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Az ülés helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
I.
emeleti tárgyaló terme
Napirendi pontok:
1./

Tájékoztató az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak
eseményeiről
előterjesztés: szóban
előadó:
Gaál József, elnök

2./

Beszámoló az előző küldöttgyűlésen
végrehajtásáról
előterjesztés: szóban
előadó:
Gaál József, elnök

hozott

3./

A BKMKIK 2012. évi ideiglenes költségvetése
előterjesztés: írásban
előadó: Sipos Zsolt, titkár

határozatok

Gaál József: Köszönti a megjelenteket a BKMKIK ünnepi küldöttgyűlésén. Felkéri Ádám
János urat, a mandátumvizsgáló bizottság elnökét, hogy tegye meg jelentését.
Ádám János: Szeretettel köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a küldötteket, hogy 37 tag
jelent meg az ünnepi küldöttgyűlésen, így szavazatképes a testület.
Gaál József: Megköszöni a jelentést. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Borbély Beátát.
HATÁROZAT
BKMKIK 8/2011./KGY.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Borbély Beátát.
Gaál József: Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Szépkúti Évát és dr. Gál Gyulát.
HATÁROZAT
BKMKIK 9/2011./KGY.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek Szépkúti Évát és dr. Gál Gyulát.
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Gaál József: Megkérdezi, hogy az írásban kiadott napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e
valakinek kérdése.
HATÁROZAT
BKMKIK 10/2011./KGY.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta az írásban kiadott napirendi pontokat.

1./

Tájékoztató az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak eseményeiről

