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Az ülés helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
I. emeleti gróf Széchenyi István konferenciaterme

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről
előterjesztés: szóban
előadó:
Gaál József, elnök
2./ Beszámoló az előző küldöttgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról
előterjesztés: szóban
előadó:
Gaál József, elnök
3./ A BKMKIK 2011. évi pénzügyi és mérlegbeszámolója
előterjesztés: írásban
előadó:
Sipos Zsolt, titkár
4./ Könyvvizsgáló jelentése
előterjesztés: írásban
előadó:
dr. Szabó József, könyvvizsgáló
5./ Ellenőrző Bizottság véleményezése a BKMKIK 2011. évi pénzügyi és
mérlegbeszámolójához
előterjesztés: írásban
előadó:
Dalmadi Imre, Ellenőrző Bizottság elnöke
6./ BKMKIK 2012. évi végleges pénzügyi terve
előterjesztés: írásban
előadó:
Sipos Zsolt, titkár
7./ Ellenőrző Bizottság véleményezése a BKMKIK 2012. évi végleges
pénzügyi tervéhez
előterjesztés: írásban
előadó:
Dalmadi Imre, Ellenőrző Bizottság elnöke
8./ Beszámoló a BKMKIK Etikai Bizottságának 2011. évi tevékenységéről
előterjesztés: írásban
előadó:
Dr. Gregus Ferenc, Etikai Bizottság elnöke

Gaál József: Köszönti a megjelenteket a 2012. évi első küldöttgyűlésen.
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Gaál József: Felkéri Ádám János urat, a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökét, hogy állapítsa
meg a küldöttgyűlés határozatképességét.
Ádám János: Tájékoztatja a küldötteket, hogy 60 küldött került meghívásra a
küldöttgyűlésre, amelyből 31 fő jelent meg, tehát a küldöttgyűlés szavazatképes.
Gaál József: Megköszöni a tájékoztatást. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Borbély Beátát.
HATÁROZAT
BKMKIK 01/2012./Kgy.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Borbély Beátát.
Gaál József: Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Pivon Józsefet és Herczeg Antalt.
HATÁROZAT
BKMKIK 02/2012./Kgy.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek Pivon Józsefet és Herczeg Antalt.

