
ba 

 

A Csongrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 

 
2020. évi 

 

BESZÁMOLÓJA 
 
 
 
 

 



2 

 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

1. KULCSMUTATÓK ALAKULÁSA ................................................................................................................ 4 

1.1. Taglétszám alakulása............................................................................................................. 4 

1.2. A regisztrált vállalkozások száma .......................................................................................... 4 

1.3. A kamara gazdálkodása ......................................................................................................... 5 

2. Érdekérvényesítés ........................................................................................................................ 6 

2.1 Járványhelyzettel kapcsolatos érdekérvényesítési tevékenység ........................................... 6 

2.2 Jogszabály-véleményezések ................................................................................................... 6 

2.3 Vállalkozói felmérésekben való részvétel .............................................................................. 7 

2.3 MKIK kollégiumok, munkabizottságok ................................................................................... 8 

2.4 Együttműködések ................................................................................................................... 8 

3. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS ÉS ÜZLETFEJLESZTÉS .......................................................................................... 9 

3.1. Hagyományos vállalkozás- és üzletfejlesztés ........................................................................ 9 

3.2. Forrásszerzés támogatása ................................................................................................... 14 

3.3. Az innováció támogatása .................................................................................................... 15 

3.4. Szakképzés és humán erőforrás fejlesztése ........................................................................ 15 

4. KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS ............................................................................................................................. 20 

4.1. Kamarai tagok közötti kapcsolatok fejlesztése ................................................................... 20 

4.2. Társadalom befolyásolása ................................................................................................... 22 

5. ÜZLETI FORGALOM BIZTONSÁGA ......................................................................................................... 22 

5.1. Etikai Bizottság .................................................................................................................... 22 

5.2. Békéltető Testület ............................................................................................................... 23 

5.3. Okmányhitelesítés............................................................................................................... 23 

5.4. Építőipari cégek kötelező regisztrációja ............................................................................. 23 

5.5. Teljesítésigazolási Szakértői Szerv ...................................................................................... 24 

6. ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉS .............................................................................................................. 24 

7. EGYÉB MŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ..................................................................................... 27 

7.1. Kamarai székházak üzemeltetése, informatikai fejlesztések .............................................. 27 

7.2. Kommunikáció és PR ........................................................................................................... 27 

 

  



3 

 

 

 

BEVEZETÉS 

Ez az évet konkrét terveink ellenére is leginkább az alkalmazkodás, és az újratervezés évének tekinthetjük. 

2020 elején megváltozott az életünk, márciusra Magyarországot is elérte a koronavírus okozta járvány. A 

korlátozások hatására a gazdaság letért az emelkedő pályájáról, ami az ország térségeit eltérően érintette. 

Az első hullám júniusra csillapodott le, a korlátozások többségét visszavonták, viszont szeptemberben a 

járvány újra lendületet vett. 

2020-ban a magyar gazdaság teljesítménye 5%-kal, az Európai Unióé 6,2%-kal esett vissza. Az MKIK GVI 

által végzett kutatás konjunktúramutató értéke 2020 áprilisában a felmérés 1998-as kezdete óta a 

legalacsonyabb értéket jelentő -25 pontra esett vissza. Megyénkben is egyes ágazatokat súlyosan érintett 

a válság. A munkanélküliségi ráta 2,2%-ról 3,2%-ra növekedett. A gazdasági szervezetek beruházásainak 

teljesítményértéke 172 milliárd Ft volt, amely 94%-a az előző évinek. A kereskedelmi szálláshelyek 

vendégforgalma felére esett vissza, az élelmiszeripar súlyának következtében az ipari termelés értéke az 

előző évivel azonos volt. 

A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 130 éves évfordulója jegyében tervezett eseményeket sajnos nem 

tudtuk megtartani, Mesterségek dicsérete című könyvvel igyekeztünk emléket állítani a múltnak. 

2020. választási év is volt a kamarában. Ősszel testületeink megújultak és a kamarai taglétszám csökkenése 

került fókuszba. 

Kevesebb rendezvényt szerveztünk, egy részét on-line formában. A pandémia miatt a kamara 

kommunikációs csatornáit, az azokon megjelenő tartalmakat is a vírushelyzetnek megfelelően alakítottuk 

át, az online csatornákra a korábbiaknál is nagyobb figyelmet fordítottak a vállalkozások, és kulcsszerepe 

lett a kommunikációban a gyorsaságnak. 

Aktívan segítettünk a vállalkozások pénzügyi forráshoz jutását. A Széchenyi Kártya Programban a megyei 

vállalkozások rendelkezésre bocsátott hitel összege megháromszorozódott 15,5 milliárd Ft volt. A kamarai 

pénzügyi alapok megújítása révén 79 millió Ft támogatással közel 115 millió Ft-os fejlesztést hajthattak 

végre tagjaink. 

Ezúton ajánlom figyelmükbe a 2020. évi szakmai beszámolót, mely számadatokkal, grafikonok segítségével 

mutatja be a kamara tevékenységét, az elért eredményeket és köszönöm minden kamarai 

tisztségviselőnek az üzleti közösségért végzett áldozatos munkáját. 

 

Szeged, 2021. március 29. 

 

  

 Dr. Kőkuti Attila 

 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 az 

önkéntes tagságot vállaló cégek száma az utóbbi években folyamatosan csökkent. Ezt a tendenciát sajnos 

a 2020-ben sem sikerült megtörni, így már ezer alá csökkent a tagok száma, amely a 2012-es taglétszám 

kevesebb, mint 2/3-a. 

 
A kilépők több mint harmada megszüntette vállalkozását, a kamarai tagság vállalásának legfőbb oka a 

szakképzésben vizsgáztatói feladatok vállalása, Széchényi Kártya Program, illetve a kamarai pénzügyi 

alapok voltak. 2020-ban 13 vállalkozást azért zártunk ki Kamaránkból, mivel nem teljesítette tagdíjfizetési 

kötelezettségét. 