Gaál József: A prezentációját azzal kezdi, hogy a májusi küldöttgyűlés óta igen sok esemény
történt, amelyről valószínűleg személyesen vagy médián keresztül mindenki hallott. Beszámol
arról, hogy a NAV-al új alapokra helyeződtek a kapcsolatok, amely azt eredményezte, hogy a
TOP100-as kiadványnak még nem volt meg a sajtótájékoztatója, mivel minden vállalkozásnak
a hozzájárulását kellett kérni, hogy benne lehessen a TOP100-ban. A gazdaság átalakulása
van folyamatban, és ebből kitűnik, hogy Bács megyében melyek a húzó ágazatok. Látszik a
tavalyi adatokból, hogy megyénkben az ipari szektor van túlnyomó részben jelen, mivel az
első 17 vállalkozásban csak kettő kereskedelmi szerepel. Fontos szerepe van az élelmiszerfeldolgozási területeknek. A második és harmadik harmadban nagyobb arányban szerepelnek
a kereskedők és élelmiszeripari vállalkozások. A jövő szempontjából a különböző ipari
ágazatok, többek között a gép-, műanyag-, fa-, meghatározó jellegűek, viszont az
élelmiszeripar a jövőt tekintve igen meghatározó lesz valamint jó potenciál lesz. Visszatérve
az első 17 cégre, felhívja a figyelmet, hogy úgy lett a Mercedes Manufacturing Hungary Kft.
17., hogy a termelés még meg sem indult. A potenciált tekintve igen meghatározó lesz ez a
vállalkozás. Az építőipari tevékenység az egyik legkiemelkedőbb volt a megyében, ami mára
már nagyon megtépázott lett, és nem túlzás azt mondani, hogy végveszélyben vannak ezek a
vállalkozások. Persze ez nem csak az építőiparra igaz, hanem az autókereskedelemre is. A
tulajdon szerinti vizsgálat azt mutatja, hogy meglehetősen egészséges arány van a megyében.
A TOP100 vállalkozások 60%-a van magyar tulajdonban, és 20-20% arányban vannak csak
magyar és vegyes vállalkozások. Külföldi és belföldi tőke megjelenése is fontos.
Hozzáteszi még, hogy Demján Sándor úr a VOSZ elnöke Kecskeméten járt, és elmondta
azokat a gondolatokat, amelyeket a kamara már régen hangoztat, és a jelenlegi kormány, mint
gazdaságpolitikai elveket mond. A patrióta gazdaság és ipar fontosságát nyomatékosítani kell,
továbbá a magyar termékek előnyben részesítése szintén nagyon fontos lenne. A 1980-as
években létező nagyvállalkozások a példa arra, hogy Magyarországnak van jövője, de ehhez
újra kell iparosítani Magyarországot, ami nagyon nehéz lesz. Jelenleg Bács megyében a
Mercedes, a Phoenix Mecano, a Knorr-Bremse, a Hilti, aki éppen a múlt nap adott át egy
újabb gyártócsarnokot, és természetesen a magyar vállalkozások. Ez nagyon nehéz, mivel
kevés az a magyar vállalkozás, amely olyan tudással és tőkével megáldott, hogy hitelképes
legyen, és fejleszteni tudjon. A kitörési lehetőség többirányú lehet, amelyek között van az,
hogy beszállítói szinten a multikhoz kell kapcsolódni. Erre nagyon jó példa a Knorr-Bremse
munkája. A Mercedes elsődleges munkája az, hogy a termelést beindítsa, ami jövő évben
kerül sor. Addig a saját munkamódszerével, és beszállítóival fog dolgozni.
Továbblépve elmondja, hogy a kamara életéből csak a fontosabb területek emeli ki. Ilyen
például a pályázati lehetőségek, amelyekben a kamara aktívan részt vesz. Vannak belföldi és
külföldi pályázatok, amelyek belül Szerbiával és Luccaval is együttműködik kamaránk. A
Hírös Beszállítói Klaszter klasztermenedzsment létrehozására a pályázat lezárult, a záró
elszámolás és hiánypótlás megtörtént. A Klaszter munkája még nem érte el azt a
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fordulatszámot, amelyet a kamara vezetősége elvárna. Bízik benne, hogy jövőre már az
eredményekről tud beszámolni, amelyeket a középvállalkozásokkal tud a klaszter elérni.
A külügyi kapcsolatok területén hozzáteszi, hogy nagyon sok nagykövet, delegáció látogatott
el már Kecskemétre, hiszen a Mercedes vonzza a diplomatákat. Éppen ezért lényeges, hogy
tájékoztatást adjon a kamara az érdekelteknek, mert amennyiben a jövőben ebből sikeres
kapcsolat lesz, úgy a vállalkozások szempontjából fontosak ezek a találkozások. Példaként
elmondja, hogy Irán nagykövete is látogatást tett a kamarában. Tájékoztatást adott arról, hogy
az országukban bizonyos területek nem lefedettek, ilyen a projektszervezés és menedzsment.
A Fornetti Kft. képviselői is jelen voltak, és a termékeik iránt nagy volt az érdeklődés.
A szakképzés területére térve elmondja, hogy a legfontosabb szerepe a kamarának jelenleg ez
a terület. A Kormány által a kamara részére átadott szakmák felügyelete is már nagyobb
munkát jelentenek. Elindult ezzel párhuzamosan a duális szakképzés bevezetésére irányuló
munkák. A Kamaránkban indult el az úgynevezett Mercedes szakmák szakmai és
vizsgakövetelményének kidolgozása. Egy olyan modellt tudtunk kialakítani, ami példaértékű.
Öt szakmákra felosztva létrejöttek a csoportok, amelyekben az iskolák és kamarai képviselők,
továbbá a vállalkozások képviselői vettek részt. Az OKJ Bizottság elfogadta ezeket az
anyagokat, és már el is indult a képzés egy iskolában. A tankönyvek kidolgozása a jövőben
fog elindulni. Megemlíti, hogy a KETISZK-el való együttműködés keretében egy
pályaorientációs iroda jött létre, amelyet közösen üzemeltetünk. Közös rendezvényre is sor
került, pl. a Mi a pálya. Fontos megemlíteni azt, hogy a kamara képes egy ilyen nagy
horderejű rendezvényt lebonyolítani, olyan feltételek mellett és olyan rövid időn belül, ami a
rendelkezésünkre állt.
A gazdaságfejlesztés területére térve megemlíti, hogy rengeteg sok szakmai rendezvényre
került sor az elmúlt időszakban. Kiemeli a Regionális Minőség Díjat - és egyben gratulál a