1./

Tájékoztató az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről

Gaál József: Tájékoztatja a küldötteket, hogy mivel ebben a ciklusban ez az utolsó
küldöttgyűlés, egy négy éves áttekintést nyújtó prezentációt készített. A gazdasági súlyok
arányát bemutatva elmondja, hogy a feldolgozóipar van az első helyen a kereskedelem előtt.
1600 milliárd forinttal Csongrád megye az első, 1572 milliárd forint körül van Bács megye, és
jóval 1000 milliárd forint alatt van Békés megye, ami azt jelenti, hogy a reál bevétele Bács
megyének van, hiszen a legnagyobb energia beszerző cégek Csongrád megyében vannak. A
TOP 100 kiadvány sajnos nem tudott elkészülni a NAV különböző filozófiája miatt. Ez űrt
teremtett a kamara munkájában, hiszen az adatok nem naprakészek mostanság. A
munkanélküliségre térve elmondja, hogy csökkent a munkanélküliek aránya, illetve, hogy a
megye északi részén és aktívabb régiókban kisebb a munkanélküliség. A TOP 100
vállalkozásokra visszatérve hozzáteszi, hogy a döntő többségük Kecskemét és környékén
találhatók, utána következik Kiskőrös, majd Baja térsége.
A kamarai tagok arányára térve elmondja, hogy nem sok változás tapasztalható. A tagság
kismértékű csökkenését lehet észrevenni, viszont országos viszonylatban ez még mindig jó
eredmény. A kötelező regisztrációról szólva hozzáteszi, hogy a kötelező jellege nem jó,
viszont a pozitív része az lenne, hogy a gazdaságról tisztább képet kapjon a kamara.
A szakképzés területén egyértelműen a dobogón van kamaránk olyan mutatószámokat nézve,
mint a tanulószerződések száma, a gyakorlati képzőhely ellenőrzések és más területeken is. A
szakképzési irodában dolgozó kollégák nagy szakértelemmel végzik ezt a munkát. Az RFKB
szeptemberig létezik, mivel utána Megyei FKB-vá válnak. A fejlesztési és képzési ügyekben
döntenek. Ez azért kiemelt értékű, mert az MFKB elnökét a megyei kereskedelmi kamarák
adják, így kamaránk adhatja a Bács megyei MFKB elnökét javasolhatja. Úttörő szerepet
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töltött be kamaránk a pályaorientációs területen, amelyet már más kamarák is átvettek. A cél
az, hogy a gyerekeket a szakképzés felé orientáljuk szüleikkel együtt. Kvízjátékot illetve
egyéb más lehetőséget biztosít a kamara a gyerekek számára, hogy jobban megismerjék a
szakmákat és a kamarát, illetve elindított a kamara a Facebook-on egy játékot is, amely
szintén e felé irányítja a gyerekeket. Ez az ötlet a duális felsőoktatás kialakításában elsőként
résztvevő kecskeméti Főiskolától származik, ahol rövid időn belül több ezren jelentkeztek a
gépjármű szakra.
A megyei szakképző iskolák tanulói évről évre egyre jobb eredményeket érnek el a diákok.
Méltóan képviseli az SZKTV azt a célt, hogy a szakképzésben résztvevők tanulók nagyon
komoly szakmai tudással rendelkező diákok, akik egy jó megélhetést tudnak a tanult
szakmájukból biztosítani.
A mesterképzés és vizsgáztatásban szintén dobogós helyen van kamaránk. Az ország
különböző területeiről jönnek a jelöltek, akikből 120-an kaptak mesterlevelet ez idáig. A
duális szakképzés iránynak a beindítása a térségben működő 10 vállalkozás, illetve a
Mercedes gyár és az Önkormányzat összefogásának az eredménye. Először egy
szándéknyilatkozat született, majd munkacsoportokban a különböző szakok leírását és SZVKját írták meg a csapattagjai, és ennek eredményeként az OKJ bizottság elfogadta a szakmák
bevezetését.
Az adminisztrációs területre térve elmondja, hogy nagyon sok alkalommal kerülnek
kiküldésre az elnökség tagjainak illetve a küldötteknek véleményezésre váró anyagok,
amelyekre legtöbbször a vártnál jóval kevesebb válasz érkezik. Azoknak az aktív tagoknak a
munkáját köszöni meg, akik mégis küldtek ilyen javaslatokat, hiszen az a tapasztalat, hogy a
Bács megyei kamara által felküldött vélemények közül volt olyan, amit teljes egészében
beemeltek a kormányzatnak megküldött anyagba.
A kamarában igen sok rendezvény is volt a négy évben minden olyan témában, amelyek a
vállalkozások életét érinti, pl. adó, tb, szakképzési hozzájárulás elszámolása, pályázatok stb.
Minden egyéb javaslatot is szívesen vár a kamara vezetősége ebben a témában is.
A Hírös Beszállítói Klaszterre térve elmondja, hogy a pályázati projekt lezárult, most már egy
olyan fázisban van a klaszter működése, ami a beszállítói képességek fejlesztése és
kapcsolatok kiépítése irányába mozdul el. idei évben az innováció klaszter cím megszerzése a
cél, hiszen ez a klaszter tagoknak plusz pontot jelenthet a pályázataik elbírálásakor.
Nemzetközi tevékenysége kamaránknak igen erős, viszont vannak olyan területek, amelyek