1.2. A regisztrált vállalkozások száma 

A gazdasági kamarákról szóló törvény szerint 2012. január 1-jétől az agrárgazdasági tevékenységet nem 

főtevékenységként 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.  

2020-ban közel 138 millió Ft bevétele volt a CSMKIK-nak a kamarai hozzájárulásból. Mintegy 4 ezer korábbi 

évi, illetve 23.800 2020. évre vonatkozó 5.000,- Ft-os befizetés érkezett. A NAV-on keresztül eddig 

összesen 2658 vállalkozásnál kezdeményeztünk behajtást 3046 esetben. A pandémiás helyzetre tekintettel 

2020-ban nem történt behajtási kérelem átadása a NAV részére. A közel 33 ezer regisztrált vállalkozás 

közül, akik év végén is aktív vállalkozók voltak, 44%-a társas, 56%-a egyéni vállalkozás, valamint a 

mikrovállalkozások aránya 96%. A vállalkozások 62%-a Szegeden és térségében tevékenykedik. 

A kamarai informatikai rendszer 2016 óta közvetlen adatkapcsolatban áll a cégbírósági nyilvántartó 

rendszerrel, 2019-ben a Belügyminisztérium egyéni vállalkozói nyilvántartásával is megtörtént az on-line 

kapcsolat kialakítása. Kamaránk nyilvántartása így a hivatalos adatbázisokból kapott adatok alapján 

folyamatosan frissül, naprakész információkkal rendelkezik. 
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1.3. A kamara gazdálkodása 

 

A Kamara bevétele 2020-ban 495 millió Ft volt, 88%-a az előző évinek. A stabil, következetes, kiszámítható 

gazdálkodásnak köszönhetően a Kamara vagyona 2020. évben közel 52 millió Ft-tal növekedett. 

 

 
 

A kiszámlázott kamarai tagdíj összege 2020-ban növekedett, a bevételek 12%-át teszi ki, míg a szolgáltatási 

bevételek az összbevételek közel 18%-át. Ez a nagyságrend magasnak számít más megyei kamarákhoz 

képest.  

A támogatási bevételek finanszírozták a szakképzéssel kapcsolatos feladatokat (119,3 millió Ft), az 

Enterprise Europe Network projekt szakmai megvalósítását (39,6 millió Ft), a Békéltető Testület 

működtetését (15,6 millió Ft). 

A ráfordítások 68%-át a személyi jellegű ráfordítások teszik ki, igaz a főfoglalkozású alkalmazottak bérének 

55%-át projektekből finanszírozzuk. 
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2. Érdekérvényesítés 
 
A 2020-as évben a Kamara érdekérvényesítő tevékenységének középpontjában a járványhelyzethez 
kapcsolódó vállalkozókat érintő intézkedései álltak. Az általános védelmi, illetve a gazdaságvédelmi 
intézkedésekre vonatkozóan számos vállalkozói észrevétellel fordultak hozzánk a vállalkozások. A Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara által eljuttatott jogszabály-véleményezési lehetőséggel élve 2020-ban is 
továbbítottunk vállalkozói javaslatokat. Az aktuális jogszabály-változásokról, és gazdaság-, és 
vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos kutatásokról rendszeresen tájékoztatást adunk, lehetővé téve, hogy 
minél több megyei vállalkozás véleménye juthasson el a döntéshozókhoz. 

2.1 Járványhelyzettel kapcsolatos érdekérvényesítési tevékenység 

2020 februárjában, a járvány hazai megjelenését megelőzően a jelentősebb, exportban-importban érintett 
vállalkozások észrevételeit gyűjtöttük össze, és továbbítottuk az MKIK-nak azzal kapcsolatban, hogy milyen 
fennakadásokat tapasztalnak, és milyen kapcsolódó intézkedéseket vezettek be a cégen belül. 

Az első márciusi védelmi intézkedések megjelenését követően az MKIK elkezdte felmérni a koronavírus 
gazdaságra gyakorolt hatásairól, melynek az volt a célja, hogy beazonosításra kerüljenek a vállalkozókat 
érintő nehézségeket, problémák, ami alapján javaslatcsomag készülhetett a gazdaságvédelmi 
intézkedésekre vonatkozóan. A tavaszi felmérésben 400 megyei vállalkozás mondta el problémáját.  

Márciusban küldtük el az MKIK-nak a kérésünk, melyben az adóbevallási, és az egyéb Nemzeti Adó-, és 
Vámhivatalhoz kapcsolódó vállalkozásokat érintő határidők meghosszabbítását kezdeményezzük.  

Első összegzett javaslatcsomagunk március 26-án továbbítottuk az MKIK felé, melyben a vállalkozói 
jelzések alapján kértük többek között az ingázók munkavégzésének lehetővé tételét, az adókedvezményre 
jogosultak körének kibővítését, és az adóbevallási, és fizetési moratórium bevezetését. 

Májusban önkormányzati tulajdonú üzlethelyiséget bérlő vállalkozásokkal egyeztetve kezdeményeztük 
Szeged város polgármesterénél, hogy a rendelet módosítása révén lehessen a hónapközi tevékenység 
megkezdés (és esetleg bezárás) miatt tört havi bérleti díjat fizetni és vizsgálja meg az önkormányzat a 
bérleti díj mérséklésének a lehetőségét a forgalomcsökkenés miatt a veszélyhelyzet alatt. 

Júniusban javasoltuk, hogy amennyiben a kereskedőket érintő elektronikus fizetési lehetőség biztosítására 
vonatkozó 2021-es bevezetési dátum nem kerül eltolásra, abban az esetben az érintett, elektronikus 
fizetést nem biztosító vállalkozások igényelhessenek támogatást a bevezetéshez a járványhelyzet okozta 
gazdasági károk hosszú távú hatásaira tekintettel.  

Júliusban, majd októberben is részt vettünk a távmunka szabályozására vonatkozó javaslatok 
összegyűjtésében. Az MKIK-t az Innovációs és Technológiai Minisztérium Foglalkoztatáspolitikáért Felelős 
Államtitkárság kérte fel a munkáltatók igényeinek felmérésére, amit a járványhelyzet miatt előtérbe kerülő 
otthoni munkavégzés elterjedése indokolt. Mindkét alkalommal érkezett megyei javaslat, amit továbbítani 
tudtunk. 

