
 

    Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ünnepi küldöttgyűlésén, 

amelynek időpontja: 2014. december 09-én 09:30 óra   

 

Az ülés helyszíne:        A Kecskeméti Városháza díszterme 

                                         (Kecskemét, Kossuth tér 1.)   

 

Napirendi pontok:    

 

Napirend előtt: dr. Parragh Lászlónak, az MKIK elnökének tájékoztatója  

 

           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 

 

Gaál József: köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, rendhagyó és ünnepi küldöttgyűlésre 

került sor. Rendhagyó részben a helyszín miatt, amely a szokásostól eltérően nem a kamara 

konferencia terme, a küldöttgyűlés hivatalos része után nagy számban érkező, kamarai 

kitüntetéseket elnyert vállalkozók, és vállalkozások miatt. Köszönetet mondott polgármester 

asszonynak és jegyző asszonynak az ünnepi küldöttgyűléshez méltó helyszín biztosításáért.  

A küldöttgyűlés programját ismertetve elmondta, elsőként a küldöttgyűlés hivatalos részére 

kerül sor, majd egy gazdasági tájékoztató blokk következik Csepreghy Nándor helyettes 

államtitkár úr, valamint Dunai Péter főtitkár úr is előadásaival. Végül, de nem utolsó sorban, 

megtörténik a kamarai kitüntetések ünnepélyes kiosztása. 

A Mandátumvizsgáló Bizottság részéről felkérte Józsa Lászlót, tájékoztassa a megjelenteket a 

résztvevők számáról, a szavazatképesség megállapítása érdekében. 

 

Józsa László: a küldöttgyűlés delegáltjainak száma 64 fő, a testület pedig akkor 

szavazatképes, ha a résztvevők száma legalább a delegáltak 50%-a +1 fő.  A jelenlévők száma 

33, így megállapítható a szavazat- és határozatképesség. 

 

Gaál József: jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Szerencsi Évát.  

 

HATÁROZAT 

BKMKIK/08/2014/K. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag 

elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Szerencsi Évát.  

 

Gaál József: jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Tasi Lászlót és dr. Edelényi Andrást.  

 

HATÁROZAT 

BKMKIK/09/2014/K. 
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A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag 

elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőként Tasi Lászlót és dr. Edelényi Andrást.  

 

1./ Tájékoztató az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről 

 

Gaál József: az előző időszak eseményeit bemutató előadását a kamara fennállásának 20. 

évfordulója alkalmából készített logó bemutatásával kezdte. Két fő témára épült a beszámoló: 

ezek közül az egyik a hamarosan megjelenő TOP 100 kiadvány, amely a NAV 

szakembereinek segítségével készül. Néhány év kihagyás után ismét partner volt a munkában 

a NAV. Az egyébként 2013-as adatok a dél-alföldi régióra vonatkoznak, nem külön Bács-

Kiskun megyére, azonban a legnagyobb 50 Bács-Kiskun megyei vállalat listáját tartalmazza. 

Az adatok alapján látható, hogy a dél-alföldi régióban két szektor emelkedik ki: a 

járműgyártás és az élelmiszeripar. A nettó árbevétel összesített adatai szerint a feldolgozóipar 

vezet, amit a kereskedelem, és a villamos energia, mezőgazdaság, és az építőipar követ.  

A kiadványról szóló rövid beszámoló után a kamara működésével kapcsolatos számadatokról 

beszélt. A regisztrált cégek adatait feldolgozva a rendezett tagság alapján Bács-Kiskun megye 

negyedik az országos listában. 938.000 cég regisztrált országosan, azonban a befizetés 50% 

alatti. A megye 34.600 vállalkozója közül 23.000 minden szempontból rendezett, és 30.000 

fizetett, azonban adatközlési probléma áll fenn. A tagság alakulását tekintve elmondta,77 új 

tag lépett be a kamarába, s bár csökkenés tapasztalható az elmúlt évhez képest, a kilépés oka 

többnyire székhely áthelyezés, vagy megszűnés.  

