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BEVEZETÉS 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara több mint 125 éves múltra tekint vissza és jelenleg 1260 

önkéntes tagot és huszonegyezer regisztrált vállalkozást tömörítve.  

125 éve a 19. század végi ipari fejlődés kikövetelte magának, hogy az iparosok, kereskedők, kézművesek az 

egyszerű céhes formánál jóval szélesebb szerveződést hozzanak létre érdekeik képviseletére, 

érvényesítésére. A kamara elsődleges feladata most is ez – helyi és országos szinten egyaránt. Már az első 

kamarák is foglalkoztak inasképzéssel, szakképzéssel, véleményezték az iparfejlesztéssel és 

kereskedelemmel foglalkozó törvényeket. A kamara ma is partner a területfejlesztésben, hiszen 

információkkal rendelkezik a megyében működő vállalkozásokról, erőforrásaikról és munkaerőpiaci 

igényeikről. Komoly kihívás a kamara számára, hogy az összegyűjtött tudást hogyan tudja a leghatékonyabb 

felhasználni a területfejlesztésben. 

Fontos esztendő volt a 2015 abból a szempontból is, hogy fokozatosan megnyíltak a pályázati források, így a 

rendelkezésre álló pénzügyi források gazdaságfejlesztésre történő hatékony felhasználása stratégiai kérdés. 

Aktuális pályázati lehetőségekről folyamatosan tájékoztattuk a vállalkozásokat és véleményeztünk a 

kiírásokat. Túlélésre, alkalmazkodásra, a lehetőségek hatékony kihasználására csak akkor van esély, ha az itt 

élő és működő vállalkozások, intézmények, egyetem, önkormányzatok – amellett, hogy ki-ki önmaga 

menedzseli a rá háruló feladatokat – legjobb tudásuk szerint maximálisan együttműködnek. 

A kamara bevételei 2015-ben megközelítették az 550 millió Ft-ot. Ekkora bevétellel a CSMKIK még sosem 

gazdálkodott. A 71 millió Ft-os növekedés a támogatási összegek és a szolgáltatási bevételek 

növekedésének volt köszönhető. 19 különböző projektet valósítottunk meg sikeresen. A stabil, 

következetes, kiszámítható gazdálkodásnak köszönhetően a kamara vagyona 2015. évben 23,6 millió Ft-tal 

növekedett.  

Megyei szinten a kamara érdekérvényesítő tevékenységét részben a helyi vállalkozóktól érkező 

észrevételek összegyűjtése és megfelelő fórumok felé továbbítása, részben a vállalkozói jelzések alapján az 

országos kamara gazdaságkutató intézete által elemzett gazdasági trendek és országos állásfoglalások 

megismertetése teszi ki. A főbb témák az on-line pénztárgép és az EKÁER – Elektronikus Közúti Áruforgalom 

Ellenőrző Rendszer bevezetése voltak 2015-ben. 

Örömünkre szolgál, hogy ismét megjelentettük, több szervezet együttműködésében, a régiós TOP 100 

kiadványt, mely célja az volt, hogy adatokon, tényeken alapuló elemzések segítségével reális képet adjon a 

Dél-alföldi régió gazdasági helyzetéről, gazdasági folyamatairól, tendenciákról. Bár ezek az adatok is azt 

mutatják, hogy a régió gazdaságában meghatározó jelentőségűek a nagyvállalatok, a gazdaság fejlődése 

szempontjából szintén kiemelt szerepük van a kis-és középvállalkozásoknak. A rendszerváltás óta nem 

voltak ennyire kedvezőek az ország makrogazdasági mutatói, bár a megyénk a régión belüli vezető 

pozícióját fokozatosan elveszti.  

Több mint 100 szakmai rendezvényt szerveztünk 2015-ben, amelyek a vállalkozások széles rétegei által 

ismertek és látogatottak voltak, ezt bizonyítja, hogy közel 4 ezren vettek részt rajtuk. Ez annak is 

köszönhető, hogy a programok mindig aktuálisak, magas színvonalúak, rendre a vállalkozók által határidőre 

elvégzendő feladatokhoz, aktuális jogszabályi változásokhoz, hatósági intézkedésekhez, szakmai 

kérdésekhez, forrásszerzéshez, üzleti lehetőségekhez kötődnek, illetve ezekhez adnak szakszerű 

információkat. Ezek közül a legnépszerűbbek az Adóhivatal szakemberei által tartott előadások voltak. 9 

alkalommal, több mint 1300 vállalkozás vett részt ezeken a rendezvényeken. 

Az Enterprise Europe Network és egyéb nyertes projektek révén megvalósult kiállításokkal, üzleti 

találkozókkal, szakmai előadásokkal, kutatási eredményekkel segítettük vállalkozásaink nemzetközi üzleti 

kapcsolatainak fejlesztését, különösen a határ menti régióban. Kamaránk külgazdasági rendezvényein 

mintegy 400 vállalkozó vett részt. Az elmúlt évben a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál 
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működő Dél-Alföldi Enterprise Europe Network Iroda munkatársainak segítségével 37 külpiaci 

kapcsolatokra kész cég profilja készült el, több mint 150 esetben nyújtottak tanácsadást a külföldi üzleti 

kapcsolatokra vágyó cégeknek, és közel száz üzleti tárgyalás megvalósulását segítették. A tavalyi év kiemelt 

feladata a kecskeméti információs pont kialakítása volt. 

28 alkalommal tartottunk tájékoztatót egyéb jogszabályváltozásokról, illetve képzést vállalkozásfejlesztési 

témában. Több mint 120-an érdeklődtek Szegeden és Szentesen a számviteli törvény változásai iránt, 

valamint hasonló nagy volt a szakképzési hozzájárulásról szóló rendezvény látogatottsága. Ugyancsak 

népszerűek voltak az on-line kommunikációs képzések. 

A CSMKIK szakmai klubjainak célja, hogy kötetlen hangulatú légkörben a vállalkozások vezetői, képviselői 

tapasztalatokat cseréljenek, megismerjék egymás tevékenységét, új információkhoz jussanak külső előadók 

által, illetve saját tapasztalatok továbbadásával. Közülük legtöbb rendezvényt a Kommunikációs és 

Reklámklub, illetve a Humán Klub szervezett. 2015-ben az Ipari és Innovációs Klub is aktívan folytatta 

működését, négy klubülésen több mint 100 érdeklődő vett részt. A kamara Női Vezetők Klubja 2015 

májusában tartotta alakuló ülését. 

A vállalkozások finanszírozási lehetőségeinek javítását a kamaránknál is a Széchenyi Kártya konstrukció 

termékei segítetik. 445 pozitívan elbírált igénylés révén közel 3,8 milliárd Ft hitelkihelyezés történt 

hasonlóan az előző évekhez. Kamaránk az országban egyedülálló módon közel 20 éve folyamatosan 

kamatmentes támogatást nyújt tagjainak. 13 pályázó kamarai tag 43,6 millió Ft kamatmentes 

visszatérítendő támogatást kapott, amely közel kétszerese az előző évinek. 

Régi óhaja teljesülhet a szakképzés szereplőinek a törvényi szabályozás változása révén: a duális 

szakképzésben a gyakorlat a korábbinál nagyobb szerepet kap, a gazdaság aktív részesévé válik a tanulók 

felkészítésének, a gyakorlati képzőhelyek nemcsak a szakmai vizsgára, de a későbbi munkavállalói létre is 

alapokat biztosítanak. A kamarai garanciavállalás intézménye ezt erősíti meg. A jogszabályi felhatalmazás 

alapján a kamara számára biztosított a lehetőség a tanulók elhelyezésének irányítására, az indokolatlan 

iskolai benntartás megakadályozására.  

A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság és a tanácsadóink révén a stratégiai cél az, hogy a gazdaság által 

igényelt mennyiségi és minőségi szakemberigény szerinti munkavállalókat képezzenek a helyi szakképzési 

szereplők. Olyan szakképzést kell támogatni, amellyel a végzettek elhelyezkedési esélyei nőnek, megfelelő 

ismeretekkel, gyakorlatban hasznosítható kompetenciákkal képesek lesznek a helyi sajátosságok 

megismerését követően beilleszkedni a munka világába, különösen támogatandó terület az új értéket 

előállító munka. 

18 szakmában 244-en tettek sikeres mestervizsgát kamaránk szervezésében 2015-ben, így 

megsokszorozódott a gyakorlati képzés során a tanulókkal foglalkozó mester végzettségű szakemberek 

száma. Ez is reményeink szerint hozzájárul a munka becsületének, a tisztességes vállalkozók tekintélyének 

helyreállításához, de szükséges, hogy maga a mester is szerezzen rangot a címének, nyújtson minőségi és 

etikai garanciát megrendelőinek, járuljon hozzá az utánpótlás színvonalas szakmai és morális neveléséhez, 

őrizze meg és építse tovább a jó hagyományokat. 

A Szakma Sztár Fesztiválon kiválóan szerepeltek a megyei diákok, 12 döntőbe jutott tanuló közül öten első 

és hárman harmadik helyezést értek el. Az országos verseny jól szolgálta a pályaorientációs célokat is, 

hiszen 668 tanuló utazott fel Budapestre, hogy megismerkedjenek a különböző szakmák fortélyaival, 

tájékozódjanak a szakképzés lehetőségeiről, valamint szurkoljanak diáktársaiknak. Sikeres helyi 

kezdeményezés volt, több mint 600 diák részvételével a Szakmák az Agóra színpadán rendezvény. Ezen túl 

országosan egyedülálló pályaorientációt elősegítő megyei munkaerő-piaci programot bonyolított le 

kamaránk „Tied a pálya!” címmel. Ennek eredményeként 9 hónapig a kamaránk alkalmazásában álló 20 
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pályaorientációs asszisztens közel 2500 diákot ért el megyeszerte, akik többek között 228 üzemlátogatáson 

vehettek részt.  

Hagyományos nagysikerű közösségi rendezvényeink segítik tagjaink egymás közötti kommunikációjának és 

üzleti kapcsolatainak kialakulását. Ilyen rendezvények voltak a Nemzetközi Építésügyi és Közlekedési 

Konferencia mellett, a Gazdasági évnyitó, a Francia üzleti est, a Kézműves Nap, Mesteravató illetve az 

Ünnepi küldöttgyűlés.  

Az üzleti forgalom biztonságával összefüggésben részben a kamarai törvény állapít meg feladatokat, 

részben a kamarák önként vállalt feladatokat látnak el. Legfontosabb feladat a kamarai regisztrációs 

rendszer adatainak naprakész nyilvántartása és a regisztrációs kötelezettségének eleget tevő vállalkozások 

arányának növelése. A kamara mellett működő Békéltető Testület ügyszáma 7 %-kal nőtt, 543 ügyet 

tárgyaltak. Növekedett az ügyfélszolgálat forgalma, mint származási mind egyéb okmányok hitelesítése 

területén. 2015-ban is folytatódott a kamarai rendszerben az építőipari kivitelező tevékenységet végző 

vállalkozások kötelező kamarai regisztrációja. A tárgyévben közel 250-nel nőtt a regisztrált vállalkozások 

száma. Az MKIK mellett független szervezetként létrehozott Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez (TSZSZ) 

21 megyei cég nyújtott be kérelmet. 

A kamara gazdasági önkormányzatként működik. 2015 májusában beszámoló küldöttgyűlést, illetve 

november elején ünnepi küldöttgyűlést tartottunk. A kamara elnöksége öt alkalommal ülésezett. A kamara 

ügyvezetősége havonta vitatta meg az elnökség elé kerülő előterjesztéseket, illetve aktuális kérdéseket. A 

tagozati munka az adott tagozat tagjait érintő speciális rendezvények, szakmai utak szervezésével valósult 

meg. A Kamara szinte megalakulása óta sikeresen működteti térségi szervezeteit, amelyek kapcsolatot 

tartanak a helyi vállalkozásokkal, önkormányzatokkal, a helyi érdekképviseleti munkaadói és civil 

szervezetekkel. Összefogják és közvetítik a területen lévő gazdálkodó szervezetek igényeit, illetve 

közreműködnek a megyei kamara gazdaságszervező feladatainak ellátásában a gazdálkodó szervezetek 

irányában.  

A kamarai ingatlan portfólióban változás következett be. Miután Szegeden, a Szilágyi utcai székház 

vonatkozásában nem sikerült bérlőt találni, 2015 januárjában értékesítésre került az ingatlan. Szegeden, a 

Párizsi körúti székház maximális kihasználtsági szinten van, már ami a tartós bérleti lehetőséget illeti, az 

eseti terembérletek száma is növekedett. 