Bácsvíz Zrt.-nek a díj elnyeréséért. A HITA képviselőivel is sor került egy megbeszélésre, de
jó a kapcsolat a kormányzat képviselőivel is. Kiemelhető a Hírös Hét rendezvény, a
Kecskemét Kenyere, a Kézműves Vásár, a Mesterlevél átadó, amelyen 15 fő kapott
mesterlevelet. Az MTA Szegedi Bizottságával közösen átadásra került a Regionális
Innovációs Díj.
Az érdekérvényesítés területén is sok véleményezést kapott a kamara, de sajnos, az előző
évekhez hasonlóan, most sem volt mindig elegendő idő a javaslattételre. A véleményezett
törvények között szerepel többek között a közbeszerzési törvény, a szakképzési törvény, a
szakképzési hozzájárulás elszámolására vonatkozó törvény, a termékdíj szabályozását előíró
törvény, valamint a kamarai törvény változása.
Ennek kapcsán hozzáteszi, hogy nem a német mintájú kötelező kamarai tagság került
megszavazásra, de mégis nagyon fontos lépés a regisztráció. A kötelező tagság végül is az
agrárkamara miatt nem valósult meg, hiszen az egész élelmiszer termékpálya követés az
agrárkamarához került volna. Ezt a kereskedelmi kamara nem fogadta el. A regisztráció
kidolgozása jelenleg is folyik, de az biztos, hogy március végéig regisztrálni kell a
vállalkozásoknak. Tervek szerint Interneten keresztül lehet majd regisztrálni, vagy kézzel
kitöltött nyomtatványon, de az is lehet, hogy a Cégbíróságtól megkapott adatok ellenőrzése
lenne a kamara feladata. Az 5.000,- forintos regisztrációs díj fejében díjmentes
szolgáltatásokat vehetnek a vállalkozások igénybe. A bekért adatok között szerepelhetne a
vállalkozásról több olyan adat is, amely a végelszámolásról, felszámolásról, vagy olyan kétes
szereplésről szól, amely hátráltathatja egy üzletkötés menetét.
Levezetőként néhány képet mutat be a Küldöttgyűlés résztvevőinek azokról az eseményekről,
amelyet a kamara rendezett, vagy közös rendezvény volt. Pl. SZKTV, Szakképzési
együttműködési megállapodás aláírása, Hírös Vacsora – 600 fő jelenlétével, és a bevételből
kerül átadásra a mai napon a hat tanulónak a támogatás, a 150ezredik Széchenyi Kártya, és
első Agrár Széchenyi Kártya átadása rendezvény.
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2./ Beszámoló az előző küldöttgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról
Gaál József: Minden határozat végrehajtásra került.
HATÁROZAT
BKMKIK 11/2011./KGY.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta az előző elnökségi ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
3./ A BKMKIK 2012. évi ideiglenes költségvetése
Gaál József: Megkéri Sipos Zsolt titkár urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.
Hozzáteszi még, hogy a kötelező regisztráció alapjaiban fogja a költségvetést meghatározni,
de ennek a jövőjét még nem ismerjük, így ennek a figyelembe vételével került megállapításra
az ideiglenes költségvetésben.
Sipos Zsolt: Köszönti a küldötteket. Megerősíti, hogy a költségvetésben valóban nem
szerepel a kötelező regisztráció. A kamara gazdálkodása stabil, annak ellenére, hogy a
kamaránál tekintetében ezt nem mindenhol lehet elmondani. Nincs olyan fluktuáció, amely
máshol jelen van.
Tájékoztatásul néhány adatot vetít ki. A tagság alakulása jó, mert ugyanazt az 1800-as számot
tudja a kamara tartani már negyedik éve. A tagozati megoszlás bemutatásában minimális
mozgások van. Létszámban nagyobb a kereskedelmi tagozat, de befizetésben az ipari tagozat
a nagyobb. A Széchenyi Kártya igénylésénél elmondható, hogy csökken a vállalkozások
hitelképessége. Nem jó a gazdasági környezet, de a költségvetésben is látszik, hogy 1-2 millió
forinttal kevesebbre számít a kamara. A regisztrációra és ezen belül a kötelezően adható
szolgáltatásokra térve elmondja, hogy jelenleg egy mikrohitel ügyintézés minimum 2,5 óra, és
a három évvel ezelőtti rezsi-óradíj 3.000 forint, így a pályázati tanácsadásnál figyelembe
vehető évi 5.000 forint nagyon kevés. Kamaránknál a minőségi szolgáltatások kialakítása a
cél, hogy a tagság megmaradjon. Fontos lépés ez, mivel a köztudatban össze fog keveredni a
tagság a regisztrációval. Ez azt is jelenti, hogy az önkéntes tagok közül többen lesznek
olyanok, akik felmondják tagságukat a kötelező regisztráció miatt. Így a költségvetés is borul
valamilyen szinten, hiszen az 5.000 forintos többletbevétel a kimaradó tagdíjat fogja fedezni.
A Békéltető Testület munkáját nézve sikerről számolhat be. A kamara mellett működő
Békéltető Testület különálló testület, amelynek a munkáját a kamara finanszírozta, hiszen
novemberben került átutalása a szerződésben meghatározott összeg. Az ügyszámok nőnek, a
testületi tagok díjazását a kamara kifizette, és ha a költségvetése a kamarának nem ilyen
lenne, akkor úgy, mint a többi területi kamaránál, itt sem kerülhettek volna kiutalásra a díjak.
A jövő évről még nem lehet közelebbi információt tudni.
A szakképzés területén elmondja, hogy komoly problémákat fog jelenteni, hogy bár a
szakképzési törvény megjelent, de a hozzájáró differenciált, szakmánkénti támogatási tábla
nem. Nagy az elégedetlenség a vállalkozások körében. Németországban társadalmi
felelősségvállalás útján foglalkoztatja a tanulóit a vállalkozás, tehát egy árva eurocent
visszatérítést sem kap a kormánytól, mivel a tanuló először a gyakorlati képzőhelyet keresi
meg, utána jelentkezik az iskolába, és az iskola a megfelelő létszám esetén indíthatja el az
osztályt. Tehát ott nem fordítva ülnek a lovon, azaz a gazdaságvezérelt oktatást tartják szem
előtt. A vállalkozás féléves továbbfoglalkoztatást is vállal, így nem marad munka nélkül az