A képviseletenkénti megoszlás alapján Kecskemétet, mint a legjelentősebb gazdasági megyei 

térséget Kiskunhalas, Kalocsa és Baja követi. Tagozatonként tagokat tekintve a kereskedelmi 

a legjelentősebb, utána szorosan az ipari következik, a kézműves tagozat létszáma pedig 

kevesebb, azonban létszáma a legstabilabbnak számít az elmúlt öt évet figyelembe véve. 

Gazdasági súlyt tekintve nincs kimutatás, de az ipari tagozat a legjelentősebb.  

Finanszírozás, forráshoz jutás tevékenységi köröm belül továbbra is kiemelkedő szerepet 

játszik a Széchenyi Kártya. Ebben a tekintetben, a megyében stabil 900-1000 db közötti 

kártyát sikerül átadni miden évben. Köszönet érte a bankoknak és a partnereknek, akik ebben 

a programban részt vesznek. Országosan 1400 milliárd forintot sikerült már kihelyezni, ami 

210.000 hitelügyletet jelent. Bács-Kiskun megye az adatok szerint ebből 7-8% közötti arányt 

képvisel, ami 104 milliárd forintot jelent az elmúlt 12 év összesített adatai szerint. Idáig 

14600 kártyát adott ki a kamara ez alatt az időszak alatt. 

Szintén fontos közfeladatot lát el a kamara mellett működő Békéltető testület, az ábra alapján 

elmondható, láthatóan növekszik az ügyszám: 2014-ben akár 400-at is átlépheti. A 

finanszírozással elég komoly problémák vannak, jellemzően késve kapja meg a kamara a 

finanszírozást.  Jelentős forrásokat kell biztosítani ahhoz, hogy ezt a tevékenységet tovább 

lehessen vinni (eszközigény, munkatársak, infrastruktúra biztosítása). Elnökségi döntés, hogy 

a finanszírozási problémák ellenére a kamara e tevékenységét nem szeretné megszüntetni, 

inkább a szolgáltatás fejlesztése a cél, a finanszírozás javulásának reményében. 

 

Rendezvények tekintetében nagyon jelentős növekedés tapasztalható, ami közel 30%-os az 

elmúlt évhez képest: 128-ról 162-re nőtt az események száma. A látogatók száma 6900-ról 

9000 fölé emelkedett. Az események döntő része szakmai rendezvény, egy kis része a testületi 

ülések kategóriájába tartozik, de kulturális programok is előfordulnak, ami színesíti a kamara 

tevékenységét. Az ingyenes, és fizetős rendezvények aránya a kivetített ábrán látható. Amikor 

egy-egy vállalkozás felteszi a kérdést, mit kap a befizetett regisztrációs díjáért, fontos érvként 

jelenik meg az ingyenes rendezvényeken való részvétel lehetősége. Számszerűsítve 82 

ingyenes rendezvény zajlott az évben, közel 7000 résztvevővel. Egy, a közelmúltban szerzett 

tapasztalat alapján, a kamarai rendezvények valóban közelebb hozzák a vállalkozásokat a 
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szervezethez. Egy vállalkozás a kalocsai képviseleti iroda által szervezett paksi beszállító járat 

kapcsán ismerkedett meg jobban a kamarával, jó tapasztalatot szerzett, ezért felkereste a 

vezetőséget, hogy meghívja őket egy személyes találkozóra. Ennek keretében elmondta, a 

program kapcsán felfedezte, a kamara által küldött tájékoztató levelek – amelyeket korábban 

figyelmen kívül hagyott – valóban hasznos információkat tartalmaznak olyan lehetőségekről, 

amelyekkel eddig nem élt.  A kollégák sokat tesznek azért, hogy hasznosan működjön a 

kamara, és hogy az érdekelti körhöz eljussanak az információk, azonban úgy látszik, sajnos 

így is vannak olyanok, akik nem értesülnek az őket megillető szolgáltatásokról. Ennek 

javításán gondolkozni kell.  