A legfontosabb kommunikációs csatornáink a Kamarai Futár, Kamarai Futár online verzió, Kamarai Honlap, 

illetve direkt e-mail voltak. A Kamarai Futár 9 alkalommal jelent meg, és a regisztrált vállalkozások is 

elérhetik honlapunkon az on-line verzió lapozható formáját. Heti rendszerességgel küldjük ki hírlevelünket, 

az Euro Info Futárt az érdeklődőknek jelenleg több, mint 1200 e-mail címre. 2015-ben mintegy 70 

százalékkal nőtt a kamaráról szóló sajtómegjelenések száma. Ez jellemző mind a nyomtatott média, mind 

pedig az online és elektronikus sajtó területén.  

Ezúton ajánlom figyelmükbe a 2015. évi feladatokról szóló részletes beszámolót, mely számadatokkal, 

grafikonok segítségével mutatja be az elvégzett kamarai munkát és az elért eredményeket. 

 

  
 Nemesi Pál 

 elnök 

 CSMKIK 
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1. KULCSMUTATÓK ALAKULÁSA 

1.1. Taglétszám alakulása 

A CSMKIK a taglétszám tekintetében az ország ötödik legnagyobb kamarája annak ellenére is, hogy a 
taglétszám az utóbbi években folyamatosan csökkent a jogszabályi háttér következtében. Ezt a tendenciát 
sajnos a 2015-ös évben sem sikerült megtörni, bár a tagsági viszonyt megszüntetők száma csökkent. 
 

 
 
2015-ben 36 vállalkozást azért zártunk ki a kamaránkból, mivel nem teljesítette tagdíjfizetési 
kötelezettségét, illetve 30 tagvállalkozás megszűntette tevékenységét. A kamarai tagság vállalásának 
legfőbb oka a Széchenyi Kártya és a mesterképzés voltak. Néhányan a kamarai alapok, rendezvények és 
egyéb szolgáltatások miatt léptek be a kamarába. 

1.2. A regisztrált vállalkozások száma 

A gazdasági kamarákról szóló törvény szerint 2012. január 1-jétől a nem agrárgazdasági tevékenységet 
folytató gazdálkodó szervezetek kötelesek a kereskedelmi és iparkamarai nyilvántartásba vételüket 
kezdeményezni, a kamarai közfeladatok ellátásához évente március 31-ig 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást 
fizetni, a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat térítésmentesen 
nyújtani.  
2015-ben közel 132 millió Ft bevétele volt a kamarának a kamarai hozzájárulásból. Több mint 4350 korábbi 
évi, illetve 22 ezer 2015. évre vonatkozó 5.000 Ft-os befizetés érkezett. A NAV-on keresztül közel hatszáz 
behajtást kezdeményeztünk. Tapasztalataink szerint a nem fizető vállalkozások jó része nem működik 
valójában, a NAV felé is tartozásai vannak, illetve az adószám felfüggesztése is már megtörtént. A közel 
huszonegyezer regisztrált vállalkozás közül, akik év végén is aktív vállalkozók voltak, fele társas fele egyéni 
vállalkozás, valamint a mikrovállalkozások aránya több mint 94 %. A vállalkozások közel kétharmada 
Szegeden tevékenykedik. 
 

 

 

 



7 
 

 

1.3. A kamara gazdálkodása 

 
A kamara 2015. évi bevételei igen 
jelentősen, 71 millió Ft-tal nőttek az előző 
évhez képest. Ennek oka a támogatási 
összegek és a szolgáltatási bevételek 
növekedése. A stabil, következetes, 
kiszámítható gazdálkodásnak köszönhetően 
a kamara vagyona 2015. évben 
23,6 millió Ft-tal növekedett. 
 
A kiszámlázott tagdíj összege és 
összbevételen belüli arányának csökkenése 
továbbra sem szűnt meg. A szolgáltatási 
bevételek az összbevételek közel 15,5%-át 
teszik ki. Ez a nagyságrend magasnak számít 
más megyei kamarákhoz képest. 
Legnagyobb mértékben a 
mestervizsgáztatás, a székház bérbeadás és 
az okmányhitelesítés bevétele növekedett a 
szolgáltatásokon belül. 
 
Tárgyévben 19 futó projekt lebonyolítását 
végeztük. A támogatási bevételek 
finanszírozták a szakképzéssel kapcsolatos 
feladatokat (170 millió Ft), az Enterprise 
Europe Network projekt szakmai 
megvalósítását (7,6 millió Ft), a Békéltető 
Testület működtetését (16,8 millió Ft). 
A ráfordítások több mint felét a személyi 
jellegű ráfordítások teszik ki, igaz a 
főfoglalkozású alkalmazottak bérének több 
mint 60 %-át projektekből finanszírozzuk. 
 

2. ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS 

2.1. Érdekérvényesítés országos szinten  

Országos szinten a kamara érdekérvényesítő tevékenységét részben a helyi vállalkozóktól érkező 
észrevételek összegyűjtése és megfelelő fórumok felé továbbítása, részben a vállalkozói jelzések alapján az 
országos kamara gazdaságkutató intézete által elemzett gazdasági trendek és országos állásfoglalások 
megismertetése teszi ki.  
Kamaránk a 2015-ös évben is csatlakozott az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet évente kétszer 
lezajló konjunktúra-felmérésében, melyben tavasszal 381, ősszel 176 Csongrád megyei vállalkozás vett 
részt. A konjunktúra mutató alakulása arra enged következtetni, hogy az idei évben is folytatódott a már 
2013 óta mért javulás, egyre több vállalkozás ítéli meg pozitívan az üzleti klímát. A megyében 2014 ősze óta 
közel 20 pontot emelkedett a mutató értéke, azonban az országos eredmény még mindig lényegesen 
magasabb. 
 



8 
 

 

A GVI konjunktúra mutató alakulása Csongrád megyében 
 

 
 

Forrás: MKIK GVI 
 
Jogszabály-tervezetek és pályázati felhívások véleményezése 
Véleményeztük a Vasárnapi zárva tartásról szóló Kormányrendelet-tervezetet, EKAER végrehajtási 
rendeletét, az Ipari, kereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges képesítési előírásokról szóló NGM 
rendelet-tervezetet más jogszabályokkal együtt. 
A Miniszterelnökség Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkársága a 2014-2020-as uniós fejlesztési 
ciklus kiírásra kerülő pályázatainak szakmai minőségbiztosítása céljából felkérte az MKIK-t a pályázati 
felhívások tervezeteinek véleményezésére. Ennek keretében Kamaránk folyamatosan reagál a megkapott 
felhívás-tervezetekre. 
 
Kamarai vélemény, javaslat vállalkozói megkérdezés alapján - on line kérdőívek 
A megyei vállalkozók körében végzett felmérést követően kamarai véleményt valamint észrevételeket, 
javaslatokat küldtünk az MKIK felé: 
- On line pénztárgépek működésével kapcsolatos problémák felmérése (60 vállalkozás töltötte ki a 
kérdőívet); 
- On line pénztárgépek használatának kibővítésével kapcsolatban (szolgáltatási szektorban); 
- EKÁER szabályozáshoz kapcsolódó problémás témák, jogszabály módosító javaslatok 
- Vasárnapi zárva tartás – vonatkozó jogszabállyal kapcsolatos értelmezési problémák, módosítási 
javaslatok;  
- Vasárnapi zárva tartás bevezetése óta tapasztalt forgalom és nyitvatartási szokások változása (A több mint 
ezer regisztrált kamarai vállalkozásnak (kiskereskedők) kiküldött kérdőívet 68 vállalkozás töltötte ki) 
- Rezsicsökkentésről szóló NGM konzultáció és vállalkozói adminisztratív terhek csökkentése 
 
Tájékoztatás 
Kiemelt, sok vállalkozást érintő témakör volt tavaly az EKÁER – Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző 
Rendszer - bevezetése. A szabályozásban való eligazodást, a jogszabály értelmezését, gyakorlati 
megvalósítását számos eszközzel segítettük az év elején: 
- aktuális információk kamarai honlapon, Futárban történő folyamatos megjelentetése; 
- kérdések továbbítása NAV-hoz, 
- tájékoztató rendezvény szervezése 
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MKIK Kollégiumok 
Kamaránk delegáltjai révén részt vesz az MKIK szakmai kollégiumainak munkájában, képviselve és 
közvetítve a megye érintett vállalkozóinak érdekeit megoldásra váró problémák felvetése, javaslatok 
megfogalmazása révén. Sajnos a kollégiumok munkája több esetben nem volt elég hatékony. A decemberi 
CSMKIK elnökségi ülés külön foglalkozott ezzel a területtel. 

2.2. Érdekérvényesítés helyi szinten 

Rendeletek véleményezése 
Szegeden kamaránk a sajtóból értesült a helyi adórendeletek módosítási tervezetéről valamint új adónem 
bevezetésének tervéről, az önkormányzattól nem kapta meg a rendelet-tervezeteket. Ezt követően 
levélben jeleztük az önkormányzat felé azt a hiányosságot. Jeleztük továbbá. hogy nem támogatjuk a 
vállalkozások terheinek növelését, így az építményadó mértékének tervezett növelését, valamint az üres 
telkekre vonatkozó telekadó bevezetését sem. Ezen túlmenően indoklással alátámasztott konkrét 
javaslatokat fogalmaztunk meg a rendelet-módosításokkal kapcsolatban, amit sajnos nem vettek 
figyelembe. 
Kiszomboron nem támogattuk a helyi iparűzési adó 2 százalékra történő emelését. 
Csongrádon támogattuk a háziorvos, védőnő vállalkozó számára iparűzési adó mentesség megadását.   
Szentesen, a vállalkozókat érintő önkormányzati előterjesztéseket a kamarai térségi elnökség minden 
esetben véleményezte.  
 
Együttműködések 

Együttműködés a Szegedi Tudományegyetemmel  

A CSMKIK szándéknyilatkozat aláírásával fejezte ki, hogy vállalja az együttműködést a Szegedi 
Tudományegyetem, a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft., Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, valamint a DEAK Kooperációs Kutatási Nonprofit Zrt. által megvalósítandó SZTE – Tudás 
Park címet viselő projekt megvalósításában. Ennek keretében az Egyetemmel közösen Ipari Kapcsolati 
Konferenciát szerveztünk, ahol bemutattuk a kamara szolgáltatásit és a vállalkozásokat segítő innovációs 
tevékenységét. 
Térségi együttműködési megállapodást kötött a fejlesztési tervek összehangolására a Szegedi 
Tudományegyetem (SZTE), a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara megyei szervezete, valamint a szegedi és a hódmezővásárhelyi önkormányzat. 
A megállapodás értelmében az elszigetelt egyedi projektek helyett a résztvevők összehangolják fejlesztési 
elképzeléseiket, együttműködnek többek között a képzésben és szakképzésben, a befektetésösztönzésben, 
a beszállítóvá válás elősegítésében. 
 
Együttműködés önkormányzatokkal, kormányhivatallal, hatóságokkal 

Megyei önkormányzat 
A Csongrád Megyei Önkormányzat angol nyelvű Csongrád megyei Befektetés-ösztönzési kiadványt 
készített, melynek összeállításában kamaránk is közreműködött, és anyagilag is támogatta annak 
megjelenését. Az elkészült kiadványból kamaránk is kapott példányokat, melyet nemzetközi 
tevékenységünk során partnereinknek át tudunk adni. Elkezdődött az egyeztetés a Foglalkozatási Paktumok 
vonatkozásában is. 
 
Helyi önkormányzatok 
Szeged város megkeresésére - Kamarai javaslatok megküldését követően - személyes konzultációt 
folytattunk a város vezetőivel a tervezett együttműködés tartalmáról. Jelenleg elsősorban a városi 
Foglalkoztatási Paktum projekt mentén körvonalazódik szorosabb együttműködési készség. Az 
ingatlanhasznosítás megreformálása ügyében - személyes egyeztetéseket követően – javaslatcsomagot 
jutattunk el a szegedi IKV-hoz.  
2015 tavaszán a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város önkormányzatával aláírt megállapodásban 
rögzítettük az együttműködés főbb területeit. 
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Algyő önkormányzatával is megindult egy párbeszéd, a település gazdaságának fejlesztése érdekében. A 
helyi gazdaságélénkítést célzó önkormányzati rendelet megalkotásában a tervezet véleményezésével, 
javaslatokkal működtünk közre. 
Csongrád gazdasági és munkaprogramjához javaslatokat küldtünk, helyi vállalkozói javaslatok alapján. 
A térségi kamarai beszámoló üléseken polgármesteri tájékoztatók hangzottak el a helyi gazdaságfejlesztési 
tervekről, kamarai, vállalkozói együttműködésről. 
 