Az őszi védelmi, és gazdaságvédelmi intézkedések bevezetését követően ismét számos problémáról, 
nehézségről számoltak be a vállalkozások, így november 12-én újabb javaslatcsomagot küldtünk az MKIK 
felé, amiben kértük támogatások, kedvezmények kiterjesztését. 

2.2 Jogszabály-véleményezések 

Kamaránk 2020-ban is részt vett több jogszabálytervezet véleményezésében, a felkérések az MKIK-tól, 
valamint a megye önkormányzataitól érkeztek hozzánk.  

Az alábbi MKIK-tól, és önkormányzatoktól érkezett megkeresésekben továbbítottuk vállalkozói 

észrevételeket: 

● Javaslatok a KIVA népszerűbbé tételére - a Pénzügyminisztérium felkérésére 

● Az újragondolt építésgazdasági stratégia véleményezése 

● Javaslatok Csongrád város 2020-2024 közötti Gazdasági és munkaprogramjához 

● EKAER kockázatos termékek körének módosítására irányuló társadalmi egyeztetés 
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2.3 Vállalkozói felmérésekben való részvétel 

MKIK GVI Konjunktúra-felmérés 

Kamaránk 2020-ban is csatlakozott az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet évente kétszer lezajló 

konjunktúra-felméréséhez, melyben tavasszal 73, ősszel 59 Csongrád megyei vállalkozás vett részt. A 

felmérés eredményei szerint a konjunktúramutató értéke 2020 áprilisában a felmérés 1998-as kezdete 

óta a legalacsonyabb értéket jelentő -25 pontra esett vissza, majd októberben +14 pontra emelkedett.  

 

MKIK felmérés a COVID-19 kapcsán 

Az MKIK a területi kamarák bevonásával felmérést végzett 2020 júniusában, melynek keretében a 

vállalatok tapasztalatairól, a gazdaságpolitikai beavatkozásokról, a kamarai rendszer tevékenységéről 

gyűjtött információkat. 

Turisztikai felmérés 

Az MKIK GVI felmérést végzett a hazai vendéglátás és turizmus ágazatban működő vállalkozások körében 

a koronavírus-járvány gazdasági hatásairól. A kérdőív vállalatok tapasztalatairól, a gazdaságpolitikai 

beavatkozásokról, gyűjtött információkat.  

Covid-19 ITM kutatás 

Az MKIK GVI a területi kamarák közreműködésével augusztus 17. és szeptember 4. között felmérést 

végzett a COVID-19 járvány gazdasági hatásairól.  

MNB felmérés a vállalati szektor gazdasági helyzetéről 

A Magyar Nemzeti Bank kérésére népszerűsítettük a szervezet vállalkozói konjunktúra-felmérését.  

Az Európai Bizottság felméréseiben való részvétel 

Enterprise Europe Network irodánk tevékenységének keretében részt vettünk az Európai Bizottság 

kutatásában, melynek célja volt felmérni a kkv-k szükségleteit a gép fordítási szolgáltatásokkal 

kapcsolatban. A felmérést követően az Európai Bizottság ingyenes elérhetővé tette a vállalkozásoknak az 

eTranslation fordító programot. 

Részt vettünk továbbá az európai ellátási lánc működésében a Covid-19 miatt bekövetkezett 

fennakadásokról szóló felmérés népszerűsítésében is. A két felméréshez kapcsolódó kérdőívet 55 régiós 

vállalkozás töltötte ki összesen. 
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2.3 MKIK kollégiumok, munkabizottságok 

Kamaránk delegáltjai révén részt vesz az MKIK szakmai kollégiumainak és munkabizottságainak 

munkájában, képviselve és közvetítve a megye érintett vállalkozóinak érdekeit megoldásra váró problémák 

felvetése, javaslatok megfogalmazása révén.  

Az Építésügyi valamint a Közlekedési és Logisztikai Kollégium munkájában kiemelkedően aktív Kamaránk 

közreműködése. Köszönhető ez annak, hogy mindkettőt Kamaránk egy-egy tisztségviselője vezette.  

2020 novemberében döntés született a kollégiumi struktúrát érintő változásokról: Építésgazdasági 

Kollégiumként folytatja munkáját a korábbi Építésügyi Kollégium, és Digitalizációs Kollégium név alatt 

működik tovább a korábbi Informatikai Kollégium. Két új kollégium kezdi meg működését: a 

Fenntarthatósági és Környezetvédelmi Kollégium, valamint a Fiatal Vállalkozások Kollégiuma. 

2.4 Együttműködések 

Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna 

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter kezdeményezésére indult el a Dél-alföldi 

Gazdaságfejlesztési Zóna 2030-ig tartó gazdaságfejlesztési stratégiájának kidolgozása a tavasz folyamán. A 

feladatot a Szegedi Tudományegyetem koordinálta, három munkacsoport – versenyképesség 

munkacsoport, határon átívelő társadalmi kohézió munkacsoport, klímabarát, erőforrás-hatékony 

környezeti fejlesztések munkacsoport - közreműködésével. Kamaránk aktív szerepet vállalt egy 

munkacsoport vezetésén túl a projektek összegyűjtésében is. Az ország fejlesztési régiói közül a Dél-alföldi 

készült el elsőként decemberre, ez majd határozza meg 2030-ig az országhatárokon átívelő 

gazdaságfejlesztés irányait és lépéseit. Nemesi Pált, kamaránk elnökét, a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési 

Zóna komplex fejlesztéseiért felelős kormánybiztosának nevezték ki szeptemberben, így a kamara 

továbbra is aktívan közreműködik az információk becsatornázásában. 

Fő stratégiai célok a zónában: 

Versenyképesség növelése: a térség kiemelt ágazatainak kapacitás bővítése, modernizációval és 

digitalizációval. Innováció vezérelt gazdaságra való áttérés. KKV-k inkubációja, ipari parki, logisztikai 

infrastrukturális nagyberuházások. Kutatási intézményrendszer együttműködése.  