A jelenlegi kamarai feladatok legnagyobb volumenű, legnagyobb létszámot foglalkoztató 

tevékenysége a szakképzés, ami szintén egy közfeladat.  Emellett a Bács-Kiskun megyei 

kamarában rengeteg innovatív kezdeményezés indult el évekkel ezelőtt és folyik napjainkig, 

más kamarák által is példaként szolgáló területeken. Ilyen például a pályaorientáció, amely 

során több száz gyermeket utaztat a kamara a vállalkozásokhoz, megismertetve őket az 

elérhető lehetőségekről, bemutatva azt, hogy mit jelent egyáltalán egy adott területen, egy 

adott cégnél dolgozni, mindezt a későbbi pályaválasztási döntés megkönnyítésére, amit 

kérdőívezés is segít. A fiatalok, a gyerekek minél szélesebb körben való elérése érdekében a 

szakképzési iroda Facebook oldalt is működtet.  

Az évben sikerült növelni a szintvizsgázott tanulók számát, ami jelenleg 2000 főt jelent. 

Szakképzési területen a gyakorlati helyek száma tekintetben nem minden számadat tekinthető 

pozitívnak: az országosan kitűzött 70.000-es gyakorlati képzőhely szám egyelőre távoli annak 

ellenére, hogy a meghatározott szám az ipar szükségleteit tekintve reális lenne.  Érdekes tény, 

hogy Kecskeméten nem tudtak indítani több építőipari osztályt jelentkezők hiányában. 

Nyilvánvalóan azért, mert a gazdaság is visszahat az oktatásra, képzésre.  

Egy jogszabályváltozás okán jövő év szeptember 1-től csak mestervizsgával rendelkező 

szakember végezhet a vállalkozásoknál szakképzést.  Az ebből következő megnövekedett 

igényt a kormányzat támogatással honorálja, és a mesterképzésre jelentkezők képzését 

bizonyos mértékben finanszírozza. Bács-Kiskun megyében 185 fő képzését támogatják, 

jelenleg 140-en tanulnak, de ez az akció a jövő évben is futni fog. A legnépszerűbb szakmák 

jelentkezés alapján: a szakács és pincér szakma a legnépszerűbb. Sajnos a tendenciák szerint 

ezek a tanulók a szakma megszerzése után nagyrészt külföldön folytatják munkájukat. 

Remélhetőleg tapasztalatszerzés után visszatérnek majd az országba. Az adatok szerint 

hiányszakmának számít a burkoló, szerszámkészítő, hegesztő. 

Létezik egy gyakornoki program is, aminek lényege, hogy a szakképzésben résztvevőket 

tovább foglalkoztatják: erre az ezt vállaló vállalkozások támogatást kapnak. A megye számára 

meghatározott indikátorszám 33, tehát ez a minimális elvárás a feltételek teljesítéséhez, ezzel 

szemben 90 vállalkozás jelentkezett így az alap elvárást sikerült felülmúlni: ez 120 

gyakornokot jelent, és még tovább növelhető.  

 

A tagozatok is készítettek tevékenységükről egy-egy rövid összefoglalót, erről a kivetített 

diasorokon láthatnak rövid összefoglalót a küldöttgyűlés résztvevői. 

A mesterképzés, vizsgáztatás hagyományosan a kézműves tagozat feladata, amit országosan 

is kiemelkedően végeznek, de vannak új kezdeményezések is: járműiparosok klubja, kéz-

lábápolók, műköröm építők klubja, ebben Bács-Kiskun megye úttörőnek számít. 

A szakképzéshez több rendezvény is tartozik, ezek közül kiemelendő a Hírös Vacsora, 

amelynek kapcsán a megye iskoláinak ajánlására, tanulmányi eredményükkel kiérdemlő 

tanulókat támogatja a szervezet.  