Szakhatóságok 
Kamaránk aktív együttműködésre törekszik a megyei és regionális hatóságokkal, melynek egyik formája az 
információcsere és az aktualitásokról való tájékozódás. 15 alkalommal, 1460 vállalkozás vett részt ezeken a 
rendezvényeken. Legnépszerűbb rendezvény az EKÁER bevezetéséhez kapcsolódott, melyen közel 
háromszáz vállalkozó vett részt. Ugyancsak 2015 év elején a megye három városában - 
Hódmezővásárhelyen, Szentesen és Szegeden - szervezett kamaránk tájékoztató rendezvényt az 
adójogszabály változásairól. A rendezvényeken a regisztrált vállalkozások ingyenesen vehettek részt, közel 
félezren éltek ezzel a lehetőséggel. A 2016. évi adóváltozásokról szóló rendezvényt igyekeztünk minél 
előbb, már 2015 decemberében megtartani. 
 

Szakhatóságokkal közös tevékenységek 

Tájékoztató az EKÁER bevezetéséről és működéséről (ingyenes rendezvény) 296 résztvevő 

Tájékoztató a 2015. évi és a 2016. évi adóváltozásokról megyeszerte (NAV) 
Hódmezővásárhely, Szentes, Szeged (ingyenes rendezvény) 

4 alkalom 
734 résztvevő 

2014. és 2015. évi bevallásokkal kapcsolatos tudnivalók (NAV)  
(tagoknak ingyenes rendezvény) 

120 résztvevő 

Tájékoztató a 2014. évi társasági adó bevallásáról és az áfa változásról  
(tagoknak ingyenes rendezvény) 

48 résztvevő 

A piactól az online pénztárgépig, a módosított EKÁER-en át - Aktuális adózási 
tájékoztató (ingyenes rendezvény) 

48 résztvevő 

Szakképzési hozzájárulás, KATA rendezvény  
(ingyenes rendezvény) 

62 résztvevő 

Fogyasztóvédelmi tájékoztatók (ingyenes rendezvény) 
5 alkalom 

127 résztvevő 

Munkavédelem, munkaegészségügy, környezeti vizsgálatok (ingyenes rendezvény) 25 résztvevő 

 
SME Feedback 
Az Enterprise Europe Network keretein belül az alábbi kérdőívekre gyűjtöttünk vállalkozói véleményeket a 
2015-ös évben az Európai Unió döntéshozó szervei számára: 

 Az előre csomagolt termékek névleges mennyiségére és kapacitására vonatkozó uniós szabályok 
értékelése  

 KKV Kérdőív az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről szóló 178/2002/EK  

 Kérdőív a KKV-k hitelinformációs adatairól (39 db kitöltött kérdőív) 

 Nyilvános konzultáció a határ menti régiókban fennálló akadályok felszámolásáról  
 
TOP100 
A NAV Dél-alföldi Regionális Igazgatósága, a KSH Szegedi Főosztálya valamint a CSMKIK, Bács-Kiskun Megyei 
KIK, Békés Megyei KIK együttműködésében ezer példányban elkészült a TOP 100 kiadvány decemberben. A 
kiadvány első részében a régió és a három megye gazdasági jellemzőit az adóhivatal által elkészített, 
adóbevallásokból nyert számadatok és azok elemzése alapján mutatjuk be. Második részében közöljük a 
régió első 100 - legnagyobb árbevételt elérő – vállalkozásának listáját és fontosabb gazdasági adatait. A 
korábbi évek gyakorlatát megőrizve ugyanakkor bemutatjuk megyénként az 50 legmagasabb nettó 
árbevételt elérő társas vállalkozást is.  
A régiós TOP 100 vállalkozás között 26 Csongrád megyei (előző évben 32), 59 Bács-Kiskun megyei, 15 Békés 
megyei. A régió 30 legnagyobb export forgalommal bíró vállalkozásából 2014-ben 16 Bács-Kiskun megyei 
illetőségű, 9 Csongrád megyei, 5 pedig Békés megyei. A megyei top 50 vállalkozás mindhárom megye 
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húzóerejét jelentik, mivel 2014-ben a megyei növekedési ütemnél nagyobb bővülést értek el. Bács-Kiskun 
és Csongrád megye a legkoncentráltabb megye, itt a megyei top 50 vállalkozás realizálták a megyei 
árbevétel 53,3 illetve 52,3 százalékát. 

3. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS ÉS ÜZLETFEJLESZTÉS 

3.1. Hagyományos vállalkozás- és üzletfejlesztés 

 
Külföldi piacra lépés, üzleti partnerközvetítés 
 
Kamaránk külgazdasági rendezvényein mintegy 400 vállalkozás vett részt. A szervezett rendezvények 
számát tekintve az országban mind a rendezvények számát, mind a résztvevők számát tekintve az országos 
kamarai ranglista 3. helyén állunk. 
A legtöbb rendezvény a kamaránk és az Enterprise Europe Network szegedi irodájának együttműködésében 
került megszervezésre. 
Az Enterprise Europe Network több mint 600 vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezetet fog össze több 
mint 50 országban, feladata az uniós kereskedelmi politika közvetítése mellett a vállalkozások 
versenyképességének növelése, finanszírozási lehetőségeik bővítése. Magyarországon a hálózatot 
működtető konzorcium koordinátora a Magyar Kereskedelem-fejlesztési Kft., tagjai kereskedelmi- és 
iparkamarák (Győr, Pécs, Székesfehérvár, Debrecen, Szeged), valamint a Magyar Vállalkozásfejlesztési 
Hálózat konzorcium két megyei szervezete (Zalaegerszeg, Nyíregyháza). 
2015 folyamán a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál működő Dél-Alföldi Enterprise Europe 
Network Iroda munkatársainak segítségével 37 külpiaci kapcsolatokra vágyó cég profilja készült el, több 
mint 150 esetben nyújtottak tanácsadást a külföldi üzleti kapcsolatokra vágyó cégeknek, és közel 100 üzleti 
tárgyalás megvalósulását segítették. 

A tavalyi év kiemelt feladata a kecskeméti információs pont kialakítása volt a Bács-Kiskun megyei 

vállalkozások hatékony segítése céljából. 

A követi program keretin belül egy-egy helyi vállalkozás jó példáján keresztül ismerheti meg a regionális 

vállalkozói kör a hálózat nyújtotta szolgáltatásokat, valamint ezek előnyeit. A 2015-2016 közötti időszak Dél-

Alföld Eneterprise Europe Network követe Palotás Sándor, aki áldozatos munkát végzett már az elmúlt 

években is. 

 

Közreműködés üzleti találkozók szervezésében 2015-ben  

Összes résztvevő és megvalósult üzleti tárgyalások száma 22 96 

Meet in Italy for Life Sciences (IT, Milan) 1 15 

Expo Milan Creativity and innovation in the Agro-food sector (IT, Milan) 1 11 

Sicily4Expo Milan & Catania (IT, Catania-Milan) 1 11 

Smart Lives (AT, Innsbruck) 1 5 

3rd Regional Innovation Fair/Innomatch 2015. (RO, Arad) 5 12 

Meet2Match 2015 (HU, Győr) 2 11 

BROKERAGE EVENT HORIZON 2020 (CZ, Ostrava) 1 6 

HU-RO Fa-, bútor- és textilipari üzleti találkozó (HU, Gyula) 10 25 

 
Az Enterprise Europe Network belső üzletépítő rendszerén keresztül, díjmentesen lehetőséget biztosítunk 
valamennyi érdeklődő vállalkozó részére, hogy nemzetközi partnerkeresési szándékát, üzleti ajánlatát 
közzétegye. 
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Üzleti ajánlatok közvetítése 

Külföldi partnerkeresésre magyar cégtől beérkezett érdeklődés 164 

Partnerkereső profilok feltöltése 37 

Ezekre érkezett külföldi érdeklődés 83 

Információval, tanácsadással generált sikersztori 14 

Partnerkereső adtabázis vagy üzleti találkozó eredményeként létrejött 
együttműködési megállapodások 

7 

 

Külpiacra lépés segítése  

Rendezvény neve Együttműködő partner 
résztvevők 

száma 

E-kereskedelem, CE jelölés, eredményes 
szervizszolgáltatás 

Európai Fogyasztói Központ,  
CERTOP 

54 

Olasz Információs Nap 
Magyarországi Olasz Kereskedelmi 
Kamara, 
MFY Events. L'Artigiano in Fiera 

40 

Külpiacra jutást támogató információs nap Széchenyi Programiroda 23 

Üzleti lehetőségek az Európai Unión kívül – 
Oroszország, FÁK és Balkán 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
Magyar-Orosz Tagozat,  
Magyar Nemzeti Kereskedőház 

30 

Vállalkozni a válság ideje alatt és azt követően?! 
Igen, lehet! 

Példakép Alapítvány,  
SZTE GTK 

55 

H2020 Health NKFIH 28 

 

Külföldi kiállítás látogatás, szakmai utak 

Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás (buszos kiutazás, 12 vállalkozás) 

INOCOOP, Zrenjanin, MSZKIK 

Tagozati tanulmányút Ausztriába (17 résztvevő) 

Üzleti delegáció kiutazása Svájcba  

Stuttgarti szakmai út (15 résztvevő) 

 
Határmenti projektek 
Folytattuk az előkészületeket a várhatóan 2016-ban megjelenő határmenti pályázatokban való részvételre. 
Magyar-szerb határmenti projekt elképzeléseket egyeztetettük Szegeden a Szabadkai Kamarával. 
Román-magyar határmenti együttműködési program keretében, a Csongrád megyei Közgyűlés elnöke 
kérése összegyűjtöttük a kamarai projekt elképzeléseket.   
 
Rendezvények, klubok, tanácsadás 
Vállalkozásfejlesztési rendezvényeinken, képzéseinken a korábbi évekhez hasonlóan, közel ezer vállalkozás 
vett részt. A jogszabályváltozásokról tájékoztató rendezvényeken túl tartott ingyenes képzéseket különböző 
projektek keretében valósítottuk meg. 30 rendezvény esetén együttműködő partnerként vett részt 
kamaránk. 
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Rendezvények, képzések  

Rendezvény neve alkalom 
résztvevők 

száma 

Pályázati fórum 2 145 

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás kedvezményéről és egyéb 
szakképzési tudnivalókról 

1 119 

Számviteli törvény változásai 2 125 

Az új ISO 9001-es szabvány 1 30 

VIVACE 2015 - Iparjogvédelem és kapcsolódó pályázati források 1 25 

Női vezetőként Európában 1 20 

Online kommunikációs képzések 6 75 

Elektronikus építési napló 4 45 

Összesen 18 584 

 
Takarékosság Hete elnevezéssel szervezett sikeres rendezvénysorozatot a Takarékossági Világnaphoz 
kapcsolódva a Központi Statisztikai Hivatal, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara, az Erste 
Bank, a kamaránk valamint az Árkád Szeged Bevásárlóközpont. A négynapos esemény középpontjában a 
gazdasági válságok demográfiai hatásai, a takarékosság és a tudatos fogyasztás álltak. 
 
A kötelező regisztráció folytán, országosan egységesen, a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetek 
adatbázisa megtalálható kamaránk honlapján. 
A kamara további két törvényben meghatározott kötelezettségének tett eleget azzal, hogy elérhető két 
elektronikus szolgáltatása, a kamarai pályázat- és rendezvényfigyelő rendszer és egy e-piactér a kamarai 
regisztrált cégek számára. Új szolgáltatásként a magyarországi vásárok, kiállítások adatbázisa, illetve a 
vállalkozásokat érintő jogszabályváltozások, illetve azok magyarázatai is rendelkezésre áll az MKIK 
honlapján keresztül. 
 
Tagjainkat folyamatosan tájékoztattuk az aktuálisan elérhető pályázatokról és egyéb állami támogatásokról, 
forráslehetőségekről. Ennek keretében tájékoztató rendezvényeket és pályázatfigyelést, illetve pályázati 
tanácsadást végeztünk. 
 
Szakmai konzultációs lehetőségek biztosítása 
Az 2010 óta működő Kamarai Tanácsadói Hálózat létrehozásának célja az volt, hogy olyan összetett, 
szakmai kérdésekre, problémákra találjon megoldást, amelyekhez a témában jártas szakértő segítsége 
szükséges. A hálózat tagjai egy előre megbeszélt időpontban konzultáció keretében segítenek szakmai 
kérdések megoldásában, személyre szabott tanácsadás keretében. 2015-ben a jelenleg 25 fős tanácsadói 
hálózat 14 tanácsadást valósított meg, marketing, piackutatás, forrásszerzés és adózási témakörökben. 
Ezen túl további négy esetben a kamarai tanácsadó konkrét adózási kérdésekben segített. 
 
