
val, illetve ingatlanforgalmazással, pályázatírással kap-
csolatosak. Az előző évekhez hasonlóan 2017-ben is 
magas volt a társasági határozatok hatályon kívül helye-
zésével kapcsolatos ügyek száma.
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2017-ben is magasabb volt a nemzetközi ügyek ará-
nya a korábbi években megszokott  10%-os hányadnál. 
A nemzetközi ügyekben a következő országokból szár-
mazó peres felek szerepeltek: Ausztria, Csehország, 
Dánia, Hollandia, Lengyelország, Man-szigetek, Olasz-
ország, Oroszország, Románia, Szerbia. A nemzetközi 
ügyek közül 9 folyt angol nyelven.

A hazai felek között i ügyekben az elmúlt évkehez 
hasonlítva szembetűnően magas volt azoknak az ügyek-
nek az aránya, ahol vagy az egyik, vagy mindkét fél 
székhelye/lakóhelye vidéken van, a budapesti felek kö-
zött i ügyek aránya volt a korábbi évekhez képest na-
gyon alacsony, csak minden ötödik ügyben volt mind-
két peres fél budapesti székhelyű/ lakóhelyű.

2017-ben 116 ügy zárult le. A lezárt ügyek aránya 
átrendeződött , jóval kevesebb ügy zárult le ítélett el, 
mint az előző években. (2017 – 57%, 2016 – 69%, 
2015 – 62%), és a tavalyi évi 18%-ról 28%-ra emelke-
dett  a keresetvisszavonással, illetve megszüntető vég-

zéssel befejezett  ügyek aránya, illetve nőtt  azoknak az 
ügyeknek az aránya is, ahol a felperes nem előlegezte 
meg a választott bírósági díjat. 2017-ben 14 ügyben járt 
el egyesbíró és 80 ügyben volt eljáró tanács. 4 gyorsí-
tott  eljárás zárult le.

A választott bírósági eljárások előnye a gyorsaság. 
Az ügyek átlagos hossza 2017-ben 10 hónapot tett  

ki, csak az ügyek egynegyede tartott  egy évnél to-
vább.
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2. ÚJ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI TÖRVÉNY  

A 2017. évet az új választott bíróság törvény, és annak 
bevezetése határozta meg. Már tavasszal megindult az 
egyeztetés a törvénytervezetről, és ez különösen ko-
moly nehézségeket okozott , mert a törvény elő készítés 
azonos időszakban történt a választott bíróság elnöké-
nek, elnökségének és a választott bírói névjegyzékeknek 
megválasztásával.

Ebben az évben járt le mind a Választott bíróság elnö-
kének, elnökségének, mind a választott bírói névjegy-
zéknek a mandátuma. Az összbírói értekezlet 2017. áp-
rilis 20-án összeült, és a választási eljárás szerint javasla-
tot tett  a vezetőkre és a listára a teljes mandátumidő-
szakra vonatkozóan. Ekkor még csak a törvénytervezet 
közigazgatási egyeztetése zajlott . A küldött gyűlést má-
jus 30-án tartott ák, és aznap – bár a küldött gyűlésen 
történt szavazást követően – fogadta el az Országgyűlés 
az új választott bírósági törvényt. Ezért a küldött gyűlés 
már fi gyelembe vett e az új törvény rendelkezéseit, és a 
Választott bíróság elnökét és a választott bírói listákat 
csak december 31-ig szóló időtartamra választott a meg. 

A törvény elsősorban a Választott bíróság szerveze-
tére vonatkozóan hozott  változásokat. 2017. december 
31-én jogutód nélkül megszűnt két választott bíróság: a 
Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választott bíróság és az 
Energetikai Állandó Választott bíróság. Azokat a peres 
ügyeket, amelyekben a megszűnő választott bíróságok 
szerepeltek a választott bírósági kikötésekben, 2018. ja-
nuár 1-től az MKIK választott bíróságához kell benyúj-
tani, ez a válasz tott bíróság lett  illetékes az ügyek elbírá-
lására. A törvény rendelkezése alapján a megszűnt 

válasz tott  bíróságok átadták az MKIK válasz tott  bíró-
ságnak a 2017. december 31-én még folyamatban lévő 
ügyeiket (ez összesen 11 pénz- és tőkepiaci  ügyet je-
lent) és az ahhoz tartozó pénzletétet. Október 1-jén az 
Előkészítő Bizott ság elkezdte az átszervezési munkát. 
Feladatuk, hogy előkészítsék a 2018. január 1-től felálló 
elnökség rövid, egyhónapos időtartamra szabott  sza-
bályzatalkotási, illetve listaállítási munkáját. Az Elő-
készítő Bizott ságba is ugyanazok a szervezetek delegál-
ták a tagokat, mint amelyek az elnökségbe is. Az elnö-
köt és két elnökségi tagot az MKIK, egy-egy elnökségi 
tagot pedig a Magyar Bankszövetség, a Buda pesti Ér-
ték tőzsde Zrt., Magyar Energetikai- és Köz mű sza bá-
lyozási Hivatal és a Magyar Ügyvéd Kamara jelöl. Az új 
elnökség valamennyi tagjára nem érkezett  jelölés, a 
pénz és tőkepiaci szektor a kezdeteket leszámítva nem 
vett  részt az előkészítő munkában, és nem jelölt a tör-
vény által meghatározott  kritériumoknak megfelelő el-
nökségi tagokat sem.

Az MKIK Választott bíróság mellett  állandó válasz-
tott bíróságként 2018. január 1-től csak az agrárkamara 
mellett  működő állandó választott bíróság és a Sport 
Állandó Választott bíróság működhet. Ugyan akkor az új 
választott bírósági törvény elfogadását megelőzően, az 
MKIK határozott  tiltakozása ellenére a Parlament elfo-
gadta a Magyar Agrár-, Élelmi szer gaz dasági és Vi dék -
fejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 
módosítását, amely szerint „az agrárkamara tagjai kö-
zött i agrárgazdasági tevékenységgel összefüggő szerződés-
ben választott  bíró ságként csak az agrárkamara mellett  
működő választott bíróság köthető ki. Az ezzel ellentétes 
válasz tott  bírósági kikötés semmis”. Ez azt jelenti, hogy 
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2017. május 18-tól csak az agrárkamarai válasz tott -
bíróságot lehet mezőgazdasági ügyekben kikötni. Ez a 
rendelkezés tovább szűkíti a válasz tott  bíróságunk ügy-
körét, hiszen jelentős számban voltak agrárgazdasági 
ügyek az ügyforgalmunkban, 2017-ben az ügyek egyne-
gyede volt agrárgazdasági tevékenységgel összefüggő.

3. VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI KONFERENCIA 

Az új törvényről, a szervezeti és működési átalaku-
lásról a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a 2017. 
október 10-én tartott  konferencián tájékoztatt a az ér-
deklődőket. 

A konferenciát Dr. Parragh László elnök úr nyitott a 
meg, illetve az újonnan felálló szervezetbe képviselőt 
küldő szervezetek: a Magyar Kereskedelmi és Ipar ka-
ma ra részéről Dr. Burai-Kovács János és Dr. Sárközy 
Tamás, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal részéről Dr. Grábner Péter, a Budapesti Érték-
tőzsde Zrt. és a Magyar Bankszövetség részéről Dr. Ko-
vács Erika, valaminta Magyar Ügyvédi Kamara részéről 
Dr. Bánáti János, akik  lehetőséget kaptak arra, hogy 
saját szemszögükből bemutassák az elképzeléseiket, el-
várásaikat az új intézménnyel szemben. 

2017. december 12-én egy sajtótájékoztató kereté-
ben tájékoztatt a Dr. Parragh László elnök úr a nyilvá-
nosságot az átalakult Választott bíróság felépítéséről és 
az új választott bírósági elnök személyéről. Elmondta, 
hogy erősítheti a gazdaság versenyképességét a megúju-
ló választott bíróság, mivel a felek bizalmából az állami 
bíráskodásnál gyorsabban és hatékonyabban rendezheti 
a vállalkozások vitás ügyeit. Dr. Kecsmár Krisztián, az 
Igazságügyi Minisztérium európai uniós és nemzetközi 
együtt működésért felelős államtitkára elmondta, hogy 
az Igazságügyi Minisztérium a nagy eljárásjogi kódexek 
újrakodifi kálását követően a választott bíráskodás keret-
rendszerének reformját is megvalósított a. Az új törvény 
az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizott ságának 
(UNCITRA L) 2006-ban módosult modelltörvényéhez 
igazodik és a régi választott bírósági rendszer számos 
hiányosságát is pótolja.

Beszámoló a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara Jogi Szekciójának 

2017. évi tevékenységéről

Ismét lezártunk egy szekcióévet, és munkánk 
eredményének fokmérője lesz, hogy a 2018-ban ránk 
leselkedő kihívásoknak milyen felkészültségi szinten 
tudunk eleget tenni. Év közben volt mire készülnünk: 

az anyagi jogi kódexek nagy reformja után küszöbön 
áll az új polgári perrendtartás hatálybalépése, és vele 
együtt  több más jelentős eljárási jogszabály alkalma-
zásba vétele: Ket. helyett  Ákr., önálló Kpr., új nemzet-
közi magánjog, választott bírósági törvény, szélesedő 
hatósági elektronikus ügyintézés, tavasszal új adatvé-
delmi (GDPR) szabályozás, új ügyvédi törvény 
(melynek köszönhetően új kollegákat is üdvözölhe-
tünk hivatásrendünk soraiban), hogy csak a fontosab-
bakat említsük a ránk zúduló újdonságokból. 

Megannyi bizonyítéka annak, hogy szekciónk által 
kitűzött  alapcél – a munkánk során jelentkező meg-
annyi kérdés együtt es felvetése, megvitatása és megol-
dása – ma talán időszerűbb, mint valaha. E cél idei 
megvalósulása most a 2017. évben megtartott  rendez-
vényeink egyszerű átt ekintéséből is könnyen felidéz-
hető. 

Az évet a felszámolási eljárás aktualitásaival kezd-
tük, fi gyelmünket természetesen nagyrészt az elektro-
nikus ügyintézés kérdéseire fókuszálva.

A civilisztika nagy jogterületeit átfogó, újdonság-
nak számító és állandó megújulásban lévő kódexeink 
alkalmazási gyakorlatát ezt követően is folyamatosan 
fi gyelemmel kísértük, egymást követt ék a polgári jogi, 
polgári eljárásjogi, közigazgatási perjogi, cégjogi, 
egyesületi és alapítványi, fogyasztóvédelmi témakö-
rök, a gyakorlati kérdések mélyébe kalauzoló avatott  
előadóink segítségével. 

Törő András kollegánk idén is lebilincselt bennün-
ket, ezútt al az ügyvédi törvény kapcsán különösen ak-
tuális, az ügyvéd-ügyfél viszony kérdéseit feszegető, 
briliáns előadásával. Király Miklós professzor úr a 
nem zetközi magánjog új kódexe alapján világított a 
meg számunkra a felek autonómiájának kérdéseit a 
nemzetközi jogviszonyok területén. Nem kevésbé volt 
aktuális és élvezetes az ügyvédi és oktatói területen 
egyaránt méltán elismert Boóc Ádám széles körű 
választott bírósági kitekintése egy olyan központi jelen-
tőségű és múlhatatlan érdekességű intézmény kap-
csán, mint a választott  bírósági ítéletek érvényteleníté-
se. Kiemelkedő élményt nyújtott  Wallacher Lajos per-
rendtartási és Fuglinszky Ádám kártérítési felelősségi 
tárgyú előadása is. 

Büszkén és elégedett en nyugtázhatjuk, hogy előadó-
ink közül idén sem hiányoztak hagyományos kapcsolat-
rendszerünk olyan oszlopos tagjai, mint Sárközy Tamás 
professzor úr, dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet kúriai bíró 
asszony és Gadó Gábor ügyvéd kollegánk. 

Az év mérlege, rendezvényeink katalógusa és látoga-
tott sága, konzultációink intenzitása azt mutatja, hogy 
szekciónk az idén is méltó maradt kivívott  rangjához és 
elismertségéhez.
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2017. ÉVI RENDEZVÉNYEK

Január 26.: A felszámolási eljárás aktuáliskérdései, 
kiemelt fi gyelemmel az elektronikus ügyintézésre

(Dr. Orosz Gabriella, a Fővárosi Törvényszék Gaz da-
sági Kollégiumának vezetője)

Február 23.: Elhatárolás kérdések a kártérítési fele-
lősség körében

(Prof. Dr. habil. Nochta Tibor, tanszékvezető egyetemi 
tanár, PTE ÁJK, Polgári Jogi Tanszék) 

Március 23.: Szakértő alkalmazása az új polgári 
perrendtartás szerint

(Dr. Parlagi Mátyás, a Fővárosi Törvényszék Polgári 
Kollégiumának vezető-helyett ese)

Április 27.: Cégjogi aktualitások
(Dr. Szakál Róbert, ügyvéd) 
Május 11.: Az egyesületek és alapítványok jogi sza-

bályozásáról a Ptk. módosítása után
(Dr. Sárközy Tamás, egyetemi tanár) 
Június 15.: Fogyasztóvédelmi kérdések a Luxem-

burgi Bíróság előtt 
(Dr. Gadó Gábor, ügyvéd)
Szeptember 21.: A közigazgatási bíráskodás szabá-

lyainak lényeges változása a 2018 januártól hatályos 
önálló közigazgatási perrendtartás alapján

(Dr. Mudráné Dr. Láng Erzsébet, a Kúria bírája)
Október 19.: Új Pp. – a szabályozás rejtett  csapdái
(Dr. Wallacher Lajos, ügyvéd, Erős Ügyvédi iroda, c. 

egyetemi docens, PTE ÁJK)
November 2.: Kockázatok és mellékhatások az új 

Ptk. kártérítési felelősségi szabályai kapcsán
(Dr. Fuglinszky Ádám, PhD., egyetemi docens (ELTE ÁJK) 
November 16.: Új kihívások az ügyvéd és az ügyfél 

kapcsolatában
(Dr. Törő András ügyvéd) 
November 30.: A felek autonómiája az új nemzet-

közi magánjogi törvényben
(Dr. Király Miklós, PhD, tanszékvezető egyetemi tanár, 

ELTE, ÁJK)
December 14.: A választott bírósági ítéletek érvényte-

lenítésének lehetőségei egyes külföldi jogrendszerekben
(Dr. Boóc Ádám, PhD. ügyvéd, tanszékvezető egyetemi 

docens, Károli Gáspár Református Egyetem)

Beszámoló a békéltető testületek 
2017. évi tevékenységéről

A békéltető testületek főtevékenysége a fogyasztóvé-
delmi törvényben foglaltaknak megfelelően, a fogyasz-
tók által benyújtott  kérelmek alapján a fogyasztói jogvi-

ták peren kívüli elintézése, a felek között i egyezség lét-
rehozásának céljával.

A békéltető testületek 2017. évi támogatási összege 
az előző évvel azonos, 330.000.000 Ft volt.

AZ ELJÁRÁSOK EREDMÉNYEI A SZÁMOK TÜKRÉBEN

2017-ben 13410 ügyet zártak le a békéltető testüle-
tek – megállapítható, hogy egy év alatt  517-tel növeke-
dett  az ügyek száma, ami 4 százalékos növekedésnek 
felel meg. 2017-ben Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, 
Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, Heves, Hajdú-Bihar, So-
mogy, Tolna, Vas és a Zala megyei testületeknél csök-
kent az ügyszám az előző évhez képest. 

A legnagyobb arányú növekedés a budapesti testü-
letnél fi gyelhető meg. A legtöbb ügyet lebonyolító bu-
dapesti testületnél tapasztalható még jelentős növeke-
dés, ahol egy év alatt  5100-ról 5930-ra emelkedett  az 
ügyek száma: itt  16 százalékkal több ügyet intéztek, 
mint 2016-ban. Az ügyek számának legmagasabb növe-
kedését arányában a Komárom-Esztergom megyei tes-
tület érte el, amely a tavalyi 151-ről 185-re növelte az 
ügyek számát (23%-os ügyszámemelkedés).

2017-ben az eljárások közül a békéltető testületek 
1758 esetben fogalmaztak meg ajánlást, 1947 esetben 
egyezség született  és 52 esetben végződött  az eljárás 
kötelezéssel. 1360 alkalommal történt elutasítás.

A korábbi évekhez hasonlóan a békéltető testületek 
legnagyobb számban 2017-ben is lábbelikkel kapcsola-
tos ügyben jártak el, összesen 2038 esetben.

Az MKIK 2017. évi elnökségi 
üléseinek napirendje

2017. február 9.
1. Az MKIK Elnöksége 2017. I. félévi munkaterve;

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

eseményeiről;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

3. A kereskedelmi és iparkamarák és az Agrárkamara 
(NAK) között i tagkör-elhatárolásból eredő nehézsé-
gek kezelése;
Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár

4. Az MKIK mellett  szervezett  Állandó Válasz tott -
bíróság Eljárási Szabályzatának (díjtáblázat) módo-
sítása;
Előterjesztő: Dr. Kecskés László, a VB elnöke

5. Javaslat az Üzleti Tanácsok egységes ügyrendjére;
Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár



Beszámolók

75

6. Javaslat a békéltető testületek 2017. évi költségvetési 
támogatása felosztására;
Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár

7. Javaslat a kollégiumi rendszer módosítására:
a., Javaslat új kollégiumok létrehozására
Előterjesztő: Dr. Síkfői Tamás elnökségi tag
b.,  Javaslat a Közteherviselési Kollégium megszünte-

tésére
Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár
c., Javaslat az Ipari Kollégium társelnökére
Előterjesztő: Gaál József alelnök

8. Az MKIK főtitkára munkaszerződésének módosí-
tása (2017. évi bérfejlesztés);
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

9. Egyebek (kitüntetési javaslat);

2017. február 28. (rendkívüli)
1. Tájékoztató a Budapesti Kereskedelmi és Ipar ka-
mara körül kialakult helyzetről és a megoldás lehető-
ségeiről;

2017. március 23.
1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai 

eseményeiről;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

2. Az MKIK Gazdasági Évnyitójának értékelése;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

3. Tájékoztató a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
rendkívüli választásának előkészítéséről;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

4. Összefoglaló az uniós forrásokkal (2014-2020) kap-
csolatos eddigi tapasztalatokról, javaslatokról;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

5. Az MKIK 2017. május 30-án tartandó XXXV. 
Küldött gyűlésének összehívása és tárgysorozata;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

6. Beszámoló az MKIK 2016. évi szakmai tevékenységéről;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

2017. április 24.
1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai 

eseményeiről;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

2. Javaslat az MKIK Alapszabályának módosítására;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

3. Beszámoló az MKIK 2016. évi gazdálkodásáról;
Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár

4. Javaslat az MKIK részére 2017-ben fi zetendő tagdíj 
mértékére és a tagdíjfi zetés rendjére;
Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár

5. Az MKIK 2017. évi költségvetése;
Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár

6. Az MKIK Szakképzési Önkormányzati Szabály-
zatának módosítása;
Előterjesztő: Bihall Tamás alelnök

7. Az MKIK Mesterképzési és Mestervizsga Szabály-
zatának módosítása;
Előterjesztő: Bihall Tamás alelnök

8. Az MKIK XXXV. Küldött gyűlése tárgysorozatának 
kiegészítése;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

2017. szeptember 12.
1. Az MKIK Elnöksége 2017. II. félévi munkaterve;

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

eseményeiről;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

3. Tájékoztató az MKIK versenyképességi programjáról;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

4. Beszámoló az MKIK 2017. I. félévi gazdálkodásáról;
Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár

5. Tájékoztató a 2017. évi Kézműves Remek pályázat 
lebonyolításáról;
Előterjesztő: Fekete Balázs alelnök

2017. október 11.
1. Kohéziós célok és eredmények a folyó EU-s támoga-

tási ciklusban, a vállalkozásokat érintő GINOP prog-
ramok időarányos értékelése, követeztetések;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök
 Meghívott  vendégek: Vitályos Eszter államtitkár, Mi-
niszterelnökség,
Karsai Tamás helyett es államtitkár, NGM

2. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai 
eseményeiről;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

3. Tájékoztató az ágazati készségtanácsok létrehozá sáról;
Előterjesztő: Bihall Tamás alelnök

4. Az MKIK pályaorientációs lehetőségei, szerepválla-
lásának lehetséges irányai;
Előterjesztő: Bihall Tamás alelnök

5. Az MKIK és az Informatikai Vállalkozások Szövetsége 
között  kötendő együtt működési megállapodás;
 Előterjesztő: Kott  Ferenc MKIK Informatikai Kollé-
gium elnöke

2017. november 16.
1. A humántőke és a hazai munkaerő helyzete, különös 

tekintett el a 2017. évi folyamatokra – trendek, javas-
latok;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök
 Meghívott  vendég: Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter, NGM



76

2. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai 
eseményeiről;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

3. Javaslat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2018. 
évi szakképzési és felnőtt képzési feladatainak ellátá-
sára vonatkozó kérelmére;
 Előterjesztő: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és 
Szak képzési Kollégium elnöke

4. Javaslat az MKIK 2017. évi költségvetésének módo-
sítására (kiegészítésére);
Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár

5. A területi kamarák adataiból készített  összehasonlító 
táblázatok elemzése;
Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár

2017. december 21.
1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb kamarai 

eseményeiről;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

2. Beszámoló az MKIK kollégiumainak 2017. évi tevé-
kenységéről;
Előterjesztők: a kollégiumok elnökei

3. Beszámoló az MKIK kétoldalú tagozatainak és az 
üzleti tanácsok 2017. évi tevékenységéről;
Előterjesztők: a tagozatok, üzleti tanácsok elnökei

4. Beszámoló a vegyeskamarák 2017. évi tevékenysé-
géről;
Előterjesztők: vegyeskamarák elnökei

5. Az MKIK XXXVI. Küldött gyűlésének összehívása, 
és tárgysorozatának elfogadása;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

6. Javaslat a Választott bíróság tagozatainak megszünte-
tésére;
 Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár, az Előkészítő 
Bizott ság elnöke

7. Javaslat a Választott bíróság díjtáblázatainak módosí-
tására;
 Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár, az Előkészítő Bi-
zott  ság elnöke

8. A Választott bíróság Alapító Okiratának módosítása;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

9. Az MKIK Alapszabályának módosítása;
Előterjesztő: Dr. Parragh László elnök

10. Javaslat az MKIK 2018. évi előzetes költségvetésére;
Előterjesztő: Dunai Péter főtitkár

Az MKIK 2017. évi elnökségi 
üléseinek határozatai

1/2017. sz. (II.9.) elnökségi határozat az MKIK 
Elnök sége 2017. I. félévi munkatervéről
Az MKIK Elnöksége a 2017. I. félévi munkatervét az 
előterjesztés szerint a szóban elhangzott  három témaja-
vaslatt al kiegészítve elfogadta.