nem érték el a célt, amely a kamarának és a Bács megyei vállalkozásoknak fontos lenne. Az
olaszországi Luccaba utazhattak a Bács megyei szakácsok és cukrászok egy pályázat kapcsán.
A Hírös Hét keretein belül kerül megrendezésre a kézműves vásár, illetve a Hírös Vacsora,
amelynek célja a szakképzésben tanuló, de szegény sorban élő diákok támogatása.
A nagykövetek és külföldi delegációk látogatása kamaránkban igencsak megnövekedett.
Három képviseleten folyik még munka a Kecskeméten található irodán kívül. Az Öko nap
Baján, illetve a kalocsai Vállalkozók Akadémiája a kamara munkáját színesítik.
A Széchenyi Kártya program az egyik legsikeresebb területe kamaránknak. Országosan több
mint 150 ezer kártya került kihelyezésre. A vállalkozások számára ez egy nagyon jó
lehetőség.
Az építésügyi regisztráció folyamán az ágazat tisztulására lehet számítani.
A jogi iroda munkájára térve elmondja, hogy a küldöttgyűlés 8 alkalommal gyűlt össze a négy
év folyamán, 67 határozat született. Elnökségi ülés 22 alkalommal volt, 158 határozat
született, így összesen 225 határozat teljesítésre került. A Békéltető Testület munkájának
koordinálása fontos terület. Az ügyek száma évről évre növekszik.
A médiával szoros kapcsolatot ápol kamaránk. Fontos megemlíteni a Paprikás ételek
bográcsban című könyvet, ami kamarai kiadvány.
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A honlap megújult a ciklus folyamán, és a látogatottsága is napról napra nő. A kamara
életéhez hozzátartoznak a társasági rendezvények is, ilyen pl. a kétévente megrendezésre
kerülő kamara bál, az évi két koncert, illetve az előtérben található kiállítások megszervezése.
A kamarai regisztrációra térve elmondja, hogy a kamarai vezetésnek a kötelező tagság lett
volna fontos, viszont jelenleg a kamara vezetése által átmenetinek tekintett kötelező
regisztráció lpett életbe 2012. január 1-vel. Három kötelező szolgáltatást kaphatnak a
regisztráltak, viszont az adatbázissal nagyon nagy munka vár a kamarára. Országosan közel
500.000 vállalkozás regisztrált, Bács megyében 26.000. A teljes regisztrációt még nem
sikerült elérni, illetve a befizetések sem kerültek rendezésre sok cégnél. Nincs probléma
azokkal akik, regisztráltak és fizettek. Két másik csoport is van. Az egyik az, akik
regisztráltak, de nem fizettek. Őket a NAV fogja megkeresni azok után, hogy a kamara
kiküldött egy elékeztető /felszólító levelet, hogy tegyen eleget a törvényi kötelezettségének, és
még sem teszi meg. Fontos tudatosítani a vállalkozásokban azt, hogy a kamarába mindig
bejöhet, hiszen javaslatait, véleményét, vagy gondjait elmondva közösen lehetne rá megoldást
találni. AZ MKIK holnapi küldöttgyűlésén kerül megszavazásra az az előterjesztés, amelynek
a lényege a következő:
- Nemzetközi kereskedelemfejlesztési tevékenység ösztönzése, amelynek célja egy Kárpátmedencei irodahálózat létrehozása. Kolozsvárott lesz az első ilyen iroda, amelyen keresztül a
magyarországi vállalkozások kerülhetnének szorosabb kapcsolatba a kinti, magyar
vállalkozásokkal.
- A következő elem, amely 250 milliós tételként szerepel, a kis- és középvállalkozások
innovációs képességét célozza.
- Az információ ellátás, a regisztrációs adatbázis alapján.
- Pályázatfigyelő szoftver bevezetése a regisztrációs díjból.
- Ki mit gyárt adatbázis létrehozása.
- Üzlet a hálón rendszer megújul
- Országos kamara honlapja is megújul
- Rendszeres hírlevél indítása az MKIK-tól, amely vállalati tanácsadó címmel indul,
amely aktuális információkat tartalmaz.
A gazdaság kifehérítése lenne a cél a regisztrációval. A körbetartozások és lánctartozások
kérdés is kulcskérdés a gazdaságban, amelyet jó lenne csökkenteni. Adatvédelmi szempontok
miatt nem könnyű olyan adatbázis létrehozni, amelyben olyan információk vannak, amelyek
arra adnának választ, hogy az adott vállalkozás mennyire stabil és biztos, illetve megbízható.
Megköszöni a figyelmet. Köszöni mindazoknak, akik az elmúlt négy évben bármivel
hozzájárultak a kamarai munka sikeréhez. Megkérdezi, hogy szeretne-e valaki hozzászólni,
kiegészíteni. Felkéri a küldötteket, hogy szavazzanak, amennyiben egyetértenek a
tájékoztatóval.
HATÁROZAT
BKMKIK 3/2012./Kgy.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta az elmúlt négy évről szóló beszámolót.
2./ Beszámoló az előző küldöttgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról
Gaál József: Beszámol arról, hogy minden határozat végrehajtásra került.
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HATÁROZAT
BKMKIK 4/2012./Kgy.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta az előző küldöttgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