Határokon átívelő társadalmi kohézió erősítése: a határmenti intézményi és lakossági kapcsolatok 

élénkítéséhez és a térség népességmegtartó képességének növeléséhez kíván hozzájárulni. Cél: 

letelepedés, elvándorlás lassítása, családalapítás, vállalkozóvá válás, képzések. 

A régió klímabarát, erőforrás-hatékony környezeti fejlesztése: Energetikai nagyberuházások, komplex 

vízgazdálkodás (homokhátság vízpótlása), az öntözésre alapuló mezőgazdasági és élelmiszeripari 

integráció fejlesztése. Ökoturizmus fejlesztése. Cél a fenntartható gazdaságfejlődés és a körforgásos 

gazdaság térnyerése. 

Egészség és jól-lét: a felsőoktatás és az egészségipar innovációs fejlesztése. Orvosi turisztika. Transzlációs 

medicina erősítése. Szakmai centrumok fejlesztésével minőségi betegellátás. Egészségipar digitalizációja 

és az e-health háttéripar fejlesztése. 

Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 

2020-ban az ITM több alkalommal is együttműködésre kérte fel az MKIK-t, és a területi kamarákat. A 

megkeresések célja a vállalkozói javaslatok bekérése, a kapacitások felmérése volt jellemzően, illetve a 

vállalkozások tájékoztatása az őket érintő változásokról. 

Az ITM országos KKV Konzultációja Szegeden is megrendezésre került 2020. június 30-án, melynek témája 

a 2021-2027-es vállalkozásfejlesztési európai uniós források kijelölése és tervezett felhasználása volt. Az 

programsorozat elsődleges célja a hazai kkv-szektor képviselőivel történő személyes egyeztetés volt, ahol 

a szakpolitika első kézből ismerhette meg a vállalati igényeket. Az eseményen 30 fő vett részt. A 

konzultációt követően is továbbítottuk 2021-2027-es időszak kohéziós programjaihoz kapcsolódó 

vállalkozói javaslatokat. 
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Emellett részt vettünk az egészségügyi termékgyártók, valamint a védelmi ipari kapacitások Csongrád-

Csanád megyei felmérésében.  

Szakhatóságok 

Kamaránk 2020-ban is aktív együttműködésre törekedett a különböző hatósági szereplőkkel. Közös 

tájékoztatók szervezésével, információs anyagok közzétételével segítettük a vállalkozásokat a jogszabályi 

előírásoknak való megfelelésben. A NAV megyei szervezetével közös eseményeinken közel ezer fő vett 

részt, melynek általános formája az információcsere és az aktualitásokról való tájékozódás. Az egyéni 

vállalkozók tájékoztatásával összefüggésben kapcsolatban állunk a Kormányhivatal, és a NAV illetékes 

kollégáival. Ezen túl 3700-en megtekintették a rögzített előadásokat. 

 

NAV-val, Kormányhivatallal közös tevékenységek 

Tájékoztató a 2020-as adóváltozásokról (NAV) – 2020-ban 3 helyszínen,  

ingyenes rendezvény 
189 résztvevő 

Tájékoztató a 2019. és 2020. évi bevallásokkal kapcsolatos tudnivalókról 112 résztvevő 

Tájékoztató a számla adatszolgáltatás kibővítéséről és az új tb-törvényről 
271 résztvevő, több, mint 

2000 megtekintés 

Tájékoztató a 2021-es adóváltozásokról  

ingyenes, online rendezvény 

415 résztvevő, 

közel 1700 megtekintés 

 

3. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS ÉS ÜZLETFEJLESZTÉS 

3.1. Hagyományos vállalkozás- és üzletfejlesztés 

Külföldi piacra lépés, üzleti partnerközvetítés 

Kamaránk külgazdasági témájú rendezvényein 2020-ban több mint 700 vállalkozás képviselője vett részt. 

A legtöbb rendezvény Kamaránk és az Enterprise Europe Network szegedi irodájának együttműködésében 

került megszervezésre. 

Az Enterprise Europe Network több mint 600 vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezetet fog össze közel 

70 országban, feladata az uniós kereskedelmi politika közvetítése mellett a vállalkozások 

versenyképességének növelése, finanszírozási lehetőségeik bővítése. Magyarországon a hálózatot 

működtető konzorcium koordinátora a HEPA, tagjai kereskedelmi- és iparkamarák (Győr, Pécs, 

Székesfehérvár, Debrecen, Szeged), valamint a Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat konzorcium két 

megyei szervezete (Zalaegerszeg, Nyíregyháza). 

A Dél-alföldi Régióban 2020-ban 100 cég részesült személyre szóló tanácsadásban (nemzetköziesedés, 

iparjogvédelem, jogszabályi környezet vagy finanszírozás témakörben). Ezen szolgáltatások alapján 13 cég 

jelezte vissza, hogy segítségünkkel jelentős eredményeket könyvelt el vállalkozása. 23 nemzetközi üzleti 

találkozó megszervezésében működtünk közre, melyeken a résztvevő 52 cég, több mint 121 személyes 

tárgyalást folytatott. 21 helyi cég keresett nemzetközi partnereket profil segítségével az Enterprise Europe 

Network adatbázisában. Partnerkereső szolgáltatásainkat 110 cég vette igénybe és ezek eredményeként 

10 helyi vállalkozó kötött hosszú távú nemzetközi együttműködést. 