2/2017. sz. (II.9.) elnökségi határozat az MKIK 
mel lett  szervezett  Állandó Választott bíróság Eljárási 
Szabályzatának módosításáról
Az MKIK Elnöksége az MKIK mellett  szervezett  Ál-
landó Választott bíróság Eljárási Szabályzatának, ezen 
belül Díjtáblázatának módosítására vonatkozó javasla-
tot az előterjesztés szerint elfogadta.

3/2017. sz. (II.9.) elnökségi határozat az MKIK Üz-
leti Tanácsainak egységes ügyrendjéről
Az MKIK Elnöksége az MKIK Üzleti Tanácsainak egy-
séges ügyrendjére vonatkozó javaslatot az előterjesztés 
szerint elfogadta.

4/2017. sz. (II.9.) elnökségi határozat a békéltető 
testületek működtetéséhez nyújtott  költségvetési 
támogatás felosztásáról
Az MKIK Elnöksége a békéltető testületek működteté-
séhez nyújtott  költségvetési támogatás felosztására vo-
natkozó javaslatot az előterjesztés szerint elfogadta és 
felhatalmazta a főtitkárt, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Mi nisztériummal kötendő támogatási megállapodás 
megkötésénél ezt képviselje. 

5/2017. sz. (II.9.) elnökségi határozat új MKIK 
munkabizott ságok létrehozásáról
Az MKIK Elnöksége a következő munkabizott ságokat 
hozta létre: Emberi Erőforrás (HR) Munkabizott ság, 
Munkavédelmi Munkabizott ság, Környezetvédelmi 
Mun   kabizott ság. Az Elnökség felkérte a területi kamará-
kat, hogy a munkabizott ságokba szakértőket jelöljenek.

6/2017. sz. (II.9.) elnökségi határozat kollégium 
megszüntetéséről
Az MKIK Elnöksége a Közteherviselési Kollégiumot meg-
szüntett e. 

7/2017. sz. (II.9.) elnökségi határozat az Ipari Kol-
légium társelnökének felkéréséről
Az MKIK Elnöksége Martin Dale urat, az MKIK Elnök-
ségének tagját felkérte az Ipari Kollégium társelnöki fel-
adatainak az ellátására.
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8/2017. sz. (II.9.) elnökségi határozat az MKIK fő-
titkárának munkaszerződése módosításáról
Az MKIK Elnöksége a főtitkár részére 5% bérfejlesztést 
hagyott  jóvá és felhatalmazta az MKIK elnökét a főtitkár 
munkaszerződésének ennek megfelelő módosítására.

9/2017. sz. (III.23.) elnökségi határozat az MKIK 
XXXV. Küldött gyűlésének összehívásáról és tárgy-
sorozatáról
Az MKIK Elnöksége az MKIK XXXV. Küldött  gyű lését 
2017. május 30-án 10 órára hívja össze az alábbi tárgy-
sorozatt al:
1. Beszámoló az MKIK 2016. évi tevékenységéről (írás-

beli előterjesztés)
a) Beszámoló az MKIK 2016. évi szakmai munkájáról
b) Beszámoló az MKIK Ellenőrző Bizott ságának 

2016. évi tevékenységéről
c) Beszámoló az MKIK Etikai Bizott ságának 2016. 

évi tevékenységéről
2. Beszámoló az MKIK 2016. évi gazdálkodásáról, az 

egyszerűsített  mérlegbeszámoló elfogadása (írásbeli 
előterjesztés)

3. Javaslat az MKIK részére 2017. évben fi zetendő tag-
díj mértékére és a tagdíjfi zetés eljárási rendjére (írás-
beli előterjesztés)

4. Az MKIK 2017. évi költségvetése (írásbeli előterjesz-
tés)

5. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Alap sza bá-
lyának módosítása (írásbeli előterjesztés)

6. Az MKIK Szakképzési Önkormányzati Szabály-
zatának módosítása (írásbeli előterjesztés)

7. Az MKIK Mesterképzési és Mestervizsga Szabály-
zatának módosítása (írásbeli előterjesztés)

8. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett  szer-
vezett  Választott bíróság elnökének megválasztása 
(szóbeli előterjesztés)

9. A 2017-2020. évekre szóló választott bírói névjegyzé-
kek elfogadása (szóbeli előterjesztés)

10. Az MKIK Etikai Bizott sága egy tagjának megválasz-
tása (szóbeli előterjesztés)

11. A Küldött gyűlés technikai bizott ságainak megvá-
lasztása (írásbeli előterjesztés)
a) Választási- és Jelölőbizott ság
b) Mandátumvizsgáló Bizott ság
c) Szavazatszámláló Bizott ság

12. Zárszó

10/2017. sz. (III.23.) elnökségi határozat az MKIK 
2016. évi szakmai tevékenységről szóló beszámo-
lóról
Az MKIK Elnöksége az MKIK 2016. évi tevékenységé-
ről szóló szakmai beszámolót az előterjesztés szerint 

elfogadja és az MKIK XXXV. Küldött gyűlésének elfo-
gadásra ajánlja.

11/2017. sz. (III.23.) elnökségi határozat a Ka ma-
rai Díj kitüntetések adományozásáról
Az MKIK Elnöksége a Csongrád Megyei KIK javaslatá-
ra Varga Antal úrnak a Csongrád Megyei KIK Elnök-
ségében, illetve alelnökeként több mint két évtizeden át 
végzett  munkájáért, a Bács-Kiskun Megyei KIK javasla-
tára Gömöri Ferenc úrnak a Bács-Kiskun Megyei KIK 
Elnökségében több mint két évtizeden keresztül végzett  
munkájáért Kamarai Díj kitüntetést adományoz.

12/2017. sz. (IV.24.) elnökségi határozat az MKIK 
Alapszabályának módosításáról
Az MKIK Elnöksége az MKIK Alapszabályának módosí-
tásáról szóló előterjesztést elfogadja és az MKIK XXXV. 
Küldött gyűlésének elfogadásra ajánlja.

13/2017. sz. (IV.24.) elnökségi határozat az MKIK 
2016. évi gazdálkodásról készített  beszámolóról
Az MKIK Elnöksége az MKIK 2016. évi gazdálkodásról 
szóló beszámolót, ezen belül az MKIK 2016. évi alapkölt-
ségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót 1.183.440 e 
Ft bevételi, 1.169.464 e Ft ráfordítási és 362.942 e Ft ma-
radvány teljesüléssel;a költségvetési forrásból és más tá-
mogatásokból fi nanszírozott  feladatok költségvetésének 
teljesülését az előterjesztés szerint elfogadja és az MKIK 
XXXV. Küldött gyűlésének elfogadásra ajánlja.

14/2017. sz. (IV.24.) elnökségi határozat az MKIK 
részére 2017-ben fi zetendő tagdíj mértékéről és a 
tag díjfi zetés rendjéről
Az MKIK Elnöksége az MKIK részére 2017-ben fi zetendő 
tagdíj mértékére és tagdíjfi zetési rendjére vonatkozóan az 
MKIK XXXV. Küldött gyűlése részére az alábbi határozat 
elfogadását javasolja:

Az MKIK XXXV. Küldött gyűlése az MKIK tagdíj-
rendszerét 2017. évre az alábbiak szerint szabályozza:
1. A területi kamarák az önkéntes kamarai tagok által befi -

zetett  tagdíjbevételeik meghatározott  mértékű arányá-
nak az MKIK részére történő átengedésével járulnak 
hozzá az országos kamara működésének fenntartásához.

2. Az MKIK-nak fi zetendő 2017. 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 (2016.) leszám-
lázott , de a tárgyidőszakban befolyó önkéntes tagdíjbe-
vételből az országos kamarát megillető részt az alábbi 
határidők betartásával leadott  bevallások alapján kell 
megfi zetni, az adott  évre vonatkozó tagdíjkulcs (8%) 
szerint.
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Tagdíjbevallási határidők: 
 – I. félévről 2017. július 15.
 – III. negyedévről 2017. október 15.
 – IV. negyedévről 2018. január 15.

4. A tárgyévi (2017.) tagdíj fi zetése részletekben törté-
nik az alábbi tagdíjbevallási határidők szerint:

 – I. félévről 2017. július 15.
 – III. negyedévről 2017. október 15.
 – IV. negyedévről 2018. január 15.

5. A tagdíjfi zetés határideje: a tagdíjbevallást követően 
kiállított  számla kézhezvételét követő 8 napon belül.

15/2017. sz. (IV.24.) elnökségi határozat az MKIK 
2017. évi költségvetésről
Az MKIK Elnöksége az MKIK 2017. évi költségve té-
sére vonatkozó javaslatokat az alapköltségvetésnél 
1.230.600 Ft bevételi, 1.220.660 Ft ráfordítási és 
335.788 Ft maradvány előirányzatt al, a költségvetési és 
egyéb forrásokból fi nanszírozott  feladatok költségveté-
sét pedig az előterjesztés szerint elfogadja és az MKIK 
XXXV. Küldött gyűlésének elfogadásra ajánlja.

16/2017. sz. (IV.24.) elnökségi határozat az MKIK 
Szakképzési Önkormányzati Szabályzatának módosí-
tásáról
Az MKIK Elnöksége az MKIK Szakképzési Ön kor-
mányzati Szabályzatának módosítására vonatkozó ja-
vaslatot az előterjesztés szerint elfogadja és az MKIK 
XXXV. Küldött gyűlésének elfogadásra ajánlja.

17/2017. sz. (IV.24.) elnökségi határozat az MKIK 
Mesterképzési és Mestervizsga Szabály za tának módo-
sításáról
Az MKIK Elnöksége az MKIK Mesterképzési és Mes-
tervizsga Szabályzatának módosítására vonatkozó ja-
vaslatot az előterjesztés szerint elfogadja és az MKIK 
XXXV. Küldött gyűlésének elfogadásra ajánlja. 

18/2017. sz. (IV.24.) elnökségi határozat az MKIK 
XXXV. Küldött gyűlése tárgysorozatának kiegészíté-
séről
Az MKIK Elnöksége az MKIK XXXV. Küldött  gyű  lé-
sének tárgysorozatát az alábbi napirendi pontt al egé-
szíti ki:

10.  Az MKIK egy új elnökségi tagjának és egy új alel-
nökének megválasztása (szóbeli előterjesztés)

19/2017. sz. (IX.12.) elnökségi határozat az MKIK 
Elnöksége 2017. II. félévi munkatervéről
Az MKIK Elnöksége a 2017. II. félévi munkatervére 
vonatkozó javaslatot – a szóbeli kiegészítések fi gyelem-
bevételével – egyhangúlag elfogadta.

20/2017. sz. (IX.12.) elnökségi határozat az MKIK 
2017. I. félévi gazdálkodásáról
Az MKIK Elnöksége az MKIK 2017. I. félévi gazdál-
kodásról készített  beszámolót, fi gyelemmel az MKIK 
Ellenőrző Bizott sága támogató véleményére, az előter-
jesztés szerint egyhangúlag elfogadta.

21/2017. sz. (X.11.) elnökségi határozat az ága za ti 
készségtanácsok létrehozásáról szóló tájékozta-
tóról
Az MKIK Elnöksége az ágazati készségtanácsok létre-
hozásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag elfo gadta.

22/2017. sz. (X.11.) elnökségi határozat az MKIK 
pályaorientációval kapcsolatos feladatairól
Az MKIK Elnöksége az MKIK pályaorientációs felada-
taira vonatkozó javaslatokat az előterjesztés szerint elfo-
gadta.

23/2017. sz. (X.11.) elnökségi határozat az MKIK és 
az Informatikai Vállalkozások Szövetsége között  kö-
tendő együtt működési megállapodásról
Az MKIK Elnöksége az MKIK és az Informatikai 
Vállalkozások Szövetsége között  kötendő együtt műkö-
dési megállapodásra vonatkozó javaslatot elfogadta.

24/2017. sz. (XI.16.) elnökségi határozat a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 2018. évi szakképzési 
és felnőtt képzési feladatainak ellátására vonatkozó 
kérelemről
Az MKIK Elnöksége az MKIK 2018. évi szakképzési és 
felnőtt képzési feladatainak ellátására vonatkozó kérel-
mére irányuló javaslatot az előterjesztés szerint elfogad-
ja és felhatalmazza a főtitkárt a vonatkozó támogatási 
szerződés megkötésére.

25/2017.sz. (XI.16.) elnökségi határozat az MKIK 
2017. évi költségvetésének módosításáról (kiegé-
szítéséről)
Az MKIK Elnöksége az MKIK 2017. I-IX. havi gazdál-
kodásáról és a 2017. évi költségvetés várható teljesítésé-
ről szóló beszámolót, valamint a 2017. évi költségvetés 
módosítására és kiegészítésére vonatkozó javaslatot az 
előterjesztés szerint elfogadja.

26/2017.sz. (XI.16.) elnökségi határozat Kamarai 
Díj kitüntetés adományozásáról
Az MKIK Elnöksége a Vas Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara javaslatára Brumbauer József úrnak, a 
BPV Hungária Kft  ügyvezető igazgatójának a járműipar 
fejlesztése területén elért kiemelkedő eredményeiért, 
valamint a Vas Megyei KIK alelnökeként és Ipari Tago-
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zatának elnökeként hosszú időn keresztül végzett  ered-
ményes munkájáért Kamarai Díj kitüntetést adomá-
nyoz.

27/2017.sz. (XII.21.) elnökségi határozat az MKIK 
XXXVI. rendkívüli küldött gyűlésének összehívásá-
ról és tárgysorozatáról
Az MKIK Elnöksége az MKIK XXXVI. rendkívüli kül-
dött gyűlését 2018. január 30-ára hívja össze és tárgyso-
rozatát az alábbiakban határozza meg:
1. „Ipar 4.0” (Tájékoztató és konzultáció. Meghívott  

vendég: Lepsényi István, NGM államtitkár;
2. Az MKIK mellett  szervezett  Állandó Választott bíróság 

Alapító Okiratának módosítása;
3. Az MKIK Alapszabályának módosítása;
4. Az MKIK és a területi kereskedelmi és iparkamarák 

Etikai Szabályzatának módosítása;

28/2017.sz. (XII.21.) elnökségi határozat az MKIK 
mellett  szervezett  Választott bíróság tagozatainak 
megszűntetéséről
Az MKIK Elnöksége a Választott bíróság Elnök sé gével 
egyetértésben 2017. december 31-i hatállyal megszünteti 
az előterjesztésben felsorolt válasz tott bírósági tagozatokat.

29/2017.sz. (XII.21.) elnökségi határozat az MKIK 
mellett  szervezett  Választott bíróság díjtáblázatainak 
módosításáról

Az MKIK Elnöksége a Választott bíróság díjtáblázata-
inak módosítására vonatkozó javaslatot az előterjesz-
tés szerint elfogadja és 2018. január 1-ével hatályba 
lépteti.

30/2017.sz. (XII.21.) elnökségi határozat az MKIK 
mellett  szervezett  Állandó Válasz tott  bíróság Alapító 
Okiratának módosításáról
Az MKIK Elnöksége a Választott bíróság Alapító Ok-
ira tának módosítására vonatkozó javaslatot az előter-
jesztés szerint elfogadja és az MKIK XXXVI. Küldött -
gyűlése elé terjeszti jóváhagyásra. 

31/2017.sz. (XII.21.) elnökségi határozat az MKIK 
Alapszabályának módosításáról
Az MKIK Elnöksége az MKIK Alapszabályának mó-
dosítására vonatkozó javaslatot az előterjesztés szerint 
elfogadja és az MKIK XXXVI. Küldött gyűlése elé ter-
jeszti jóváhagyásra.

32/2017.sz. (XII.21.) elnökségi határozat az MKIK 
2018. évi előzetes költségvetéséről
Az MKIK Elnöksége az MKIK 2018. évi előzetes 
költségvetésére vonatkozó javaslatot az előterjesztés-
sel egyezően 1230608 eFt bevételi, 1196508 eFt ki-
adási és 329621 eFt maradvány előirányzatt al elfo-
gadja.
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X. Szakma Sztár Fesztivál
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2017-ben tize-

dik alkalommal rendezte meg a Szakma Kiváló Ta nulója 
Versenyt (SZKTV), valamint az Országos Szak mai Tanul-
mányi Versenyt (OSZTV). Ezek országos döntőjét a jubi-
leumi 10. Szakma Sztár Fesztiválon tartott ák, 2017. 
április 24-26. között  Budapesten, a Hung expo Vásár köz-
pont G és F pavilonjában.

A versenyek célkitűzése továbbra is a gyakorlatigényes, 
„fi zikai” szakmák – beleértve a ráépülő, magasabban kvali-
fi kált szakmákat is – társadalmi presztízsének és vonzere-
jének növelése, azok népszerűsítése volt.

A versenyek és a fesztivál jelmondata: 
„A jó szakma felér egy diplomával!”

Az országos szakmai versenyeket a Nemzetgazdasági 
Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium meg-
bízásából 41 szakképesítésben – köztük 2 új informatikai 
szakmában – hirdett ük meg, a nappali tagozaton végzős 
szakiskolai és szakközépiskolai tanulók számára. 

A verseny fordulói az elődöntők, a válogatók és a döntő 
voltak. Az írásbeli, elődöntőt jelentő versenyen országo-
san 5.255 fő vett  részt, melyeket a korábbi éveknek megfe-
lelően a területi kamarák bonyolított ak le. A legjobb ered-
ményt elérő versenyzőket behívták a szakmák válogatói ba, 
melyeket a szakképző intézmények – a verseny lebonyolítá-
sára alkalmas – tanműhelyeiben szerveztük meg. A válogató-
kon az oda bekerült diákok, 456 versenyző elsősorban gya-
korlati, illetve gyakorlati jellegű feladatokat oldott ak meg. 