Az ipari tagozat tevékenysége igen sokrétű: a beszállítói programok szervezésében való 

részvételtől kezdve több szakmai látogatás történt külföldön és belföldön is. Pintye László 
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alelnök, a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság elnökének személye révén természetesen 

kiemelt szerepet játszik a szakképzés is.  

Az elmúlt időszak rendezvényei között több is kapcsolódik a gazdaságfejlesztés területéhez. 

Volt olyan rendezvény is, amelyet a kamara az OTP Bank Nyrt.-vel, és a megyei 

önkormányzattal közösen szervezett annak érdekében, hogy a következő 2014-2020-as ciklus 

gazdaságfejlesztési programjaihoz projekteket javasoljanak a vállalkozások, és javaslataikból 

álljon össze a megyei fejlesztést jelentő program csomag. Közel 36 milliárd forintos 

lehetőséget kaphat a megye, ha megfelelő programmal pályázik. Kecskemét várhatóan 22 

milliárdos keretet kaphat, amiből 7-8 milliárd forintot fordítana direkt gazdaságfejlesztésre. A 

megyei járások szintén több mint 22 milliárd forintot kaphatnak. 

Az innováció kiemelt terület, Csepreghy Nándor helyettes államtitkár úr  

előadásában a gazdaságfejlesztési programokról is beszélni fog. A korábbi GOP pályázatok 

helyett GINOP fejlesztési program indul majd, amiben az „IN” az innovációt jelenti, ami jelzi 

a kormányzat szándékát arra vonatkozóan, hogy lehetőleg minden fejlesztés kapcsolódjon 

össze az innovációval. Az elkészült javaslatban Bács-Kiskun megyei kitörési pontjait a 

gépjárműipar, az agrár- és élelmiszeripar, a megújuló energia szektor és a gumiipar, 

műanyagipar jelenti. Innovációval foglalkozó munkatárs is van a kamarában, illetve ez a 

tevékenység szorosan kapcsolódik az MKIK országos hálózatában indult több, egyéb 

tevékenységhez. A klaszterportfóliótól a nyitott laboron keresztül a mentori programig, ami 

innen indult, és már folyamatban van, megkezdődött a pilot program változata, amikor a 

kezdő, de ígéretes vállalkozások beszállítóvá válását szakemberek részvételével kezdik 

felépíteni, majd pedig a későbbiekben egy integrátor jellegű programmal folytatódik, ahol a 

nagy nemzetközi vállalatok segítségével, erősebb bevonásával, integrálásukkal van egy 

magasabb szintje a fejlesztésnek.    

A bajai térségben nagyszerű hagyomány és újra sikerült felfrissíteni a Bácskai Nap és a 

Kiváló Bácskai Termék rendezvényt. Ebben nagy fantázia lehet, prémium minőségű 

termékekről van szó, amelyeket megfelelő marketinggel sikerülhet megismertetni, 

elfogadtatni a világban.  

Megemlítette a Dr. Szabó József kamarai alelnök kezdeményezésére megalapított Duna-Tisza 

Közi Hátság Vízpótlásáért Egyesületet, ami a vízpótlás problémájának megoldása miatt jött 

létre. Több települési önkormányzat is tagja lett, nagyvállalatok, kamarák részvételével, 

remélhetőleg olyan erős összefogás jött létre, amellyel át lehet törni a politikai döntéshozók 

ingerküszöbét, hogy a több szobát megtöltő tanulmányok után végre gyakorlati lépés is 

történjen az ügyben.  

Nagy sikerű beszállítói fórum került megrendezésre a Bács-Kiskun megyei kamara kollégák 

munkájának köszönhetően, az MKIK égisze alatt, a budapesti Ipar Napjaival párhuzamosan. 

Közel kétszáz látogató, nagy nemzetközi vállalatok mondták el az ő beszállítói igényeiket, 

úgy mint a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft., a General Electrics (GE) vagy a Siemens.  

