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A köztestületi kereskedelmi és iparkamarák alapvető feladata, hogy önkormányzaton 

alapuló működésükkel előmozdítsák a gazdaság fejlődését, szerveződését és támogatását, az 

üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás tisztességének megteremtését, megőrzését 

illetve fokozását, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek 

érvényesítésülését.  

 

A klasszikus, a törvényben megszabott kamarai feladatok végzésén túl kiemelt 

hangsúlyt kapnak a kamarai tagoknak és a regisztrált, nem tagoknak nyújtott szolgáltatások. A 

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltató típusú kamarává vált. Ennek 

érdekében kamaránk a szolgáltatások mind minőségi, mind mennyiségi növelését, továbbá – az 

önkéntes tagság igényeit figyelembe véve - új típusú szolgáltatások bevezetését tűzte ki célul.  

 

A „Gazdasági kamarákról” szóló törvény 2012. január 1-től életbelépett módosítása 

három lényeges változást tartalmaz: a gazdálkodó szervezetek kötelesek kamarai 

nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és a kamarai közfeladatok ellátásához évente 

hozzájárulást fizetni, a kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott 

szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtani. 
 

Lényeges, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes maradt, így a regisztrált 

vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem váltak kamarai taggá. 

 

A legalapvetőbb változás annyi, hogy számos, kizárólagosan a kamarai tagság számára 

elérhető szolgáltatás közül mindössze néhány, a törvény által is nevesített szolgáltatás 

térítésmentesen elérhetővé vált a regisztrációs számmal rendelkező vállalkozások számára is. 

Ezek: 

 - tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben;  

- az üzleti partnerkeresés; 

- pályázatfigyelés. 
 

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara egyre szélesedő szolgáltatásai közé 

tartozik többek között a szakmai tanácsadás adózási, számviteli, jogi, kereskedelemtechnikai, 

iparjog- és szellemitulajdon-védelmi ügyekben. Pályázat figyeléssel, pályázati tanácsadással, a 

Széchenyi Kártya programmal támogatjuk a vállalkozások forráshoz jutását. Bel- és külföldön 

egyaránt segítjük tagjaink piacra jutását, üzleti partnerek felkutatását, kiállításokon és 

vásárokon szervezünk közös bemutatkozási és vásárlátogatási lehetőségeket. Jelentős a 

szerepünk a szakképzésben, 124 szakmai képzés felügyeletét látjuk el, minősítjük a gyakorlati 

képzőhelyeket, közreműködünk a tanulószerződések megkötésében, mesterképzést és 

mestervizsgáztatást szervezünk. Létrehoztunk egy teljes körű, a megye vállalkozásait 

tartalmazó cégnyilvántartást. A kamaránkra átruházott közjogi feladatok ellátásával elő 

kívánjuk segíteni térségünk fejlődését, megkönnyítve a megye vállalkozóinak érvényesülését. 

 

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagságának szervezeti rendje megfelel 

a törvényben megszabott követelményeknek. A 2020. augusztus 31-én megtartott tisztújító 

küldöttgyűlést követően a kamara három tagozattal működik, az Ipari Tagozat 4, a 

Kereskedelmi Tagozat 5, illetve a Kézműipari Tagozat 4 választási osztállyal, közel 600 

önkéntes taggal. A BMKIK legfőbb döntéshozó szervébe a 96 tagú küldöttgyűlésbe az Ipari 

Tagozatból 39, a Kereskedelmi Tagozatból 42 és a Kézműipari Tagozatból 15 küldöttet 

választottak a vállalkozók. A küldöttgyűlésen az elnökségbe 34 tagot, az ellenőrző és etikai 

bizottságba 7-7 tagot választottak a küldöttek. 



Az új küldöttek megválasztották a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

tisztségviselőit. Dr. Orosz Tivadar elnök, Bődi János általános alelnök, Szabó Géza ipari 

tagozatból választott alelnök, Vozár Márton kereskedelmi tagozatból választott alelnök, 

Cseh István kézműipari tagozatból választott alelnök ismét bizalmat kapott a BMKIK 

küldötteitől. 

A BMKIK Ellenőrző Bizottsága Musulin Miklóst, az Etikai Bizottsága Ficzere 

Ferencet ismételten megválasztotta elnökének. 

A BMKIK elnöksége szabja meg a kamara ügyintéző szervezete tevékenységének 

irányát. Ebben segítségére vannak az egyes főbb feladatkörökre létrehozott elnökségi 

munkabizottságok (szakképzési, turisztikai és vendéglátó, gazdaságfejlesztési és innovációs). 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara legfőbb döntéshozó testületének a 

küldöttgyűlésnek a munkájában 7 országos küldöttünk képviseli a megyei tagvállalkozásokat. 

Országos elnökségi tagként kamaránk elnöke aktívan vesz részt a nemzeti kamara 

munkájában. 

Képviseltetjük kamaránkat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmai 

kollégiumaiban. 

Az MKIK Ellenőrző Bizottságának tagja kamaránk Ellenőrző Bizottságának elnöke, 

az MKIK Etikai Bizottságának tagja kamaránk Etikai Bizottságának elnöke. 

Kamaránk képviselői több országos és regionális testület munkájában is részt vesznek. 

A vállalkozók különböző vitás esetekben a kamarai testületek segítségét kérhetik: 

jogvita esetén a Választott Bírósághoz, a piaci tisztesség megsértése esetén a BMKIK Etikai 

Bizottsághoz fordulhatnak, amelyhez 2021-ben nem érkezett panasz. 

A fogyasztói jogviták intézésére a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által 

működtetett Békéltető Testülethez fordulhatnak az érintettek. A békéltető testületeket a 

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény hozta létre a fogyasztóvédelmi jogviták 

bíróságon kívüli intézésére. Jelenleg a testület törvény által kitűzött célja a felek közötti 

egyezség létrehozása, ennek hiányában javaslat tétele a probléma megoldásának legcélszerűbb 

módjára. 

 A békéltető testülethez 2021. évben 232 beadvány érkezett, ez 8 %-kal kevesebb, mint 

a megelőző évben. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vállalkozások az eljárás során többnyire 

együttműködnek. Azok a vállalkozások, amelyek nem a jogszabály szerint vesznek részt a 

békéltető testületi eljárásban szankciókkal járó közigazgatási eljárás alá kerülnek. 

 

 Az ügyek megoszlása az alábbiak szerint alakult: 25 egyezség született, valamint 17 

ajánlás, és 70 kérelem visszavonás alá került a fogyasztó által, mivel a gazdálkodó szervezet az 

eljárásról való tudomás szerzés után önként teljesített. 7 esetben történt elutasítás, kérelem 

megalapozatlansága 33 alkalommal fordult elő. 20 esetben az eljárás folytatása lehetetlen 

volt, mert a fogyasztó nem tudta megjelölni a vállalkozást, a vállalkozás címe ismeretlen volt, 

vagy felszámolás alá került stb., 49 esetben azért szűnt meg az eljárás, mert a fogyasztó 

beadványa pontatlannak bizonyult és felhívásra sem tett eleget hiánypótlási kötelezettségének. 