 

Üzleti ajánlatok közvetítése, eredmények 

Külföldi partnerkeresésekre magyar cégektől beérkezett érdeklődés 89 

Aktív partnerkereső profil 16 

Ezekre érkezett külföldi érdeklődés 86 

Sikeresen hasznosított tanácsadás 13 

Kapcsolatépítő szolgáltatások eredményeként létrejött együttműködési megállapodások 10 
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Határmenti projektek, kamarai együttműködések 

Az Interreg IPA-CBC Magyarország-Szerbia Program keretében 2018 júliusától indult a RILIAM – 

Mechatronikai és ipari automatizálási regionális innovációs laboratórium c. projektünk, melynek fő célja 

két laboratórium létrehozása volt, valamint a vállalkozások versenyképességének erősítése. Kamaránk a 

projekt keretén belül tíz vállalkozói workshopot és tréninget tartott, különböző, vállalkozások sikerességét 

elősegítő témában, mint például: HR és digitalizáció, hatékony vezetői és céges kommunikáció, üzleti 

stratégia tervezés. A mechatronikai és automatizálási területen aktív magyar és szerb vállalkozásokat egy 

adatbázis fogja össze, így könnyebbé válik a köztük levő kapcsolatteremtés, közös projektek, 

együttműködések kialakítása. A projektet sikeresen zártuk 2020 februárjában.  

Mind a projektben elért eredmények, mind pedig a partnerek közötti kiváló együttműködés arra 

ösztönözte a résztvevő szervezeteket, hogy a lezárt projekt eredményeire építve egy újabb pályázatot 

nyújtsunk be. A sikeres pályázat eredményeként az új projekt 2021. február 1-jén kezdődik és 18 hónapig 

tart, annak megvalósításában a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, a Szegedi Tudományegyetem, a Szabadkai 

Üzleti Inkubátor és kamaránk vesz részt. 

2020. novemberében indítottuk a BEE-Student - Vállalkozói Ökoszisztéma Kialakítása - Hallgatói 

Vállalkozások határok nélkül. A 18 hónapig tartó projekt az Interreg IPA-CBC Magyarország-Szerbia 

Program keretében valósul meg az Újvidéki Egyetem főpartnerségével. A projekt célja tréningekkel és 

mentorálással segíteni a hallgatók és fiatal élelmiszeripari szakemberek beépülését a vállalkozói 

ökoszisztémába, akik a megfelelő tudás birtokában képesek lesznek majd saját innovatív ötletük 

megvalósítására, illetve saját vállalkozás indítására is.  A projekt keretén belül számos tréning kerül 

megtartásra, melyek az élelmiszeriparra, az élelmiszeripari minőségirányítási rendszerekre, jogszabályi 

vonatkozásokra, címkézésre, EU-n belüli vállalkozásindításra és környezetvédelemre összpontosítanak. 

 

Egyéb nemzetközi projektek 

THE SOUND OF BUSINESS (Erasmus+): Kamaránk öt európai szervezettel partnerségben valósította meg a 

The Sound of Business projektet, melynek célja a vállalkozói készségek innovatív módon történő fejlesztése 

és a vállalkozói szellem népszerűsítése volt. A projekt keretén belül létrehozott online tanulási platform és 

oktató videó segítik a vállalkozói kompetenciák elsajátítását, a kompetenciák hivatalos akkreditálására is 

lehetőség nyílik, mely az Európai Képzési Keretrendszer szerint tanúsítja a megszerzett kompetenciákat. A 

projekt innovatív jellegét az adja, hogy a vállalkozói kompetenciák fejlesztését a zenei világ ikonjainak jó 

gyakorlatain keresztül mutatja be. A projekt 2018 októberében indult, és 3 hónapos hosszabbítással 2020 

decemberében zárult.  

FLOURISH (Erasmus+): Kamaránk partnerként vett részt a 2018 októberében indult FLOURISH projektben, 

melynek fő célja a szervezeti innovációs folyamatok elősegítése volt. A projekt keretén belül a KKV-k saját 

alkalmazotti körből képezhettek ki szervezetfejlesztési innovációs coachokat egy holisztikus innovációs 

módszer alapján, mely egyéni, csoportos és szervezeti szinteken valósult meg. A két éves futamidejű 

projekt egy hónappal került meghosszabbításra, így 2020 októberében zárult. A projekt termékei maga az 

innovációs coach képzés, a szabadon hozzáférhető oktatóanyagok és eszközök, melyeket a vállalkozások 

térítésmentesen tudnak használni és hasznosítani. A projektet 2019 decemberében Kiválósági Díjjal 

tüntették ki. 

upgrade2europe (Erasmus+): Kamaránk hat európai szervezettel közösen vesz részt ebben a 2020 

októberében indult projektben, amellyel az európai piacra jutáshoz szükséges szaktudás elsajátításában 

szeretnénk segíteni a kis- és középvállalkozásokat. A cél, hogy a projekt során elkészülő segédanyagok 

révén a célcsoport tagjai -  kkv-k, oktatási intézmények, kis-és közepes szervezetek – saját maguk 

dolgozhassák ki az európai piacra lépéshez szükséges stratégiájukat. A 2023-as májusi zárásra folyamat 

modell, tanterv, kézikönyv, videós oktatási és tanulási segédanyagok, egy digitális önértékelési eszköz, és 

egy e-mail-es tanfolyam segíti majd az érdeklődőket a folyamat megvalósításában, aminek köszönhetően 

https://csmkik.hu/oldalak/riliam
https://csmkik.hu/oldalak/riliam
https://csmkik.hu/oldalak/bee-student
https://csmkik.hu/oldalak/the-sound-of-business
https://csmkik.hu/oldalak/flourish
https://csmkik.hu/oldalak/upgrade2europe
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javul a cégek versenyképessége, új munkahelyek jöhetnek létre, és az európai gazdasági térség is 

erősödhet. 

REFRAME (Erasmus+): Kamaránk öt külföldi partnerrel működik együtt ebben a 2020 októberében indult 

projektben. A projekt célkitűzése egy olyan iránymutatás kifejlesztése, aminek segítségével a kis- és 

középvállalkozások megismerhetik a körkörös gazdaság folyamatát, majd a gyakorlatban is alkalmazhatják 

azt. Az elsődleges célcsoport az gyártó, építő- és kézművesipari kis- és középvállalkozásainak vezetői és 

alkalmazottai, szakképzési központok, oktatók, szaktanácsadók, de érdekes lehet a projekt az érintett kkv-

kal együttműködő partnereknek, egyetemi hallgatóknak és az önkormányzatoknak is. A 2022 őszéig tartó 

közös munka során egyebek mellett elkészül majd egy interaktív önértékelési eszköz a vállalkozások 

számára, egy tanfolyam a körkörös gazdaság folyamatainak megismeréséhez, egy keretrendszer a sikeres 

átállás biztosításához, és mindezek egy online platformon is elérhetővé válnak az érdeklődők számára. 