Az általános érdekérvényesítés szintén törvényben előírt kamarai feladat. E területen nagyon 

sok dolog történt. Rendszeres a kormányhivatal szakigazgatási szerveinek vezetőivel, 

valamint a NAV vezetőivel megszervezett hatósági kerekasztal megbeszélés, ahol az aktuális 

problémák megbeszélésére van lehetőség és segítségnyújtás történik oda-vissza.   

Új kezdeményezés volt novemberben a városi polgármesterek bevonásával az Önkormányzati 

Nap, ahol a cél nem a problémák feltárása, hanem inkább a következő időszak fejlesztési 

irányaival kapcsolatos eszmecsere, együttműködés kérése annak érdekében, hogy a 

fejlesztések valóban a gazdaságfejlesztésre koncentráljanak a megye gazdaságának 

felpörgetéséért.  

Az elmúlt időszakban is készültek törvénymódosítási javaslatok, amelyben élen járt a 

kereskedelmi tagozat. Néhány téma: az online pénztárgép ügye amely kapcsán több javaslat is 

készült, a vasárnapi zárva tartás, a mozgó boltok, jövedéki engedélyes kereskedők kérdése, 
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trafikosok képzése, illetve az e-kereskedelem és több, hagyományos fogyasztóvédelmi téma.  

A kamara külgazdasági kapcsolatai is meglehetősen pezsgően alakultak: a teljesség igénye 

nélkül néhány kiemelendő esemény: Stuttgarti tanulmányút a Mercedes gyár 

meglátogatásával egybekötve, illetve találkozó az ottani autóipari klaszterrel. Münchenben 

épületenergetikai tanulmányút szervezése, a hagyományos brüsszeli Vállalkozók Európai 

Parlamentje. Négy témában szavazott a jelenlévő közel 700 vállalkozás, többnyire nem 

meglepő eredményekkel. Arra a kérdésre, hogy a vállalkozások véleménye szerint 

megvalósul-e a szabad kereskedelem, meglepő válasz született: a jelenlévők 83%-a nemmel 

szavazott. Fontos hozzátenni, hogy nem a Kelet-Európaiak voltak többségben, minden térség 

egyenlő arányban képviseltette magát. Jó elképzelés és szép cél a szabadkereskedelmi övezet, 

de az út rögös.  

Elmondta, a magyar-kubai üzleti tanács soros ülésén az MKIK képviseletében Parragh László 

elnök úr kérésére részt vett. Tárgyalt a kubai kamara elnökével. Erőteljes változás indult el az 

országban. Egy olyan terület, ahol a hagyományok még léteznek, sokan beszélnek magyarul, 

szívesen kereskednének magyar cégekkel. Nyitás tapasztalható. Érdemes ott lenni, jellemző, 

hogy az óriási nemzetközi kiállításon több európai ország is képviseltette magát.  

Kiemelendő még a kragujevac-i kamarával való együttműködés, aminek eredménye volt 

többek között egy májusi rendezvény, határon átnyúló pályázat keretében megvalósult a 

harmadik Gasztro Klub. 

Az elmúlt időszak eseményeiről szóló beszámolót ezzel lezárta. Megkérdezte, van-e kérdés, 

hozzászólás.  

 

Horváth Gyula: az idei taglétszám alakulásával összefüggésben két kérdést tett fel.  

Az év elején életbe lépett agrárkamarai törvény arról rendelkezett, hogy 2014. január 1-től az 

élelmiszer-feldolgozó ipari vállalatoknak, és a nagykereskedelmi diszkontoknak mindegyike 

átkerül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához. Ez a lépés mennyiben befolyásolta a kamara 

ez évi létszámát, főleg az önkéntes tagok tekintetében? Az új agrárkamara erőteljesebb 

jogosítványokat szerzett, a hatásköre alatt álló tagok esetében kötelező a tagság. Kérdéses, 

hogy az az élelmiszeripari vállalkozás, ami kötelező tagja az agrárkamarának, vállalja-e a 

fizetési elköteleződést a kereskedelmi és iparkamaránál is, mint önkéntes tag. Maradt-e 

élelmiszer-feldolgozóipari vállalat önkéntesen? 