A végső megmérett etés, a döntő a háromnapos Szak-
ma Sztár Fesztivál keretén belül zajlott , ide 102 oktatási 
intézményből 224 diák jutott  be. A szakmai versenyen a 
jó eredményt elérők – idén a tanulók 86%-a – felmentést 
kaptak a tanév végén esedékes szakmai záróvizsga alól.

A IV. SkillsHungary Nemzeti Döntőn több szak-
ma válogatóinak a döntőit rendezték meg. A mechatro-
nika, a cukrász, a szakács, a pincér, a szárazépítő, a víz-, 
gáz- és fűtésszerelő, a webfejlesztő és a villanyszerelő 
szakmákban az Egyesült Arab Emirátusokban, Abu-
Dhabiban megrendezett  WorldSkills versenyre, míg az 
informatikai rendszerüzemeltető és az ápolás szakmá-
ban már a 2018-as hazai rendezésű EuroSkills Budapest 
2018 versenyre válogatt ak.

„2015 a külhoni magyar szakképzés éve” folytatá-
saként a Miniszterelnökség szervezésében 3 szakmában, 
3 versenyző vett  részt a fesztiválon, asztalos szakmában 
egy erdélyi, Székelykeresztúrról érkezett  versenyző, míg 
víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő szakképesítés-
ben egy felvidéki, Dunaszerdahelyről származó verseny-
ző, mechatronikai technikus szakképesítésben pedig egy 
vajdasági, szabadkai versenyző állt rajthoz. Ők a Mi nisz-
terelnökség különdíját vehett ék át.

A verseny sikerét közvetlenül 840 közreműködő
(versenyfelelősök, szakértők, szervezők, az egyes szak-
mák versenyét szervező, ún. támogató iskolák tanárai és 
diákjai) illetve 480 szervezet (szakmai támogató cégek 
és vállalkozások, szakiskolák, egyesületek, érdekképvise-
letek) munkája, együtt működése segített e.

A fesztiválon az idén már közel 15 ezer látogató 
vett  részt ingyenesen. A vidéki iskolákból, a területi 
kamarák szervezésében, 200 autóbusszal közel 10.000 
diák érkezett . Több mint 70%-uk 6-7-8.osztályos, pálya-
választás előtt  álló fi atal volt. A budapesti általános isko-
lák részére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
által kiküldött  meghívás eredményeként további több 
mint 5.000 diák látogatott  ki a fesztiválra. A bemutatkozó 
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szakmákat látogatóink tárlatvezetés keretében ismer-
hett ék meg, és a diákok egyes szakmák standján a nekik 
szóló feladatokban saját maguk is kipróbálhatt ák te-
hetségüket.

Nemzetközi sikerek
A 2017-es év, a 2016-os EuroSkills verseny decembe-

ri időpontja miatt  az átnyúló feladatok lezárásával indult.  
Az év folyamán 26 szakmában kiválasztásra került a ver-
seny előkészítésében és lebonyolításában kulcsfontossá-
gú versenyfelelős (Workshop Manager) személye, és el-
indult a versenyfelületek megtervezése, a műhelyek alap-
rajzainak kialakítása. A versenyfelelősök és a Skillstar 
Nonprofi t Kft . alkalmazott ai számára az év második felé-
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ben angol nyelvtanfolyamok indultak el. Az év során a 
EuroSkills Budapest 2018 Szakmák Európa-bajnoksága 
számos szakmai rendezvényen és versenyen mutatt ák be.

A WorldSkills Europe (WSE) képviselőivel tartandó 
kötelező Progress meetingek mellett , számos egyéb ta-
pasztalatszerző találkozók voltak. 2017. november 30-ig 
lebonyolításra került egy összegző találkozó a svéd szer-
vezőkkel és a WSE technikai igazgatójával. A 2017. ápri-
lis 24. és 26. között  megrendezett  X. Szakma Sztár 
Fesztivál és IV. SkillsHungary Nemzeti Döntő alatt  a 
projekt team egy EuroSkills Budapest 2018 témájú 
standdal volt jelen, valamint vendégül látt a a környező, 
még nem tag európai országok képviselőit a rendezvé-
nyen. 2017 októberében a WorldSkills Abu Dhabi 
2017 versenyen a Kft . szervezésében összesen 50 fő 
meg fi gyelő (szervezők, versenyfelelősök, szponzorok, 
egyéb szakképzési döntéshozók) volt jelen, tapasztalat-
szerzés céljából. A versenynapok alatt  sor került egy 120 
fő számára megszervezett  állófogadásra, egy 35 fő számá-
ra megszervezett  szponzorvacsorára, valamint a szer-
vezőcsapat 4 napon keresztül működtett e a Euro Skills 
Budapest 2018 eseményhez dedikált standot. Az év vé-
gén újabb 12 fős versenyfelelősökből és szponzorokból 
álló csoport tett  rövid tapasztalatszerző látogatást a szer-
vezőcsapatt al (12 fő) karöltve a Skills Show-n, az Egyesült 
Királyságbeli válogatóversenyen Birminghamben. 

2017. október 6-tal kezdődően megindult – a World-
Skills Europe 28 tagországának részvételével – az indu-
lók regisztrációja a EuroSkills 2018 Budapest versenyre. 
Az előregisztrációs időszak végével 35 hivatalos és 4 
demo szakmában összesen 567 versenyzőt (Competitor) 
és 499 szakértőt (Expert) regisztráltunk.

A EuroSkills Budapest 2018 verseny technikai megva-
lósítása során a kezdetektől fogva a magyar és az európai 
ipar szereplőinek bevonása volt a cél. Az összesen 40 ver-
senyszám (35 hivatalos, 2 demonstrációs és 3 prezentáci-
ós szakma) infrastruktúrájának biztosításához a szükséges 
eszközöket, anyagokat és gépeket biztosító partnerek fel-
kutatása 2017 eleje óta intenzíven zajlik. A programidő-

szak alatt  mintegy 120 különböző vállalatt al, intézmény-
nyel, valamint gazdasági szereplővel folytak tárgyalások. 

Az előzetes becslések szerint a versenyhelyszínek esz-
közigényének közel 60%-a lesz biztosítható szponzoráció-
ból. A potenciális partnerek között  a magyar vállalkozások 
mellett  külföldi vállalatok hazai érdekeltségei, valamint 
multinacionális vállalatok is megjelentek, novemberben 
pedig az első szponzori szerződést is megkötött ük.

WorldSkills Abu Dhabi 2017
Magyarország 2017-ben hatodik alkalommal vett  

részt a szakmák világversenyén, a WorldSkills Abu 
Dhabi 2017 versenyen, amelyen 19 versenyszámban 20 
versenyző képviselte hazánkat. Az 57 résztvevő ország 
közül Magyarország az elnyert érmek alapján elért 
pontszámok rangsorában az előkelő 22. helyen végzett .

Varga Ákos informatikai rendszerüzemeltető verseny-
számban bronzérmet szerzett , illetve további kilenc 
versenyszámban – festő, díszítőfestő; épületasztalos; vi-
rágkötő; mechatronika; bútorasztalos; hegesztő; pincér; 
fodrász; webfejlesztő – kiemelkedő, 700 pont felett i tel-
jesítményért kiválósági érmet vehett ek át a fi atalok. 

A Nemzet legjobbja címet 2017-ben Cseke Sza-
bolcs nyerte el, aki festő, díszítőfestő versenyszámban 
versenyzett .

Cseke Szabolcs (Festő, díszítőfestő; Nemzet legjobbja cím)
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Az elért eredmények bizonyítják a magyar szakem-
berek felkészültségét és szaktudását, hiszen a hazai 
csapat a 19 nevezett  versenyszám több mint felében 
éremmel zárta a versenyt, amely arány Magyarország 
tekintetében minden eddigi világversenyen elért telje-
sítményt felülmúl.

A csapatot a verseny után nem sokkal Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter köszöntött e ünnepélyes 
zárórendezvény keretében. 

A következő időszak minden eddiginél nagyobb 
izgalmakat rejt, hiszen a 2018. évi EuroSkills versenyt 
szeptemberben Budapesten rendezik.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter gratulál Varga Ákosnak 
(Informatikai rendszerüzemeltető, bronzérem)

WorldSkills Abu Dhabi 2017 – a magyar csapat eredményei

Ssz. Szakma Versenyző Pontszám Érem Szakértő

1. Ács Piltman Gábor 671 – Major Balázs

2. Ápolás és gondozás Simon Zsolt 623 – Fehér Zsuzsanna

3. Bútorasztalos Liszi Roland 712 Kiválósági érem Fekete Zoltán

4. Cukrász Varga Dóra Erzsébet 677 – Lusztigh Mária

5. Épületasztalos Stadler Bence 728 Kiválósági érem Babanecz Csaba Attila

6. Festő, díszítőfestő Cseke Szabolcs 733 Kiválósági érem,
Nemzet legjobbja cím Csáki Csaba

7. Fodrász Kovács Alexandra 700 Kiválósági érem Hajas László

8. Hegesztő Zaja Dániel 707 Kiválósági érem Szőke Péter

9. Informatikai rendszerüzemeltető Varga Ákos 720 Bronzérem Csőke János

10. Kőműves Hédl Ádám Zoltán 648 – Gángó-Péter Diána

11.
Mechatronika

Sipos Kristóf Balázs
717 Kiválósági érem Dr. Jánosi László

12. Takács Zoltán

13. Pincér Svajda Viktória Bernadett 701 Kiválósági érem Kozma Kálmán

14. Szakács Égető Hunor Zoltán 674 – Dr. Sándor Dénes

15. Szárazépítő Lóczi Gábor 649 – Szentesi Mária

16. Szépségápoló Papp Viktória Dóra 691 – Varga Máté

17. Villanyszerelő Leidl Péter 672 – Tamás Róbert

18. Virágkötő Takács Dániel 721 Kiválósági érem Boros Attila

19. Víz-, gáz- és fűtésszerelő Miklós Ádám 644 – Szigetvári Csilla

20. Webfejlesztő Bihary Gergely Sándor 700 Kiválósági érem Sisák Zoltán
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Képes krónika 2017
2017. január 19.

MVP konferencia

Dr. Parragh László, az MKIK elnöke Szombathelyen 
az Infotér regionális konferenciáján tartott  előadást a 
Modern Vállalkozások Programja főbb jellemzőiről, az 
infokommunikációs tanácsadói hálózat tevékenységé-
ről, valamint a Digitálisan Felkészült Vállalkozás minő-
sítés előnyeiről.

2017. február 16.
Eurochambres elnökségi ülése

Dr. Parragh László MKIK elnök meghívására Buda-
pesten tartott a elnökségi ülését az Európai Keres ke-
delmi és Iparkamarák Szövetsége. Az ülést megelőző 
üzleti ebéden Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
adott  tájékoztatást a magyar gazdaság által elért ered-
ményekről. Az elnökségi ülésen Dr. Szabó László kül-
gazdasági és külügyi államtitkár a külgazdasági stratégi-
áról, Dr. Parragh László elnök pedig a magyar kamarai 
rendszer működéséről, feladatairól és eredményeiről 
tartott  tájékoztatót.

2017. február 20.
Gazdasági fórum

2017. február 20-án került sor a Miniszterelnökséggel 
közös szervezésű, az Európai Uniós források értékelésé-
vel foglalkozó gazdasági fórumra, amelyen az MKIK 
vezetésén kívül kormányzati szereplők és a gazdasági 
kamarák és munkaadói érdekképviseleti szervek meghí-
vott jai vett ek részt.

2017. február 28.
Gazdasági Évnyitó

2017. február 28-án tartott a az MKIK 2017. évi Gaz-
dasági Évnyitóját mintegy 450 vállalkozás és a sajtó rész-
vételével, amelyen Dr. Parragh László elnök köszöntőjét 
követően Dr. Orbán Viktor miniszterelnök, Dr. Ma tolcsy 
György, az MNB elnöke és Varga Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszter tartott ak előadásokat az elmúlt években le-
zajlott  gazdaságpolitikai fordulat eredményeiről, a fenn-
tartható gazdasági növekedés feltételeiről, valamint a 
kormányzat és a kamara együtt működéséről.

Az évnyitót követően az MKIK Elnöksége rendkí-
vüli ülést tartott , amelyen tájékoztatás hangzott  el a 
Buda pesti Kereskedelmi és Iparkamaránál kialakult 
helyzetről.



2017. március 8.
Külgazdasági Évadnyitó Konferencia

Budapesten került sor az MKIK Külgazdasági Év ad-
nyitó Konferenciájára „Fókuszban a külpiacok – inno-
vatív vállalkozásokkal a külpiacokon” címmel a PADI 
Alapítvány támogatásával, amelyen Dr. Parragh László 
elnök köszöntőjét követően Dr. Pana Petra a KkM kül-
gazdasági ügyekért felelős helyett es államtitkára tartott  
előadást a külgazdasági stratégiáról. Ezt követően kü-
lönböző intézmények és nagyvállalatok szakmai előadá-
saira került sor.

2017. május 30.
MKIK XXXV. Küldött gyűlése

A kamarai rendszer szakmai alapú erősítése a jövő 
kiemelt feladata – hangsúlyozta Dr. Parragh László el-
nök, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara XXXV. Kül-
dött  gyűlésén május 30-án, Budapesten.

A kamara elnöke felidézte, hogy ennek érdekében 
jött  létre az Élelmiszergazdasági Kollégium, alakítják 
majd meg a pénzügyi szolgáltatók szervezetét, és erősí-
tik a kamarai munkát az energia, az oktatás szakterülete-
ken. Dr. Parragh László hangsúlyozta: a versenyképes-
ség érdekében szükséges a gazdaság és az oktatás össze-
kapcsolása, a digitális technológia erősítése. Jelezte, a 
jövőben a kamara egyre inkább bekapcsolódik olyan 

uniós programokba, amelyek a kis- és középvállalkozá-
sok digitális kompetenciáját növelik. Rámutatott  arra, a 
vállalkozások elégedetlenek a kutatás-fejlesztés-inno-
váció gazdaság közelivé tételével, úgy látják, hogy ez a 
szakterület továbbra is „egyetemnehéz”, kevés a vállalati 
leágazása. Fontosnak nevezte Dr. Parragh László a ka-
marai rendszer erősítése érdekében a hálózatosodását 
úgy, hogy a területi kamarák önállósága megmaradjon.

2017. augusztus 31. 
Országos Szakképzési Tanévnyitó

Kép forrása: 
https://www.szoljon.hu/cimke/szolnoki-szakkepzesi-centrum/

Szolnokon, a Műszaki Szakképzési Centrumban 
került megrendezésre az Országos Szakképzési Tan év-
nyitó, amelyen Varga Mihály nemzetgazdasági minisz-
ter, Dr. Parragh László, az MKIK elnöke, Szalay Ferenc, 
Szolnok polgármestere és Cseresnyés Péter, az NGM 
munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára tar-
tott  ünnepi beszédet.

2017. szeptember 7.
A KA VOSZ Zrt. fennállásának 15. évfordulója 

alkalmából a 250 ezredik Széchenyi Kártya ünnepé-
lyes keretek között i átadására

86



87

Krónika 2017

Az MKIK-ban került sor a KA VOSZ Zrt. fennállásá-
nak 15. évfordulója alkalmából a 250 ezredik Széchenyi 
Kártya ünnepélyes keretek között i átadására. 

Az ünnepségen Dr. Orbán Viktor miniszterelnök, 
Dr. Parragh László, az MKIK elnöke, Dávid Ferenc, a 
VOSZ főtitkára és Krisán László, a KA VOSZ vezérigaz-
gatója tartott  ünnepi beszédet, majd közreműködésük-
kel a konstrukcióban résztvevő bankok átadták a jubile-
umi kártyákat. Az ünnepségen részt vett  Dr. Matolcsy 
György, az MNB elnöke, Varga Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszter és Seszták Miklós nemzeti fejlesztési mi-
niszter is. Dr. Orbán Viktor miniszterelnök bejelentett e, 
hogy a Széchenyi Kártya konstrukció keretében igé-
nyelhető hitel felső határa 100 millió Ft-ra növekszik.

2017. október 10. 
Választott bíróság megújítása, szakmai konferencia

Az MKIK-ban a Választott  bíróság megújítása al-
kalmából szervezett  szakmai konferencián Dr. Parragh 
László MKIK elnök megnyitóját követően Dr. Sár-
közy Tamás professzor, a Jogászegylet elnöke ismer-
tett e az új választott  bírósági törvény rendelkezéseit 
és az ebből adódó feladatokat.

2017. november 7.
Európai Kereskedelem Napja

A kép forrása: http://elelmiszer.hu/gazdasag/cikk/kereskedelem_
napja_van_okunk_az_unneplesre

Az Európai Kereskedelem Napja rendezvényen 
Lepsényi István, az NGM gazdaságfejlesztésért és -sza-
bályozásért felelős államtitkára és Dunai Péter, az 
MKIK főtitkára adták át a Klauzál Gábor elismerő okle-
velet Rév András, a BKIK osztályelnöke részére az el-
múlt évtizedekben a kereskedelem területén, valamint a 
fővárosi kamara keretében végzett  kiemelkedő munká-
jáért.

2018. november 13. 
Elismerés a WorldSkills hazai résztvevőinek 

Az MKIK-ban Varga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter és Dr. Parragh László elnök adták át az elismeré-
seket a 2017. évi Abu Dhabiban megrendezett  World-
Skills versenyen eredményesen szereplő magyar ver-
senyzőknek és felkészítőiknek.