Kamarai Klubok 
A CSMKIK szakmai klubjai közül 2015-ben legtöbb rendezvényt a Kommunikációs és Reklámklub, illetve a 
Humán Klub szervezett. 
2015-ben az Ipari és Innovációs Klub is aktívan folytatta működését, négy klubülésen több mint 100 
érdeklődő vett részt. A programok változatos témákat érintettek, mint pl. „humán innováció”, aktuális 
pályázati kiírások, pályázási praktikák, cégátörökítés. Egyik klubülésnek az SZTE Mérnöki kara adott otthont. 
Itt napirendre került az önkormányzati fejlesztések összehangolása az egyetemi kutatásokkal illetve a 
kutatói tevékenység ipari hasznosítása, azaz a kutatók és vállalkozók minél hatékonyabb együttműködése a 
helyi gazdaság élénkítése érdekében. 
Májusban megalakult a CSMKIK Női Vezetők Klubja. A klub célja, hogy segítse a női vezetőket minél 
sikeresebbé tenni vállalkozásukat. Emellett támogatja őket abban is, hogy hatékonyan tudják megtalálni az 
egyensúlyt a karrier és a magánélet között. Ennek érdekében havonta szerveznek szakmai programokat. Az 
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események keretében a meghívott előadóktól olyan információkat kaphattak a tagok, amelyekkel nemcsak 
cégeiket fejleszthetik, hanem vállalkozó kedvüket is fokozhatják. 
 

Kamarai Klubok 

Kommunikációs és Reklám Klub eseményeinek száma 7 

Humán Klub rendezvényeinek száma 6 

Női Vezetők Klubja 6 

Ipari és Innovációs Klub eseményeinek száma 4 

Informatikai és Logisztikai Klub rendezvényeinek száma 1 

 
 

3.2. Forrásszerzés támogatása 

Széchenyi Kártya 
Kamaránk 2002 óta végzi a Széchenyi Kártya befogadását megyeszerte, mely a hazai mikro-, kis- és 
középvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek javítására létrehozott program. Az egyre csökkenő 
jegybanki alapkamatnak és az állami kamattámogatásnak köszönhetően a program hitelei minden eddiginél 
alacsonyabb évi nettó kamat mellett érhetők el a vállalkozások számára. 2015-ben a beadott igénylések 
száma némileg csökkent, de a rendelkezésre bocsátott hitel összege mintegy 200 millió Ft-tal nőtt. 
 

Széchenyi Kártya 2015-ben 

Összes beadott igénylés 587 

Pozitívan elbírált igénylések 445 

Összes igényelt hitel 5.022.400 e Ft 

Rendelkezésre bocsátott hitel összege 3.794.000 e Ft 

 
Kamarai Alapok 
Kamaránk az országban egyedülálló módon közel 20 éve folyamatosan kamatmentes támogatást nyújt 
tagjainak.  
Évente pályázati lehetőséget tesz közzé gazdaság- és kereskedelemfejlesztési, valamint innovációs alapjából 
a vállalkozások:  

 gazdaság- és kereskedelemfejlesztéséhez, 

 bel- és külföldi piacra jutásához, 

 üzleti kapcsolatainak fejlesztéséhez, 

 innovációs elképzeléseinek megvalósításához. 
Sajnos a teljes, rendelkezésre álló keretet, a megnövelt pályázati keretösszeg ellenére nem tudtuk 
kihelyezni érdeklődés hiányában. 
 

Kamarai Alapok adatai 2015-ben 

Összes beadott pályázat száma 15 

gazdaságfejlesztési 15 

innovációs 0 

Pozitívan elbírált pályázatok száma 13 

Összes elnyert támogatás 43.634 e Ft 

Támogatással megvalósult összes fejlesztés értéke 168,4 millió Ft 

 

3.3. Az innováció támogatása 

A korábban létrehozott megyei innovációs adatbázist bővítettük, frissítettük, melynek segítségével 
partnereink számára célirányosan, tevékenységüknek megfelelően tudunk szolgáltatásokat nyújtani; pl., 
pályázati információk, szakmai rendezvények, belföldi és külföldi üzletember találkozók, üzleti 
partnerközvetítés. 
Kamaránk 2009 óta vesz részt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) VIVACE programjában. 
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A Hivatallal kötött megállapodás alapján Regionális Szellemitulajdon-védelmi Információs Pontot 
működtetünk. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának minden évben meghirdetésre kerülő 
ismeretterjesztő rendezvénye november hónapban valósult meg. 
 
Dél-alföldi Innovációs Díj 2015 pályázati felhívás 
A három dél-alföldi kereskedelmi és iparkamara közreműködésével a Szegedi Akadémiai Bizottság tavaly is 
kiírta a pályázati felhívást. Az értékelést követően egy Bács-Kiskun megyei cég vehette át a díjat a Magyar 
Tudomány Ünnepe alkalmából.  

3.4. Szakképzés és humán erőforrás fejlesztése 

Az elmúlt év a szakképzés jogi szabályozását illetően egy intenzív időszak volt. A változások alapját a 
Kormány által 2015 februárjában elfogadott, „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című koncepció 
képezte, amelynek fő célkitűzése a duális képzés kiszélesítése és megerősítése volt. A dokumentumba 
számos olyan elem került bele, amelyet korábban az MKIK javasolt vagy kezdeményezett. A számszerűsített 
célok között szerepel a duális képzésben részt vevő szakiskolai tanulók részarányának 70 %-ra történő 
emelése, illetve a gyakorlati képzésben közreműködő gazdálkodó szervezetek számának megduplázása 
2018-ra. Az intézkedések között kiemelt fontosságú volt az MKIK javaslatára bevezetett kamarai 
garanciavállalás intézménye. Az Országgyűlés 2014 decemberében fogadta el az erről szóló 
törvénymódosítást, amely 2015. július 1-től hatályos. A jogszabályi felhatalmazás alapján a kamara számára 
biztosított a lehetőség a tanulók elhelyezésének irányítására, az indokolatlan iskolai benntartás 
megakadályozására. A törvény adta lehetőség azonban a hatálybalépéssel kötelezettséggé vált a kamarai 
rendszer számára, amely nem kis felelősséggel jár. Aktívan részt vettünk a rendszer folyamatait szabályozó 
intézkedések véleményezésében. Az MKIK munkatársai először Szegeden konzultáltak a kollegákkal. Első 
lépésben február végéig minden területi kamara, köztünk kamaránk is, az országos szakmai ajánlást és az 
igazolások kiadásának kötelezően betartandó végső határidejét (június 15.) figyelembe véve elkészítette a 
saját konkrét akciótervét. Vezetői szinten megbeszélést kezdeményezett a megyei iskolafenntartókkal, a 
kormányhivatallal és az iskolák vezetőivel, ahol tájékoztatást adunk a kamarai garanciavállalás 
bevezetésével kapcsolatban. Ezzel egy időben feltérképeztük a jelenlegi gyakorlati képzőhelyek kapacitását 
és potenciális képzőhelyeket kerestünk, különösen azon szakmákban, ahol nincs elegendő vállalkozó. 
Összegyűjtöttük és feldolgoztuk a tanulószerződések megkötéséhez vagy a kamarai igazolások kiadásához 
szükséges tanulói és iskolai adatokat. A tanulók és a gyakorlati képzők tanulószerződés-kötésének 
elősegítésében külön hangsúlyt kapott a személyre szabott ügyfélkezelés. A szervezettség és a hatékony 
munkavégzés kiemelt jelentőséggel bírt, hiszen az új feladatkört a már meglévőkkel egyidejűleg kellett 
magas színvonalon teljesíteni. 
 
 

Tanulószerződéses rendszer működtetése 

A kamarai garanciavállalás keretében kiadott igazolások száma 121 

Tanulószerződéssel gyakorlati képzésben résztvevők száma 2.507 

Együttműködési megállapodással gyakorlati képzésben résztvevők száma (tanuló) 1.093 

Együttműködési megállapodással gyakorlati képzést folytató gazdálkodók és egyéb 
szervezetek száma  

316 

Hatályos tanulószerződéssel tanulót foglalkoztató gazdálkodó szervezetek száma  319 

Képzőhelyek száma, ahol hatályos tanulószerződéssel tanulófoglalkoztatás történik 398 

Képzőhely látogatások száma 301 

Potenciális képzőhely látogatások száma 222 

Tanácsadás személyesen 456 

Iskolalátogatás 89 

Telefonos és e-mailes tanácsadás 8.889 

Rendezvényen történő részvétel 195 

Rendezvényen történő előadás 3 

Tájékoztató anyagok összeállítása 25 
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A 2011. évi CLXXXVII. szakképzési törvény megerősítette és a tanulószerződéssel azonos szintre emelte az 
együttműködési megállapodás keretében szervezett gyakorlati képzést a kamarai ellenjegyzési 
kötelezettség rögzítésével. Ez is jelentősen megváltoztatta a képzőhelyek ellenőrzésének számát és 
szerkezetét. Általános elvként fogalmaztuk meg, hogy a képzésben résztvevő szereplők közös érdeke, hogy 
ellenőrzött keretek között történjen a gyakorlatszervezés. Ez a szakképző iskolák számára is egyfajta 
biztosíték, megerősíti a munkahelyi körülmények között zajló gyakorlat szerepét, visszajelzéseik alapján 
érvényesülhet a szakmai képzés gyakorlatközpontúsága. 35 szakértő által elvégzett bevezető ellenőrzések 
magas számát az együttműködési megállapodások megkötéséhez szükséges képzőhely ellenőrzések, az új 
OKJ szerinti szakmák kísérleti jelleggel történő bevezetése, illetve új szakképesítések megjelenése 
indokolták. 
 

Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése 

Képzőhely ellenőrzés összesen 500 

bevezető ellenőrzés 350 

évközi ellenőrzés 150 

 
A 2015. évben is két időszakban, tavasszal és ősszel kerültek a szintvizsgák lebonyolításra. Csongrád 
megyében 13 oktatási intézmény volt érdekelt a szintvizsgák szervezésében, és összesen 21 helyszínen 
folytak a vizsgák. Az idei szintvizsga időszak sajátossága, hogy a szakképző iskolák képzéseivel összhangban 
idén a vizsgákat különböző szakmai és vizsgakövetelmények szerinti szakképesítésekben szerveztük meg. 
Így adódott, hogy egyes szakképesítésekben a kétféle feladatsornak megfelelően különböző 
átlageredmények születtek. Legjobban teljesítettek a kereskedelem szakmacsoportban vizsgázók, a 
szintvizsgák átlaga minden szakképesítésben 4-es feletti lett. Hasonlóan jól szerepeltek a cukrászok mindkét 
vizsgaidőszakban (4,16 és 4,61 átlageredménnyel). Emellett a fodrászok (4,36), a kerámia, porcelánkészítők 
(4,27) és a népi kézművesek (4,33) átlaga emelkedett ki. A rangsor alján találjuk a bútorasztalosokat (1,5 
átlageredménnyel), az épület- és szerkezetlakatosokat (2 átlaggal) és a motorkerékpár-szerelőket (2,67 
átlaggal). 
 

Szintvizsgák szervezése 

Vizsgák száma 186 

Összes szintvizsgát tett tanuló  899 

ebből sikeres vizsgát tett 868 

Szakmák száma 33 

Vizsgahelyszínek száma 21 

 
Az MKIK 2015-ben nyolcadik alkalommal rendezte meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV), 
valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt (OSZTV). Ezek országos döntőjére a VIII. Szakma Sztár 
Fesztiválon 2015. április 27-29. között Budapesten került sor. Az országos szakmai versenyeket 39 
szakképesítésben hirdették meg, a nappali tagozaton végzős szakiskolai és szakközépiskolai tanulók 
számára. A szakmai verseny célkitűzése a szakképzésben részt vevő tehetséges tanulók számára a 
megmérettetés és a kiemelkedő eredmények elérési lehetőségének biztosítása életszerű, 
gyakorlatorientált, kompetenciákat mérő feladatsorokkal, valamint a „fizikai szakmák” társadalmi 
presztízsének és vonzerejének növelése. A verseny írásbeli elődöntői 2015. január 6. és január 21. között 
zajlottak a területi kamarák szervezésében. Csongrád megyében a Szakma Kiváló Tanulója Verseny 
elődöntőjén 17 középiskolából, 30 szakmában összesen 233-an vettek részt. Kamaránk szervezésében 9 
busszal, 8 szakközépiskolából, 4 településről (Szeged, Hódmezővásárhely, Szentes, Csongrád), valamint 18 
általános iskolából összesen 399 tanuló utazott fel Budapestre. A tavalyi évhez képest minden szempontból 
növekedés figyelhető meg: a szakképző iskolák, a tanulók és az általuk képviselt szakmák száma is 
magasabb.  
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SZKTV szervezése tanulóknak 

Elődöntőben részt vett tanulók 233 

Elődöntős szakmák száma 30 

Szakma Sztár Fesztiválra utaztatott diákok száma 399 

Országos válogatóba továbbjutott diákok száma 22 

Országos döntőben szereplő diákok száma 12 

Dobogós helyezett 8 (5 első 3 harmadik hely) 

 
Kamaránk szakértői listáján jelenleg 93 vizsgabizottsági elnök és 313 tag szerepel. Folyamatos a 
vizsgabizottság toborzása, a kamarai honlapon folyamatosan jelen lévő pályázati anyagok összeállításában 
segítséget nyújtottunk. Az idén mesterlevelet szerzett szakemberek is folyamatosan nyújtják be 
vizsgabizottsági tagi pályázataikat. 