11 esetben az ügyet áttettük a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező békéltető testülethez. 

 

 Az ajánlások teljesítésének vizsgálata folyamatos, elmondható, hogy a testület ajánlásait 

a gazdálkodók teljesítik. Amennyiben a testület ajánlását figyelmen kívül hagyják, a testületet 

működtető Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az elektronikus sajtó útján a tárgyalt 

ügyet és annak végeredményét nyilvánosságra hozza. 

 

A beérkezett ügyek mellett a testületet számos esetben keresték meg a fogyasztók - 

személyesen és telefonon egyaránt - különböző panaszaik miatt. 2021. évben minden páros 

héten pénteki napon a békéltető testület tagjai tanácsadást tartottak a fogyasztók részére. Ezt 

a szolgáltatást hétről-hétre többen veszik igénybe. 

 



 2015. szeptember hó 11. napjától módosításra került az 1995. évi CLV. Tv., amely 

szerint a vállalkozásoknak együttműködési kötelezettsége van. E törvény szerint, amely 

vállalkozásnak Békés megyében található a székhelye, vagy telephelye, úgy a testület előtt a 

meghallgatáson kötelező a részvétel.  Amennyiben a vállalkozás a békéltető testülettel nem 

működik együtt, a békéltető testület eljáró tanács elnöke jelenti a békéltető testület elnökének, 

aki megkereséssel él a Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya felé, aki hatáskörében bírsággal 

sújthatja a vállalkozást. Ezzel a jelentési kötelezettséggel 2021. évben 11 esetben élt a 

békéltető testület elnöke. 

 

A gazdasági kamarákról megalkotott törvény az új típusú kamarák alapvető feladatait 

is meghatározza. A kamarák feladataikat kötelezően, a gazdaság fejlesztésével, 

támogatásával összefüggésben, az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás 

tisztességének megteremtése, megőrzése illetve fokozása érdekében, a gazdasági 

tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesítése céljából kell 

végezniük. E cél érdekében javaslatok, vélemények, tájékoztatások adásával előmozdítják a 

gazdálkodó szervezetekre vonatkozó jogszabályoknak, kormányzati programoknak, 

intézkedéseknek a gazdaság fejlődéséhez fűződő kidolgozását.  

 

A klasszikus, a törvényben megszabott kamarai feladatok végzésén túl kiemelt 

hangsúlyt kapnak a kamarai tagoknak és a nem tagoknak nyújtott szolgáltatások. A Békés 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltató típusú kamarává vált. E cél érdekében 

kamaránk a szolgáltatások mind minőségi, mind mennyiségi növelését külső források 

bevonásával törekszik elérni. A benyújtott pályázatok elnyerésével közvetett módon járulunk 

hozzá a vállalkozások – elsősorban a kamarai tagok – üzleti sikerességéhez, melynek kapcsán 

térítésmentesen vehetnek részt továbbképzéseken, előadásokon (adóbevallás, pályázatírás, 

szakképzés, minőségügy, közbeszerzés stb.), kiállításokon, üzletember-találkozókon, szakmai 

tanulmányutakon (mind belföldön, mind külföldön) és hozzájuthatnak díjtalan tanácsadáshoz. 

A gazdálkodó szervezetek számára nyújtott pályázati tanácsadásaink eredményeként nyertes 

pályázatokkal és a Széchenyi Kártya Programmal közvetlenül járulunk hozzá a vállalkozások 

forráshoz jutásához.  

 

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2021. évi programtervének 

összeállításakor számoltunk a koronavírus elhúzódó hatásaival, tekintettel a kihirdetett 

egészségügyi veszélyhelyzetre és az abból adódó korlátozásokra. A BMKIK programjai 

(szakmai előadások; külföldi, illetve belföldi szakmai utak, kiállítások; megyei és országos 

kamarai testületi, bizottsági, kollégiumi ülések; Szakma Kiváló Tanulója Verseny megyei 

középdöntői; RO-HU projektek rendezvényei; Kamarai Bál; megyei és országos Gazdasági 

Évnyitó, stb.) a kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzethez igazodva kerültek megszervezésre 

és lebonyolításra vagy nem kerültek megtartásra. 

 

A veszélyhelyzet életbe lépésével új alapokra kellett helyezni a kamara tevékenységét. 

A kamara ügyfélszolgálatán (Békéscsaba, Penza ltp. 5. és a Hunyadi tér 2.) csak előzetes 

bejelentést követően, indokolt esetben (Széchenyi Kártya, származási bizonyítványok 

hitelesítése) lehetett személyesen belépni a kamara épületeibe a megfelelő egészségügyi 

szabályozások betartása mellett (maszk, kézfertőtlenítés, testhőmérséklet mérés). Azon 

munkaállomásokon, ahol a kamara munkatársai közvetlenül érintkeztek az ügyfelekkel, plexi 

elválasztó falak kerültek felállításra. 

 

A személyes ügyfélszolgálati munka jelentős része áttevődött elektronikus úton, e-

mailben, valamint telefonon történő ügyintézésre. A kamara külsős tanácsadói (adó, számvitel, 

jogi, munkaügyi, adatvédelmi) is ezen formát részesítették előnyben a személyes tanácsadás 

mellett. A jogszabályi környezet változása kapcsán számos megkeresés érkezett kamaránkhoz, 

legtöbb esetben a jogszabályok értelmezéséhez és alkalmazásához kértek segítséget. Több 

alkalommal a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve végeztünk felmérést a 

vállalkozások körében a pandémiás helyzet vállalkozások működésére, gazdálkodására 



gyakorolt hatásairól. Folyamatosan tájékoztattuk az országos kamarát a megyei vállalkozások 

gondjairól, problémáiról, beérkező javaslatairól. Heti rendszerességgel küldtünk 4-5 

információt tartalmazó hírlevelet minden kamarai tagunknak és a regisztrált vállalkozóknak is.  
 

A korlátozó intézkedések kapcsán a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – a megyei 

kamarák javaslatait összegezve - számos kérdésben nyilvánított véleményt, megfogalmazva 

a kamarák és ezáltal a vállalkozók javaslatait a Gazdaságvédelmi Akcióterv elemeihez. 

 
 

A kamara szolgáltatási tevékenységének kiemelt területei a vállalkozások forráshoz 

juttatása terén: tanácsadás, pályázatok készítése és menedzselése, kereskedelemfejlesztés, 

Európai Uniós ügyekben tájékoztatás. 

 

E feladatok gyakorlásához leginkább a következő eszközök állnak rendelkezésünkre: 

személyes konzultáció és tanácsadási szolgáltatások az ügyfélnek, telefonos ügyfél 

tájékoztatás, szakmai jellegű előadások szervezése, tájékoztató e-mailek kiküldése, 

elektronikus hírlevél a fontosabb eseményekről és rendezvényekről, kamaránk weboldalának 

rendszeres fejlesztése, a nemzetközi kamarai hálózat segítségül hívása (partnerkeresés, 

céginformáció beszerzése, segítségkérés követelés behajtás esetén stb.), napi kapcsolattartás a 

Magyarországon működő külföldi kamarákkal (például:Német- Magyar, Francia- Magyar 

Kereskedelmi Kamara). A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamarával kötött megállapodás 

alapján a szervezet magyarországi Információs Pontjaként működünk. 