2017. december 12.
Sajtótájékoztató a Választott  bíróság megújí-

tásáról

Az MKIK-ban Dr. Parragh László elnök és Kecsmár 
Krisztián, az Igazságügyi Minisztérium európai uniós és 
nemzetközi igazságügyi együtt működésért felelős ál-
lamtitkára tartott  közös sajtótájékoztatót a Válasz tott -
bíróság megújításáról. A tájékoztató keretében mutat-
ták be Dr. Burai-Kovács Jánost, a Választott bíróság 
2018. január 1-től hivatalba lépő elnökét.
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IV. fejezet
Tények, adatok

A területi kereskedelmi és iparkamarákhoz befolyt kamarai hozzájárulás alakulása 2016 – 2017. években

Az önkéntes taglétszám alakulása 2016 – 2017. években

Területi kamarák 2016. évben befolyt
hozzájárulás (Ft)

2017. évben befolyt 
hozzájárulás (Ft)

Bács-Kiskun Megyei KIK 151 170 000 180 525 000    
Békés Megyei KIK 66 635 000 106 040 000    
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KIK 149 055 000 155 315 000    
Budapesti KIK 667 275 000 695 875 000    
Csongrád Megyei KIK 124 560 000 160 430 000    
Dunaújvárosi KIK 15 575 000 17 320 000    
Fejér Megyei KIK 115 340 000 132 870 000    
Győr-Moson-Sopron Megyei KIK 133 545 000 144 265 000    
Hajdú-Bihar Megyei KIK 143 030 000 170 950 000    
Heves Megyei KIK 76 105 000 77 045 000    
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KIK 100 790 000 102 775 000    
Komárom-Esztergom Megyei KIK 93 660 000 98 170 000    
Nagykanizsai KIK 14 000 000 20 135 000    
Nógrád Megyei KIK 46 745 000 47 250 000    
Pécs-Baranyai KIK 112 540 000 141 105 000    
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi KIK 457 575 000 452 745 000    
Somogyi KIK 95 305 000 97 600 000    
Soproni KIK 22 635 000 24 145 000    
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KIK 133 070 000 159 805 000    
Tolna Megyei KIK 52 020 000 44 860 000    
Vas Megyei KIK 79 305 000 85 955 000    
Veszprém Megyei KIK 107 885 000 96 590 000    
Zala Megyei KIK 74 920 000 80 240 000    
Összesen 3 032 740 000 3 292 010 000

Területi kamarák
Önkéntes tagok száma (db) Önkéntes tagok száma (db)

2016.12.31-én 2017.12.31-én
Bács-Kiskun Megyei KIK 1360 1337
Békés Megyei KIK 593 560
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KIK 1784 1716
Budapesti KIK 4004 3358
Csongrád Megyei KIK 1194 1143
Dunaújvárosi KIK 197 175
Fejér Megyei KIK 916 862
Győr-Moson-Sopron Megyei KIK 1018 983
Hajdú-Bihar Megyei KIK 561 543
Heves Megyei KIK 641 598
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KIK 504 528
Komárom-Esztergom Megyei KIK 637 612
Nagykanizsai KIK 222 231
Nógrád Megyei KIK 338 326
Pécs-Baranyai KIK 859 802
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi KIK 1559 1517
Somogyi KIK 550 574
Soproni KIK 244 225
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KIK 867 840
Tolna Megyei KIK 663 589
Vas Megyei KIK 504 478
Veszprém Megyei KIK 691 736
Zala Megyei KIK 634 640
Összesen 20540 19373
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Területi kamarák 2016. évben befolyt tagdíj (Ft) 2017. évben befolyt tagdíj (Ft)

Bács-Kiskun Megyei KIK 62 401 000 63 215 000

Békés Megyei KIK 32 333 600 29 050 900

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KIK 58 802 472 56 908 492

Budapesti KIK 138 955 150 92 234 986

Csongrád Megyei KIK 52 151 827 52 619 139

Dunaújvárosi KIK 22 118 243 22 128 538

Fejér Megyei KIK 20 495 800 17 206 375

Győr-Moson-Sopron Megyei KIK 67 537 000 68 275 000

Hajdú-Bihar Megyei KIK 36 063 201 33 400 750

Heves Megyei KIK 56 002 238 53 025 036

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KIK 22 729 810 24 404 000

Komárom-Esztergom Megyei KIK 17 857 500 16 372 000

Nagykanizsai KIK 8 234 615 9 067 933

Nógrád Megyei KIK 12 725 924 11 570 900

Pécs Baranyai KIK 54 824 000 56 851 813

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi KIK 35 795 250 34 955 334

Somogyi KIK 35 163 967 35 398 941

Soproni KIK 10 580 805 9 804 705

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KIK 22 760 720 21 734 428

Tolna Megyei KIK 22 580 918 17 554 008

Vas Megyei KIK 28 624 138 27 968 510

Veszprém Megyei KIK 26 790 495 25 811 415

Zala Megyei KIK 17 030 000 16 700 000

Összesen: 862 558 673 796 258 203

Tagdíjbevételek alakulása 2016 – 2017. években

Az MKIK elemzései, szakmai javaslatai, állásfoglalásai 2017-ben
• A magyar gazdaság növekedési lehetőségei.
• A vállalkozások jövedelempozíciójának változása – 2017.
• Összefoglaló az uniós forrásokkal kapcsolatos tapasztalatokról (I.).
• A termelékenységnövelés makro- és mikroszinten (I-II.). 
• Javaslatok a termelékenységnövelés átfogó programjának tartalmi elemeire.
• Összefoglaló az uniós forrásokkal (2014-2020) kapcsolatos tapasztalatokról, javaslatokról (II.)
• Termelékenység és a szociális hozzájárulási adó.
• A migráció gazdasági hatásai.
• 2017-2018 jellemzői - tények, kilátások.
• A humántőke és a hazai munkaerő helyzete, különös tekintett el a 2017. évi folyamatokra – trendek, javaslatok.
• Kohéziós célok és eredmények a folyó EU-s támogatási ciklusban, a vállalkozásokat érintő GINOP programok 

időarányos értékelése, következtetések.
• MKIK-2017 (tények, adatok).
• Az MKIK észrevételei és javaslatai a szerzői jogdíjrendszer átalakításához.
• MKIK adócsomag javaslatai I-II. (tavaszi, őszi).
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A választottbírósági tevékenység számokban

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Beérkezett ügyek száma 236 177 140 145 128 98

Ebből nemzetközi ügy 26 15 23 16 28 15

Perérték alapján  0-10 millió Ft 149 101 66 89 60 66

Perérték alapján  10-100 millió Ft 62 51 50 31 46 22

Perérték alapján  100 millió –  1 milliárd Ft 21 25 18 23 18 7

Perérték alapján  1 milliárd Ft feletti 4 0 6 2 3 3

Befejezett ügyek száma 299 216 161 140 150 116

ítélettel 204 139 105 91 103 66

végzéssel 96 72 42 51 27 33

nem indult meg díjfi zetés hiányában 20 23 15 24 20 17

Eljárások átlagos hossza 10 hónap 11 hónap 13 hónap 11 hónap 10 hónap 10 hónap

Letétbe helyezett díjak 1.396 MFt 867 MFt 1.005 MFt 801 MFt 798 MFt 621 Mft

Díjbevétel (illetékkel) 747 MFt 915 MFt 500 MFt 587 MFt 423 MFt 391 MFt

Hajdú-Bihar megye 120 1 72 63 116 2 48 42 58 7 4 533

Heves megye 28 2 33 0 0 2 45 22 28 0 2 168

Jász-Nagykun-Szolnok megye 27 0 66 28 3 16 8 17 12 5 1 183

Komárom-Esztergom megye 62 2 40 18 7 0 8 7 38 2 1 185

Nógrád megye 15 2 16 0 16 0 41 23 7 1 0 121

Pest  megye 180 2 163 68 129 13 332 441 697 20 24 2069

Somogy megye 23 0 48 15 14 36 18 19 9 0 1 183

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 72 0 36 46 11 13 33 9 36 19 0 274

Tolna  megye 17 0 10 1 16 0 16 6 16 0 0 81

Vas megye 24 4 66 30 6 36 26 0 7 4 0 203

Veszprém megye 42 8 55 5 22 12 82 50 23 3 1 303

Zala megye 45 4 42 7 27 2 9 42 3 1 0 183

Összesen: 1947 52 1758 1360 914 340 1322 1058 4271 299 89 13410

Békéltető testületek ügyszáma és az általuk hozott határozatok
2017.01.01.– 2017.12.31.

Időpont rendezvény megnevezése rendezvény helyszíne résztvevők 
létszáma  (fő)

2017. január 12. Az MKIK Nemzetközi Kollégiumának alakuló ülése MKIK 22

2017. január 24. Üzleti lehetőségek Japánban Budapest 45 

2017. február 2. Konzultáció a Paksi Atomerőmű bővítéséről,
Az MKIK Magyar-Orosz Tagozat Paks Szekciójának alakuló ülése Budapest 60 

2017. február 7. Zöld Technológiák az EU-ban és a Mediterrán térségben 
 Roadshow Közép-Európában Budapest 45 

2017. február 15. A Magyar-Kínai Tagozat közgyűlése Budapest 45 

2017. február 16. Eurochambres elnökségi ülés és üzleti ebéd Budapest 25 

2017. február 20-22. Üzleti delegáció Berlinbe Berlin, Németország 34 

2017. évi külgazdasági programok
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2017. február 28. Közlekedési infrastruktúra-fejlesztési tervek a Nyugat-Balkánon Budapest 36 

2017. március 1. ICC WCF General Council ülés Párizs 1 

2017. március 2. MKIK Nemzetközi Kollégium - EXIM konzultáció Budapest 25 

2017. március 2. A Magyar-Vietnami Üzleti Tanács ülése Budapest 25 

2017. március 3. Magyar-Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági Fórum és Közgyűlés Dunaszerdahely 2 

2017. március 7. Hivatalos ebéd az Oroszországi Föderáció kereskedelmi képviselőjével Budapest 7 

2017. március 8. Fókuszban a külpiacok – Innovatív vállalkozásokkal a külpiacokon Budapest 140 

2017.  március 9. ICC Magyar Tagozat Banktechnikai munkacsoportülés Budapest 20 

2017. március 17. Konzultáció kazahsztáni export és piaci lehetőségekről Budapest 20 

2017. március 21. ICC Magyar Tagozat Vám- és kereskedelemtámogatási munkacsoportülés Budapest 16 

2017. március 21. MOT ICT Szekció ülés Budapest 15 

2017. március 23-24. Magyar-Vietnámi GVB ülés Budapest 2 

2017. mácius 23. Együtt Afrikába – Szlovén-magyar üzleti konferencia Ljubljana 100 

2017. március 27-28. V4 kamarai elnöki találkozó és Közép- és kelet-európai innovátorok kongresszusa 
(CEE Innovators’ Summit) Varsó 2 

2017. március 29. Bary Emmanuel Rafatrolaza, a madagaszkári külügyminiszter-helyettes fogadása BKIK/MKIK Szubszaharai 
Tagozat 13 

2017. április 4. Magyar-Német Gazdasági Nap Budapest 40 

2017. április 12. Magyar-Jordán Üzleti Fórum Budapest 100 

2017. április 20. Fókuszban Latin-Amerika: Ecuador MKIK 40 

2017. április 26. Dél-afrika és a szubszaharai régió bemutatása BKIK/MKIK Szubszaharai 
Tagozat 25 

2017. április 26. Információs nap Kanadáról MKIK 30 

2017. április 27. Magyar-bosnyák gazdasági fórum és üzletember-találkozó MKIK 50 

2017. április 20-21. Miniszterelnöki delegáció Grúziába Tbiliszi 1 

2017. május 4. ICC Magyar Tagozat  Banktechnikai munkacsoportülés MKIK 18 

2017. május 9. Indonéz delegáció látogatása MKIK 15 

2017. május 10. Külgazdasági értekezlet MKIK 26 

2017. május 15-17. Üzleti delegáció Koszovóban és Albániában Pristina, Durres 17 

2017. május 21-27. Kiutazás Japánba MKIK 27 

2017. május 24. A KKÉAT 2017. évi közgyűlése MKIK 30 

2017. május 31. Magyar-orosz gazdasági fórum és közgyűlés MKIK 150 

2017. június 7. ICC Magyar Tagozat Banktechnikai és Vám-és kereskedelemtechnikai együttes 
munkacsoportülés MKIK 25 

2017. június 8. Kerekasztal-megbeszélés az Atomprojekt képviselőivel MKIK MOT 60 

2017. június 10-16. Üzleti delegáció Kanadába MKIK 16 

2017. június 14. Fókuszban Latin-Amerika: Chile Chilei Köztársaság 
nagykövetsége 50 

2017. június 15. Magyar-georgiai üzleti fórum Budapest 100 

2017. június 20. Közbeszerzés Ausztriában 
Piaci lehetőségek haladó exportőrök részére MKIK 30 

2017. június 21. Exportfi nanszírozási képzés EXIM 41

2017. június 22. Magyar-Kubai ÜT taggyűlése MNKH 16

2017. június 23. Kínai delegáció fogadása MKIK 16 

Időpont rendezvény megnevezése rendezvény helyszíne résztvevők 
létszáma  (fő)
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2017. június 26. Konzultáció a németországi külgazdasági attasékkal MKIK 45 

2017. június 28. Az Amerikai-Magyar Üzleti Tanács látogatása – kerekasztal megbeszélés MKIK 22 

2017. június 29-30. Miniszterelnöki látogatás Törökországban Ankara 2 

2017. július 6. Konzultáció kazahsztáni export és piaci lehetőségekről MKIK 20 

2017. július 7. A Kínai CCCMHPIE delegációjának látogatása MKIK 48 

2017. július 12. Az Afrika Tagozat kibővített elnökségi ülése MKIK 20 

2017. augusztus 31. Üzleti lehetőségek Mongóliában és a Magyar-Mongol Tagozat éves közgyűlése MKIK 33 

2017. szeptember 4. V4 kamarai szakértői megbeszélés MKIK 9 

2017. szeptember 5. Afrikai fórum – Fókuszban Etiópia és Nigéria BKIK 60 

2017. szeptember 16-23. Részvétel az ICC WCF General Council ülésén 
és a X. World Chambers Kongresszuson Sydney, Ausztrália 1 

2017. szeptember 19-21. Brüsszeli tanulmányút Brüsszel 26 

2017. szeptember 19. Sztavropol bemutatkozása és kerekasztal megbeszélés MKIK 25 

2017. szeptember 21. Üzleti környezet Szlovákiában – gazdasági fórum MKIK 40 

2017. szeptember 22. Tajvani delegáció látogatása MKIK 9 

2017. szeptember 23-27. Miniszterelnöki delegáció Vietnamba és Szingapúrba Hanoi és Szingapúr 1 

2017. szeptember 27. A Koreai Kereskedelmi és Iparkamara delegációjának látogatása MKIK 25 

2017. szeptember 28. Hogyan szerződjünk Németországban? – üzleti fórum MKIK 35 

2017. október 5. ICC Magyar Tagozat Banktechnikai munkacsoportülés MKIK 10 

2017. október 10. OBI beszállítói konzultáció magyar gyártók számára MKIK 27 

2017. október 24. A Kínai Befektetési Ügynökség (CIPA) delegációjának látogatása MKIK 20 

2017. szeptember 16-17. Üzleti delegáció Prágába (megbeszélés a Skoda Praha-val) Prága 9 

2017. október 11. Libanoni külügyminiszter delegációjának látogatása MKIK 16 

2017. október 18. Perm bemutatkozása és kerekasztal megbeszélés MKIK 25 

2017. október 22-25. Üzleti delegáció Szentpétervárra MKIK 10 

2017. október 24. Voronyezs régió bemutatkozása, kerekasztal-megbeszélés MKIK 30 

2017. október 30. ICC Magyar Tagozat Választottbírósági munkacsoportülés MKIK 10 

2017. november 8. Szverdlovszk régió bemutatkozása és üzletember-találkozó BKIK 50 

2017. november 13. A Német Középvállalkozói Szövetség (BVMW) delegáció látogatása az MKIK-ban MKIK 25

2017. november 5-10. Üzleti delegáció Kuvaitba és Ománba Kuvaitváros, Maszkat 18 

2017. november 14-15. Külgazdasági értekezlet Visegrád 35 

2017. november 17. Kerekasztal megbeszélés Törökországról Kiss Gábor, ankarai nagykövet 
részvételével, a Magyar – Török Tagozat közgyűlése MKIK 21 

2017. november 22. Budapest-Moszkva Üzleti Fórum BKIK 140 

2017. november 19-24. Üzleti delegáció Indiába Újdelhi, Mumbai 8 

2017. november 21. Üzleti lehetőségek a szerbiai Kragujevacban, a Nyugat-balkáni Tagozat közgyűlése MKIK 26 

2017. november 28. Magyar-Német Üzleti Fórum és a Magyar-Német Tagozat éves közgyűlése MKIK 30 

2017. november 30. ICC Magyar Tagozat éves közgyűlése MKIK 16 

2017. november 30. Magyar-beorusz gazdasági fórum és üzletember-találkozó Budapest 80 

2017. december 3-9. Üzleti delegáció Kínába Hongkong-Guangzhou 14 

2017. december 11-12. Az Ankarai Iparkamara üzleti delegációjának látogatása Budapest 15 

Időpont rendezvény megnevezése rendezvény helyszíne résztvevők 
létszáma  (fő)
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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tagjai

Szervezet neve Titkár Szervezet címe telefonja E-mail kapcsolat

Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara Sipos Zsolt 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 76/501 500 sipos.zsolt@bkmkik.hu

Békés Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Tóth Zsolt 5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 5. 66/451 775 zsolt.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara  Dudás Tiborné 3525 Miskolc, Szentpáli u.1. 46/501 877 dudas.teri@bokik.hu

Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara Szép Zoltán 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 20/999-6096 fotitkar@bkik.hu

Csongrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara

Dr. Tráserné 
Oláh Zsuzsanna 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 62/554 260 traserne@csmkik.hu

Dunaújvárosi 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. 22/510 339 fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara Orbán Dezső 9021 Győr, Szent István út 10/a. 96/520-291 kamara@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara Dr. Skultéti Éva 4025 Debrecen, Petőfi  tér 10. 52/500 721 skulteti.eva@hbkik.hu

Heves Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara Fülöp Gábor 3300 Eger, Faiskola út 15 36/429 614 hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara Dr. Pintér Zoltán 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 56/510 613 kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara Zoltai Dániel 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 34/513 014 zoltai.daniel@gmail.com  
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Tények, adatok

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tagjai

Nagykanizsai Kereskedelmi 
és Iparkamara Kereskai Péter 8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1. 93/516 671 titkar@nakkik.hu

Nógrád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara

Mihályné 
Balázs Melinda

3100 Salgótarján, 
Alkotmány út 9/a. 32/520 863 mihalyne@nkik.hu

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú 
Városi  Kereskedelmi és 

Iparkamara
Dr. Vincze Gábor 1054 Bp. Váci u.40. IV.em. 317 7666   titkarsag@pmkik.hu

Pécs-Baranyai Kereskedelmi 
és Iparkamara Rabb Szabolcs 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 72/507 118 szrabb@pbkik.hu

Somogyi Kereskedelmi 
és Iparkamara Németh Krisztina 7400 Kaposvár, Anna u. 6 82/501 021 knemeth@skik.hu

Soproni Kereskedelmi 
és Iparkamara Kováts Árpád 9400 Sopron, Deák tér 14. 99/523 580 titkarsag@sopronikamara.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

Nagyné 
Varga Katalin 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 42/421 182 varga.katalin@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 balogh.karoly.zsolt@vmkik.hu

Veszprém Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara Dr. Somogyi Istvánné 8200 Veszprém, Radnóti  tér 1 88/814 111 somogyi.ildiko@

veszpremikamara.hu

Zala Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara Vörös Anikó 8900 Zalaegerszeg, Petőfi  u. 24. 92/550 514 voros.aniko@zmkik.hu

Szervezet neve Titkár Szervezet címe telefonja E-mail kapcsolat
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Tények és számok a 2017. évi szakképzési tevékenységről

Szakmai záróvizsgáztatás – 2017

Moduláris szakmai vizsgák Komplex szakmai vizsgák Összesen
Vizsgaszám 225 13.381 13.606
Vizsgázók száma 2.463 147.072 149.535

Szintvizsgáztatás – 2017

Időszak* 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Vizsgázottak
 száma 26.865 21.896 25.721 38.605 25.328 19.647 17.837

Gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzés ellenőrzése – 2017

képzőhely ellenőrzés – 2017 Ellenőrzést végzők felkészítése és vizsgáztatása – 2017

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)

9.000 8.436 1.500 1.021

OSZTV, SZKTV – 2017 SkillsHungary Nemzeti Döntő – 2017

Szakmák száma 41 Válogató versenyekre 
jelentkezettek száma 340 fő

Írásbeli elődöntőn résztvevő 
tanulók száma 5.255 Döntőbe jutott 67 fő

Országos döntőn résztvevő 
tanulók száma 224 Érintett versenyszám 15

Szervező szakértők száma 840 Értékelő szakértők száma 46 fő

Együttműködő intézmények, 
szervezetek száma 480

Országos döntő 
látogatóinak száma 15.000

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

WorldSkills Göteborg 2017

Részt vevő országok, csapatok száma 57

Versenyszámok összesen 51

Versenyzőink száma 20 fő

Versenyszámok 19

Egyéni versenyszám 18

Csapat versenyszám 1

Szakértők száma 22 fő

Szponzorok száma 31

Média képviselői 5 fő

Eredmények – 2017

Informatikai rendszerüzemeltető csapatverseny Bronzérem
Festő, díszítőfestő Kiválósági érem; Nemzet legjobbja
Épületasztalos Kiválósági érem
Virágkötő Kiválósági érem
Mechatronika csapatverseny Kiválósági érem
Bútorasztalos Kiválósági érem
Hegesztő Kiválósági érem
Pincér Kiválósági érem
Fodrász Kiválósági érem
Webfejlesztő Kiválósági érem

Az 57 ország versenyé-
ben Magyarország csapata 
az elnyert érmek alapján 
elért pontszámok alapján a 
22. helyen végzett .
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Tények, adatok

Tények és számok a 2017. évi szakképzési tevékenységről

Pályaválasztás, pályaorientáció – 2017

Bevont személyek száma Pályaorientációt segítő események száma

tervezett létszám tényleges létszám tervezett eseményszám tényleges eseményszám

20.000 78.296 2.400 4.557

Tanulószerződés – 2017

Évszám 1998
➱

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tanuló  szerződések 
száma 6.616 35.000 37.000 44.000 46.000 48.000 49.000 50.000 47.000 49.000 50.000 50.000 53.000