 

Gaál József: válaszában elmondta, több élelmiszeripari vállalat is önkéntes maradt, köztük a 

Fornetti Kft. is. 

 

Sipos Zsolt: elmondta, számszerűsített választ nem tud adni, de mivel egy két éves 

folyamatról van szó, elmondható, hogy aki el akart pártolni, az megtette, eleget téve az új 

törvénynek, mely által automatikusan taggá váltak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál. 

Örömteli, hogy nagyon sok régi élelmiszeriparos tag megmaradt kettős tagsággal, szerencsére 

nagy veszteséget nem jelentett a kamara számára. Többen vannak olyan vállalkozók, akik 

kisebb cégeikkel maradtak a kamaránál. Látszik az elmúlt évek tagvesztő folyamata. Aki 

maradt, az a szolgáltatások miatt maradt. Bár ott nagyobbak a jogosítványok, központosításuk 

miatt nehezebben tudnak helyi problémákat gyorsan kezelni. Volt egy közös pályázati 

rendezvény nagy létszámmal, mindkét kamara megmutatta mozgósító erejét. A cél továbbra is 

az együttműködés, amíg a kamarát érintő törvények, rendelkezések változnak.  

 

Gaál József: kiegészítésként elmondta, vannak egyeztetések a két kamara között országos 

szinten is. A megyei vezetőség között folyamatos a kapcsolattartás. Kiemelendő a beszállítói 

témához kapcsolódóan: a két fél között egyeztető megbeszélések folynak arról, hogyan lehet 

megoldani, hogy azon termékeket, szolgáltatásokat, gépeket és eszközöket, amelyeket az 
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agrárium és az élelmi-szerfeldolgozás használ és vásárol, minél nagyobb arányban a magyar 

ipar által gyártottan oldják meg. Kíván-e valaki hozzászólni? 

 

Pintye László: Elnök úr beszámolójában tényszerűen említette, hogy az Euroskills versenyen 

Lille-ben a magyar csapat 6. helyet ért el, 20 érmet szerezett. Szép eredmény, amit a csapat 

elért, nagyon fontos volt. A duális képzés, mint irány folytatását is alátámasztotta. 

Magyarország lesz 2018-ban az első volt szocialista ország, ahol a versenyt megrendezik. Az 

MKIK jóvoltából néhányan részt vehettek és tanulmányozhatták a lebonyolítást Lille-ben. 

Felemelő volt, hogy a 25 fős magyar csapat aranyérmeket is szerzett. Remélhetőleg ez lökést 

ad a duális képzés folytatásának. 

 

HATÁROZAT 

BKMKIK/10/2014/K. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag 

elfogadta az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztatót, közte 

az ipari, a kereskedelmi, és a kézműves tagozat beszámolóját. 

 

2./ Beszámoló az előző küldöttgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról 

 

Gaál József: összefoglalóan megállapítható, hogy minden feladatot ellátott, elvégzett a 

kamara munkaszervezete. Van-e kérdés, hozzászólás? 

 

HATÁROZAT 

BKMKIK/11/2014/K. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag 

elfogadta a határozatok végrehajtását. 

 

Gaál József: elmondta, a napirend szerinti munka befejeződött. Van-e bármilyen kérdés, 

hozzászólás? Megköszönte a munkát és tájékoztatta a küldötteket a pár perces szünet után 

következő ünnepi programról.   

 

k.m.f. 

 

jegyzőkönyvvezető 

 

………………………………. 

Szerencsi Éva 

 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 

……………………………………       ……………………………………… 

  Tasi László      dr. Edelényi András 