 

Konzultációs és szakmai tanácsadási szolgáltatásainkat havi átlagban 50-60 cég vagy 

vállalkozó veszi igénybe. A szolgáltatás nyújtása során a ráfordított idő, a bevont munkatársak 

száma és a felhasznált technikai eszközök esetenként változnak. A telefonon történő tanácsadás 

a jellegénél fogva rövid idejű, célratörő, általában egy konkrét kérdés köré épül, hatékonysága 

a legnagyobb. Egyre több vállalkozó keresi fel a kamara jogi, valamint adó- és számviteli 

tanácsadóit, akik kéthetente tartanak fogadónapot a kamarában. Számos vállalkozás veszi 

igénybe a heti rendszerességgel megtartott munkaügyi, munkajogi tanácsadó napot, valamint a 

vállalkozókon túl magánemberek is a fogyasztóvédelmi békéltető tanácsadást. 

 

Az elektronikus megoldások térhódításával a Kamara is egyre gyakrabban jut el az 

ügyfelekhez tájékoztató e-mailek küldése útján. Ez egyrészt összehasonlíthatatlanul gyorsabb 

információáramlást eredményez, másrészt költségkímélő. Az e-mailezés elterjedésével lett 

létjogosultsága az elektronikus hírlevelek küldésének is. Ezekben a hírlevelekben a fontosabb 

heti eseményeket, rendezvényekről szóló tájékoztatókat, jogszabályváltozásokat küldjük meg a 

tagjaink számára rendszeresen. 

 

2021-ben a kamarai kommunikációban változatlan célunk volt a Békés Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységének ismertté tétele a megye lakossága, szűkebben 

pedig a vállalkozások körében. Pontosabban az elmúlt években elindított kommunikációs 

stratégia mentén kialakult folyamat és rendszer működtetését tekintettük feladatunknak.  

 

Az elmúlt évek munkájának érezhető a hatása, hogy a megyei média hiteles és fontos 

hírforrásnak tekinti kamaránkat. Jó az együttműködés minden sajtóorgánummal, 

eseményeinkre szóló meghívásainknak eleget tesznek, beszámolnak rendezvényeinkről, kiadott 

közleményeinket megjelentetik. 2021-ben már természetes volt, hogy egy-egy témában, a 

gazdasági életet érintő változást követően megkerestek bennünket, hogy megírhassák a kamara 

véleményét, amely fontos előrelépésnek számít.  

 

Folyamatosan frissülő tartalommal szolgálja a tájékoztatást a Békés Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara honlapja. A weboldalon a vállalkozókat érintő fontos információk 

elérhetők: általános gazdasági hírek, tudnivalók. Továbbá rendezvények, kiállítások 

jelentkezési lapjai, amelyek elektronikus úton történő letöltése és visszaküldése is lehetséges. 

A honlap formai, technikai megújítása időszerű (pl.: mobiltelefonon olvashatóvá tenni). 



 

Felhasznált felületeink és eszközeink bővültek: saját honlap, közösségi oldal (www. 

facebook.com/bmkik.bekescsaba), a megyei nyomtatott sajtó, az online hírportálok, rádiók, 

helyi televíziók, és ezek közösségi oldalai. A járvány 2020. márciusi kitörésekor elindítottuk a 

hírlevelet, ami közvetlen elérést biztosít azon vállalkozások felé, akik megadták elektronikus 

elérhetőségüket. Az első hetekben heti 3-4 alkalommal is a legfrissebb információkat küldtük 

el, majd ez a heti rendszeres szerkesztett hírlevél formában nyerte el végleges formáját. 

 
A nyilvánosság biztosítása változatlanul két féle úton történik: organikus és fizetett 

megjelenések révén. A nagyobb médiacégekkel éves szerződésünk van, ahol egyrészt a 

közszolgálatiság jegyében állapodunk meg a tájékoztatás biztosításáról (organikus, azaz 

ingyenes), másrészt társadalmi célú reklámok közzétételéről, ami fizetett. Az üzenetek 

megfogalmazásakor az adott felület sajátosságainak megfelelő formát biztosítjuk (rádió, tv, 

online, print). Továbbá a helyi médiának helyi adatokat adunk, a megyei vonatkozásokon kívül. 

A megjelenések gyakorisága illeszkedik a kamarai munkához, az intenzívebb kommunikáció a 

tavaszi és az őszi időszakra jellemző. Ugyanakkor a többi időszakot is igyekszünk olyan 

üzenetekkel ellátni, hogy az egyenletes médiajelenlétet biztosítani tudjuk. Éves szinten a 

dokumentált megjelenésünk 200 fölött van.  

 

Kamaránk külkapcsolati tevékenységében a 2020-ban teljesen megváltozott 

munkamódszerek, munkastílus és programtípusok voltak jelen az elmúlt évben, 2021 során is. 

Sajnos még mindig nem tudtunk teljesen szabadulni a Covid szorításából. Az első negyedév 

végén a személyes jelenlétet lehetőség szerint még mindig nélkülözni kell a szakmai 

értekezletek és konferenciák, a különféle kiállítások, üzletember találkozók és projekt 

meetingek alkalmával. Az első négy hónapban a betervezett szakmai kiállításokon Budapesten, 

Bolognában, Nagyváradon, Aradon és Bécsben nem tudtunk részt venni, a kiállítások 

elmaradtak, vagy későbbi időpontra halasztották őket, illetve a tervezett szakmai rendezvények 

átkerültek az online térbe. 

 

Az új munkastílus, a home office sok partnerünknél lett a mindennapok része. Az 

ügyfelekkel és partnerekkel való kapcsolattartás a személyes találkozók helyett az elektronikus 

térbe került át. A vállalkozások korábban több alkalommal jelezték, hogy nincs idejük részt 

venni személyesen egy-egy rendezvényünkön, most pedig nekik is könnyebb és hatékonyabb 

lett ez a fajta üzletfejlesztés. Napi munkánk jelentős részét teszi ki, hogy a lehetőségek közt 

kutatva értesítsük a vállalkozókat az aktuálisan elérhető online rendezvényekről, és magunk is 

részt vegyünk ezeken. Mostanra érett be az MKIK IKT roadshowba fektetett munkánk, hogy a 

megye városaiban előadások keretében mutattuk be, miként lehetnek hasznosak egy vállalkozás 

számára az informatikai megoldások a mindennapokban. 