4

oklevél megszerzése után. Magyarországon a mostani tanulószerződésben résztvevő
vállalkozások háromszorosan kellene megjelenjen, hogy ezt tervet mi is teljesíteni tudjuk.
A szintvizsgában résztvevő tanulók száma, akik 9. osztályt elvégezték, nőtt, és akkor dönthető
el, hogy kihelyezhető-e a gyermek a gyakorlati képzésbe vagy sem. Bács megyében egyre
többen jelentkeznek szintvizsgára. Látható, hogy hiányszakmákban is vannak jó számban
jelentkezők.
A honlap statisztikánál hozzáteszi, hogy a regisztrációs adatlapot a honlapunkra is feltesszük.
A látogatottság igen jelentős. Az aktuális információkat keresik a vállalkozások.
A kapcsolattartásra térve elmondja, hogy közel 100 rendezvényt szervezett a kamara. A
referatúra rendszerben közvetlenül keressük meg a tagokat. A direkt mail szolgáltatás is egyre
népszerűbb. A kamara kommunikációja szervezetten működik.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a költségvetés soraihoz.
Gaál József: Amennyiben senkinek nincs hozzáfűzni valója a költségvetés soraihoz, úgy
megkéri a küldötteket, hogy szavazzanak.
HATÁROZAT
BKMKIK 12/2011./KGY.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta a BKMKIK 2012. évi ideiglenes költségvetését.
Gaál József: Köszöni mindenkinek az aktív részvételt.
k.m.f.

jegyzőkönyvvezető
……………………………….
Borbély Beáta

jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………
Szépkúti Éva

………………………………………
dr. Gál Gyula
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