2015-ben Csongrád megyében összesen 676 záróvizsga került megszervezésre, 7983 fő vizsgázó 
részvételével. Modulos vizsgák esetén iskolai rendszerben 51 szakmában, iskolarendszeren kívül 10 
szakmában került vizsga lebonyolításra, a komplex rendszer esetében iskolarendszerben 76 szakmában, 
iskolarendszeren kívül 80 szakmában került vizsga lebonyolításra. A 40/2009 (VIII.31.) KHEM rendelet 
előírásai alapján év végén a régi fajta építőgép-kezelő jogosítványok hatályukat vesztették, és le kellett 
cserélni az újfajta gépkezelői jogosítványra. Emiatt jelentősen megnövekedtek ezen szakképesítések 
vizsgáinak bejelentéseinek száma. 
 

Vizsgadelegálás, szakmai záróvizsgák szervezése 

Vizsgák száma összesen 676 

ebből iskolarendszerű / modulos 114 

iskolarendszeren kívüli / modulos 11 

ebből iskolarendszerű / komplex 106 

iskolarendszeren kívüli / komplex 445 

Vizsgázó tanulók száma 7983 

ebből iskolarendszerű 2113 

iskolarendszeren kívüli 5870 

Vizsgáztatott szakmák száma / modulos 61 

Vizsgáztatott szakmák száma / komplex 156 

 
Az idei tanévben kiemelkedő szakmák, mind vizsgaszámban, mind vizsgázó létszámban: 

Modulos Komplex  

szakma megnevezése vizsgázó (fő) szakma megnevezése vizsgázó (fő)  

fodrász 45 
építő- és anyagmozgató gép kezelője 
(targoncavezető szakmairány) 

3866 
vizsgázó (fő) 

élelmiszer és vegyi áru-eladó 77 logisztikai ügyintéző 185 

kőműves 39 szakács 178 

szakács 112 kézápoló és műkörömépítő 107 

cukrász 52 pincér 63 

hegesztő 64 kereskedő 51 

pincér 52 cukrász 63 

  
Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény 
eladó 

65 
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A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015-ben 4 ülést tartott.  
Megfogalmazta javaslatát a megyei szakmaszerkezeti kormányrendelethez a 2016/2017. tanévre. Ezt 124 
gazdálkodó szervezet és 181 tanulói lekérdezése, a nagy foglalkoztatókkal folytatott felmérés, a CSMKH 
Foglalkozatási Főosztályától származó adatok értékelése és feldolgozása, statisztikai adatok legyűjtése 
előzte meg. Májusban találkoztak a Bizottság tagjai a Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 
tagjaival, és mód nyílt a közvetlen tapasztalatcserére. 
Sikeres volt a harmadízben megrendezett tematikus Szakképzési Roadshow három helyszínen, amely 
konzultációs lehetőséget biztosított a szakképzésért felelős vezetőkkel, gazdálkodókkal, egyéb szervezetek, 
iskolák képviselőivel. Az információcsere kiterjedt többek között az intézményfenntartás, a 
tanulószerződéses rendszer kiterjesztésének lehetőségeire, a szakképzéssel szembeni elvárások 
megfogalmazására. 10 db képző intézménnyel, 33 db vállalkozással, 9 db közszférában működő 
intézménnyel készült interjú az év során a közvetlen információszerzés érdekében. 
 
A kamara Képzési Igazgatóságának feladatköre a 2013-as évben kibővült, a pályaválasztás előtt álló tanulók 
részére nyújtott szolgáltatással. Az előző két évi eredményeink megalapozták, hogy a 2015-ös évben 
könnyen sikerült az általános iskolákat aktivizálni a programban való részvételre. Köszönjük a vállalkozók 
segítségét ezen a területen is. 
 
Pályaorientációt segítő tevékenységünk a tavalyi évhez hasonló elemekből épül fel: 
• Csoportos pályaválasztási tanácsadás (3 alkalom/osztály) 
• Üzemlátogatások gazdálkodó szervezeteknél 
• Tanműhely látogatások szakképző iskolákban 
• Szülői értekezleteken tájékoztató előadások 
 

Pályaorientáció 

Rendezvények száma 8 

Cég-, üzem- és tanműhely látogatás 53 

Események összesen  220 

Bevont személyek (fő) 3241 

 
Csongrád Megye területén 2014. október 1-jétől lehetőség nyílt a pályaorientációs munka kiterjesztésére, a 
„Tiéd a pálya!” programon keresztül a Munkaügyi Központ támogatásával. Ennek keretében 20 fő 
pályaorientációs asszisztens került foglalkoztatásra kamaránknál, akik a megye 44 általános iskolájában, 
helyben végezték a munkájukat. A projekt zárásáig (2015. június 30) elért eredmények: 
 

Tevékenység Mennyiség Megjegyzés 

Bemeneti tesztek kitöltése 2457 diák 42 iskola, 132 osztály 

Üzemlátogatások 248 esemény 2538 fő 

Szülői értekezleten – tájékoztatók 65 alkalom 711 fő 

Osztályfőnöki órákon – tájékoztatók 77 alkalom 32 iskolában, 1282 diáknak 

Pályaorientációs rendezvény 1 alkalom Pályaválasztási Börze, Szeged 

Szakmai bemutatók 319 esemény 5039 fő 

Iskolai nyílt napokon részvétel 67 alkalommal 443 fő 

Pályaválasztási portálok megismerése 210 alkalom 3235 fő 

 
Új feladat volt a TÁMOP-2.3.4.B-13/1 kódszámú „Dolgozva tanulj”című projektben való részvétel. A kiemelt 
projekt célja, hogy biztosítsa a szakképzésben a gyakorlati képzés oktatói feltételeit és ezáltal növelje a 
gyakorlati képzés színvonalát és elősegítse a végzett tanulók elhelyezkedését. A szükséges feltételek 
kialakítására a szakképzési törvény felhatalmazása alapján a kereskedelmi és ipari szakterületeken 
mesterképzést és vizsgáztatást szervező köztestület vezetésével kerül sor. A programra 1,2 Mrd forint 
került elkülönítésre országos szinten. 
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Az MKIK és a területi kamarák együttműködésével megvalósuló programban azon gazdálkodó szervezetek 
gyakorlati oktatói kaphatnak támogatást, akik együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés 
keretében szervezik és végzik az iskolai rendszerű szakképzésben a gyakorlati képzést. 
A külső képzőhelyeken szakoktatói feladatokat végző szakemberek egyfelől 60 órás képzések formájában 
módszertani felkészítést kaphattak, hogy alkalmazkodni tudjanak az új szakképzési törvényben és a 
kapcsolódó jogszabályokban meghatározott feltételekhez, elvárásokhoz, feladatokhoz. A program másfelől 
ezen szakemberek, szakoktatók számára a mestervizsgára való felkészülést és a mestervizsga megszerzését 
támogatta. A program harmadik elemeként az MKIK a TÁMOP-2.3.4.A) Gyakornoki programhoz 
kapcsolódóan segítségnyújtásról gondoskodott a résztvevő gyakornokokat fogadók, a mentorok és a 
gyakornokok számára, illetve a gyakornoki programba lépést ösztönző központi szolgáltatásokat lát el.  
 
„A” komponensben teljesített indikátorok: 
60 órás módszertani továbbképzés 25 fő gyakorlati oktató bevonásával.  
„B” komponensben teljesített indikátorok: 
Mesterképzés: A pályázatban megjelölt 100 főt 9 szakmában beiskoláztuk mesterképzésre, ebből 96 fő tett 
sikeres vizsgát, illetve javító vizsgát. Emellett 14 fő önköltségesen kapcsolódott a képzéshez, és tett sikeres 
vizsgát. Az ünnepélyes mesterlevél átadásokra 2015. június 11-én és 2015. július 4-én került sor. 
„C” komponensben teljesített indikátorok:  
Ösztönző központi szolgáltatást személyesen igénybe vevők: 29 fő. Ösztönző központi szolgáltatást e-mail 
útján igénybe vevők: 256 fő. Ösztönző központi szolgáltatást csoportosan igénybe vevők: 34 fő. 
29 mentorral történt meg a kapcsolatfelvétel, 24 működött együtt a program végéig. 
 
A TÁMOP támogatáson kívül NGM támogatással és önköltségesen is vettek részt hallgatók a képzéseken. 
Ennyi mesterlevél átadására egy évben kamaránk történetében még nem került sor. 
 

Mesterszakma megnevezése 

Mestervizsgázók száma (fő) Mestervizsgázók 
száma összesen 

(fő) 

Sikeres 
mestervizsgát tett 

összesen (fő) 
TÁMOP  NGM önköltséges 

Autóelektronikai műszerész 
mester 

3 5 3 11 11 

Autószerelő mester 13 9 4 26 26 

Bútorasztalos mester 0 5 0 5 5 

Cukrász mester 16 11 1 28 27 

Épület- és szerkezetlakatos 
mester 

4 0 0 4 4 

Férfiszabó mester 0 1 0 1 1 

Festő, díszítő, mázoló és 
tapétázó mester 

0 8 1 9 8 

Fodrász mester 5 0 4 9 8 

Gázfogyasztóberendezés- és 
csőhálózat-szerelő mester 

0 8 1 9 9 

Hegesztő 6 1 0 7 7 

Járműfényező mester 0 7 0 7 7 

Kereskedő mester 10 2 0 12 12 

Kőműves mester 0 6 0 6 6 

Központifűtés- és gázhálózat 
rendszerszerelő 

0 7 0 7 7 

Női szabó mester 0 3 1 4 4 

Pincér mester 14 24 5 43 42 

Szakács mester 28 25 7 60 53 

Villanyszerelő mester 0 6 1 7 7 

Létszámok mindösszesen: 99 128 28 255 244 



20 
 

A tavalyi évben lezártuk a ConstructEU projektet, melynek eredményeként egy építőipari 
projektmenedzseri képzés tananyaga készült el és tíz megyei vállalkozás pilot képzése is megtörtént. 
2015-ben folyatattuk az Europanizáció c. projektünk megvalósítását. A projekt célja egy olyan online 
önértékelő kérdőív létrehozása, melynek segítségével az oktatási intézmények, valamint a KKV-k mérni 
tudják saját europanizációs szintjüket. 
Tavaly ősszel indult el új Erasmus+ projektünk, INNOSPARK címmel, angol vezető partner koordinálásával. A 
projekt az infokommunikációs szektorban dolgozó vállalkozásokra fókuszál, a tevékenységek között a 
szektor kreativitási és innovációs gyakorlatának helyzetfelmérése, kézikönyv elkészítése, workshopok, jó 
gyakorlatok cseréje szerepel. 
 

4. KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS 

4.1. Kamarai tagok közötti kapcsolatok fejlesztése 

 
Hagyományos nagysikerű közösségi rendezvényeink segítik tagjaink egymás közötti kommunikációjának és 
üzleti kapcsolatainak kialakulását. 
Januárban tartotta a kamara a gazdasági évnyitóját, melyen a Dél-alföldi Régió gazdaságáról és a Dél-Alföld 
általános gazdasági helyzetéről esett szó. Bemutatásra került a 2013. évi nettó árbevétel alapján 
összeállított dél-alföldi TOP 100 céglista is.  
Ismét jó hangulatú ünnep volt az iparosok, kereskedők, szolgáltatók és kézművesek hagyományos 
nemzetközi üzleti estje, partnertalálkozója februárban Szegeden, a kamara székházában. Az est vendégei az 
aktuális üzleti lehetőségek mellett megismerkedhettek a francia kulturális emlékekkel, ízelítőt kaptak a 
gasztronómiából. Ahogy a korábbi években, most is ezen a kiváló társasági eseményen adták át a kamara 
által alapított Csongrád Megye Gazdaságáért Díjat, 2015-ben Bozó Zoltánnak a MetalCom Kft. 
ügyvezetőjének. 
 