Szakmagondozás – 2017

Teljesítmény mutató Mennyiség
Szakmai modul módosítása 2 db
SZVK javítás 55 db
Új ÁSZÉV kerettanterv kidolgoztatás közép- 
és emelt szintre 41 ágazatban 60 db

Kerettanterv javítás 81 db
Új szakképesítés kidolgoztatás 2 db
Szakgimnáziumi kerettanterv átdolgoztatása 
(szakmairányokat is beszámítva) 192 db

Kidolgozó szakértők száma 392 fő

Felnőttképzési szakmai programkövetelmények 
nyilvántartása – 2017

Eljárások db

Nyilvántartott szakmai 
programkövetelmények száma 194

Program Bizottság üléseinek száma 12

Program Bizottság döntései 236

MFKB működtetés – 2017

MFKB ülések száma 51

MFKB munkabizottsági ülések száma 24

Megyei MFKB rendezvények száma 53

MFKB elnökök által tartott előadások száma 56

Megyei koordinátorok által tartott előadások száma 50
Szakiskola 2016 kutatás vállalati adatfelvétel 
kérdőíveinek száma 2508

Szakiskola 2016 kutatás pályakezdő szakmunkások 
körében felvett kérdőívek száma 3493

OKJ szakmacsoport Nyilvántartott prog-
ramszakértők (fő)

  1. Egészségügy 29

  2. Szociális szolgáltatások 40

  3. Oktatás 410

  4.  Művészet, közművelődés, 
kommunikáció 77

  5. Gépészet 78

  6. Elektrotechnika-elektronika 34

  7. Informatika 24

  8. Vegyipar 7

  9. Építészet 14

10. Könnyűipar 7

11. Faipar 2

12. Nyomdaipar 2

13. Közlekedés 13

14. Környezetvédelem 7

15. Közgazdaság 88

16. Ügyvitel 95

17.  Kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció 89

18. Vendéglátás-turisztika 28

19. Egyéb szolgáltatások 22

20. Mezőgazdaság 46

21. Élelmiszeripar 15

22.  Rendészet, honvédelem 
és közszolgálat 30

23. Vízügy 2

Összesen 1159
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Kiadványok a szakképzésfejlesztés területén
• Üzleti7 Tanulószerződéses különszám
• Népszerűsítő prospektus a tanulószerződésről
• X. Szakma Sztár Fesztivál 2017 (Üzleti7, X. jubi  leumi kiadvány)
• Vállalkozási ismeretek mestervizsgára felkészítő oktatási jegyzet és
• Pedagógiai ismeretek mestervizsgára felkészítő oktatási jegyzet

Mesterképzés – 2017

Év Mestervizsgázók száma

1998 1267

1999 1781

2000 1501

2001 1312

2002 1339

2003 1243

2004 1380

2005 969

2006 823

2007 2363

2008 416

2009 419

2010 385

2011 384

2012 344

2013 333

2014 200

2015 6000

2016 1453

2017 1401
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Építőipari kivitelezők regisztrációja 2016–2017

Kamara 2016.12.31 2017.12.31

Budapesti KIK 10072 11824

Bács-Kiskun Megyei KIK 3666 4268

Békés Megyei KIK 2025 2361

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KIK 2621 2943

Csongrád Megyei KIK 3191 3740

Dunaújvárosi KIK 337 391

Fejér Megyei KIK 3235 3753

Győr-Moson-Sopron Megyei KIK 3683 4437

Hajdú-Bihar Megyei KIK 3539 4177

Heves Megyei KIK 1804 2100

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KIK 1875 2138

Komárom-Esztergom Megyei KIK 2478 2865

Nagykanizsai KIK   337 407

Nógrád Megyei KIK 813 955

Pécs-Baranyai KIK 2757 3194

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi KIK 8381 9755

Somogyi KIK  2586 2936

Soproni KIK  402 487

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KIK 3108 3605

Tolna Megyei KIK  1704 1985

Vas Megyei KIK 3062 3638

Veszprém Megyei KIK 2340 2693

Zala Megyei KIK 1846 2143

MKIK 65 862 76 795
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I.
A humántőke és a hazai munkaerő 

helyzete – trendek, javaslatok

Magyarország növekedésében és felzárkózásában 
ma már az egyik legsúlyosabb gond a humántőkében 
mutatkozó hiány. Egyidejűleg van munkaerőhiány és 
munkanélküliség. A munkaerőhiány nagyobbrészt 
struk turális – mert hiába van munkaerőfelesleg, ha az 
nem ott  van, ahol kell, vagy ha alkalmazhatatlan, vagy 
mert bár alkalmazható lenne, de nem rendelkezik a kí-
vánt specifi kus készségekkel (munkaerőpiaci mis-
matchek). 

Az ESI (Economic Sentiment Indicator) felmérés 
szerint növekszik azon vállalatok aránya, amelyek tevé-
kenységük fő korlátjaként a munkaerőhiányt nevezik 
meg. Ez a folyamat a legerőteljesebb Magyarországon, 
ahol a romló munkaerőhelyzet helyenként nemcsak a 
színvonalra hat negatívan, hanem már a vállalkozások 
működőképességét is veszélybe sodorja. 

A hazai humántőke helyzetét negatívan befolyásolja 
az a jelentős szívó hatás, amelyet a külföldi ingázás és 
munkavállalás gyakorol rá. A lényegesen jobb megélhe-
tést nyújtó külföldi ingázás és külföldi munkavállalás 
folyamatosan bővül, elsősorban a még mindig alacsony 
hazai bérek miatt , de belejátszik a sokszor nehézkes 
szabályozási környezet, a magas járulékok, de mind na-
gyobb szerepet kap a well-being (szubjektív jóllét) is. 
A külföldi munkavállalásban főleg a szakképzett ek és a 
felsőfokú végzett séggel rendelkezők tudnak részt venni.

A nehezedő munkaerőpiaci helyzetet mutatja, hogy 
2016-ban Magyarországon a feldolgozóiparban a cégek 
53,3%-a, az építőiparban 29,9%-a, a szolgáltató szférá-
ban pedig 28,1%-a jelezte, hogy a munkaerőhiány már 
gátolja tevékenységüket. 2010-ben az arányok megfele-
lően: 10,1 – 2,1 – 2,4%. 

A V4 másik három országában is jelentősen nőtt  a 
dolgozót kereső cégek aránya a feldolgozóiparban, de 
lényegesen alacsonyabb bázisról indultak 2010-ben. 
Csehországban a vállalkozások nem egészen egyhatoda, 
Lengyelországban kevesebb, mint egynegyede, Szlo vá-
kiában pedig egytizede van híján a munkaerőnek.

A V4-nél a versenyszférában még a legalacsonyabb 
növekedést mutató Szlovákiában is 72%-kal nőtt  az üres 

álláshelyek száma, Lengyelországban és Magyarországon 
megduplázódott , a Cseh Köztársaságban pedig egyene-
sen megháromszorozódott  a betöltetlen álláshelyek 
száma. Ezzel szemben Ausztriában mindössze 7,2%-kal, 
az Egyesült Királyságban 26,1%-kal és Németországban 
36,7%-kal több üres álláshely volt. Bízvást állítható, 
hogy ebben a három országban az üres álláshelyek mér-
sékeltebb bővülésében jelentős szerepe volt a V4 orszá-
gokból ide irányuló gazdasági elvándorlásnak.

Magyarországon sajátos helyzet állt elő:
• a gazdaság 2-3 éve beindult növekedése trend jel-

leggel pótlólagos munkaerő-igényt támaszt,
• az elvándorlás és ingázás keltett e hiányt nem tudja 

pótolni a bevándorlás a szomszédos országokból,
• nő az aktivitási és a foglalkoztatási ráta, 
• ugyancsak trend jelleggel csökken a munkába 

újonnan belépők száma,
• már nem önmagában a munkahelyek megőrzése és 

létrehozása a kérdés, hanem a munkaerő hatékony 
foglalkoztatása, 

• zsugorodik a munkanélküliség (a közfoglalkozta-
tásnak ebben még van szerepe), 

• a munkatermelékenység lassabban nő, mint a 
bérek, de mindkét területen felzárkózásra lenne 
szükség. A béremelkedés vagy másképpen, a bér-
felzárkózás már elindult. A jelenlegi termelékeny-
ségi szintt el azonban a hazai bérek nem közelíthe-
tik meg a nyugati bérszintet, 

• korszakos, 6 évre szóló megállapodás született  
2016-ban a bérek és járulékaik növeléséről, illetve 
csökkentéséről. A toló hatással együtt  2017-ben 
várhatóan 12%-kal nőnek a bérek,  

• a V4-en belül Magyarországon a legalacsonyabbak 
a minimálbérek. Lényegesen alacsonyabbak vi szont 
a bolgár és a román bérek a magyarnak a 61%-át, 
illetve 68%-át tett ék ki 2014-ben (bár Ro má niában 
az utóbbi két évben robbanás szerűen nőtt ek a 
keresetek), 

• a magyar adóék kisebbik része az szja, a járulékok 
szerepelnek nagyobb súllyal. Az adóék 2016-ban 
49% alá csökkent, majd a csökkenés 2017-ben 
foly tatódott , de még így is magasnak számít az 
OECD országok között . 

Elemzések
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V. fejezet
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Munkaerőtartalékok – munkaerőhiány – 
fokozatosan romló munkaerőkínálat

A közfoglalkoztatott akkal kiegészített  munkaerő-
tartalék 2016-ban 9 százalék volt a 15-74 éves korosz-
tály népességéhez viszonyítva, ez jelentős csökkenés a 
2014-es 11,3 százalékhoz képest (KSH). 

A munkaerőtartalék felszívásához javítani kell az ál-
lástalanok piacképességét. Csökkenteni kell a korláto-
zott an piacképes munkanélküliek utánpótlását (okta-
tás-képzés!).

2016-17-ben és várhatóan a következő években is a 
hiánnyal leginkább érintett  területek: infókommuniká-
ció, egészségügyi és szociális ellátás, iparban egyes szak-
mák, építőipar, tudományos-technikai szolgáltatások.

A foglalkoztatás 2015-16-ban jellemző erőteljes bő-
vülése 2017-ben is folytatódik, de ütemében csökken. 
2018-ban várhatóan megtorpan. Okok: demográfi ai té-
nyezők, munkaerőtartalék nem megfelelő képzett ségi 
szintje.

2017 hátralévő részében tovább javulhat a munka-
nélküliségi ráta, és elérheti a 4 százalékos szintet. Ez lé-
nyegében teljes foglalkoztatott ságot jelent, a munkaerő-
piac helyzete emiatt  leginkább úgy javítható, hogy az 
állami szektorban és a közfoglalkoztatásban dolgozókat 
képzésekkel átt erelik az elsődleges munkaerőpiacra 
mérsékelve az itt eni munkaerőhiányt. Ezzel a szerkezeti 
változással lehetne javítani a foglalkoztatott sági és a 
munkaerőpiaci helyzetet. A belső utánpótlás a közigaz-
gatásban dolgozókból, a közmunkások és a mikro vál-
lalkozások köréből származhat, ahol szektoronként 
100-200 ezer fős tartalék rejlik.

A rendelkezésre álló, a foglalkoztatásba még potenci-
álisan bevonható munkaerő minősége megváltozott  a 
válság óta. Egyfelől a munkaképes réteg jórészét már 
felvett e az élénkülő gazdaság, másfelől viszont a mun-
kaerőpiaci szabályozás és a szociális rendszer szigorítá-
sával kevésbé munkaképes rétegek jelentek meg a tarta-
lékban.

Az alacsony képzett ségűek alacsony aktivitási rátája 
mindenekelőtt  annak tudható be, hogy mára meglehe-
tősen összezsugorodott  az olyan álláshelyek száma, ahol 
az írni-olvasni gyakorlatilag alig vagy nem is tudó állás-
talanokat foglalkoztatni tudnák. 

Fokozza a nehézségeket annak gyakorisága, hogy 
térbelileg még a megfelelő munkaerőnél sem esik egybe 
a kereslet és a kínálat. 

A közmunka a hátrányos helyzetű térségekben egy-
értelműen versenytársa a nagy elvonásokkal sújtott  mi-
nimálbéres foglalkoztatásnak. A közmunka helyben 
van, nem terheli utazási költség, az étkezés is könnyeb-
ben megoldható, jut idő a kertre, a családra. A közmun-
ka programnak egyébként nincs túl nagy a sikere a 

munkaerőpiacra való visszaterelésben, sőt inkább távol 
tartja a potenciális munkavállalókat.

A munkaerőpiac, a munkaerőtartalék helyzetét ne-
gatívan befolyásolja a külföldi munkavállalás, a külföld-
re ingázás. Mintegy 4-500 ezer főről van szó, mely 
nagyságrend érdemben befolyásolja a munkaerő kínála-
tát és a rendelkezésre álló tartalékokat. És ez a trend 
erősödni látszik, önmagában a béremelés aligha segít-
het a helyzeten. Akik külföldön dolgoznak, azok a ma-
gasabb keresetek mellett  általában az ott ani munkakul-
túrát, a nyugalmat, a túlmunka elkerülhetőségét is érté-
kelik.

A családi kedvezményektől is csak kismértékű kíná-
lat/tartalék-növekedés valószínűsíthető. A minimálbér/ 
átlagkereset arányt (Kaitz-index) illetően Magyarország 
a középmezőnyben van, a V4-n belül pedig a magasab-
bak közé tartozik. A minimálbér alacsony szintje a szo-
ciális transzferek, illetve a közmunka még mindig érez-
hető szívó hatása miatt  visszafogja a munkaerőkínálatot. 

A munkaerőhiányra rövid távú megoldás a munka-
erő-import. A jövő kihívásaira csak az automatizálás, az 
innováció, a robotizáció lehet a válasz, az olcsó munka-
erőre építő cégek előbb-utóbb egyszerűen el fognak 
tűnni. Ugyanakkor a magyar tőkeerős cégek számára 
átmenetileg megoldás lehet, ha a környező, alacsonyabb 
bérű gazdaságokba helyezik ki termelésüket.

Több tízezerre rúghat azoknak a száma, akik a mun-
kaerőpiac számára láthatatlanná válnak (elsősorban a 
feketemunka szívja fel őket, vagy csak úgy „elvannak”).

Megoldási lehetőségek
Szak;- felnőtt képzés átalakítása
A gazdasági szereplők egyre élesebb kritikát fogal-

maznak meg a munkaerő képzett ségi szintjével, a mun-
kához való viszonyulással szemben. Az iskolarendszerű 
szakképzés hosszútávon a munkaerő utánpótlás legfon-
tosabb helyszíne, míg a folyamatosan változó munkaerő 
igények kielégítését a felnőtt képzés hivatott  kielégíteni, 
amely a szakmai végzett ség korrigálással, a gyors reagá-
lást hivatott  biztosítani. A felnőtt képzés mai rendszere 
az említett  feltételeknek nem felel meg, hatékonyabbá 
tételéhez az alábbi lépéseket tartanánk szükségesnek:
1. Helyzetelemzés a felnőtt képzés területén (piaci sze-

replők, képzési kínálat, területi igények, szabályozás 
gyakorlati kivitelezhetősége)

2. A gazdaság igényeit felmérő előrejelzési rendszer ki-
alakítása (régiók fejlesztési terveit fi gyelembe véve, 
pályakövetési rendszer megvalósítása, integrált adat-
bázisok működtetése)

3. Az Országos Képzési Jegyzéket érintő átalakítások: 
 – Objektív előzetes tudásfelmérésre alkalmas rend-
szer kidolgozása 
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 – Összhangba kell hozni a TEÁOR-FEOR-OKJ hár-
mast 

 – A hatósági képzésekkel összefüggésben összehan-
golásra van szükség

 – Szakmai tartalmak folyamatos frissítésének lehető-
sége

 – Továbbképzési lehetőségek folyamatának kialakí-
tása (kreditrendszer felállítása, életpálya modellek 
bemutatása)

4. Átjárható oktatási rendszer kialakítása (szakképzé-
sen belül és a felsőoktatással kapcsolatosan is!)

5. Objektív vizsgáztatási rendszer kialakítása (regio-
nális, független vizsga-, és módszertani központok, 
az e-vizsgáztatás minden előnyét felhasználva)

6. Szakképzési hozzájárulás optimálisabb felhasz-
nálása (növekedjen a vállalatok döntési szabadsága a 
felhasználhatóságot illetően)

7. A támogatott  felnőtt képzési programok iránya 
és a munkaadói igények közvetlen összehangolása - a 
szakmai képzések indításához a kereskedelmi és ipar-
kamarák egyetértése legyen szükséges feltétel. 

8. Szemléletformáló kommunikáció a képzési lehető-
ségekről (A munkavállalók, a munkáltatók részére 
olyan portál működtetése, ahol érdemi információ-
kat kaphatnak egy helyről)

9. Digitalizáció erőteljes beépítése az élethosszig 
tartó tanulási folyamatba:

A digitalizáció mindenkit érint
A digitalizáció terjedése a munkaerőpiaci elváráso-

kat is alapjaiban alakítja át: néhány év múlva a legtöbb 
szakmában foglalkoztatási alapfeltétel lesz a digitális 
jártasság – a köznevelésnek erre már ma meg kell talál-
nia a megfelelő válaszokat.

Digitális írástudás nélkül az ember kirekesztett é vá-
lik, és pár éven belül elveszíti foglalkoztathatóságát – 
azaz munkaerőpiaci esélyeit.

A digitális forradalomban a munkaerőt illetően ket-
tős probléma mutatkozik – egyfelől nagy mennyiségű 
munkaerő szabadul fel, másfelől kevés a szakképzett  
munkaerő az új munkakörökre. Ha most idejében lé-
pünk, a munkaerő probléma kb. 10-12 éven belül meg 
fog oldódni, addig pedig válságmenedzseléssel kell ke-
zelni a problémát.

Nemzetgazdasági szinten azért kiemelkedően fontos 
ez a szektor, mert minimális tőkebefektetéssel hatalmas 
külföldi tőkét lehet vele az országba hozni. Nem kell 
gyártelepet építeni, ezermilliárdos beruházásokra költe-
ni, csak iroda kell, számítógép és szakképzett  emberek. 
Ezek a jól képzett  szakemberek előállítják azt a hozzá-
adott  értéket, amely képes behozni az országba a külföl-
di tőkét.

A szektorban dolgozók még a mostaninál is jobban 
kereshetnek, és ez által sokkal többet költenek, ami más 
ágazatokat is felfelé húz (kereskedelem, turizmus, ven-
déglátás stb.), tehát valóban az egész gazdaságot, így 
mindenki életét befolyásolja.

A fent felsorolt feladatok tükrében cél egy olyan irá-
nyú felnőtt képzési rendszer kialakítása, amely képes a 
munkaadók elvárásai alapján, az adott  kompetenciákkal 
rendelkező munkaerő feltérképezésére, a hiányzó kom-
petenciák pótlására, a rendszerrel kapcsolatos elvárások 
meghatározására és támogatnia kell a munkavállalót, 
hogy felismerje és kezelni tudja a munkaerő-piaci érvé-
nyesüléséhez szükséges meglévő, vagy hiányzó készsé-
get, tudást. Természetesen a rendszer minden elemének 
maximálisan ki kell használni az adott  területen a 
digitalizáció adta lehetőségeket.

A terhek mérséklése
A járulékcsökkentéstől egyébként változatlan felté-

telek mellett  a munkaerő iránti kereslet növekedése 
lenne várható. A járulékcsökkentéssel elért megtakarí-
tás vagy bértöbbletben vagy fejlesztésben jelenhet meg, 
de bele is olvadhat a cégek működési költségeinek fede-
zésébe. 