 

A kamara kiemelt projektjei, a ROHU 331 projektszám alatt futó pályaorientációs 

projekt a tervezett 2021. márciusi befejezéshez képest a vezető partner Don Orione alapítvány 

kérésére 12 hónapos hosszabbításra kapott engedélyt. A hosszabbítás oka, hogy a Don Orione 

alapítvány adminisztratív okok miatt nem tudta határidőre befejezni a projekt keretén belül 

megvalósítandó építési beruházást. A hosszabbítás időtartama alatt kamaránk szakmai 

konferenciákat tervezett, ezek a járványhelyzet függvényében sorra valósulnak meg március és 

április hónapban. A projekt lezárására a tervek szerint ez év harmadik negyedévében kerülhet 

sor. 

 

Az Erasmus+ pályázatunkban 2020-ban a járványhelyzet miatt 12 hónap hosszabbítást 

kértünk és kaptunk, így a projektet 2021 májusában zártuk volna, de a járványhelyzet ezt 

meghiúsította. A projektet részteljesítéssel zártuk, az elmaradt munkarészekre a Tempus 

Közalapítvány új pályázati fordulót írt ki, ahol sikerrel pályáztunk, és ennek eredményeként 

2022. április első felében kerül sor a szakmai tanulmányútra. 

 

 

 



Munkánk során számos alkalommal vesszük igénybe a nemzetközi kamarai hálózat 

segítségét. Jellemzően üzleti partnerek felkutatása, külföldi cégekről információgyűjtés, 

alkalmanként azonban fizetési hátralékos cégekkel való kapcsolatfelvétel céljából is. A közös 

cselekvésre képes és hajlandó kamarai hálózat jelentős presztízsnövekedést okoz számunkra az 

ügyfelek előtt, és olyan kapcsolati tőke, amelyet az ügyfeleink csak igen nagy idő és pénz 

ráfordításával tudnának pótolni. A magyarországi és külföldi partnerkamarákkal folyamatos a 

kapcsolattartás és információcsere az online térben, legjelentősebb partnereink a magyarországi 

német, olasz és francia kamarák.  
 

A pályázatok készítése és menedzselése terén végzett munkánk egyrészt a 

vállalkozások részére szolgáltatott pályázati tanácsadói tevékenységből, másrészt a kamara 

saját pályázatainak elkészítéséből és menedzseléséből állt. Jellemzően a munkahelyteremtő, 

valamint a munkahelyteremtéssel, megtartással összefüggő eszközbeszerzési pályázatok és az 

eszközbeszerzést is tartalmazó pályázatok iránt volt érdeklődés, ezekben tudtunk szakmai 

tanácsadással segíteni a tagjainknak. Pályázati szakmai fórumokat tartottunk, illetve nagy 

létszámban fordultak hozzánk a vállalkozók tanácsadásért is. 
 

Továbbra is aktívan részt veszünk az ICC (Nemzetközi Kereskedelmi Kamarák 

Szövetsége, Párizs) és az EUROCHAMBRES (Kereskedelmi Kamarák Európai Szövetsége, 

Brüsszel) szervezetek munkájában, és figyelemmel kísérjük a projektjeiket. 

 

A 2006-ban megnyitott magyar kamarai állandó képviselet Brüsszelben egy fővel 

működik. A brüsszeli kamarai iroda a magyar területi kamarák információs igényeit elégíti ki, 

európai ügyekben a koordinációt látja el. Az iroda a megalakítása óta egyre magasabb 

színvonalon látja el feladatait, de a források szűkössége miatt a költségtakarékos üzletmenet 

elsődleges. Itthoni munkánkat segítik a rendszeres EU-hírlevelek, a különféle szakmai 

rendezvényekről szóló tájékoztatók, valamint a képviselet által szervezett rendezvények. 

 

Klasszikus kamarai feladat a külkereskedelmi származási bizonyítványok és az 

ideiglenes kiviteli vámokmánynak, az ATA Carnet- nek a hitelesítése. A Brexit által ezek a 

feladataink megszaporodtak. A szállítás során célországként a világ minden országát 

megtalálhatjuk az Amerikai Egyesült Államoktól kezdve egészen a Távol-Keletig. 

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által létrehozott és a Békés Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara gesztorálasában működő Magyar- Román Tagozat az alapítástól 

eltelt 20 év folyamán számos magyarországi, illetve romániai rendezvény, konferencia- fórum 

és üzletember- találkozó közvetlen vagy társszervezője volt. 

 

A Tagozat külgazdasági stratégiája változatlan:- üzletfejlesztés, versenyképesség és 

hatékonyság. Ennek szellemében kiemelten támogattuk és erősítettük a romániai felvevő piacok 

feltárására irányuló rendezvényeket és programokat, gazdasági, külkereskedelmi, üzleti és 

szakmai fórumokat, kiállítások és vásárok, azok kísérő rendezvényeit, melyek hathatósan 

segíthetik a magyar termékek minél nagyobb volumenű exportra jutásának a lehetőségeit a 

Kárpát-medencében.  

 

A gesztorálásunkkal működő MKIK Magyar- Román Tagozat legfontosabb 

külgazdasági programjait az 2. sz. mellékletben részleteztük. 

 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelettel a 

jogalkotók a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának és vele együtt a területi kamarák hatósági 

feladata közé sorolta az építőipari kivitelezői tevékenységet végző vállalkozások 

nyilvántartásba vételét és ellenőrzését. 

 



Minden vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni 

vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni. Köteles továbbá az EGT tagállamokból, 

a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező valamennyi szolgáltató határon átnyúló 

szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenységét az MKIK-hoz 

bejelenteni. A regisztrációt elmulasztó cégek, egyéni vállalkozók elektronikus úton, illetve 

személyesen kamaránknál pótolhatják a regisztrációt vagy módosíthatják adataikat. 2021. 

évben 596 darab vállalkozás kérte a regisztrációját. A COVID-19 világjárvány és az azzal 

kapcsolatban kihirdetett vészhelyzet miatt helyszíni ellenőrzést személyesen lefolytatni nem 

volt lehetőségünk. 31 db vállalkozás esetében az ellenőrzést a kamara székhelyén november 

és december hónapban végeztük el iratbetekintéssel. Az érintett vállalkozások néhány kivétellel 

megjelentek vagy előzetes egyeztetés után elektronikus úton nyújtották be a dokumentumaikat, 

ezáltal az ellenőrzéseket lefolytattuk. Összességében elmondható, hogy az építőipari 

vállalkozások együttműködők, kisebb hiányosságoktól eltekintve rendezett a regisztrációjuk. 