2015 júniusában rendeztük meg a VIII. Nemzetközi Építésügyi Konferenciánkat, mely keretében 
megemlékeztünk a 250 éve született Vedres István munkásságáról valamint megismerkedhettek a 
résztvevők a nemzetközi építőipari tendenciákkal. 
A kamara 2015 novemberében immár tizenhetedik alkalommal szervezte Szegeden Nemzetközi Közlekedési 
Konferenciát „A közlekedési szolgáltatások feltételrendszerei Magyarországon” címmel. A rendezvényt 
megelőzően immár hagyományosan kihelyezett ülést tartott az MKIK Közlekedési- és Logisztikai 
Kollégiumának Taxi és Személygépkocsis Személyszállítási Tagozata Szegeden. 
 

Közösségi rendezvények 

Gazdasági évnyitó 116 

Francia Üzleti Est 129 

Nemzetközi Építésügyi Konferencia  111 

Szögedi építők Napja 116 

Kézműves Nap – Sándorfalva 90 

Kamaratörténeti kiállítás megnyitó 49 

Ünnepi Küldöttgyűlés Kamarai Kapcsolatépítő Üzleti Fórum 100 

XVII. Nemzetközi Közlekedési Konferencia 80 

TOP 100 kiadványbemutató 59 

Somogyi Könyvtár – kiállítás megnyitó 30 

Mercedes gyárlátogatás 39 

 
Szakmai utak – tagozati kezdeményezések 
A tagozati munka közös rendezvények szervezésében valósult meg. A Kereskedelmi és Szolgáltató 
Tagozatok közösen szervezték meg az Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár 
meglátogatását. Ugyancsak a két tagozat szervezésében valósult meg ősszel a Kismartoni Kamara gyakorlati 
képzőhelyeinek és az ausztriai Güssing-ben lévő energiapark meglátogatását magában foglaló szakmai út.  
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Szintén a két tagozat kezdeményezte a szakmai tapasztalatcserét a Borsod megyei kamarában működő 
Belvárosi Klaszterrel, elsősorban ingatlanhasznosítás témakörben. 
 
A kamara Kézműipari Tagozata, a Sándorfalvi Önkormányzat, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Kézműves Napot szervezett július elején a sándorfalvi Pallavicini-kastélyban a városnapi rendezvényekhez 
kapcsolódva. A cél elsősorban a hagyományok ápolása, a kézműves mesterségek iránti tisztelet kifejezése, a 
kézművesek munkáinak, míves termékeinek, alkotásainak bemutatása volt. Idén egy ünnepélyes 
szakképzési programmal, a közelmúltban végzett kereskedő, épület- és szerkezetlakatos, hegesztő és 
fodrász mesterek mesterleveleinek átadásával gazdagodott az egész napos program. A rendezvényen a 
mesterségek és a mesterek munkáinak bemutatása mellett családi programok fogadták a résztvevőket. A 
koncertek mellett divatbemutató színesítette a VI. Kézműves Napot. A Szeged Szépe verseny indulói az 
Aphrodite Szalon ruhakölteményeiben mutatták be a most avatott fodrászmesterek által készített 
frizurákat. 
 
Kamaránk és a Somogyi-könyvtár együttműködésének eredményeként decemberben ismét 
kamaratörténeti kiállítás nyílt a könyvtárban. A MESTERSÉGEK DICSÉRETE - Hordókötők, borkötők – avagy 
kádárok, bodnárok, pintérek című kiállításon írásos és tárgyi emlékekkel ismerkedhettek meg a látogatók. 
 

4.2. Társadalom befolyásolása 

Tagvállalataink számára kiemelten fontos, hogy a társadalom elismerje a magyar vállalkozások 
teljesítményét és értékteremtő képességét. Ennek érdekében igyekszünk megjelenni minden olyan 
fórumon, amely lehetővé teszi a társadalom széles rétegei számára gazdasági életbe történő betekintést.  
Ugyanilyen fontos számunkra a tagjaink által elért eredmények elismerése, díjazása, illetve a külső 
környezetből tagjaink részére érkező elismerések minél szélesebb körű propagálása. 
 
 

Díjak, elismerések 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
emlékplakettje 

Molnár Alajosné (Kész-Pénz Kft.) 

Csongrád Megye Gazdaságáért Díj Bozó Zoltán (MetalCom Kft.) 

Iparért Díj Mura-Mészáros József (DÉLÉP Ipari Park Kft.) 

Kereskedelemért Díj Gyuris László (Aranytopáz Kft.) 

Szolgáltatásért Díj Volford László (Építő KITT Klaszter) 

Kézművességért Díj Török László (Török Kulcsszerviz) 

Hódmezővásárhely és Térsége Gazdaságáért Díj Börcsök Mária 

Szentes és Térsége Gazdaságáért Díj Sülyös Edit 

Makó és Térsége Gazdaságáért Díj  Túri Kálmánné 

Csongrád és Térsége Gazdaságáért Díj Murányi László 

Elnöki elismerő oklevél a 125. éves évforduló 
alkalmából 

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár;  
dr. Tóth István történész; 

Délmagyarország napilapot kiadó Lapcom Zrt.;  
dr. Babik Barna szegedi orvos;  
Szegedi Tudományegyetem;  

 SZTE Gazdaságtudományi Kara; 
SZTE Mérnöki Kara; 

NAV Dél-alföldi Regionális Főigazgatósága;  
Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Főosztálya; 

CSMKH Foglalkoztatási Főosztálya;  
Csongrád Megyei Építész Kamara;  
Csongrád Megyei Mérnöki Kamara 

Süle József Emlékérem Dr. Hadikné Varga Mária 
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Díjak, elismerések 

Dr. Csada László Fogyasztóvédelmi Díj 

Közigazgatás területén: 
Dr. Kriesch Attila 

Vállalkozói területen: 
Kovács-Rezsuk Gábor 

Civil területen: 
Dékány László 

Vedres István-díj Mura Mészáros József 

Dél-alföldi Innovációs Díj Knorr-Bremse Fékszerkezetek Kft. (Kecskemét) 

Magyar Kézműves Remek Díj 
Ambrus Sándor 

Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

Magyar Termék Nagydíj 
Legrand Zrt.  

CSOMIÉP Kft. 

Magyar Arany Érdemkereszt Mészáros Zoltán (Hunor Coop Zrt.) 

Év vállalkozója kitüntetés 
Fekete Istvánné (Csongrád Megyei 
Településtisztasági Nonprofit Kft.) 

Üzleti Etikai Díj Legrand Zrt. 

5. ÜZLETI FORGALOM BIZTONSÁGA 

Az üzleti forgalom biztonságával összefüggésben részben a kamarai törvény állapít meg feladatokat, 
részben a kamarák önként vállalt feladatokat látnak el. Legfontosabb feladat a kamarai regisztrációs 
rendszer adatainak naprakész nyilvántartása és a regisztrációs kötelezettségének eleget tevő vállalkozások 
arányának növelése. 

5.1. Etikai Bizottság, Választottbíróság 

A beszámolási időszakban az Etikai Bizottság teljesítette a jogszabályokban és kamarai szabályzatokban 
meghatározott feladatait. A bizottság elnöke részt vett az MKIK Etikai Bizottság ülésein, melynek témái 
voltak: a szakmai etikai kódexek felülvizsgálata; a közbeszerzési törvény bizonyos pontjában szereplő 
kizárási okokra vonatkozó állásfoglalás kialakítása; a banki „fair play” szabályok és a fogyasztói szerződések 
gyakorlati kérdései. 
Bár a megyei Etikai Bizottság ülést nem tartott, tagjai a központi anyagokat írásban megkapták, így azok 
értelmezéséhez a szükséges segítséget meg tudták adni, illetve a legfontosabb kérdések a neten elérhetők 
voltak. 
A megyében 2015-ben az Etikai Bizottság előtt új ügy nem volt.  
A Választottbíróság megyei tagozata sem tárgyalt ügyet. 

5.2. Békéltető Testület 

A Békéltető Testület a tavalyi év során 543 ügyet tárgyalt, ez 7 %-os ügyszámnövekedést jelent. A 
rendelkezésre álló anyagi források változatlan szintje mellett. 
A Fogyasztóvédelmi törvény módosításával, a 2015 szeptemberében hatályba lépett szigorítással már 
érzékelhető a vállalkozások nagyobb hajlandósága az egyezség kötésére. A vállalkozások 76 %- a 
együttműködő volt.  
A több mint félszáz ügy több mint fele termékekhez kapcsolódott, 267 ügy szolgáltatásokhoz. 
Csökkenő arányban, de még mindig vezető helyen, több mint száz esetben, a lábbelikkel kapcsolatos 
szavatossági igények szerepelnek. 
 
A híradástechnikai eszközökön túl az egészségmegőrző eszközök miatti fogyasztói kifogások száma jelentős. 
Az árubemutatókon, újabban ingyenes egészségvizsgálati rendezvényeken, kifinomult vagy erőszakos 
módszerekkel főleg idősebb embereket vesznek rá szerződéskötésre aránytalan árakon, megdöbbentő 
élethelyzeteket előidézve. 
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A békéltető testület tanácsadási tevékenységét is rekordszámban vették igénybe nemcsak a fogyasztók, 
hanem a vállalkozók is, utóbbiak kettős minőségükben egyrészt a fogyasztói kifogások őket érintő 
kezelésének követelményeiről, másrészt a gazdasági tevékenységükön kívül eső fogyasztói minőségükben. 
A testület elnöke által rögzített tanácsadások száma: 454 
A kamarai ügyfélszolgálaton rögzített tanácsadások száma: 26 
A testület létszáma változatlanul 22 fő. A költségvetési támogatás elégtelen volta miatt 2015. évben 73 % 
arányban egyedül eljáró jogász testületi tag folytatta le az eljárást.  
A www.bekeltetes-csongrad.hu honlap az év végétől a fogyasztók rendelkezésére áll az ügyek intézésének 
segítésére. 
A testület mandátuma 2015. december 31-én járt le. 
 

Békéltető testületi ügyek 

Összes ügyszám 543 

Ajánlás a felek részére 43% 

Egyezség a felek között 25% 

Megszüntetett eljárás 26% 

ebből kérelem megalapozatlan 62% 

           hiánypótlás mulasztása 25% 

 
 

5.3. Okmányhitelesítés 

Kamaránk az árukra vonatkozó származási igazolások, bizonyítványok (Certificate of Origin) és a 
kereskedelmi forgalomban szükséges más okmányok – pl. ATA Carnet - hitelesítését végzi, illetve az ezzel 
kapcsolatos tanácsadás is a feladatunk. 
2015-ben jelentősen növekedett az ügyfélszolgálat forgalma, mint származási mind egyéb okmányok 
hitelesítése területén. A kamara okmányhitelesítési bevételeinek háromnegyede egy makói céghez 
kapcsolódott. 
 

Okmányhitelesítés 

Származási bizonyítvány 
ebből Szegeden 
ebből Hódmezővásárhelyen 

1539 
1382 
157 

ATA Carnet 32 

Egyéb kereskedelmi okmány 
ebből Szegeden 
ebből Hódmezővásárhelyen 

624 
518 
106 

 

5.4. Építőipari cégek kötelező regisztrációja 

2015-ban is folytatódott a kamarai rendszerben az építőipari kivitelező tevékenységet végző vállalkozások 
kötelező kamarai regisztrációja. A tárgyévben 246 cég kérte a regisztrációt, így összesen 3399 vállalkozás 
szerepel a listán Csongrád megyében. 
Igyekszünk ezen vállalkozásokat tanácsadással, oktatással kiszolgálni. Folytattuk az e-napló gyakorlati 
képzését. 2015-ben 4 alkalommal 45-en vettek részt. 
 
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 
Csongrád megyéből 2015-ben a kérelmező székhelye szerint 21 cég élt a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 
által nyújtotta lehetőséggel, hogy esélye legyen hozzájutni elvégzett munkájának ellenértékéhez, 
kintlévőségét rendezze. A Csongrád megyei beruházásoknál a vitatott összegek mértéke összesen 442 millió 
Ft volt. A megyéből öt esetben fordultak hozzánk nagy beruházáshoz kötődő, 50 millió Ft-ot meghaladó 
vitatott összeggel, ez az országosnál nagyobb arány. A szakvéleménnyel zárult eljárások kétharmadánál a 
vitatott összeg teljes egészét, vagy jelentős részét megállapították az eljáró szakértői tanácsok. 

http://www.bekeltetes-csongrad.hu/
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Két rendezvényen volt alkalmuk találkozni és kérdéseiket feltenni az építőipari vállalkozásoknak a TSZSZ 
szakértői felé.  
Tervezők, kivitelezők telefonon és személyesen kereshetik az illetékes kamarai kollégát kérdéseikkel, 
kérelmek beadásával kapcsolatban. 

6. ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉS 

 
A szokásos egy küldöttgyűlés helyett 2015 májusában beszámoló küldöttgyűlést, illetve november elején 
ünnepi küldöttgyűlést tartottunk, megemlékezve kamaránk alapításának 125. évfordulójáról.  
Májusban Dr. Parragh Lászlónak, az MKIK elnökének a kamarai és a gazdasági életet érintő kérdésekről 
szóló előadásával kezdődött a küldöttgyűlés. Ezt követően átadták az MKIK Emlékplakettjét, a megyei 
kamara tagozati elismeréseit, valamint a Süle József Emlékérmet is. Oklevelet vehettek át a Szakma Kiváló 
Tanulója Verseny és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Csongrád megyei dobogósai, döntősei, 
felkészítő tanáraik és gyakorlati képzőhelyeik is. A küldöttgyűlés elfogadta a CSMKIK 2014. évi munkájáról, 
illetve gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a kamara 2015. évi munkatervére és költségvetésére 
vonatkozó javaslatot. 
Év elején, immár hagyományosan beszámoló üléseket tartottunk tagozatonként és térségenként. 
Igyekeztünk szakmai előadót is hívni, illetve a városok polgármestereivel konzultációs fórumot szervezni. A 
tagozati üléseken összesen 63-an vettek részt, a térségekben viszont 85-en. Legtöbben Szentesen voltak, 
illetve jelentős volt a látogatottsága a kereskedelmi tagozati, illetve a makói beszámoló ülésnek.  
 
Küldöttgyűléssel ünnepelt a jogelődeit is figyelembe véve idén 125 éves Csongrád Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara. Az esemény előtt több korábbi kamarai vezető sírját is megkoszorúzták Szegeden. 
Ezután a Kamarai Székházban Nemesi Pál, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökének 
köszöntője után dr. Raffay Ernő egyetemi tanár előadását hallhatták az érdeklődők, amelyben annak a 
kornak a politikai és gazdasági helyzetképéből adott ízelítőt, amelyben a kamara alakult. Sőt kitért Trianon 
gazdasági hatására is. Ezt követően Dunai Péter, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára a kamarák 
múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélt. 
Az előadásokat díjátadó követte, ahol összesen 12 személy és szervezet kapott elnöki elismerő oklevelet az 
együttműködő partneri támogatásért, valamint a hagyományőrzés és a megye gazdaságtörténetének 
fennmaradásáért végzett munkáért. 
 
A kamara elnöksége öt alkalommal ülésezett. Egy alkalommal Sopronban tartott kihelyezett ülést.  
A kamara ügyvezetősége havonta ülésezett, vitatta meg az elnökség elé kerülő előterjesztéseket, illetve 
aktuális kérdéseket. 
2015. március 19-én megtörtént Kamaránk Kézműipari Tagozatának 3 új, kézműipari osztályának 
osztályelnökségeinek megválasztása. 
A korábbi öt helyett három osztály alakult, alapvetően a működési sajátosságok, célközönség, szolgáltatás 
jellege alapján csoportosítja a tagokat, annak érdekében, hogy hasonló problémákkal küzdő vállalkozások 
esetén könnyebb legyen az üzleti összefogás. Ezek: 11. Népi kézműves és iparművész osztály; 12. Lakossági 
kézműves és szolgáltató osztály; 13. Háttérszolgáltatói és ipari beszállítói osztály. 
 
A tagozati munka közös rendezvények szervezésében valósult meg. Ilyen rendezvények voltak az októberi 
szakmai út Ausztriába, az ipari tagozat novemberi stuttgarti szakmai útja, a látogatás a kecskeméti 
Mercedes gyárba, az újvidéki vásárlátogatás, illetve a Kézműves Nap. 
 
Térségi, városi szervezeteink 
A Kamara szinte megalakulása óta sikeresen működteti térségi szervezeteit. Jelenleg Hódmezővásárhelyi 
Városi Szervezeten kívül, Szentesen, Makón, Csongrádon és Kisteleken alakult térségi szervezet. 
A területi szervek a kamara speciális feladatait területi szinten látják el. Kapcsolatot tartanak a helyi 
vállalkozásokkal, önkormányzatokkal, kormányhivatalokkal, a helyi érdekképviseleti munkaadói és civil 
szervezetekkel. Összefogják és közvetítik a területen lévő gazdálkodó szervezetek igényeit, illetve 
közreműködnek a megyei kamara gazdaságszervező feladatainak ellátásában a gazdálkodó szervezetek 
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irányában. A hódmezővásárhelyi, szentesi és makói ügyfélszolgálatok biztosítják, hogy a nem szegedi 
vállalkozások helyben is megkaphassák azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a Kamara szegedi központja 
nyújtani tud.  
 
Hódmezővásárhelyi Városi Szervezet 
2015 eseményeit összegezve a legnagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvény az adóváltozásokról szóló 
tájékoztató és a szakképzési roadshow volt. Egyre komolyabb probléma a nem megfelelő számú és 
minőségű munkaerő-kínálat itt is. 
Két együttműködési megállapodás aláírására is sor került. A partnerség alapjait a Hódmezővásárhely 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a kamara tavasszal a magyar, valamint a vásárhelyi gazdaság 
versenyképességének növeléséért fektettek le, majd decemberben háromoldalú együttműködési 
megállapodást kötöttek a szakképzés fejlesztésének érdekében a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 
bevonásával. 
Nyáron volt egy éves a hódmezővásárhelyi kamarai iroda, amely jelentős ügyfélforgalmat bonyolít le 
segítve a helyi vállalkozásokat. Ez alkalomból sajtótájékoztatón ismertettük a legfontosabb kamarai 
szolgáltatásokat, amelyek esetén nem kell Szegedre befáradni a vállalkozóknak, úgymint a regisztrációs 
ügyek, Széchenyi Kártya, hitellehetőségek, okmányhitelesítések valamint szakképzési ügyek. 
Több ízben a városi szervezet elnöksége ülést tartott az aktuális kamarai ügyek megbeszélésre. 
 
Szentesi Térségi Szervezet 
Az elnökség a nyári hónapok kivételével általában rendszeresen találkozott, tartott ülést 2015-ben, 
összesen tízet. Az üléseken megbeszélt témák: kamarai munka aktuális szervezeti és működési ügyei, a saját 
szervezésű gazdasági tájékoztatók előkészítése, a Szentesi Képviselő-testület üléseire kerülő, vállalkozókat 
érintő előterjesztések véleményezése. 
2015-ben, mint előző években a helyi szakmai tájékoztatók szervezését az a célt vezérelte, hogy a lehető 
legtöbb témában hozzuk a helyi vállalkozásoknak helybe az avatott előadók hasznos tanácsait, 
iránymutatásait. 2015-ben a tájékoztatók nagyon sikeresek voltak, az öt szakmai rendezvényen, 230 
vállalkozás jelent meg a térségben, így a résztvevők átlagos száma 46 fő volt. Egy olyan rendezvény is volt, 
amelyet a Csongrádi Térségi Elnökséggel közös programként tartottak Csongrádon, novemberben a 
pályázati lehetőségekről. A térségi elnökség rendszeres és jó kapcsolatot ápol a helyi médiával. Interjúkat 
és híranyagokat leközölt a Rádió 451 (Rádió Szentes), a Szentes Tv, a Kurca Tv, a Városi Visszhang és a 
Szentesi Élet. A rendezvények meghívóit ezeken túl a helyi Szuperinfóban is közzétették. 
2015-ben ismét csökkent a kamarai tagok száma a térségben, a 4 új belépővel szemben 12 kilépő volt. 

Kapcsolat az önkormányzattal 
A 2014. évi önkormányzati választások viszont kedvezőtlenül befolyásolták a kamara képviseletet. 2015-ben 
az SZMSZ-ben 2006-ban megkapott tanácskozási jogot is korlátozták, továbbá a bizottságokba delegált 
kamarai képviselők sem kapnak meghívást az új választások óta az ülésekre. 
Írásban megadtuk a véleményünket a vállalkozásokat érintő, képviselő-testület által tárgyalt 
napirendekhez. A politikai hátterű és a nem vállalkozói mentalitáson alapuló döntések megváltoztatására 
semmi esély nem volt 2015-ben.  
A térségi elnökség kezdeményezéseinek fő területei az alábbiak voltak az elmúlt években: 

 legyen az önkormányzatnak rendeletben szabályozott, helyi gazdaságfejlesztési támogatási 
rendszere, (2014-ig működött, 2015-ben viszont sajnos törlésre került a költségvetésből), 

 az Ipari Park fejlesztése gyorsuljon fel, 

 az önkormányzat hirdessen meg munkahelyteremtő és megtartó saját pályázatot, adjon 
adókedvezményt ennek keretében, 

 a többségi önkormányzati tulajdonú társaságok működtetése, működése legyen azonos 
követelmények szerinti, mint az az üzleti szférában szokásos, 

 hozza létre az önkormányzat a nagy adófizetők formális javaslattevő fórumát (elfogadta a 
képviselő-testület, de 2015 végéig nem valósította meg) 

 legyen az önkormányzatnak és intézményeinek közös beszerzési felelőse és legyenek rendszeres 
beszállítói egyeztetések az önkormányzat és a helyi vállalkozások között, hogy minél több 
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megrendelést helyi vállalkozások nyerhessenek el (elfogadta a képviselő-testület, de 2015. végéig 
nem valósította meg) 

 Szentes város idegenforgalmi-, és turisztika fejlesztése érdekében a Polgármesteri Hivatal erősítse 
meg az apparátusát szakemberekkel (2014-ben megvalósult, de 2015-ben visszarendeződés 
történt, megszüntették az önálló marketing költségvetési tételt). 

 
Csongrádi Térségi Szervezet 
A térségi elnökség ülésein megbeszélte a kamarai munka aktuális szervezeti és működési ügyeit, megvitatta 
a megyei szintű Csongrádot érintő kamarai előterjesztéseket, véleményezte a Csongrádi Képviselő-testület 
üléseire kerülő, vállalkozókat érintő előterjesztéseket. Felkerestek több vállalkozást és információt 
gyűjtöttek a vállalkozók helyi problémáiról. Fontos feladatának tekinti a vezetés a vállalkozók 
tájékoztatását, problémáik rendezését, melyben segítség a CSMKIK szentesi munkatársa is.  
A kamara helyi szintű érdekképviseleti tevékenységében jelentős változás történt 2014. évben, ugyanis régi 
kívánság teljesült azzal, hogy az új csongrádi városi vezetés a Gazdasági Bizottságba megválasztotta külső 
tagként a térségi kamara jelöltjét, így folyamatosan van információ a vállalkozókat érintő tervezett városi 
döntésekről és van lehetőség véleményt nyilvánítani. Így például a Helyi Építési Szabályzat módosítására és 
Csongrád város hosszú távú fejlesztési programjához történt javaslattétel, illetve Csongrád város 2016. évi 
költségvetését áttekintette a térségi vezetés. 
Közös előadásokat, tájékoztatókat szerveztek a Szentesi térséggel és az önkormányzattal is.  
Az Ipari Parki vállalkozások fórumán a város polgármestere tájékoztatást adott a 2015. évi költségvetésről, 
valamint az Ipari Park fejlesztéséről. Novemberben pályázati lehetőségekről és egyéb finanszírozási 
forrásokról volt szó. Ezenfelül, két alkalommal, az önkormányzattal rendeztek közös előadásokat, több mint 
száz vállalkozó részvételével, aktuális kérdésekről. 
 
Makói Térségi Szervezet 
A MAGIK, Makói Gazdasági Integrációs Közösség a helyi vállalkozók helyi összefogáson alapuló formája, 
ahol a CSMKIK, a Marosmenti Vállalkozók Szövetsége és a helyi Ipartestület folyamatosan egyeztet szakmai 
kérdésekben, összehangolja munkáját, programjait. 
Kamaránk legfontosabb feladata az érdekérvényesítés, tájékoztatásnyújtás, tanácsadás és közösségépítés 
térségi szinten.  
Február végén volt a Marosmenti Vállalkozók Szövetségével közösen rendezett Vállalkozói Zenés Est a Hotel 
Gloriusban Lázár János védnökségével. Március közepén a Hotel Glorius különtermében volt a 2014-es évi 
térségi beszámoló egybekötve néhány vállalkozói jó példa bemutatásával. 
Áprilisban az IPOSZ székházban tartottak egy Vállalkozói Fórumot, május elején a Váll-Ker Kft.-nél lehetett 
meghallgatni az aktuális pályázati lehetőségekről szóló előadást. 
 