Rendezvények, klubok, tanácsadás 

Vállalkozásfejlesztési rendezvényeinken, képzéseinken 355 vállalkozás vett részt személyesen vagy online, 

emellett az online közzétett előadásaink nézettsége is jelentős, mintegy 1400 megtekintés. A 

jogszabályváltozásokról tájékoztató rendezvényeken túl tartott ingyenes képzéseket különböző projektek 

keretében valósítottuk meg.  

Rendezvények, képzések   

Rendezvény neve alkalom 
résztvevők 

száma 

megtekintések 

száma 

Tájékoztató az elektronikus számlázásról 1 91 1400 

Finanszírozási lehetőségek vállalkozásoknak 4 172  

Határon átnyúló vitarendezési lehetőségek az e-kereskedelem 

területén 

1 20  

Tájékoztató határátlépési tudnivalókról 1 45  

GINOP-3.2.1 projekt rendezvényei – Vállalkozz digitálisan! 1 27  

Összesen 8 355  

 

A 2020-as év jelentős részében a járványhelyzethez alkalmazkodva online tartottuk meg eseményeinket, 

olyan témákra fókuszálva, melyek segítenek a megváltozott feltételekhez való alkalmazkodásban.  

Az MKIK konzorciumvezetőként a kkv-k informatikai hátterének korszerűsítése érdekében országos 

projektet indított 2015 végén. 2 milliárd Ft európai uniós támogatás segítségével megvalósuló 

GINOP-3.2.1-15-2015-00001 számú – Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és 

kompetenciafejlesztő program kkv-knak – projekt fő célja a hazai KKV-k versenyképességének növelése. 

Az új IKT alkalmazások készségszintű és professzionális használatának ösztönzése, hasznosságuk és az 

általuk elérhető előnyök bemutatása, a korszerű megoldások iránti igény felkeltése, mind 

hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a programban résztvevő KKV-k versenytársaiknál hatékonyabban, 

eredményesebben működhessenek a hazai és külföldi piacokon. 

A megyében egy IKT tanácsadó segíti a vállalkozásokat. 2020-ban 1 szegedi offline és 1 online eseményen 

vehettek részt a digitalizáció iránt érdeklődők, melyeken elsősorban az elektronikus számlázásról és a NAV 

felé történő számlaadat szolgáltatáshoz kapcsolódó szakmai előadások hangzottak el. A program 

2021. december 31-én zárul. 

2020-ban folytatódott az Országos Vállalkozói Mentorprogram (GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001), 

melynek célja a kkv-k versenyképességének, hatékonyságának növelését szolgáló közvetett támogató 

eszközök, mint például személyes mentorálás, szakmai mentorálás, pénzügyi és vállalkozói 

szemléletformálás országos bevezetése. A Széchenyi 2020 program keretében 3,3 milliárd Ft európai uniós 

támogatás segítségével megvalósuló projektet az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Innovációs és 

Technológiai Minisztériummal, illetve a SEED Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal konzorciumi 

https://csmkik.hu/oldalak/reframe
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együttműködésben valósítja meg. A program keretein belül elérhetővé válik megyei szinten 

12-12 külpiacra törekvő, illetve beszállítóvá válni kívánó kis- és középvállalkozás számára egy tapasztalt 

vállalkozókból (mentorokból) és külsős szakemberekből álló mentorálási program, amelynek célja, hogy 

közvetett eszközökkel támogassa az exportálás iránt érdeklődő kkv-k tudatos külpiacra lépését, továbbá a 

nagyobb cégek beszállítójává váló és arra esélyes kkv-k tudatos beszállítói felkészítését, az ehhez szükséges 

gyakorlati tudásuk megszerzését, illetve annak elmélyítését. 

A megyei mentor szerepet vállaló cégek: 

1. külpiaci mentorálás terén: Naturtex Kft., Solvelectric Kft., PMT Szerszámgép Kft. 

2. beszállítói mentorálás terén: Legrand Zrt., Taugép Kft., Váll-Ker Kft. 

Mind a mentorok, mind a mentoráltak elkötelezettségét jól mutatja, hogy a 2020 tavaszán kezdődő 

koronavírus-járvány okozta nehézségek ellenére sem kényszerült leállásra a projekt: a szolgáltatások az 

online térbe kerültek át. A mentorált vállalkozások kiscsoportos válságkezelési webináriumokon vehettek 

részt, ahol az aktuális krízishelyzetre vonatkozóan kaptak gyakorlati tanácsokat mentoraiktól. 

A beszállítói alprogram képzési tematikáját 2020-ban a termelésirányítás, logisztika, és minőségbiztosítás 

dominálta; a külpiaci mentoráltak pedig a piackutatás, cégelemzés, marketingstratégia és értékesítés 

területén szerezhettek mélyebb ismereteket a mentorok és a külső szakértők segítségével.  

Egyéni vállalkozások tájékoztatása 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény tervezett módosítása szerint: 

„A gazdasági kamarák tájékoztatást nyújtanak az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges 

információkról, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról, a képesítéshez, valamint a hatósági 

engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről.” 

A törvény módosításnak megfelelően 2020. július 1-től a kamarák feladata, hogy az egyéni vállalkozói 

tevékenységet indítani vagy bővíteni szándékozókat tájékoztassák az általuk végezni kívánt tevékenységek 

képesítési követelményeiről, engedélyezési, bejelentési kötelezettségekről. Fél év alatt 280 megkeresését 

válaszoltunk meg. 

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. A 21 fős kamarai tanácsadói hálózathoz 

12 ügyfelet irányítottunk, melyek mindegyike sikeresen zárult. Főbb kérdéskörök 2020-ban: jogi kérdések, 

adózás, forrásszerzés, adatkezelés, vállalkozás menedzsmenthez kapcsolódó kérdések. 