 

 

2020. július 1. naptól a kereskedelmi és iparkamarák feladatköre egy új közfeladattal 

bővült, melynek keretében az egyéni vállalkozásokat, vagy egyéni vállalkozóvá válás előtt álló 

magánszemélyeket tájékoztassák, milyen tevékenységi körök közül választhatnak a 

képzettségük alapján, mi szükséges az egyéni vállalkozóvá váláshoz, hogyan lehet elindítani az 

egyéni vállalkozást, illetve egy adott tevékenységi körhöz milyen végzettség, engedély, 

bejelentés szükséges.  Az ehhez kapcsolódó e-TUS adatbázis hasznos segítséget adott a minél 

pontosabb tájékoztatás nyújtásához. Sajnálatos módon 2021. május hónaptól az e-TUS 

jogszabályi frissítése nem volt megoldott, majd 2021. szeptember hónaptól a nyilvános felület 

is megszűnt, így ezen rendszer láthatósága már csak a kamarai ügyintézők számára volt 

elérhető. Az e-TUS nyilvános felületének megszűnése jelentős többletmunkát rótt az 

ügyintéző munkatársakra, mivel ezáltal jelentősen megnőtt az írásban, telefonon, valamint 

személyesen érdeklődő ügyfelek száma (napi 10-15 ügyfél), illetve a jogszabályváltozások 

nyomon követése és összefésülése az e-TUS-sal több időt vett igénybe. Összességében 

elmondható, hogy a területi kamarák e feladatot ellátó ügyintézői napi szinten együttműködnek 

egymással, valamint a Kormányhivatal járási hivatalainak ügyintézőivel is nagyon jó és 

konstruktív kapcsolatot alakítottunk ki. 

 

 

2021-ben a kamarai szakképzési feladatok ellátásához szükséges finanszírozást - az 

előző évekhez hasonlóan - az MKIK-val kötött támogatási szerződés biztosította. 

 

Feladataink megvalósulását a járványhelyzet következtében megalkotott rendeletek, 

valamint az embereknek az egészségügyi veszélyhelyzetre adott reakciói erősen befolyásolták.  

 

2021. a szakképzési reform megvalósításának első időszaka volt. A tanulószerződéses 

rendszert felváltotta a szakképzési munkaszerződés, melynek koordinálásában a kamara 

szerepe jelentősen lecsökkent, ez azonban a vállalkozásokkal való kapcsolattartásban nem 

látszódott, inkább erősödött.  

 

Duális képzési tanácsadóink hatalmas energiát fektettek abba, hogy a nyilvántartásban 

lévő gyakorlati képzőhelyek perspektívát lássanak szakképzési munkaszerződések kötésében 

is. Ágazati on-line és kontakt rendezvényeink felváltva követték egymást, de jelentősen 

megnövekedett az egyéni tanácsadások száma is. Ehhez kapcsolódóan szakmai rendezvényt a 

járványügyi korlátozások miatt nem tudtunk tartani, de a könyvelők részére (30 fő) immár 

negyedik alkalommal tartottunk képzést, tudván azt, hogy a gyakorlati képzés adminisztratív 

feladatai az ő vállukon vannak.  

 

 

 

 



 

A szakmai vizsgáztatásban 2021-ben elkülönült az iskolai rendszerben történő és a 

felnőttképzési rendszerben történő vizsgáztatás. Az iskolai rendszerben szervezett szakmai 

vizsgákra a kamara vizsgafelügyelőre tett javaslatot, a felnőttképzésben szervezett szakmai 

vizsgák esetében pedig vizsgabizottsági elnökre és tagokra. A feladatot 70 fő szakmai 

vizsgaelnöki névjegyzéken érvényes kinevezéssel rendelkező elnökkel, 241 fő szakmai 

vizsgabizottsági tagi névjegyzéken érvényes kinevezéssel rendelkező vizsgabizottsági taggal és 

141 fő szakmai vizsgafelügyelői névjegyzéken lévő vizsgafelügyelővel láttuk el. A 

vizsgaszervezők 2021-ben összesen 621 db szakmai vizsgát jelentettek be: 295 db-ot az 

iskolarendszerben és 326 db-ot iskolarendszeren kívül, 6318 vizsgázóval. 

 

A duális képzőhelyek hatósági ellenőrzése szakképzési feladataink kiemelt területe, a 

tanuló(ka)t foglalkoztató vállalkozások nyilvántartásba vétele és országosan egységes 

szempontok szerinti ellenőrzése folyik e tevékenység keretein belül. A 2021. év az ellenőrzések 

lebonyolításának szempontjából a járvány miatt egy rendkívül nehéz év volt, amelynek 

következtében csak 199 db ellenőrzést tudtunk végrehajtani: 36 db nyilvántartásba vételt és 163 

db ellenőrzést. Az ellenőrzések során súlyos hiányosságokat nem tapasztaltunk. A gyakorlati 

képzőhely ellenőrzést végző szakértők szakmai felkészítésére 2021. november 30. és december 

3. között került sor. Valamennyi szakértő sikeres vizsgát tett. 

 

 2021-ben új kamarai feladatként jelentkezett az ágazati alapvizsgákra elnökök 

delegálása. Az ágazati alapvizsga az ágazati alapoktatás szakaszát lezáró vizsga, amelynek 

nagy jelentősége van, hiszen eredménye beleszámít a szakmai vizsga eredményébe és 

hiányában nem lehet sem felsőbb évfolyamra lépni, ennek következtében szakképzési 

munkaszerződést sem kötni. Az Országos Ágazati Alapvizsga vizsgaelnöki névjegyzéken 

érvényes kinevezéssel lévő vizsgaelnökök száma Békés megyében: 119 fő volt. 95 db ágazati 

alapvizsgára delegáltunk elnököt, 1267 tanuló vizsgáztatására.  

 

 A 2021. évi Támogatási Szerződés 45 fő mestervizsgára való felkészítésére és 

mestervizsgáztatására nyújtott forrást. 6 szakmában szerveztünk felkészítő tanfolyamot és 

vizsgát (autószerelő, fodrász, villanyszerelő, gépi forgácsoló, karosszérialakatos, gázfogyasztó 

berendezés és csőhálózat szerelő). A támogatott létszám mellett 17 fő szerzett mesterlevelet 

önköltséges áron. Ez a megemelkedett létszám azt mutatja, hogy a mestercímnek kialakult a 

presztízse, minőséget jelent a helyi gazdasági életben. A veszélyhelyzet miatt 2021-ben sem 

került sor az ünnepélyes mesterlevél átadó rendezvényére, így az arany-, ezüst-, és 

bronzkoszorús mesterlevelek átadására sem. 
 

A kamarai gyakorlati oktatói képzés törvényi háttere, hogy 2019. szeptember 1-jétől 

csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakember foglalkozhat tanulóval az 

iskolai rendszerű szakképzésben, kivéve, ha a szakképzési törvény 31. § (3) bekezdésében leírt 

mentességében nem részesül (mestervizsgával rendelkezik; szakképesítés szakirányának 

megfelelő felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves szakirányú szakmai gyakorlattal; vagy 

szakirányú szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel valamint legalább 5 éves szakirányú 

szakmai gyakorlattal rendelkezik; hatvanadik életévét betöltötte). A Békés Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara 2021-ben 2 gyakorlati oktatói képzési csoportot indított összesen 

48 fővel, személyes jelenléttel. A képzés 50 órás (25 óra elmélet és 25 óra tréning) és vizsgával 

zárult. 