3./

A BKMKIK 2011. évi pénzügyi és mérlegbeszámolója

Gaál József: Megkérdezi, hogy az írásbeli napirendi ponttal kapcsolatban Sipos Zsolt titkár
úr szeretne-e szóban hozzáfűzni bármit.
Sipos Zsolt: Szeretettel köszönti a küldötteket. A kiadott anyagot kiegészíti azzal, hogy a
számok a várokozásoknak megfelelően alakultak, attól eltekintve, hogy a kamara ugyanolyan
nehézségekkel küzdött, mint a vállalkozások többsége a válság idején. Minden esetben a
lehető legszigorúbb költségvetéssel dolgozott, nem fordult elő likviditási probléma, illetve a
kamara minden kötelezettségét teljesítette. Ugyanez fordított arányban, sajnos, nem mondható
el. A tagságra térve elmondja, hogy habár a tagság nagysága megtartásra került, a tagdíj
fizetési morál viszont nagyon rossz. Csupán 1200 tag tett eleget fizetési kötelezettségének.
Komoly gondok vannak abból is, hogy a tagok nem fizetik be időben a tagdíjat. A
könyvvizsgáló úr jelentése tartalmaz egy figyelemfelhívást, amely a több éve be nem fizetett
tagdíjtartozást tartalmazza, illetve a 2007-ban az MKIK által egyoldalúan felbontott
szakképzési szerződésből származó problémákat tartalmazza.
A legutóbbi elnökségi ülésen az Ellenőrző Bizottság részéről felmerült a díjbekérő számla
megfontolása, hiszen, amennyiben tagdíj számlát állít ki a kamara, akkor az az összeg
szerepel a főkönvvben is. Amennyiben a díjbekérő intézménye kerül bevezetésre, akkor a
tagdíj meg nem fizetése esetén a szolgáltatás megszűnik a vállalkozás felé. Ilyenkor felmerül
a kérdés, hogy akkor mi történik taggal, kizárásra kerül vagy sem.
A decemberi küldöttgyűlés számára kerül összeállításra az erre a kérdésre vonatkozó
előterjesztés. A Bács megyei kamara számára mindig fontosak voltak a tagok, hiszen csak
akkor tud jól működni a kamara, amennyiben erős tagság áll mögötte. A gazdaság
összeomlásával a tagok létszáma is csökken, és a kötelezettségeknek sem tesznek eleget. Más
kamaráknál automatikusan kizárják a nem fizető tagokat, illetve eladják behajtó cégeknek.
Bács megyében ez soha nem fordult elő, és nem is ez a cél.
Pénzügyi problémája a kamarának nincsen.
Gaál József: Megköszöni a beszámolót. Megkérdezi Dalmadi Imre urat, az Ellenőrző
Bizottság elnökét, hogy szeretne-e hozzászólni. Megkérdezi Dr. Szabó József könyvvizsgáló
urat, hogy szeretne-e hozzászólni. Javasolja továbbá, hogy a 3., 4. illetve napirendi pontokat
együtt szavazza meg a küldöttgyűlés.
Felkéri a küldöttgyűlést, hogy amennyiben egyetért a beszámolóval, az Ellenőrző Bizottság és
a könyvvizsgáló ú véleményezésével, az szavazzon.
HATÁROZAT
BKMKIK 5/2012./Kgy.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2011. évi pénzügyi- és
mérlegbeszámolóját az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgálói véleményezéssel együtt.
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6. BKMKIK 2012. évi végleges pénzügyi terve
Gaál József: Megkérdezi Titkár urat, hogy szeretne-e szóbeli kiegészítést tenni.
Sipos Zsolt: Kiegészítésében elmondja, hogy a terv adatokban két területen van változás. A
tagdíj területén nem jelentettek be többet, mint amennyit reálisan látnak befolyni. A másik
téma a regisztrációs díjból befolyt összeg. Jelenleg Bács megyében nem lehet tudni, hogy
pontosan hány vállalkozás regisztrált. Az Elnök úr által felvázolt regisztrációs adatokat
ismerve elmondja, hogy a regisztrált, de nem fizetett, illetve az egyáltalán nem regisztrált