A járulékcsökkentéstől tehát önmagában jó esetben 
az alacsonyabb képzett ségűek foglalkoztatásának növe-
kedését lehet remélni – ha egyáltalán ilyen iránt mutat-
kozik igény a vállalkozásoknál. A mai magyar munka-
erőhiányos helyzetet tehát csak kisebb részben okozzák 
a magas közterhek. Ugyanakkor a járulékcsökkentés 
több szempontból kedvező hatású lehet: 

• a munkáltató foglalkoztatási költségeinek csökken-
tése növeli a vállalati nyereséget, ezen keresztül 
javíthatja a beruházási hajlandóságot;

• a munkáltatók a járulékcsökkentést béremelés for-
májában átengedik a munkavállalóknak. Ebben az 
esetben úgy növekedhetne a munkaerő kínálata, 
hogy ahhoz a vállalkozásoknál nem lenne nagyobb 
a bérráfordítás; 
A magasabb bér két területen javíthatna a munka-
erőhiányon. Egyrészt a gyorsabb bérnövekedés 
hatására tovább mérséklődhetne a külföldi munka-
vállalás dinamikája, másrészt növekedhetne a kü-
lönbség a közmunka díjazása és a szociális transzfe-
rek, valamint a piaci alapon elérhető keresetek kö-
zött , ami a versenyszférában megjelenő munkaerő-
kínálatot növelhetné.

• a munkavállalói terhek csökkentése közvetlenebb 
megoldás lehet. Egy ilyen intézkedésnek már érez-
hető hatása lenne, egy jelentős réteget lehetne meg-
mozdítani, az egyszerűbb munkák kínálata na gyobb 
lenne (igaz, nem biztos, hogy igény is lenne rájuk).
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Azt azonban látni kell, hogy a közterhek csökkenté-
sével csak rövid távon lehet kielégíteni a béremelési 
igényeket, hosszabb távon csak a teljes tényezőtermelé-
kenység növelése alapozhatja meg a bérek további 
emelését.

Közmunka 
A közmunka keretében speciális, az egyének élethely-

zetéhez igazodó képzéssel kombinált foglalkoztatási 
programokat kell szervezni, aminek segítségével a moz-
gékonyabb réteg segíthet a munkaerő utánpótlásában.

Figyelemre méltó, hogy a közmunkások mintegy 47 
százalékának van közép- vagy felsőfokú végzett sége, ők 
feltehetően el tudnának helyezkedni a versenyszférában 
is, velük potenciális utánpótlásként, munkaerő tar ta lék-
ként lehet számolni, azonban a területi elhelyezkedés 
ezt eléggé megnehezíti. A közmunka pedig tovább 
gyengíti az amúgy is gyenge belső mobilitást.

A közfoglalkoztatás az ország több területén már a 
versenyszféra elől vonja el a potenciális munkavállaló-
kat, viszont az ország egyes térségeiben gyakorlatilag 
más munkalehetőség nincs.

Uniós források
Az uniós források 2014-2020 között i eredményes 

felhasználása és leginkább a kkv-khoz eljutt atása sokat 
segíthet a munkaerőhiány mérséklésében. A vállalkozá-
sok beruházással, modernizálással, egyáltalán forráshoz 
jutással csökkenthetik a problémát. Fel kellene hagyni a 
munkahelyteremtés, -megőrzés ösztönzésével, pályáza-
ti feltételként való előírásával. 

Általános gyakorlatt á kell tenni, hogy az uniós pályá-
zatokban, az államilag támogatott  konstrukciókban csak 
működés-, illetve növekedésképes vállalkozások vehes-
senek részt.

A GINOP forrásaiból jelentős mértékű forrás-átcso-
portosítást kellene eszközölni, a termelékenység emelé-
sét, a gépbeszerzést és technológiafejlesztést, a létszám-
megtakarítást ösztönző pályázatok javára. A pályázatok-
nál a fi nanszírozást célszerűen a különböző eszközök 
kombinációjával kellene megoldani – 20%-os saját erő, 
30%-os vissza nem térítendő támogatás és 50 százalék-
nyi kamatmentes hitel összetételben.

További javaslatok
Rövid távon: 
• A lekeresett ebb szakmákban béremelést kellene/

lehetne végrehajtani. Látni kell azonban: a magyar 
gazdaság nincs abban a helyzetben (versenyképes-
ség, munkatermelékenység), hogy a hiányterüle-
tek mindegyikén jelentős, visszaszívó hatású bér-
emelést hajtson végre. A versenyszférában már 

egyre több helyen rákényszerülnek erre az – egyéb-
ként átmenetileg ható – intézkedésre. 
A bérek emelését a vállalkozások teherviselő ké-
pességéhez alkalmazkodva, konszenzus alapján 
kell megoldani. A teherviselő képesség javítása ér-
dekében csökkenteni kell a bérek közterheit.

• Szélesebb körben kell alkalmazni az atipikus foglal-
koztatást, elsősorban a részmunkaidős és az ott hon 
végezhető munkalehetőségek növelésével – sokan 
tudnának és akarnának ott hon dolgozni, a megválto-
zott  munkaképességűek foglalkoztatásának bővíté-
sét is szolgálhatnák ezek a foglalkoztatási formák 
(kb. 260 E fő, jelenlegi foglalkoztatási ráta cca. 30%).

Preferálni kell az utazási, lakhatási támogatásokat, a 
különféle ösztöndíjprogramokat. 

Csökkenteni kell a szezonálisan – például a turizmus, 
a vendéglátás területén – működő cégek adóterheit.

Hosszabb távon: 
• 2030-ig szóló felzárkóztató programot kell kidol-

gozni, ötéves periodizálással. Ebben meg kell jelöl-
ni a célokat, az elérésükhöz szükséges eszközöket, 
a lehetséges és kívánatos fejlődési pályákat.  

• Meg kell oldani a képzetlen és elszegényedett , 
főleg roma réteg felzárkóztatását, iskoláztatását és 
munkába állítását.

• Meg kell szervezni a 8 általános befejezését, ami 
na gyon nehéz kérdés, mivel becslések szerint Magyar-
or szá gon a lakosság 25%-a funkcionális analfabéta. 

• Az elvándorlás dinamikáját tovább kell mérsékelni, 
e mellett  elő kell segíteni a külföldön dolgozó 
magyarok hazai munkavállalását is (elemezni kell, 
hogy az eddigi intézkedések miért nem voltak 
elég gé eredményesek – Gyere haza program).

• A közfoglalkoztatás körében a képzést a helyi sajá-
tosságokra és munkalehetőségekre tekintett el kell 
megszervezni, ennek során a 8 általánossal rendel-
kezők számára biztosítani kell a szakképzést, illetve 
a továbbtanulás lehetőségét (a 2014-ben közfoglal-
koztatott  mintegy 180 ezer fő csaknem háromne-
gyede hátrányos helyzetű településen élt).

• A belső mobilitást és ezzel a munkaerőhiányt 
összehangolt intézkedés-sorozatt al (bérlakások, 
albérlők háza, menetrendek egyeztetése a munka-
renddel stb.) kell orvosolni.

• Konkrét munkaerőigényekre épülő államilag tá mo-
gatott  foglalkoztatási és képzési programokat kell 
indítani, a kormányhivatalok, kamarák és a mun ka-
adók együtt működésével, 
A közfoglalkoztatott ak  képzése hatékonyabb lehet-
ne, ha a vállalkozások konkrét munkaerőigényeire 
épülne, és befejezésekor a munkavállalók elhelyez-
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kedését is biztosítanák. A program a résztvevők (a 
munkavállaló, a kormányhivatal és a foglalkoztatást 
vállaló munkáltató) megállapodásán alapulna.

• Az ipar 4.0 eredményeit hasznosító gazdaság sok-
oldalúan képzett , több mérnöki területen is jártas, 
kiváló problémamegoldó képességgel rendelkező 
szakembereket igényel. 

A jelenlegi képzési rendszer nem ilyen szakembere-
ket bocsát ki. Az egyetemeknek a szélesen értelmezett  
piacképes ismereteket kellene oktatniuk, szélesebb 
együtt működésben, nyitott  kapukkal a gazdaság szerep-
lői, illetve minden potenciális fogadó partner iránt.

Magyarországon az oktatási rendszer színvonala meg-
lehetősen alacsony, nem fordít elegendő fi gyelmet arra, 
hogy a felnövő generációk a jövőt szolgáló ismereteket 
szerezzenek, ami az ország tartós leszakadásához vezethet 
– állapított a meg a portfolio.hu a Világgazdasági Fórum 
(WEF) szeptemberben nyilvánosságra hozott  Global 
Hu man Capital Report 2017 című tanulmányát elemezve. 

A tanulmányban 130 országot rangsoroltak annak 
alapján, hogy humántőkéjük mennyire fejlett  vagyis, 
hogy az emberek milyen mértékben rendelkeznek az 
értékteremtéshez szükséges készségekkel. A mutatóban 
a fi atalok oktatása mellett  a felnőtt ek tovább- és átkép-
zését, a folyamatos tanulást is nagy súllyal kezelik.

A fejlett ségi rangsor első 10 helyezett je között  az 
USA és Új-Zéland mellett  8 európai ország található. Az 
első két helyen fej fej mellett  Norvégia és Finnország 
osztozik, szorosan utánuk Svájc következik.

Magyarország 130-ból a 39., ezzel Romániát (42.) 
és Szerbiát (60.) előzi meg, Horvátország (37.), 

Szlovákia (36.), Bulgária (32.), Lengyelország (31.), 
Lett ország (28.), Litvánia (25.) és Észtország (12.) vi-
szont előtt e van.

A tanulmány szerint, sok feltörekvő országgal együtt  
Magyarországnak is problémája, hogy túl nagy hang-
súlyt helyez az olcsó munkaerőnek a jelen gazdasági 
igényeit kiszolgáló kihasználására, és keveset foglalko-
zik azzal, hogy a már dolgozókat, illetve a fi atalságot 
felkészítse az ipar 4.0 okozta gyökeres átalakulásokra.

A szakképzett munka elérhetősége

Mint látható, 2000-hez képest jónéhány pontt al sike-
rült megközelíteni Ausztria szintjét és az OECD átlagát, 
a V4 többi országánál azonban gyorsabb volt a felzárkó-
zás, így Magyarország e körben az utolsó helyen van.

Megnevezés Ausztria Csehország Lengyelország Magyarország Szlovákia OECD

USD PPS
2000 3.677 1.297 1.671 1.341 1.323 3.148

2016 4.025 1.977 2.160 1.809 1.959 3.438

USD árfolyamon
2000 3.489 743 783 683 784 3.096

2016 3.818 1.132 1.013 921 1.161 3.376

Ausztria PPS =100, 
%

2000
100,0

35,3 45,4 36,5 36,0 89,8

2016 49,1 53,7 45,0 48,7 89,5

OECD PPS =100, %
2000 111,4 39,8 51,1 41,3 40,3

100,0
2015 111,7 52,6 58,2 48,5 53,4

Változás 2016-2000, % +9,5 +52,4 +29,3 +34,9 +48,1 +9,2

*OECD adatok 2015. évi árszinten és árfolyamon
Forrás: OECD, saját számítás

V4 országok, Ausztria és OECD* átlagkereset/hó/fő, USD
(2016. évi árszinten és árfolyamon)
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II.
MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató 

Intézet kutatási projektjei
Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet 

olyan nonprofi t kutatóműhely, amely elsősorban alkal-
mazott  közgazdasági kutatásokat folytat. Célja, hogy 
elméletileg és empirikusan megalapozott  ismereteket és 
elemzéseket nyújtson a magyar gazdaság és a magyar 
vállalkozások helyzetét és kilátásait befolyásoló gazda-
sági és társadalmi folyamatokról.

AZ MKIK GVI KUTATÁSI PROJEKTJEI 2017-BEN 
AZ ALÁBBIAK VOLTAK

• KKV Körkép felvételének eredményei – üzleti 
bizalom, kilátások (évente 4 alkalommal)

• Negyedéves vállalati konjunktúra felvétel eredményei 
– hazai vállalatok üzleti klímája (évente 4 alka lommal)

• Vállalati konjunktúra felvétel eredményei – üzleti 
helyzet, várakozások (évente 2 alkalommal)

• Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis – 2018
• Általános iskolások pályaválasztása 2017
• A pályakezdő szakmunkások munkaerőpiaci hely-

zete-2017
• A szakképző iskolát végzett ek iránti kereslet és 

kínálat várható alakulása – 2017
• Szakképzett ek pályakövetését megalapozó ku  tatás
• Iskolázott ság és előítéletesség
• Az automatizáció lehetséges munkaerő-piaci hatá-

sai Magyarországon, 2012–2016
• A munkaerőhiányra adott  vállalati reakciók
• Mérlegen Magyarország – 2017. szeptember
• Az orosz gazdaság helyzete
• A szegénység hatása a magyar hetedik osztályos 

tanulók továbbtanulási terveire
• Iskolázott ság és várható élett artam
• Külföldi továbbtanulás a legjobb hazai gimnáziu-

mok tanulói körében – 2017
• Iskolázott ság és szubjektív jóllét
• A munkaerőhiány a nemzetközi és a magyar iroda-

lom tükrében
• A minimálbér és a garantált bérminimum emelésé-

re adott  vállalati válaszok
• Integritás és korrupciós kockázatok a magyar válla-

lati szektorban – 2016
• A visegrádi országok diákjai osztrák, német és brit 

egyetemeken – 2002-2016
• A vállalati hitelfelvétel alakulása Magyarországon 

(2012-2016)
• Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozá-

sok körében
• A munkaerőhiány vállalati percepciója

KEDVEZŐ ÜZLETI HELYZET, JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató 
Intézet (GVI) 2017. októberi vállalati kon-
junktúra-felvételének eredményei

1. Mintavétel és adatok
2017 októberében immáron negyvenedik alkalom-

mal készített ék el az MKIK Gazdaság- és Vállal ko zás-
kutató Intézet (MKIK GVI) vállalati konjunktúravizsgá-
latát, amely több, mint 14.500 cég megkeresésével készül 
minden évben áprilisban és októberben, a területi kama-
rák közreműködésével. Magyaror szágon ez a legtöbb 
céget felmérő vállalati konjunktúravizsgálat, mely része a 
Eurochambres európai konjunktúravizsgálatának.

Az októberben megkeresett  vállalkozások közül 3.064 
cégnél töltött ék ki kérdőívünket – vizsgálatunk ennyi vál-
lalatvezető válaszain alapul. A válaszadók 62 százaléka 
foglalkoztatott  kevesebb, mint 10 főt, 16 százalékuknál a 
létszám 10 és 49 fő közé, 15 százalékuknál 50 és 249 fő 
közé esett , a cégek 7 százalékánál a létszám meghaladta a 
249 főt. Az iparban tevékenykedett  a válaszadó cégek 20 
százaléka, az építőiparban 15 százalékuk, a kereskedelem-
ben 17 százalékuk, és az ezen kívüli szolgáltató szektorok-
ban 47 százalékuk.

Az adatfelvétel eredményeit súlyoztuk a területi össze-
tétel és a cég GDP-hez való becsült hozzájárulása alapján. 
A két súlyozási szempontot egyszerre érvényesített ük. Az 
utóbbiban a létszám szerint képzett  egyes cégcsoportok-
nak 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 súlyozást, míg azon évek esetében, amelyeket tekintve 
nincsenek meg ezen információk, a hozzá legközelebb 
eső év adatait használjuk fel a súlyozáskor.

1.1. ábra: A GVI Konjunktúravizsgálatában megkérdezett cégek 
száma, 1998-2017
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2. Gazdasági környezet
Németország gazdasági teljesítménye jelentős ha-

tással van a magyar cégek üzleti klímájára. A münche-
ni Ifo intézet előrejelzései szerint a német GDP növe-
kedési üteme 1,9 százalék lesz 2017-ben, az euró-
övezeté pedig 2,2 százalék. Németország és az euró-
övezet esetében 2018-ban 2,0 százalékos, míg 2019-
ben 1,8 százalékos növekedési ütemet várnak.

A magyar gazdaság válságból való kilábalásának 
adatai arra mutatnak, hogy Magyarországon a GDP 
szintje sokkal később érte el a válság előtt i szintet, 
mint Szlo vákia, Csehország, Románia, illetve Német-
ország esetében. Miközben Magyarországon a GDP 
csupán 8 százalékkal magasabb szinten áll a válság 
előtt i (2008. I. negyedév) helyzethez képest, addig 
Lengyelországban ez a szám 32 százalék, Szlovákiában 
21 százalék és Ro má niában 16 százalék. Ezen időszak 
alatt  a lengyel, a német, a szlovák, a cseh és a román 
GDP növekedési ütem is magasabb volt a magyarnál.

A magyar gazdaságot a válságból való lassú kilába-
lás jellemzi: a német gazdaság már 2011 első negyed-
évében elérte a válság előtt i szintet, míg ez a magyar 
gazdaságnak csak 2014 harmadik negyedévében sike-
rült. Biztató jel, hogy a magyar és a német gazdaság 
növekedési üteme között i különbség 2016 első ne-
gyedéve óta csökkenő tendenciát mutat (lásd a 2.1. 
ábrát).

2.1. ábra: Hol tart Németország és Magyarország a válságban? 
2008-2017

Forrás: MKIK GVI 2017
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 októberi +46,8 pont-

ról +49,0 pontra nőtt . Ennél az értéknél az adatfelvétel 
kezdete, 1998 óta csak egy alkalommal, 2016. április-
ban (49,3 pont) volt magasabb a mutató értéke. 
A Bizonytalansági mutató értéke két pontt al csökkent, 
így 42 ponton áll. Ez utóbbi arra utal, hogy a korábbi-
akhoz képest egyöntetűbbé vált a vállalkozások hely-
zetértékelése.

A Konjunktúramutató értéke az ipari (+58 pont) 
vállalkozások esetében a legmagasabb, a kereskedelmi 
cégek esetében 48 ponton, az építőipariak esetében 46 
ponton, míg az egyéb gazdasági szolgáltatások eseté-
ben csupán 38 ponton áll. Jelentős elmozdulás az előző 
félévhez képest az egyéb gazdasági szolgáltatások terén 
tevékenykedő vállalkozások esetében következett  be, 
ahol 9 pontt al nőtt  a mutató értéke 2017. áprilishoz 
képest.

A cégeket tulajdonszerkezetük alapján vizsgálva azt 
láthatjuk, hogy a Konjunktúramutató értéke a részben 
külföldi tulajdonban álló (+73 pont) vállalkozások 
esetében a legmagasabb, hozzájuk képest kis mérték-
ben maradnak el a döntően külföldi tulajdonban álló 
(+63 pont) cégek, a tisztán hazai tulajdonúak (+43 
pont) pedig jelentősen elmaradnak. Az előző félévhez 
képest nagymértékű változás a részben külföldi tulaj-
donú cégek esetében fi gyelhető meg, ahol 7 pontt al 
emelkedett  a mutató értéke áprilishoz képest. Export-
tevékenység szerint azt láthatjuk, hogy a döntően ex-
portáló cégek esetében a legmagasabb a Konjunktúra-
mutató értéke: +67 pont, a részben exportálók között  
+49 pont, míg a nem exportálók körében csupán 40 
pont. Miközben a döntően exportáló cégek esetében 
13 pontt al nőtt  a mutató értéke, addig a részben expor-
táló vállalkozások körében 7 pontt al csökkent az előző 
félévhez képest. A cégek méretét tekintve látható, hogy 
a nagyobb vállalatok várakozásai kedvezőbbek: míg a 
Konjunktúra mutató értéke a 9 főnél kisebb vállalatok 
körében +21 pont, addig a 10-49 fős kategóriában +48 
pont, az 50-249 fős csoportban +51 pont, a legna-
gyobb, 250 főnél nagyobb létszámmal működő cégek 
esetében pedig +58 pont. Jelentős elmozdulás az előző 
negyedévhez képest a 10 fő alatt i kategóriában történt, 
ahol 6 pontt al nőtt  a mutató értéke 2017. áprilishoz 
képest.

A kedvező üzleti klímát leginkább a részben külföl-
di tulajdonban lévő, döntően exportáló és több mint 
250 főt foglalkoztató ipari cégek jelzik – e cégek üzleti 
várakozásai a legkedvezőbbek.

F á MKIK GVI 20
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3.1. ábra: A GVI Konjunktúramutató alakulása

Forrás: MKIK GVI 2017
Megjegyzés: Az ábrán látható érték százas skálára vetített aggregált egyen-
legmutató (számításának módszerét a 4. pont tartalmazza). Az egyen-
legmutató minden esetben a pozitív és a negatív helyzetértékelést adó 
vállalatok arányának különbsége. Így a mutató –100 és +100 közötti érté-
keket vehet fel: –100-at akkor, ha minden cég negatívan és +100-at akkor, 
ha minden cég pozitívan ítéli meg a helyzetét.