 

A 2020/21. évi SZKT és OSZT versenyek Békés megyei területi előválogatójára 37 

szakképesítésben 589 jelentkezési lap érkezett be. Az eredeti első versenynap időpontja a 

járványhelyzetre való tekintettel először január 25-re, majd február 8-ra, végül március 1-jére 

tolódott. A járvány miatt a versenyeket csak az első héten tartottuk meg, 2021.03.01. - 03.05. 

között, a többi napon a versenyek elmaradtak. Ennek következtében a területi előválogatókon 

300 tanuló vett részt 17 szakképesítésben. A versenyeket a járványügyi intézkedések 

betartásával rendeztük meg (testhőmérséklet mérés, kézfertőtlenítés, 10 tanuló/terem, 1,5-2 m 

távolságtartás). 



 

 Pályaorientációs tevékenységeinket a pandémia 3. hullámában áthelyeztük on-line 

térbe, pl. a középiskolák képviselőit meghívva on-line szülői értekezleteket tartottunk. Őszre 

sikerült visszatérni a személyes jelenlét világába, ekkor megsokszorozódtak a kontakt szülői 

értekezletek és a 8. osztályosoknak tartott osztályfőnöki órák. 

Az üzemlátogatások száma az előző évekhez képest jelentősen lecsökkent, melynek oka 

egyrészt az, hogy a vírushelyzet miatt a cégek sem voltak fogadókészek, másrészt a tanulókat 

sem engedte el szívesen az iskola, illetve a szülők. Részben ezért irányítottuk a figyelmünket a 

szakképző intézményekben lévő tanműhelyek meglátogatása felé. 

Azt tapasztaljuk, hogy évről-évre emelkedik az egyéni tanácsadást igénylők száma: idén már 

15 alkalommal személyes tanácsadással segítettük a hozzánk forduló 8. osztályos gyerekeket 

és szüleiket. 

Jelentősen megnövekedett az igény az iskolai pályaorientációs napokon való 

megjelenésünkre. Augusztusban elindítottuk a BMKIK pályaorientációs honlapját. 

A „Helló, meló!” pályaorientációs alkotópályázatunkra 50 pályamunka érkezett. Az 

alkotópályázatra beérkezett alkotások közül a zsűri 24 művet választott ki, melyet - Kamaránk 

életében innovációként megjelenő - 3D-virtuális kiállítás formájában mutattunk be az online 

térben. 2021-ben két alkalommal hirdettük meg Szakma-IQ címmel felső tagozatosoknak szóló 

online játékunkat, melyben összesen 230 tanuló vett részt. 

A tavalyi és a tavalyelőtti nyári táborok sikerén felbuzdulva ebben az évben 3 turnusban 

pályaorientációs nyári tábort szerveztünk. 

Immáron ötödik éve 2000 db szakképzést népszerűsítő diáknaptárt osztottunk ki nyolcadik 

osztályos tanulóknak. 

Október 13-14-én a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási 

Főosztálya által szervezett Pályaválasztási Vásáron is több programmal vártuk a felső 

tagozatos diákokat. A 2 nap alatt több mint 400 diák kereste fel a standunkat. 

A Skills versenyekkel kapcsolatos információkat, versenyfelhívásokat eljuttattuk az 

iskolákhoz, duális képzőhelyekhez, valamint a tanulókhoz. Ezen információkat megosztottuk 

Kamaránk online felületein is. 

 

 2021-ben a Békés Megyei Munkaerő-piaci Kerekasztal működtetése a 2. évét élte 

meg. Első félévben a vállalkozásoknak on-line ágazati tájékoztatókat tartottunk, melyek 

témája az új szakképzési rendszer megismertetése volt. A Békés Megyei Munkerő-piaci 

Kerekasztal a fenntartói megállapodások megkötéséhez kapcsolódó egyeztetést hajtotta végre, 

illetve „A 21. századi szakképzés kezdete” elnevezésű „vegyeskonferencia” megszervezését 

és lebonyolítását végezte el ebben az évben. 2021. decemberére elkészült a Békés megye 

képzési együttműködései című szakmai elemzésünk. 

 

 

A gazdaság fejlesztésében és élénkítésében betöltött szerepét tekintve nagy jelentőségű 

a Széchenyi Hitelkártya program, melyben kamaránk a regisztráló szervezet feladatát látja 

el, a végső bírálatot és a folyósítást a programhoz csatlakozott pénzintézetek végzik. Az 

igénylés feltételei között továbbra is szerepel a legalább egyéves működés, továbbá, hogy a 

kezesek adott esetben fedezetként felajánlható ingatlantulajdonnal is rendelkezzenek. A bankok 

saját hatáskörben dönthetik el, hogy élnek-e a jelzálog bejegyzési jogukkal. 

 
 A KAVOSZ Zrt- nek az MKIK- val és a VOSZ- szal hosszú évek példaértékű 

összefogásával sikerült elérnie további hitelkonstrukciók támogatását. A Széchenyi Kártya 

Program kiterjesztésével a kis- és középvállalkozások kedvezményes, egyben a piacon 

megszokotthoz képest csökkentett adminisztrációjú finanszírozásának újabb lehetőségei 

nyíltak meg - 2010 augusztusában a forgóeszköz- és szeptemberében a beruházási hitellel -, 

amelyek eddig hiányoztak a kkv szektor hitelezésében. 2011 januárjában indult az uniós 

források felhasználásához szükséges önerő egy részét fedező úgynevezett önerőhitel is. 

 

 



 2012. áprilisában két új termékkel bővül a Széchenyi Kártya Program: Széchenyi 

Támogatást Megelőlegező Hitel és a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel. 2012. év őszétől az 

agrár vállalkozások is újra igénybe vehetik a Széchenyi Kártyát. 

 

A Széchenyi Kártya Program elemei teljesen egymásra épülnek és akár egyidejűleg, 

egyszerre is felhasználhatók. A program bővítésének legfontosabb célja, hogy a vállalkozások 

különböző finanszírozási problémájuk megoldására a megfelelő konstrukciót vehessék 

igénybe. A hosszabb távon megtérülő fejlesztésekhez a tízéves beruházási hitelt, a készletek, 

alapanyagok finanszírozására a forgóeszközhitelt, a napi likviditási problémák áthidalására 

pedig a Széchenyi Kártya „klasszik” folyószámlahitelt választhatják. A program elemei 

összevontan akár 100 millió forint hitelösszeget is elérhetnek. 

 

2015. december hó 1. napjától a Széchenyi Kártya és az Agrár Széchenyi Kártya 

esetében a kérhető hitelkeret 50 millió forintra emelkedett. 2016. októberétől a Széchenyi 

Forgóeszköz Hitel esetében 50 millió forint maximális hitel összegében igényelhetik. 2017. év 

őszétől a vállalkozások a Széchenyi Kártya Program keretében már 100 millió forint összegig 

vehetik igénybe a különböző termékeket. 2020. április hó 27. napjától bevezetésre került a 

kiemelt Agrár Széchenyi Kártya, amely igényléseket 2020. december hó 31. napjáig megkötött 

szerződésekre lehetett igénybe venni. 