Kamarai Klubok 

A Kamarai klubok célja közösségépítés, az üzletfejlesztés és az információszolgáltatás. 

Olyan, vállalkozói közösségformáló csoportok, amelyek egy-egy témakör vagy vállalkozói/vállalkozási 

jellemző alapján gyűjti egybe az érintetteket, és kötetlenebb, klub jellegű programok keretében segít a 

megyei vállalkozásoknak megoldásokat és kapcsolatokat találni vállalkozásuk fejlesztéséhez. Céljuk nem a 

nagy létszámú szakmai rendezvények szervezése, hanem az aktív, a tématerület iránt valóban érdeklődő, 

elsősorban önkéntes tag vállalkozások bevonzása, kapcsolatépítésének segítése, szemléletformálás. 

A Női Vezetői Klub a 2020-as évben összesen 13 rendezvényt szervezett, a járványügyi intézkedések 

betartásával, a Kamarai Székházban, és az online térben egyaránt. A programokhoz 2020-ban 211-en 

csatlakoztak. Kiemelt rendezvényünk volt a márciusi nőnaphoz kapcsolódó találkozó, ahol a Központi 

Statisztikai Hivatal szakembere tartott előadást, illetve a női autonómia kérdéskörével foglalkoztunk; 

májusban Görög Ibolya, protokoll szakértő volt a vendégünk; míg decemberben csatlakozott hozzánk egy 

beszélgetés erejéig Endrei Judit, egykori bemondó, akinek nevéhez mára számos könyv köthető. Ebben az 

évben sem maradt ki a jótékonyság a klub életéből: egy-egy rendezvényünkkel támogattuk a szegedi 



13 

 

Vedres Utcai Óvodát, illetve a Gyógyító Angyal Alapítvány mobil fogászati eszközért indított 

kezdeményezését. 

2020-ban a korábbi években jellemző négy klubesemény helyett csak három alkalommal sikerült 

megszervezni az i3 Klub rendezvényét.  Első alkalommal még januárban valós térben a kamarai székházban 

tudtak összeülni az érdeklődők. KKV-val a startup ökoszisztéma útvesztőjében címmel, a cégen belüli 

innovációval, a startup jellemzők bemutatásával, a bennük rejlő lehetőségekkel ismerkedhettek meg a 

résztvevő vállalkozások, az országos Input Program segítségével.  Ezt követően júniusban online formában 

próbálta segíteni a klub, a bajba került cégeket Kamarai piactér - vírus helyzet után címmel. A pandémia 

új helyzetet teremtett a vállalkozások életében. Amíg év elején a munkaerőhiány jelentett megoldandó 

feladatot, úgy később sok cég piacot vesztett, illetve szükséges volt átértékelnie korábbi tevékenységét. 

Saját tapasztalatok megosztásával, potenciális üzleti partnerek megtalálásával igyekezett a klub 

támogatást nyújtani ebben a nagy változást hozó időszakban a cégeknek. Harmadik alkalommal 

Cégmarketing az online térben címmel szervezett klub eseményhez tudtak csatlakozni az érdeklődők. A 

három rendezvényen 29 fő vett részt, mely jelentősen elmaradt az előző évi 90-es résztvevői számtól.  A 

klubvezetés továbbra is kiemelt feladatnak tekinti az aktualitások közösen történő megvitatását, 

lehetőséget nyújtva egymás tapasztalatainak átvételére Továbbá célja a fiatalok bevonása és a helyi 

vállalkozások szorosabb együttműködése, egymás segítése. 

A Számviteli Klub a 2020-ban 4 eseményt szervezett 111 résztvevővel,  Digitális Könyvelői Valóság(show) 

című roadshowjának keretében. 3 helyszínen: Hódmezővásárhelyen, Szegeden, majd Szentesen került sor 

1-1 workshopra, amit egy egész napos szakmai fórum követett. Az eseményeken a számviteli szakemberek 

megismerkedhettek a munkájukat megkönnyítő digitális megoldásokkal. A bemutatkozó előadások 

mellett lehetőség nyílt a programok gyakorlati megismerésére is a konzultáció során. A klubvezető, Ficsor 

Mónika 2021-ben is folytatni kívánja a digitális megoldások népszerűsítését, és a könyvelők szakmai 

közösségének felkészítését a XXI. század kihívásaira. 

A Humán Klub számos rendezvényén foglalkozott a pandémiás helyzet okozta HR kihívásokkal, az otthoni 

munkavégzés jogi szabályozásának kérdéseivel, segítséget nyújtva ezzel klubtagjainak. A találkozók online 

térbe kerülése új perspektívákat nyithatnak meg a klubéletben. 

A Kommunikációs és Reklám Klub két eseményt szervezett 2020-ban, a járványhelyzet kialakulása előtt. 

Az egyik eseményen a podcastok világába, az online beszélgetős tartalmakban rejlő brand-építési 

lehetőségekbe nyerhettek bepillantást a résztvevők. A másik programon a digitális könyvek, a tudás 

megörökítésének és átörökítésének 21. századi metódusai jelenítődtek meg. 

Az év elején új közösséggel gazdagodott kamaránk klub élete, megalakult a HR Vezetői Klub, Bessenyei 

Zsolt a Pick Szeged Zrt HR-vezetőjének irányításával. A klub tagjai a megyében működő nagy és 

középvállalatok HR vezetői. A klub célja, hogy a HR szakmát segítse és támogassa a szakmai összejövetelek 

alkalmával. A klub 2020-ban 4 alkalommal tartott összejövetelt. 