3.2. ábra: A GVI Bizonytalansági Mutató alakulása

Forrás: MKIK GVI 2017
Megjegyzés: Az ábrán látható érték a konjunktúramutató szórása (számítá-
sának módszerét a 4. pont tartalmazza).

3.2. Üzleti helyzet és várakozások
Az októberi adatok szerint a vállalatok véleménye a 

jelenlegi és jövőbeli üzleti helyzetükről nagyon kedve-
ző. A jelenlegi üzleti helyzet esetében a kutatás történe-
tének legmagasabb értékét (47,4 pont) mértük, míg a 
várakozások esetében a második legmagasabb értéket 
(37,8 pont) (lásd a 3.3. ábrát).

A válaszadó cégek átlagos kapacitáskihasználtsága 85 
százalékos szintre emelkedett , ami 6 százalékpontt al ma-
gasabb, mint 2017. áprilisban volt. Gazdasági ágak sze-
rint a kapacitáskihasználtság esetében az ipari (88 száza-
lék) és az építőipari (86 százalék) cégek emelkednek ki, 
és kis mértékben elmaradnak a kereskedelmi (84 száza-
lék) és az egyéb gazdasági szolgáltatások (81 százalék) 
terén tevékenykedő vállalkozások. Exportt  e vé kenység 
szerint a kapacitáskihasználtság a döntően exportáló cé-
geknél a legmagasabb (88 százalék). A tulajdonszerkezet 

mentén a döntően (90 százalék) és részben külföldi (85 
százalék) tulajdonban lévő cégek körében magasabb a 
mutató értéke, mint a tisztán hazai (83 százalék) tulaj-
donban lévők esetében. Létszám szerint azt láthatjuk, 
hogy a cégmérett el nő a kapacitáskihasználtság: a legfel-
jebb 9 fős cégek esetében 72 százalék, a 10-49 fő között i-
ek esetében 82 százalék, az 50-249 fő között iek esetében 
87 százalék, míg a legnagyobb (250 fő és felett e) vállal-
kozások esetében 90 százalék a mutató értéke.

3.3. ábra: A GVI Bizonytalansági Mutató alakulása

Forrás: MKIK GVI 2017
Megjegyzés: Az ábra két tengelye az általános üzleti helyzetet kifejező 
egyenlegmutatót jeleníti meg. A függőleges tengelyen a tárgyévre, a víz-
szintes tengelyen a következő évre vonatkozó egyenlegmutató értékei kap-
tak helyet. Eszerint a jobb felső szegmens a „Fellendülés”, amikor többség-
ben vannak a mind a jelenlegi, mind a jövőbeli helyzetüket pozitívan érté-
kelő vállalatok. Ennek ellentéte a bal alsó szegmens, amikor mind a jelenle-
gi tárgyévi helyzet, mind a jövőbeli várakozások negatívak. Az origó jeleníti 
meg a semleges állapotot: ebben a pozícióban a jelen és a jövő értékelése-
kor a pozitívan és negatívan nyilatkozó vállalatok kiegyenlítik egymást. 
Eszerint az origótól való távolság is értelmezhető, minél messzebbi egy 
megjelenített pozíció, annál inkább többségben vannak akár a pozitív, akár 
a negatív értékelések. Az eddigiek alapján tehát, az origótól vett vízszintes 
pozitív elmozdulás mértéke a jövőbeli optimizmus mértékét fejezi ki.

A vállalatok jelenlegi üzleti helyzetüket 16 pontt al 
pozitívabban jellemezték a tavaszi eredményekhez ké-
pest, az egyenlegmutató így 47 pontra emelkedett . 
A  mu tató értéke továbbra is az ipari cégek esetében a 
legmagasabb: 61 pont, míg a legalacsonyabb az egyéb 
gazdasági szolgáltatások terén tevékenykedő cégek (37 
pont) esetében. A legnagyobb elmozdulás az egyéb 
gazdasági szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozások 
esetében történt: 23 pontt al javult az üzleti helyzetük 
megítélése.

Továbbra is látszik a külpiacokon való jelenlét és a 
külföldi tőke pozitív hatása a vállalatok helyzetére: a dön-
tően exportáló, illetve a túlnyomórészt külföldi kézben 
lévő cégek egyenlegmutatói magasabb szinten voltak 
(rendre 75, illetve 76 pont), mint a kizárólag belföldre 
termelő, illetve belföldi illetőségű vállalatoké (rendre 35, 
illetve 36 pont). Export szerint az előző félévhez képest a 

Forrás: MKIK GVI 2017

F á MKIK GVI 2017
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legnagyobb mértékben a döntően exportáló cégek üzleti 
helyzete javult, ahol 21 pontos növekedés következett  be, 
a nem exportáló cégek esetében 17 pontt al javult a muta-
tó értéke, a részben exportálók esetében pedig 11 pontos 
emelkedés történt. Vagyis azt láthatjuk, hogy továbbra is 
a döntően exportáló cégek üzleti helyzete a legkedve-
zőbb. A tulajdonosi szerkezet szerint vizsgálva az adato-
kat azt tapasztaltuk, hogy a részben külföldi tulajdonban 
lévő cégek esetében jelentősen (44 pontt al) nőtt  a mutató 
értéke, míg a tisztán hazai és a döntően külföldi tulajdonú 
cégek esetében kisebb mértékben (8-9 pont) javult a mu-
tató értéke.

A cégnagyság szerint komoly eltérések tapasztalhatóak 
az egyenlegmutatót illetően, ugyanis míg a legfeljebb 9 fős 
vállalkozások rendkívül alacsony, 1 pontos értékkel jelle-
mezhetőek, addig a 10-49 fős vállalatok körében 32 pontot, 
az 50-249 fős cégeket tekintve 35 pontot, a 250 fő fölött i 
nagyvállalatok esetében pedig 43 pontot mutat az indiká-
tor. Jelentős változás a nagyobb méretű cégek esetében kö-
vetkezett  be: az 50-249 fős vállalkozásoknál 18 pontt al, a 
250 fő felett i vállalkozások esetében 17 pontt al esett  vissza 
az üzleti helyzet megítélése az előző félévi szinthez képest.

A jelenlegi üzleti helyzet értékelése arra mutat, hogy 
ezt a döntően külföldi tulajdonban lévő, exportáló, 
nagyméretű iparvállalatok „húzzák fel”, feltehetően 
azok, amelyek Németországba exportálnak. Világosan 
látszik tehát a német gazdaságban tapasztalható pozitív 
tendenciák hatása a magyar gazdaságra.

3.3. Munkaerőkereslet
A vállalkozások a következő fél évben is a mun ka-

erőkereslet növekedésére számítanak: az egyenlegmutató 
+19 ponton áll. A mutató értéke már 2015 áprilisa óta ki-
emelkedően magas a korábbi eredményekhez képest (lásd 
a 3.4. ábrát).

3.4. ábra: Várható munkaerőkereslet

Forrás: MKIK GVI 2017
Megjegyzés: Az ábrán látható értékek százas skálára vetített egyenlegmuta-
tók. Az egyenlegmutató minden esetben a pozitív és a negatív helyzetérté-
kelést 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.

A gazdasági ágak szerint vizsgálva az adatokat az ipari 
cégek esetében 25 ponton, a kereskedelmi vállalkozások 
esetében 20 ponton, az építőipari cégek esetében 16 pon-
ton, míg a gazdasági szolgáltatást végző vállalatok eseté-
ben 11 ponton áll a várható munkaerőkereslet almutatója. 
A részben külföldi tulajdonban álló vállalatok körében 
számíthatunk a leginkább a munkaerőkereslet növekedé-
sére (körükben 34 pontos értéket vett  fel a mutató), a 
döntően külföldi tulajdonban lévő vállalkozások esetében 
28 pont, a tisztán hazai kézben lévő cégek esetében pedig 
15 pont a mutató értéke. A vállalatokat exportt evékenysé-
gük szerint nézve elmondható, hogy a külföldön értékesí-
tő cégek körében nagyobb munka erőkereslet várható, 
mint a belpiacra termelők esetében. Létszámkategória 
szerint azt láthatjuk, hogy a várható munkaerőkereslet a 9 
fő alatt i cégek (7 pont) esetében jelentősen elmarad a 
máik három kategóriához (19-23 pont) képest.4. Az alkal-
mazott  mutatók defi níciói

4. Az alkalmazott  mutatók defi níciói
4.1. A GVI Konjunktúra Mutató számítása
2013 októberétől kezdve a korábbi konjunktúra mu-

tatóhoz képest egy új, a GDP szezonálisan és naptári ha-
tással kiigazított , kiegyensúlyozott  volumenindexének 
alakulását jobban követő kompozit indikátort állítunk 
össze az üzleti helyzet elemi mutatói alapján. Az új kon-
junktúra mutató a következőképpen került kiszámításra:

KMi = 0,391821207*UHVXi +0,370316704*MSVXi 
+0,010900732*BGVXi +0,226961357*BEVXi     (1)

ahol KMi: GVI Konjunktúra Mutató 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 követ-

kező hat hónapban
  BEVXi = építési beruházások volumenének alakulása a kö-

vetkező hat hónapban

Az egyenlet jobb oldalán a konjunktúra mutató szá-
mításánál tekintetbe vett  indikátorok szerepelnek, az i 
index az i cégnek egyes indikátorokra adott  válaszait, 
KMi a konjunktúra mutatónak az i cégnél kapott  elemi 
értékét jelenti (i = 1…n), ahol n a fi gyelembe vett  cégek 
száma. Egy kiválasztott  n elemű cégcsoportnál a kon-
junktúra mutató értékét a vállalati értékek átlagaként 
határozzuk meg:

(2)

A GVI Konjunktúra Mutató egyes elemi mutatóit az 
alábbi módon határoztuk meg.

Forrás: MKIK GVI 2017
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A GVI Konjunktúra Mutató egyes elemi mutatóit az alábbi módon határoztuk meg.

4.1. táblázat: A GVI Konjunktúra Mutató 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.

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-
mértékű 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 reálmutatókra 
alapozva tudják kialakítani véleményüket, azaz kisebb mértékű a vállalati szféra bizonytalansága.

A KUTATÁSÁBAN RÉSZT VETT MUNKATÁRSAK

Területi kamarák munkatársai
MKIK GVI:
Hajdu Miklós, elemző – online rögzítő felület 
Makó Ágnes, vezető kutató – makroadatok és külföldi konjunktúra mutatók
Nábelek Fruzsina, elemző –online rögzítő felület
Nyírő Zsanna, elemző – adatbázis, elemzés és grafi konok
Orbán Júlia, munkatárs – adatrögzítés
Révész Erika, irodavezető – kutatásszervezés, adatrögzítés

Tóth István János, kutatásvezető – 
tudományos főmunkatárs, MTA KRTK KTI; ügyvezető igazgató, MKIK GVI
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Magyar Kézműves Remek 2017
 

A Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara (MKIK) 
által 2017-ben meghirde-
tett  „Ma gyar Kézmű ves 
Re mek” pályázat ünne-
pélyes díjátadó rendezvé-
nyét 2017. szeptember 
22-én tar tott ák az Agrár-
marketing Cent rum és a 
Budapesti Keres  ke delmi 

és Iparkamara támogatásával, az OMÉK keretén belül.
A Magyar Kézműves Remek címet nyert pályázók ter-
mékeiből az MKIK kiállítást rendezett , amelyet a 
Hungexpo területén öt napon keresztül tekinthett ek 
meg az érdeklődők, az OMÉK teljes időtartama alatt , 
szeptember 20-24. között .

Az MKIK 2002-ben indított a útjára a Magyar Kéz-
műves Remek pályázatot. A magyar kézműves hagyo-
mányok és adott ságaik jobb hasznosítása érdekében 
született  kezdeményezés keretében a kiemelkedő kéz-
műves termékek alkotói a „Magyar Kézműves Remek” 
elismerő címben részesülhetnek. 

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 mel-
lett  valamennyi díjazott  lehetőséget kap arra, hogy 
használhassa a Magyar Kézműves Remek logót és ter-
mékéhez meghatározott  tartalmú elismerő kártyát (ter-
mékcímkét) készíthessen. 

A cím elnyeréséhez követelmény a termékek eredeti-
sége, nemzeti kultúrát őrző, egyedi értéket képviselő 
hagyományhűsége, a kivitelezés kiváló minősége és tu-
risztikai hasznosíthatósága.

A rendezvényen és az azt követő kiállításon az alko-
tók, a mesterek zsűrizett , míves alkotásait, termékeit 
tekinthett ék meg a látogatók, azaz a kézművesipar 
„krémje” kapott  bemutatkozási lehetőséget.

A „Magyar Kézműves Remek” rendezvény fővédnö-
ke 2017-ben is Varga Mihály, nemzetgazdasági minisz-
ter volt.

A díjakat Varga Mihály miniszter, Dr. Parragh László, 
az MKIK elnöke képviseletében Miklóssy Ferenc, álta-
lános alelnök és Fekete Balázs, az MKIK kézműipari al-
elnöke adta át.

KÖSZÖNTŐ A MAGYAR KÉZMŰVES REMEK 
DÍJKIOSZTÓ GÁLÁJÁN

A XXI. század emberét soha nem látott  információ-
tömeg árasztja el. Élete tempója hihetetlenül felgyor-
sult, szinte ideje sincs megkapaszkodni, megállni egy 
pillanatra. Ha mégis meg tud állni, akkor valami igazat, 
valami őszintét: értéket akar látni, érezni maga körül.

A kézművesség visszatérés a gyökerekhez, az igazi-
hoz és egy kicsit az álmokhoz is. Nagyon tudjuk tisztel-
ni azokat, akik vállalják, hogy az értékek hordozóiként 
megszépítik, megkönnyítik a mindennapokat, jóleső 
érzésekkel ajándékozzák meg használóikat, fogyasztói-

VI. fejezet
Díjak, elismerések
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kat. Ők így valamennyien – mesterek és felhasználók – 
együtt  mentik át, fogalmazzák újjá a szépséget, a prakti-
kumot, idéznek és újítanak meg rég elfeledett  ízeket.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2002-ben 
bocsátott a útjára a Magyar Kézműves Remek pályáza-
tot. Ekkor még nem lehetett  tudni, hogyan fogadják, 
mennyire lesz sikeres. A magyar kézműves hagyomá-
nyok és adott ságaink jobb hasznosítása érdekében szü-
letett  kezdeményezés keretében a kiemelkedő kézmű-
ves termékek a „Magyar Kézműves Remek” elismerő 
címben részesülhetnek. 

Az elmúlt másfél évtized igazolta a kezdeményezést, 
a Magyar Kézműves Remek pályázat intézménnyé vált, 
hűen tükrözve a közösen megtett  utat, nemes hagyomá-
nyaink továbbélését. Elismertségét mutatja, hogy 2017 
őszén a százezres látogatott ságú OMÉK-on állíthatt uk 
ki a díjazott  termékeket, és egyik rendezvényeként tart-
hatt uk meg a díjátadó gálát.

A 90 pályázat közül a rendezvényen 36 Kézműves 
Remek díjat adtunk át, és további 32 pályázó kapott  le-
hetőséget arra, hogy a kiállításon bemutassa termékét.

A pályázókkal szemben komoly követelményeket 
támasztott unk most is, amelyek többségének sokan 
megfeleltek – így az eredetiség, a hagyományhűség, a 
kiváló kivitelezés, a turisztikai hasznosíthatóság köve-
telményének. 

Jó és jobb pályázatokkal találkoztunk, és ez reménye-
ink szerint a jövőben is így lesz. A pályázók mindannyi-
an tisztelik a kézműipar hagyományait, bíznak jövőjé-
ben és ezért tenni is akarnak. A hagyomány és a jövő 
együtt ese egyfelől az értékek megőrzését, másfelől a 
kihívásoknak való megfelelést jelenti. A kézműipar egy-
be fogja a hagyományos értékeket és több, a jövő szem-
pontjából meghatározó innovatív ágazatot, tevékenysé-
get is.

Magyarországon egyre nagyobb a hagyományok, az 
értékek tisztelete, egyre erősebb a törekvés a bennük 
rejlő erő kiaknázására. Ez a tisztelet átlendíthet a min-
dennapok nehézségein, meglátt athatja a rejtett  szépsé-
geket. 

Az ünneplés egyben számvetésre is alkalmat ad. 
Márpedig teendő van bőségesen. Miközben a gazdaság 
állapota jó, 2013 óta növekedési pályán mozog, a ter-
melékenység alacsony, ami alacsony bérekkel párosul, a 
munkaerőhiány már – már a cégek működését veszé-
lyezteti,

A lehetséges kiutat a tartós növekedés alapozhatja 
meg, amihez az kell, hogy a GDP előállításában a maga-
sabb hozzáadott -értékű javak nyerjenek nagyobb rész-
arányt, ehhez párosulhat a bérfelzárkózás – vagyis csak 
akkor lehet fedezete, ha termelékenységben, hatékony-
ságban felzárkóznak a magyar vállalkozások.

DÍJAZOTTAK ISMERTETÉSE

Örömmel jelenthetjük, hogy a Magyar Kézműves 
Remek címet nyert pályázatok közül néhány mestermű 
olyan nagyszerű kivitelben készült, hogy még az elvár-
ható magas minőségi színvonalat is messze meghaladta. 
Ezek a tárgyak a legkisebb technikai részletekben is azt 
igazolták vissza, hogy a szakmájukat, hivatásukat felső-
fokon gyakorló mesterek készített ék őket.

A kiváló teljesítményt nyújtó alkotók elismerésének 
kifejezéseképpen a zsűri idén – az elmúlt három évhez 
hasonlóan – a Remekek közül is kiemelt néhány pálya-
művet.

A 2017. évi Magyar Kézműves Remek díjat nyert 
termékek közül idén hét pályamű emelkedett  ki, ezen 
kimagasló és példaértékű teljesítményért külön is gratu-
lálunk a pályázóknak.

1. Bak Zoltán és Bak Zoltánné, szűrkészítők pálya-
munkája:  
Rátétes szűr viselet – címmel
A házaspár együtt  pályázott , a férj 3 db, a feleség 1 db 
szűrrel vett  részt a Magyar Kézműves Remek pályáza-
ton. Anyagfelhasználásában, színvilágában, kompozí-
ciós rendjében a hagyományt követik, és esztétikusan 
újítják meg a pályaműveket.

2. Bogdán Erzsébet, hímző népi iparművész pálya-
munkája:
Úrihímzéses terítő – címmel
A magyar úrihímzések szépsége, dekoravitása a minták, 
motívumok és a színek gazdag variációja mellett  első-
sorban a hímzéstechnikának, a különböző öltéseknek 
köszönhető. Az alkotó az úrihímzésekre jellemző gaz-
dag öltéstechnikát alkalmazott , arra törekedve, hogy 
minél többféle öltés jelenjen meg a terítőn. Különleges 
az alkotás színvilága, amely a mai kor elvárásainak is 
megfelel. 
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3. Czédly Mónika, textilvegyész és modelltervező, 
szerkesztő, esküvői ruha készítő és Turós Istvánné  
csipke és népi ékszerkészítő pályamunkája:
Erzsébet királyné koronázási Ruharekonstrukciója – 
címmel 
Tökéletes rekonstrukciót alkott ak az eredetihez nagyon 
hasonló alapanyagokból. Ezt a ruhát viselte Erzsé bet, 
amikor magyar királynévá koronázták. A koronázáson 
magyar nőként kívánt megjelenni, ezért öltözékét ősi 
magyar minta szerint alkott ák meg. A ruha tökéletes 
másának elkészítését hosszú kutatómunka előzte meg a 
pályázó részéről.

4. Gosztonyi Zoltán, fa-, csont és szarufaragó pálya-
munkája:
Somogyi karcolozott  csont és szarutárgyak Csont sótar-
tók „Patkó Bandi” című csont sótartó Szent László 
ryton – címmel
A pályaművek a somogyi pásztorfaragással, karcolozott  
technikával készültek. A tárgyak a hagyományokat kö-
vetve, újragondolt formai megoldásokkal és tartalmas 
szimbólumvilágot használva készültek, a hagyományos 
díszítési módot a legmagasabb művészi színvonalon 
mutatják be.