 

2020. május hó 15. napjától kifejezetten a COVID-19 koronavírus járvány miatti 

gazdasági nehézségek kezelésére kialakított új, kiemelt támogatású Széchenyi 

Folyószámlahitel Plusz, Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel, Széchenyi Likviditási Hitel és 

Széchenyi Beruházási Hitel Plusz hitelkérelem típusú termékek kerültek bevezetésre, melyekre 

jelentős igénylés mutatkozott. A régi típusú ügyleteket is át tudtuk ezen kedvező ügyletekbe 

fordítani, így a vállalkozások egy sokkal kedvezőbb kamatozású hitelhez juthattak hozzá.  Ezen 

típusú hitelügyletek igénylésének határideje 2021. december hó 31. napja. 

 

2020. novemberében újabb két termékkel bővült a Széchenyi Program csomag. 

Széchenyi Turisztikai Kártya és a Széchenyi Agrár Beruházási Hitel került bevezetésre. A 

Széchenyi Turisztikai Kártya kimondottan a nehéz helyzetben lévő vendéglátó szektort célozta 

meg. 
 

2021. július hó 1. napjától Széchenyi Újraindítási Hitelek kerültek bevezetésre. 2021. 

július hó 1. napjától közel 570 igénylés került befogadásra az új konstrukcióból. Megfigyelhető 

a növekedés, hiszen sok vállalkozás már az igénylését a kifutó MNB Növekedési Hitel Program 

konstrukcióba nem tudta beadni. 
 

2021. szeptember hó 1. napjától elindult a Széchenyi Lízing finanszírozás. Igen nagy 

az érdeklődés a konstrukció iránt. Év végéig 203 db lízing iránti kérelmet fogadtunk be 2,7 

Mrd Ft összegben, a folyósított összeg év végéig meghaladta az 1,2 Mrd Ft-ot. A lízing ügyletek 

során személygépjárművek, haszongépjárművek és az agrárszektorban mezőgazdasági gépek 

kerültek beszerzésre. 
 

2021. október hó 1. napjától a Széchenyi Mikrohitel Go konstrukcióval bővült a hitelek 

palettája, melyet a vállalkozások beruházásra igényelhetik. 
 

2021. december hó 31. napjáig – a 203 db lízing igénylésen túl – a Széchenyi Kártya 

Programra beadott kérelmek száma 782 db, 17.821.477.029 Ft összegben. A bankok által 

kihelyezett hitel összege 2021. évben 13.359.669.560,- Ft volt. A bankfiókokba továbbított 

igényléseket és a 2021-ben jóváhagyott összegeket termékenként az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

 

Békéscsaba, 2022. augusztus 25.      

      Dr. Orosz Tivadar elnök 

 



1. számú melléklet 
 

Termék neve 
Bankfiókba továbbított 

igénylések (db) 
Jóváhagyott összeg 

Széchenyi Kártya 2 18 175.000.000 

Agrár Széchenyi Kártya 125 1.394.500.000 

Agrár Széchenyi Kártya 

(adatszolgáltatás) 
76 1.747.900.000 

Agrár Beruházási Hitel 1 0 

Agrár Újraindítási Beruházási 

Hitel 
37 725.615.560 

Széchenyi Kártya Plusz 111 1.620.000.000 

Széchenyi Kártya Plusz 

(felülvizsgálat) 
61 1.418.000.000 

Széchenyi Újraindítási Hitel 172 2.714.000.000 

Széchenyi Likvidítási Hitel 19 237.400.000 

Széchenyi Újraindítási Likvidítási 

Hitel 
103 1.802.200.000 

Széchenyi Beruházási Hitel Plusz 6 137.400.000 

Széchenyi Újraindítás Beruházási 

Hitel Plusz 
30 902.654..000 

Széchenyi Turisztikai Kártya 13 468.000.000 

Széchenyi Újraindítási Turisztikai 

Kártya (csekély) 
5 0 

Széchenyi Újraindítási Turisztikai 

Kártya (átmeneti) 
5 17.000.000 

  782 13.359.669.560 

      

Igénylések megosztása egyéni vállalkozó (db) társas vállalkozás (db) 

Széchenyi Kártya 2 9 9 

Agrár Széchenyi Kártya 98 27 

Agrár Széchenyi Kártya 

(adatszolgáltatás) 
60 16 

Agrár Beruházási Hitel 1 0 

Agrár Újraindítási Beruházási 

Hitel 
32 5 

Széchenyi Kártya Plusz 34 77 

Széchenyi Kártya Plusz 

(felülvizsgálat) 
16 45 

Széchenyi Újraindítási Hitel 29 143 

Széchenyi Likvidítási Hitel 7 12 

Széchenyi Újraindítási Likvidítási 

Hitel 
25 78 

Széchenyi Beruházási Hitel Plusz 2 4 

Széchenyi Újraindítás Beruházási 

Hitel Plusz 
3 27 

Széchenyi Turisztikai Kártya 4 9 

Széchenyi Újraindítási Turisztikai 

Kártya (csekély) 
3 2 

Széchenyi Újraindítási Turisztikai 

Kártya (átmeneti) 
2 3 

  325 457 



Igénylések megosztása 
egyéni vállalkozó 

(jóváhagyott összeg) 

társas vállalkozás 

(jóváhagyott összeg) 

Széchenyi Kártya 2 10.000.000 165.000.000 

Agrár Széchenyi Kártya 1.095.300.000 299.200.000 

Agrár Széchenyi Kártya 

(adatszolgáltatás) 
717.200.000 1.030.700.000 

Agrár Beruházási Hitel 0 0 

Agrár Újraindítási Beruházási 

Hitel 
545.315.560 180.300.000 

Széchenyi Kártya Plusz 386.000.000 1.234.000.000 

Széchenyi Kártya Plusz 

(felülvizsgálat) 
254.000.000 1.164.000.000 

Széchenyi Újraindítási Hitel 184.000.000 2.530.000.000 

Széchenyi Likvidítási Hitel 27.400.000 210.000.000 

Széchenyi Újraindítási Likvidítási 

Hitel 
163.700.000 1.638.500.000 

Széchenyi Beruházái Hitel Plusz 40.500.000 96.900.000 

Széchenyi Újraindítás Beruházási 

Hitel Plusz 
8.100.000 894.554.000 

Széchenyi Turisztikai Kártya 34.000.000 434.000.000 

Széchenyi Újraindítási Turisztikai 

Kártya (csekély) 
0 0 

Széchenyi Újraindítási Turisztikai 

Kártya (átmeneti) 
4.000.000 13.000.000 

 3.469.515.560 9.890.154.000 

 

 

A beadott igénylések száma havi bontásban az alábbiak szerint alakult: 
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2. számú melléklet 

 

Az MKIK Magyar- Román Tagozat 2021. évi tevékenységével kapcsolatos beszámolója. 

 

Kamarai tagozatunk a 2021. évre is közel 25 olyan gazdasági és üzleti eseményt, 

programot, konferenciát romániai kiállításokat és azok párhuzamos rendezvényein való 

részvételt tervezett, melyek az üzleti életben elengedhetetlen tájékozódást, a kereskedelemi 

kapcsolatok bővítését a magyar termékek minél nagyobb volumenű exportra jutásának a 

lehetőségeit segíthetik elő.  