tagokat levélben kell megkeresnie a kamarának, hogy megkérje, illetve felszólítsa a
vállalkozásokat a törvényi kötelezettségük betartására.
A regisztráció kapcsán rengeteg sok vállalkozás nem adott meg olyan adatot, mint pl.
elérhetőségi címet. Jelenleg a 100 millió forintos befizetésnél jár a kamara. A következmény
nélkülisége a törvénynek nagyon rossz. A NAV a 10.000,- forint feletti behajtásokra indul el.
Elképzelhető, hogy még idén változik az eljárás rend, és csakis akkor kerülhet behajtásra az
5.000,- Ft. Ezek még csak tervek.
A közfeladatai a kamarának annyira megnövekedtek, hogy négy újabb munkaerőt kellett
felvenni, illetve a regisztráció zökkenőmentes rögzítése érdekében három munkanélküli
dolgozó került felvételre három hónapra. A 30.000 regisztrált vállalkozás egyesével kell
iktatni a rendszerben, ami hatalmas adminisztrációs feladat. A regisztrációs rögzítést két
hétvégén a kamarai munkaszervezet is összehangoltan végezte, hogy minél hamarabb
befejeződjön.
Az MKIK lefejleszti a három kötelező szolgáltatásra a szoftvert, amelyet a megújult honlapon
lehet majd igénybe venni. A kamaránk honlapja ezért fog tartalmilag megújulni.
A szakképzés finanszírozás szerint egyensúly van. Az adminisztrációs kötelezettség ezen a
területen is csak nőtt, ami nem elektronikus úton történik, hanem papír alapon.
A Békéltető Testület ügyszáma évről évre növekszik, viszont a szerződésben meghatározott
finanszírozás mindig késve érkezik meg. Ennek köszönhetően 2012. évben bevezetésre került
az, hogy ameddig nem kerül utalásra az MKIK részéről a támogatás, addig az eljáró tanács
tagjai sem kapnak díjazást. 2011. évben novemberben érkezett meg a támogat.
Előfinanszírozás történik ezen a téren.
Széchenyi Kártya területén szinten tartás várható. A mikrohitel ügyben csak akkor van
juttatás, amennyiben sikeres a pályázat.
Nagy mértékben bizonytalan a 2012.évi költségvetés, és mindez a külső tényezők miatt.
Gaál József: Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás.
Dalmadi Imre: A költségvetés tartalmazza a könyvvizsgáló úr figyelemfelhívó jelentésében
rögzített tényeket. A másik pont pedig a regisztráció kapcsán befolyó összegekről szól, és
felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezet több mint 70 millió forintos megtakarítást is
tartalmaz, ami a későbbiekben felhasználható.
HATÁROZAT
BKMKIK 6/2012./Kgy.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi végleges
költségvetését.
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8. Beszámoló a BKMKIK Etikai Bizottságának 2011. évi tevékenységéről
Gaál József: Hozzáfűzi, hogy írásban mindenki megkapta. Megkérdezi, hogy van-e valakinek
hozzáfűzni valója. Bízik abban, hogy a regisztrációs változásokkal az egész gazdaságra nézve
az üzleti etika területén élhessenek nagyobb jogokkal a jövőben a bizottság tagjai.
HATÁROZAT
BKMKIK 7/2012./Kgy.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag
elfogadta a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottságának
2011. évi beszámolóját.
Gaál József: Köszöni mindenkinek az eddigi munkát. A következő küldöttgyűlés a tisztújító
küldöttgyűlés lesz. Kéri mindazokat, akiknek ötlete, javaslata van, forduljon bizalommal a
kamarához.

k.m.f.

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

jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………
Pivon József

………………………………………
Herczeg Antal
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