Kisteleki Térségi Szervezet 
A térségi vezetés igyekezett felvenni a kapcsolatot a város vezetésével, illetve a helyi vállalkozásokkal. 
Kamarai aktivitás leginkább a megyei munkában való részvételben nyilvánult meg. 

7. EGYÉB MŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK 

7.1. Kamarai székházak üzemeltetése, informatikai fejlesztések 

A kamarai ingatlan portfólióban változás következett be 2015 évben. Miután Szegeden, a Szilágyi utcai 
székház vonatkozásában nem sikerült bérlőt találni, 2015 januárjában értékesítésre került az ingatlan. A 
Párizsi körúti székház maximális kihasználtsági szinten van, már ami a tartós bérleti lehetőséget illeti. Az 
eseti terembérletek száma növekedett, több visszatérő illetve új bérlőnk is van, annak ellenére, hogy a 
városban folyamatosan nő a konkurencia rendezvényhelyszínek tekintetében. 



27 
 

 

7.2. Kommunikáció és PR 

 
Kommunikációs célok 
A kötelező nyilvántartásba vétel nagy kihívást jelent a kamarai kommunikáció területén is, mivel a 
vállalkozásoknak fokozott elvárása van a szervezettel szemben. Ezek teljesítéséhez a kommunikáció azzal 
járulhat hozzá, hogy minél hatékonyabban és sokszínűbben mutatja be a kamara tevékenységeit, leginkább 

azokra az elemekre fektetve hangsúlyt, amely a cégek, vállalkozók munkáját könnyítik meg, legyen szó 
szakmai rendezvényekről, szolgáltatásokról, vagy akár képzésekről. A szervezet minél jobb megítélésének 
elérését díjmentes szakmai rendezvények szervezésével és az ügyfelek részletes tájékoztatásával igyekeztük 
elérni. Célunk továbbra is az, hogy a vállalkozók olyan partnerszervezetként tekintsenek a Kamarára, 
amelyhez bármikor fordulhatnak vállalkozásfejlesztési, üzleti partnerkeresési, finanszírozási, és egyéb, 

vállalkozását érintő problémákkal. Ennek eléréséhez új csatornákat térképeztünk fel, és új típusú 
tartalomszolgáltatással fordultunk a média és az ügyfelek felé. 

Front-office jellegű PR tevékenység 

A kötelező nyilvántartásba vétel továbbra is magas ügyfélforgalmat generál. Ennek eredménye, hogy 

kiemelt szerepe van a személyes kommunikációnak. 2015-ben 5 ügyfélszolgálati munkatárs fogadta az 

ügyfeleket a kamara irodáiban. A munka hatékonyságát folyamatos belső képzésekkel, egyeztetetésekkel 
igyekeztünk fokozni. 

A kamarai nyilvántartásba vételhez kapcsolódó megkeresések száma megyei szinten 2015-ben: személyes: 
657 db, telefonos: 237 db, e-mail: 1231 db, postai: 583 db, fax: 18 db. 

Kamarai kommunikáció 

On-line megjelenések száma  
(média által megjelentetett, nem fizetett) 

204 

Press release – összesen 92 

Meghívó és közlemény a sajtónak 92 

Üzleti Világnak kiküldött 92 

Euro Info Futár 47 

Kamarai Futár 9 

Kamarai Futár –elektronikus verzió 9 

Interjúk – kamarai megjelenés 223 

Press release munkában résztvevő médiumok száma 36 

Nyomtatott megjelenések száma összesen  101 

ebből Délmagyarország által megjelentetett, nem fizetett 45 

Magyar Hírlap – melléklet –fizetett 1 

Délmagyarországban megjelentetett fizetett hirdetések 51+4 egész oldalas 

Egyéb médiumokban való fizetett megjelenés 5 

Televíziós megjelenések összesen 133 

Szentes TV ingyenes megjelenés 
Szeged TV ingyenes megjelenés 
Vásárhelyi TV ingyenes megjelenés 
Makó TV ingyenes megjelenés 
M1 ingyenes megjelenés  
Szentes TV fizetett megjelenés 
Szeged TV fizetett megjelenés 
Vásárhelyi TV fizetett megjelenés 
Makó TV fizetett megjelenés 

7 
17 
6 
5 
2 

24 
26 
24 
24 

Rádiós hír és magazin megjelenések  71 

Rádió 88  41 
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Kamarai kommunikáció 

Európa Rádió 
Rádió 7 
Lánchíd 
Kossuth Rádió 

10 
10 
7 
3 

Egyéb fizetett megjelenések 158 

Rádió88 hirdetések: 

- TSZSZ PR-interjú a Rádió 88-ban 

- Pályaválasztási reggeli műsor a Rádió 88-ban 

- Spotkampány a Rádió 88-ban (20 elhangzással) 

- Rádió 7 – Barométer című magazinműsor (3 interjú/műsor) 

65 
6 
1 
1 

33 

Telefonkönyvben való megjelenés – nyomtatott + web 1 

Térkép megjelenés (Hódmezővásárhely járási térkép) 1 

Monitorreklámok a szegedi tömegközlekedési eszközökön 
(buszokon, villamosokon, trolikon 1800 sec./nap, két hónapon 
keresztül) 

2 

Saját kiadványaink 13 

 Leporelló a tagdíjszámla mellé – szolgáltatásokról 2 

 Közlekedési Konferencia meghívó – LA4 –es kiadvány 1 

 Építésügyi konferencia meghívó – LA4 –es kiadvány 1 

 Kamaratörténeti plakátok a kiállításhoz (28 db) 28 

 Továbbtanulási tájékoztató a középfokú szakképzésről – 
leporelló 

1 

 Pályaorientációs plakát 1 

 Szakmasoroló 1 

Kamarai Tagoknak kiküldött rendezvényajánló 59 

Regisztrált vállalkozásoknak kiküldött rendezvényajánló, 
jogszabályváltozásról tájékoztató 

48 

 

Megjelenéseink a regionális médiában – média kapcsolatok: 

A számokat a tavalyi statisztikákkal összehasonlítva jól látható, hogy jelentősen megnőtt a kamaráról szóló 

sajtómegjelenések száma. Ez jellemző mind a nyomtatott média, mind pedig az online és elektronikus sajtó 

területén. A sajtófigyelés során fellelt megjelenések 2015-ben mintegy 70 százalékkal haladták meg a 2014-
es adatokat. 

Erősödött a kapcsolatunk a helyi rádiókkal. A Rádió 88 mellett a Rádió 7, az Európa Rádió, a Lánchíd Rádió, 

és a Kossuth Rádió is többször foglalkozott a kamarát érintő témákkal, mint a korábbiakban. Emellett a 
Rádió 7-ben továbbra is műsoron van Barométer című magazinunk, melyben minden hónapban 3-szor 5 
perces interjúk hangzanak el a kamarát érintő témákban, legyen az rendezvény, vagy egyéb más aktuális 
információ. 

A helyi televíziók híreiben, magazinműsoraiban is megnőtt a kamaráról szóló híradások száma. A Szentes 
TV-vel kötött megállapodásunknak köszönhetően minden hónapban két magazinműsoron keresztül 

juttatjuk el a kamaráról szóló információkat a nézőknek. A műsor további három helyi televízióban (Szeged 

TV, VTV Hódmezővásárhely, Makói VTV) is műsorra kerül, sőt feliratozva több esetben eljutott a 
Vajdaságban működő csatornákhoz is. 

Ismét előfizettünk a Délmagyarország AD IMPACT kampányára, melynek keretében 2015 októberének 
végéig heti rendszerességgel, azonos formában jelentek meg a kamara rendezvényekről, szolgáltatásairól 
szóló hirdetései. Emellett a nem fizetett megjelenések száma is jelentősen növekedett. Híranyagainkat 
elküldjük a Delmagyar.hu és a Délmagyarország oldal gazdasági rovatához is, és amennyiben 
közérdeklődésre számot tartó információnak vélik a hírt, meg is jelenik a hírportálon és alapban. 
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A regionális média képviselőivel való kapcsolatunk erősödött, egyre több alkalommal keresnek fel 

bennünket azzal a céllal, hogy interjúalanyokat javasoljunk egy-egy témában, de a rendezvényeinkről szóló 
tudósítások száma, és a sajtómegjelenések száma is növekedett.  

Az online megjelenések száma szintén növekvő tendenciát mutat. A legtöbb esetben a médiumok átveszik 
az általunk küldött közleményeket, és a mellékelt fotókkal együtt teszik közzé. Egyaránt nőtt a kamarai 

tartalmak száma a Delmagyar.hu, a Szeged.hu, a Szegedma.hu, a Promenad.hu, valamint a Vasarhely24 
oldalakon. 

A legfontosabb kommunikációs csatornák: Kamarai Futár, Kamarai Futár online verzió, Kamarai Honlap, 

illetve direkt e-mail. A honlapon a nagyobb rendezvények után 1-2 órán belül már beszámoló olvasható az 
eseményről. Emellett a vállalkozások életét érintő változások, jogszabály módosítások és egyéb információk 
is rövid idő alatt felkerülnek az oldalra. 

Kamarai Futár 9 alkalommal jelent meg, és a regisztrált vállalkozások is elérhetik honlapunkon az on-line 

verzió lapozható formáját. A hosszabb cikkek esetében igyekszünk olyan, hosszabb ideig aktuális gazdasági 

témákat választani, amelyek a tagok széles körében érdeklődésre tartanak számot. A cikkek jó részét 

újságírók készítik, így javult a közölt cikkek minősége, és a tartalmas szakmai anyagok száma. A kamara 
munkatársai által készült anyagokat a kamara kommunikációs munkatársa átnézi, közérthető formájúra 
alakítja. 

A www.csmkik.hu honlapot több mint 87 ezer látogató kereste fel 2015-ben (12 ezerrel többen, mint 2014-

ben) mintegy 153 ezer alkalommal. Érdekesség, hogy a korábban is csúcshónapnak számító március mellé 
felzárkózott a szeptember, október és novemberi időszak. Igaz, miután az országos kamarai honlap 
keretrendszert használjuk korlátozottak a lehetőségek az egyéni fejlesztésre, de igyekszünk kiaknázni az 

egységes rendszer előnyeit. Fotós „főhír” felület került kialakításra, mely az éppen legaktuálisabb és 
legfontosabb hírünkre van linkelve. Alatta a „Fontos híreink” keretben pedig további fontos eseményekről 

szóló beszámolók, rendezvénybeharangozók és egyéb infók jelennek meg. Az oldal arculatát igyekeztünk a 
lehetőségekhez mérten leginkább egy hírportáléhoz hasonlóvá tenni. 

Egyre népszerűbb 2012-ben létrehozott „Az üzleti élet bajnokai” elnevezésű Facebook közösségi oldal. Az 

oldalon folyamatosan közzéteszünk vállalkozásokat érintő híreket, információkat. Az oldalnak jelenleg 228 
like-ja van. 

A Pályaorientáció - Tied a pálya Facebook oldal segíti a kamarai pályaorientációs tevékenységet. Az oldalnak 
jelenleg 280 like-ja van. 

Euro Info Futár – a korábbiakhoz hasonlóan, heti rendszerességgel küldjük ki hírlevelünket az 
érdeklődőknek jelenleg több, mint 1200 címre. 

Feladatunk a regisztrált vállalkozásokat tájékoztatni a számukra szervezett díjmentes, vállalkozások 
működését érintő témákban szervezett rendezvényekről, valamint a legfrissebb vállalkozásokat érintő 
hírekről. 

Regisztrált vállalkozásoknak küldött tájékoztató e-mailek száma a KAMREG szoftveren keresztül: 

 rendezvényajánló: 48 db 

 partnerkeresés: 4 db 

 on-line pénztárgéppel kapcsolatos felmérés, tájékoztatás: 2 

 konjunktúra: 1 db 

 egyéb infó: 2 db 

Határidő előtti felhívó e-mail: 16098 címre 

Fizetési felszólítás: 2015. április – május: 5167 email címre, 2015. október – 2893 email címre, illetve 
postán: 2915 címre. 
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A PEAS, vállaltirányítási szoftver lehetővé teszi a kamarai tagok szegmentálását, vagyis partnercsoportokra, 

valamint címzett csoportokra való bontását, ezáltal célzottabban tudunk kommunikálni ügyfeleinkkel, és 
releváns információkat tudunk megosztani velük a cégek típusa alapján. 

Összességében elmondható, hogy 2015-ben a sajtó partnernek tekintette a kamarát és a szervezettel 
kapcsolatos korrekt tájékoztatásra fókuszáltak, nem jelentek meg negatív cikkek a helyi sajtóban. A 
sajtómegjelenések száma és a kamarai honlap látogatottsága is jelentősen növekedett. 