 

A tovább folytatódó koronavírus okozta világjárvány miatt azonban 2021. évi programjaink 

jórészét is törölni kellett, illetve 2022. évre halasztani.  

 

2021. február 18. Tagozati titkári részvétel az MKIK Nemzetközi Igazgatóság által 

kezdeményezett Romániáról szóló online megszervezet fórum, melynek címe „Üzleti 

lehetőségek Romániában”.  A webinárium a bukaresti és a budapesti külgazdasági attasék 

bevonásával, illetve egy romániai piacon is jelen lévő magyar cég tapasztalatainak 

bemutatásával került megszervezésre.  

 

2021. március 10. Tagozati titkári részvétel az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 

és az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatósága (DG TRADE) által szervezet webinárját 

(online oktatást), amelynek célja a kereskedelmi szervezetek, kamarák és szövetségek 

tájékoztatása és rövid képzése annak érdekben, hogy tanácsokkal láthassák el vállalataikat az 

újonnan kialakított Access to markets online platform használatáról. 

 

2021. április 8. A Magyar- Román Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság 

(GVB) soron következő 8. ülésének szakértői munkacsoportjainak egyeztetési munkálataiban 

vettünk részt Budapesten.  

 

2021. április 9-én a Külgazdasági és Külügyminisztérium konferencia termében Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter a GVB magyar társelnöke, illetve Claudiu-Iulius-Gavril Năsui 

a román delegáció gazdasági, turisztikai és vállalkozásokért felelős minisztere vezetésével 

került sor a Magyar- Román Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság 8. ülésére, a 

tervezett együttműködési javaslatok jóváhagyására és a jegyzőkönyvek ünnepélyes aláírására. 

Mindkét eseményen az MKIK Magyar- Román Tagozat hivatalos meghívása alapján a Tagozat 

titkára vett részt a rendezvényeken.   

 

2021. április 9-én a Magyar- Román GVB soron következő április 8-9-i ülés margóján a HEPA 

Magyar Exportfejlesztési Ügynökség a CED Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat 

Nonprofit Kft., valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével – B2B 

tárgyalásokkal egybekötött üzleti fórumot szervezett, melyen a Tagozat titkára is részt vett.  

 

2021. május 5. „Hogyan vállalkozzunk Romániában” című online üzleti fórum a BKIK, az 

MKIK Nemzetközi Kollégiuma és a CFI Hungary Zrt. közös rendezvénye. A rendezvény célja, 

hogy tájékoztatást nyújtson a Romániával kapcsolatos piaci ismeretekről, jogi és adózási 

törvényekről. Az online fórum előadói közé felkérték a tagozat titkárát is, aki az „MKIK 

Magyar- Román Tagozat szerepe a kétoldalú kamarai, illetve a kkv szektor erősítésében” című 

előadásában tájékoztatta a rendezvény résztvevőit. 

 

2021. szeptember 2-5. Agromalim & Smart Pack Nemzetközi élelmiszeripari, mezőgazdasági 

és csomagolástechnikai szakkiállítás az Expo Arad Kiállítási Központban. Tagozati és kamarai 

megjelenés egy önálló információs standon. Figyelembe véve Arad városának igen gyors 

fejlődését és a kiállítás tematikáját a térség második legjelentősebb szakkiállítása, így megfelelő 

helyszín a magyar-román kereskedelmi kapcsolatok bővítésére, hisz igen nagyszámú romániai 

cég jelen van ezen a kiállításon, képviselve ez által az ország egész területét. Arad közelsége, 

illetve az expo közelében elhaladó nyugat-európai logisztikai infrastruktúrával való 



kapcsolódás végett a kiállítást és annak párhuzamos rendezvényeit igen sok magyar cég vezetői, 

illetve képviselői látogatta meg, kollektív információs standunkon pedig további 

információkkal, partnerkeresésben egyéb közvetítésekben és útbaigazításban segítettük 

kamarai tagjainkat kapcsolataik szélesítése érdekében. 

 

2021. szeptember 16-19. Őszi Vásár- elnevezésű általános nemzetközi kiállítás az egyre 

fokozódó vírusjárvány miatt szeptemberben került megrendezésre Székelyudvarhelyen, mely a 

székelyföldi térség egyik legnagyobb és legmeghatározóbb kiállítása. A Tagozat egy közös 

információs standdal volt jelen a kiállításon, segítve ezzel is a magyarországi cégek és 

vállalkozások termékeik, illetve szolgáltatásaik bemutatkozását a székelyföldi régiókban. 

 

2021. szeptember 23-24. GastroPan kiállítás Délkelet-Európa legnagyobb szakmai kiállítása 

Romániában. Európa egyik legdinamikusabban fejlődő országaként, a romániai piac számos 

üzleti ágazatban fejlődést mutat, ezek közül a legdinamikusabban növekvő ágazatok a cukrász, 

sütő- és vendéglátóipar. A Kamara Külgazdasági és EU-Integrációs osztálya egy 

vállalkozókból álló buszos kiutazást szervezet a kiállítás megnyitó napjára, továbbá több 

kamarai elnökségi, önkéntes, illetve tagozati tagunk egyénileg is részt vet, megtekintette és 

igénybe vette az információs standunk tárgyalóját partnerekkel való találkozásra. 

 

Mindhárom kiállításon a magyarországi kiállítók összefogó szervezője a CED Közép-európai 

Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. volt. Az MKIK Magyar- Román Tagozat pályázatot 

nyújtott be és ezzel a lehetőséggel élve a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával egy 

közös kollektív standon vett részt.  

 

2021. szeptember 23-26. Temesvári Magyar Napok. Az immár hagyományos temesvári 

kiemelkedő rangos kulturális eseményt a Várbástya Egyesület szervezi. Az ünnepi 

rendezvényen az MKIK Magyar- Román Tagozatát a tagozati titkár képviselte. 

 

2021. szeptember 28. A Konstancai kikötőket tömörítő részvénytársaság (APM Constanca) 

magyarországi képviselője, Erdélyi László úr látogatása Békéscsabán az MKIK Magyar- 

Román Tagozat irodájában. A megbeszélés a jövő évben megrendezése kerülő közös Magyar- 

Román Duna stratégia című konferencia és üzletember találkozó megszervezése érdekében 

történt. 

 

2021. október 28.  A Tagozat célja, hogy továbbra is fejlessze az Erdélyi régiókkal a 

kereskedelmi és üzleti együttműködést Magyarország, azon belül Békés és Hargita megye 

üzleti környezete, cégek és vállalkozások között, ezért a Hargita Megyei Tanács Fejlesztési 

Ügynöksége és az MKIK Magyar- Román Tagozata kétoldalú együttműködési megállapodást 

írt alá a két intézmény tagsága közötti gazdasági kapcsolatok kialakítására és annak fejlesztése 

érdekében. 