5. A Magyaralmási Agrár Zrt. pályamunkája: 
Pater kézműves sajt – címmel 
A Pater sajt kiemelkedő ízvilágú, optimális állagú, ma gas 
színvonalú sajtmesteri munkával előállított , jó megjele-
néssel tálalt sajt. Különlegessége a tradíción alapuló egy-
szerűségében és a szakértelmen alapuló kézműves készí-
tési módszerekben rejlik. Készítéséhez csak helyben meg-
termelt extra minőségű friss tejet használnak.

6. Szankovits Örs, Késes Népi Iparművész pálya-
munkája:
Fejesgörbe Bicskák – címmel 
Remek bicskás mestermunka, ízléses professzionális 

kivitelű pengék, fi nom csont nyéldíszítéssel, a késkészí-
tés legszebb hagyományait őrzi. Az autentikus formájú 
kések a legmodernebb svéd acélból készült pengével, 
rozsdamentes acél baknikkal, és továbbfejlesztett  díszí-
tésekkel alakított ák ki. A markolatok, bivalyszaru vagy 
csont berakásokkal, veretekkel (nap motívum) díszí-
tett ék. 

7. Torba Ildikó Szűrrátét készítő Népi Iparművész 
és Szombati Klára viseletkészítő pályamunkája:
 Szűrvirágos kollekció – címmel 
A bihari szűrrátét motívumát mesterien szabott  és kivi-
telezett  fekete alapú ruhákra alkalmazták, egységes íz-
léssel készített  női kollekciót hoztak létre, amely a ha-
gyományos értékeket újszerűen alkalmazza.

* * *
A felsorolt, kiemelt pályaműveken kívül Magyar 

Kézműves Remek díjat nyert a következő 29 pályázó is:

1. Balla Gemma, nemezkészítő pályamunkája:
Kerek padlónemez párban – címmel
Kiváló technikai kivitelezésben készült, esztétikus 
megjelenésű használati tárgyak, amelyek motívumkin-
cse a hagyományokra épül. A padlónemezek kaukázusi 
belenemezelt technikával készültek.

2. Barcsik Sándorné, szövő pályamunkája:
Festékes szőnyeg – címmel
Az alkotó a csángó hagyományt alkotó módon hasz-
nálja fel szín- és motívum világában. A festékes szőnye-
gek régen beletartoztak a lányok hozományába. Nagy 
családi eseményeken, például esküvőkön az ifj ú háza-
sok mögé felterített ék a falra. 

3. A BeeBor Első Magyar Mézbor Manufaktúra Kft ., 
Homoki Iván, méhész és borász pályamunkája:
BeeBor – mézbor címmel
Illatos, édes, aranyos színárnyalatú, kellemes desszert 
ital, amelynek készítése tradicionális technikára épül, 
de a hagyományból önálló receptúrával készül. A 
BeeBor készítése során semmilyen permetezett  gyü-
mölcs vagy mesterséges adalék nem kerül felhaszná-
lásra. Alkoholtartalmát kizárólag a méz erjedése adja. 

4. Bencsik Márta gyékény-, szalma-, csuhétárgy-ké-
szítő, oktató pályamunkája: 
Csipketechnikával készült viseleti kiegészítő – címmel
A fonható szálas anyag kategóriában mívesen megfor-
mált öltözet-kiegészítő. A sodrással készült csuhécsipke 
technikával jelenleg egyedül a pályázó készít kiegészítő-
ket az országban.



5. Bencsik Ott ó András népi bőrműves pályamun-
kája:
Borz vadásztarisznya – címmel 
Az állat egész bőrét igen ötletesen használja fel a remek-
be szabott  vadásztarisznyán. Az ilyen állatfejes, karmos 
vadásztarisznya nemcsak a vadász apróbb eszközeinek 
hordozására szolgál, hanem győzelmi jel, trófea is. A szé-
kelyek szerint a borzbőr tarisznya szerencsét hoz.

6. Berszánné Román Erzsébet, tojás karcoló pálya-
munkája:
Istenmezei hímes tojás – címmel
A pályázó a hagyományt híven követi a nagyon mívesen 
dekorált tojásokkal. A tojások mintái a népi motívumok 
felhasználásával, de a mai kor igényeinek megfelelően 
készülnek.

7. Debreczeni Sándor Késes Népi Iparművész pá-
lyamunkája:
Szalonnázó bicska, Diána II. vadásztőr, Fodor-féle 
Hatt ori bicska – címmel 
Professzionális kivitelű, mesteri díszítésekkel, funkcio-
nálisan tökéletes, kézhezálló bicskák és vadásztőr. Japán 
(Hatt ori) acélból készült pengével, gyönyörű díszíté-
sekkel megalkotott  kézműves remekek.

8. A Demeter Chocolate Kft ., csokoládé készítő pá-
lyamunkája:
Kézműves bonbon – fűszeres almasajtos trüff el, mé-
zes-málna pálinkás bonbon – címmel 
Kiváló ízvilágú, fűszeres, édes, gyümölcsös bonbonok, 
melyek különleges ízei között  almasajt és málnapálinka is 
szerepel. A csomagolás és a tálalás egyedi, igényes, meg-
felel a mai kor vásárlói igényeinek.

9. Devecsei Gáborné csipke- és viseletkészítő pálya-
munkája:
Torockói párta rekonstrukciók I-II. – címmel 
A hagyományos torockói ünnepi párták -amelyek a leány 
hozományának és vagyonának zömét is magában foglalták- 
mesteri kivitelezése. A rekonstrukció alapjául szolgáló 
eredeti darab egy régi, módos torockói család tulajdona. 
Utolsó viselője biztosított a a lehetőséget a pályázónak a 
19. század végéről származó párta tanulmányozására. 

10. Dr. Illés Károlyné hímző pályamunkája:
Gyetvai hímzések – címmel 
A pályázati anyag motívumai a gyetvai viseletdarabokon 
jelentek meg a 20. század elején. Visszafogott  színvilá-
gukkal a mai lakások textiljeiként is kitűnően funkcionál-
nak. Egyszerű, ugyanakkor dekoratív öltéstechnikájuk-
kal méltán aratt ak sikert a pályázaton.

11. Dr. Tóthné Kőrösi Zsófi a hímző pályamunkája:
Höveji varrott  csipkék – címmel 
Magas színvonalú tervező és kivitelező munka tapasz-
talható a kollekció minden darabján. A teljes mértékben 
kézzel készített  fehér lyukhímzést a „pókolás” rendkívü-
li változatossága teszi a maga nemében egyedülállóvá. 
Nevét onnan kapta, hogy a virágok közepén kivágott  és 
körülvarrt lyukakat, levélbelsőket tűvel, huroköltések 
gazdag variálásával, „pókolással” töltik ki.

12. Fazakas Henriett e dísztárgykészítő pályamun-
kája:
Csont és szaru gombok – címmel 
A kihaló mesterséget magas technikai tudással újítja 
meg. A gombok szabadkézzel készülnek, mert a csontt al 
gyakran makacs, nehezen megmunkálható adott ságai-
nál fogva még a legújabb technológiával előállított  gé-
pek sem képesek megbirkózni.

13. Kanyó Alfonzné Csuhéfonó Népi Iparművész 
pályamunkája:
Csuhétáska kollekció - címmel 
Mostani pályamunkájával is bizonyítja, hogy rendkívül 
fi noman bánik a csuhéval, mívesen használja fel ezt az 
alapanyagot. A csuhészatyrok kézzel sodrott  techniká-
val készültek a kukoricacső borítóleveleiből. A tervezés-
nél az alkotó fi gyelembe vett e korunk kívánalmait, 
ugyanakkor a termékek magukon viselik népi kultúránk 
hagyományos jegyeit is.

14. Komróczki Gyula népi hangszerkészítő, peda-
gógus pályamunkája:
Citera (népi hangszer) – címmel 
Szépen faragott , igényes kivitelezésű, tisztán szóló hasas 
prím citera. A citera anyaga gondosan megválasztott : 
kerete keményfa, (jelen esetben körtefa), fogólapja ne-
mes fa. A hangszekrény és a hangnyílások akusztikai 
megtervezése és konstruálása erőteljes, dúsan zengő 
hangzást eredményez.
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15. Lukács Eszter Mária hímző pályamunkája:
Békési szűcshímzés – címmel 
A békési szűcshímzést hitelesen újítja meg a lakástexti-
len, mesteri kivitelezésben. A békési szűcshímzés alap-
anyaga és letisztult színvilága nagyon fi nom, visszafo-
gott , ami a mai környezetünkben, lakáskultúránkban is 
megállja a helyét. Ugyanakkor a viseletünkben, öltözkö-
désünkben is alkalmazható nemes egyszerűsége miatt .

16. Népművészeti Kosárfonó Bt., Kocsor Imréné 
kosárfonó pályamunkája: 
Fonott  kosarak – címmel 
Kiválóan használható vesszőkosarak, hibátlan kivitele-
zésben. A népművészeti egyesületek szövetsége műhely-
galéria hálózat létrehozását kezdeményezte, amelybe az 
alkotó is bekapcsolódott : termékeiket zsűrizteti, csak 
azt követően kerülnek forgalomba.

17. Örökség alkotóműhely Ruházati Kft ., Katrics 
Krisztina tanár pályaműve:
Gyapjúszállal hímzett  kabát – címmel 
A matyó hímzés motívumát újra színezve alkalmazta 
posztó alapanyagra rátéve, ezzel korszerű női kabátot 
hozott  létre a pályázó. A hagyományokat modern öltözé-
ken alkalmazva ma is szívesen viselhető, gyönyörű dara-
bot alkotott .

18. Románné Hadri Veronika csipkekészítő pálya-
műve:
Keresztelő takaró és zsebkendő – címmel 
Az ünnepi funkciónak megfelelő, rendkívül magas szin-
ten kivitelezett  ünnepi együtt es. A keresztelő takaró és 
zsebkendő csipkéje kézzel varrott  Pannónia csipke. 
A termék textilanyaga fehér batiszt, a csipke anyaga vé-
kony pamutfonal. A pályázó másik alkotása is Magyar 
Kézműves Remek díjban részesült:

19. Románné Hadri Veronika csipkekészítő pálya-
műve:
 Nyakék és fülbevaló – címmel 
A hagyományos technikával készített  kiegészítők a mai 
öltözködési kultúránkba tökéletesen illeszkednek. Az 
ékszereken a népművészet hagyományos virágmotívu-
mai szerepelnek stilizált formában.

20. Sáfrány Mária hímző-viseletkészítő pályaműve:
Uszódi fehérhímzéses viselet, tradicionális – címmel 
Színvilágában egyszerű, magas színvonalon elkészített , a 
tradíciókat stilizáltan követő női ruha. A negyvenes 
években terjedt el a fi atal lányok körében ez a letisztult, 
minden cifraságot mellőző viselet. A hajukat copfb a 
fonva, fehér szalagot belekötve vonultak kisebb csopor-

tokba a falu főutcáján, és ezt a viseletet vett ék fel ünnep-
napokon és a templomba is.

21. Sáringer Éva népművész pályaműve:
Népi díszítésű tükör, népi díszítésű leveles ládika – 
címmel 
A bútorfestés legnemesebb hagyományait idézi ez a 
tárgy együtt es, melyek vargyasi – székelyföldi mintákkal 
díszített ek. A székelyföldi bútorfestés hagyománya a 
XVIII. század végén, a XIX. század elején terjedt el iga-
zán. Fontos szerepük volt használójuk társadalmi hely-
zetének jelzésére, mindenekelőtt  díszítésük motívumai, 
igényessége okán. 

22. Schreiner Károly Fafaragó Népi Iparművész pá-
lyaműve:
Rábaközi faragott  fi ókos falitéka – címmel 
Mesteri kivitelezésű, hagyományos funkciójú, a tradíci-
ókat követő kisbútor. A falitéka hagyományos techniká-
val készült, fi gyelembe véve a használhatóságot, prakti-
kumot, eladhatóságot. Az anyagválasztásnál fi gyelembe 
vett e a fa minőségét és nemességét.

23. Sipos Ferenc karosszérialakatos mester pálya-
műve:
1953 FORD F-100 Panel Truck karosszéria rekonst-
rukciója – címmel
Mesterszakértői véleménnyel alátámasztott , remek laka-
tos restaurátori munka, amellyel egy 1953-as FORD 
modell karosszériáját állított a helyre. A pályázóhoz siral-
mas állapotban, teljesen korrodálódott  karosszériával 
került az autó. A restaurálás menetét a kiállításon szerep-
lő fényképek hűen mutatják be. 

24. Szilasi-Horváth Tamás kovács pályaműve:
 Múlt a jelenben (kos fejes dugóhúzó és sörbontó, ajtó-
kopogtató, főzőeszközök, pajta kapuzár) – címmel
Kiemelkedő kivitelezésű díszmű kovácsmunka, amellyel 
rusztikus küllemű használati tárgyakat állított  elő. A kos 
fejes dugóhúzó és sörnyitó és azok állványa népi motívu-
mokat alkalmaz, egyedi kivitelezésű. Az ajtókopogtató 
ugyancsak népi motívumokat használva egyedi tervezés-
sel készült, míg a főzőeszközöknél és a pajta kapuzárnál 
orosházi tájegységi motívumokat láthatunk. 

25. Szontaghné Demeter Ágnes lószőrékszer-készítő 
pályaműve:
Lószőrékszer garnitúra többszínű lószőrből készítve, 
spirális mintázatú térbeli függő elemmel díszítve.
Nyaklánc, karkötő, fülbevaló, gyűrű – címmel 
A kihalófélben lévő mesterség életben tartása rendkívül 
magas szinten történik ebben a tárgy együtt esben. A pálya-
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mű a ló farokszőréből, csomózásos technikával készült, 
többféle színárnyalatú szálból. Az ékszergarnitúra egyes 
darabjai egymáshoz illő motívumokból állnak össze.

26. Tóth Imréné – népi ékszerkészítő, hímző, csip-
kekészítő Népi Iparművész pályamunkája:
Orosházi szálán varrott  szőrhímzés termékcsalád – 
címmel
A hagyományos szőrén varrott  szőrhímzés minden 
mesterfogását tudó, alkalmazó magas szintű kivitelezés-
sel készült ez a termékcsalád. A hímzés orosházi, mert 
az ott ani motívumkincsből táplálkozik, szálán varrott , 
mert a szálak számolásával készült és szőrhímzés, mert 
a szálán varrott  hímzést gyapjúfonallal készített ék. 

27. Tóth Sándor citerakészítő pályamunkája:
Tulipán motívummal díszített  dunántúli hasas prím 
citera – címmel
A citera eredete a 19. századra vezethető vissza, a mai 
napig a magyar népzenében előkelő helyet foglal el. Az 
Alföldön a legkedveltebb citera a hasas prím citera. 
Ékesen szóló, könnyű játékú, tiszta hangú, minden ele-
mében fi noman kidolgozott , az anyagszerűséget is min-
taszerűen használó hangszer.

28. Török László István fafaragó pályamunkája:
Faragott  rengő – címmel 
Török László István alkotása egy jellegzetes palóc átt ört 
faragással diófából készített  rengő lóca mesteri kivitele-
zéssel. A palóc átt ört bútor jellemzője a négyszögletes 
tölgy- vagy bükkfa lapokon, táblákon kivitelezett  átt ört 
faragás.

29. Verum Natura Kft . – Gyümölcs-, zöldséglé gyár-
tó pályamunkája:
Verum Natura 100%-os gyümölcs-, és zöldséglevek – 
címmel
A gyümölcsök és zöldségek tartósítószer nélküli 100%-
os kivonatából készített , ízlésesen csomagolt, egészsé-

ges, természetes italok. Az alapanyagok teljes biológiai 
érett ségben kerülnek feldolgozásra, amikor már az íz- és 
zamatanyagok teljes mértékben kialakultak, így bizto-
sítva a fogyasztók számára a lehető legjobb beltartalmi 
és élvezeti értéket.

Elnöki Aranyérem 

Elnöki Aranyérem kitüntetésben részesült:
T. Lukovics György, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Fodrász Tago za-
tának elnökeként, sikeres és eredményes szakmai mun-
kájáért, a Szabolcs Kupa versenyek szervezési munkála-
taiban való részvételéért és szakmai irányításáért, vala-
mint a Sza bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi 
és Ipar ka ma rában végzett  eredményes kamarai tevé-
kenységéért;

Ivanics János, a Linamar Zrt. nyugalmazott  vezér-
igazgatójaként, az ipar területén végzett  kimagasló és 
sikeres szakmai munkájáért, valamint a Békés Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének tagjaként 
sok éven át végzett  eredményes kamarai tevékenysé-
géért;

Várszegi Gyula, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és 
Iparkamara szakképzésért felelős alelnökeként, sikeres 
vállalkozói tevékenységéért, valamit a Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és Iparkamara alelnökeként végzett  két 
évtizedes eredményes kamarai munkájáért;

Pintér Lajosné, a Nógrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara pénzügyi vezetőjének nyugdíjba vonulása 
alkalmából, az elmúlt 20 évben végzett  kiemelkedő 
kamarai munkájáért;

Kanyó Alfonzné, csuhéfonó népi iparművész, aki 
2017-ben ötödször nyerte el a Magyar Kézműves Re-
mek díjat, ezért a népi iparművészet területén végzett  
munkájáért;

Szóták-Nóvé Mária, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara MFKB elnökeként, 
az MKIK Szakképzési Kollégiumának tagjaként aktivi-
tásával és szakértelmével elért kiemelkedő teljesítmé-
nyéért; 

Szabó Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamaránál a szakképzés és a mes-
terképzés területén, valamint az építőipari regisztráció 
irányítójaként végzett  kamarai munkájáért;

Dobiné Karászi Magdolna, a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál a szakképzés 
területén közel két évtizedes kiemelkedő munkájáért;

Dezsériné Molnár Erzsébet, a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara törzsgárda 
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tagjaként, a Széchenyi Kártya szervezésében vállalt ki-
emelkedő szerepéért, és a vámügyek intézése területén 
végzett  hasznos munkájáért; 

Bencsik Ferenc, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagjaként több 
cikluson át végzett  aktív kamarai munkájáért;

Balla Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara Elnökségének jelenleg is aktív 
tagjaként nyújtott  kiemelkedő gazdaságszervező és ka-
marai közéleti munkájáért.

Kamarai Díj 

Kamarai Díj kitüntetésben részesült:
Nagy Tibor, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Ipar-

kamara Elnökségében több évtizeden keresztül kifejtett  
kimagasló, példamutató tevékenységéért;

Hámori Róbert, a Tolna Megyei Kereskedelmi és 
Ipar  kamara Elnökségében valamint mestervizsga bi-
zott ságában kifejtett  áldozatos és kiemelkedő tevékeny-
ségéért;

Váradi Gábor, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara javaslatára a megyei szakmunkásképzésben vég-
zett  áldozatos munkájáért;

Dr. Varga Antal, aki a Csongrád Megyei Keres ke-
delmi és Iparkamara munkájában 22 éve elnökségi tag-
ként tevékenykedik. Két cikluson át kereskedelmi alel-
nök, majd 2012-2016 között  szolgáltatási alelnök pozí-
ciót töltött  be.  A vállalkozásokért végzett  áldozatos te-
vékenységéért.

Gömöri Ferenc, a Bács-Kiskun Megyei Keres ke-
delmi és Iparkamarának 1997 és 2016 között i időszak-
ban küldött e és elnökségi tagja volt, ezen időszakban 
végzett  kiemelkedő, eredményes szakmai és vezetői 
munkájáért; 

Brumbauer József, a BPW-Hungária Kft . ügyveze-
tő igazgatójaként a járműipar fejlesztése területén elért 
kiemelkedő eredményeiért, valamint a Vas Megyei 
Keres kedelmi és Iparkamara alelnökeként és Ipari 
Tagozatának elnökeként hosszú időn keresztül végzett  
eredményes munkájáért;

Dr. Kecskés László, a Választott bíróság elnökeként 
az elmúlt 10 évben végzett  eredményes szakmai és veze-
tői munkájáért.