 

Kamarai Klubok Események száma Résztvevők száma 

Női Vezetői Klub  13 211 

Humán Klub  6 52 

Kommunikációs és Reklámklub  2 16 

i3 Klub  3 29 

HR Vezetői Klub 4 38 

Számviteli Klub 4 111 

Összesen  32 457 
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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, amely fontos eszköze 

volt a vállalkozások segítésének a pandémiás helyzetben támogatott hiteleivel. 2020-ban a beadott 

hiteligénylések száma megduplázódott, a pozitívan elbírált igénylések száma több mint 70%-kal nőtt.  A 

rendelkezésre bocsátott hitel összege megháromszorozódott. Ez igaz nagy leterheltséget jelentett a 

kollegáknak megyeszerte, de nagyban hozzájárult a kamarai szolgáltatási bevételek növekedéséhez. 

 

Széchenyi Kártya 2020-ban 

Összes beadott igénylés 1158 

Pozitívan elbírált igénylések 726 

Összes igényelt hitel 28,1 milliárd Ft 

Rendelkezésre bocsátott hitel összege 15,5 milliárd Ft 

 

 
 

 

Kamarai Alapok 

Kamaránk az országban egyedülálló módon, több mint 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 

● készleteik finanszírozásához. 

Gazdaságfejlesztési pályázatunk által 10 millió Ft visszatérítendő kamatmentes támogatáshoz jutathatnak 

az igénylő vállalkozások, mely 5 éves futamidővel áll rendelkezésükre. Ez a lehetőség a kamarába újonnan 

belépő vállalkozások számára is nyitott. 

2020. őszén kidolgozásra került egy új pályázati rendszer a Covid járvány negatív gazdasági hatásainak 

enyhítésére. Az új támogatási rendszer által szabad felhasználású, visszatérítendő kamatmentes 

támogatáshoz juthatnak kamaránk nehéz helyzetbe került tagvállalkozásai. 
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Kamarai Alapok adatai 2020-ban 

Összes beadott pályázat száma 15 

Pozitívan elbírált pályázatok száma 15 

Összes elnyert támogatás 79 millió Ft 

Támogatással megvalósult összes fejlesztés értéke 113,7 millió Ft 

3.3. Az innováció támogatása 

Innovációs felmérés 

2019. január 1-jével  az Enterprise Europe Network keretében új szolgáltatások váltak elérhetővé a 

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál. Kollégáink nemzetközileg elismert módszertanok 

(IMP3rove, Innovation Health Check) révén a cégek innovációhoz való viszonyát, belső struktúráját és 

folyamatait segítik átvilágítani a versenyképesebb, rugalmasabb, innovációt támogató szervezeti felépítés 

érdekében. 2020 során az IMP3rove eszköz használatával 7 Csongrád megyei cégnél készült felmérés, 

megmutatva a vállalkozások erősségeit és gyengeségeit az innováció menedzsmenttel összefüggő 

területeken. Így fény derül arra, hogy a cég innovációs stratégiája, szervezeti felépítése és belső kultúrája 

és egyéb anyagi feltételek hogyan segítik, vagy éppen hátráltatják az ötletek megvalósulását. A részt vevő 

vállalkozás egyúttal egy nemzetközi benchmarking riportot is kézhez kap, mely megmutatja azt is, hogy hol 

áll a versenytársakhoz képest, globális viszonylatban.  

Szellemi tulajdonvédelem 

Kamaránk 2009 óta vesz részt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) VIVACE programjában, mely 

a kkv-k tudatosság növelését támogató projekt.   

A Hivatallal kötött megállapodás alapján Regionális Szellemitulajdon-védelmi Információs Pontot 

működtetünk, alap információkkal látjuk el a hozzánk forduló érdeklődőket. Az év során vállalkozások, 

magánemberek, feltalálók keresik kollégáinkat iparjogvédelmi kérdéseikkel. A Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatalával minden évben közösen meghirdetésre kerülő ismeretterjesztő rendezvényére 2020 során a 

vírushelyzet miatt sajnos nem került sor. 

Dél-alföldi Innovációs Díj  

A Dél-alföldi Innovációs Díj 2020-ban is kiírásra került, amiben együttműködő partnerek vagyunk. Ebben 

az évben 7 vállalkozás részéről, két magánszemélytől illetve egy egyéb kategóriás pályázat érkezett be. 

Csongrád megyét két vállalkozás képviselete ebben az évben, melyből az egyik, az NKM Áramhálózati Kft. 

“Ahol csak a madár jár - összehangolt védelem és madárvédelmi technológia” pályaműve III. díj 

elismerésben részesült. 

3.4. Szakképzés és humán erőforrás fejlesztése 

2020-ban a kamarai szakképzési feladatok ellátására közel 120 millió Ft került lehívásra, az NSZFH-val 

megkötött támogatási megállapodás alapján megyénkben.  

Ez az évet konkrét terveink ellenére is leginkább az alkalmazkodás, és az újratervezés évének tekinthetjük. 

A Covid-19 lényegében felülírta az általános- és a szakképző iskolákkal és a gazdálkodó szervezetekkel 

egyeztetett programjainkat. A tavaszi időszakban a veszélyhelyzet kihirdetésével komoly szervezést 

igényelt a cégeknél a duális gyakorlat folytatása. Telefonos lekérdezéssel felmértük a tanulószerződéssel 

rendelkező cégek helyzetét. Lényegében kettős cél érdekében történt a gazdálkodók megkeresése. 

Egyrészt arra kívántunk választ kapni, hogy hogyan érintette a különböző ágazatokban működő 

vállalkozásokat a vírushelyzet. Másrészt a céghelyzet által meghatározott gyakorlatszervezési nehézségek 

további feladatot generáltak: ha személyes jelenléttel nem vállalták a felek (cég/tanuló/szülő) a 

gyakorlatot, segíteni kellett (módszertan, tartalom) az online oktatás megszervezéséhez. 

A szakképzés intézményrendszerének átalakítása, a 2020/2021. tanév ágazati beiskolázása, az ezzel 

párhuzamosan folyó, de kifutó rendszerű képzések, a szakképzés finanszírozásának átalakítása az 
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információk érkezésének üteme szerint folyamatos egyeztetést, koordinációt igényelt. A 

kapcsolattartásban új módszereket kellett kialakítani, ez jellemezte az MKIK-val és a megyei szakképzési 

szereplőkkel fenntartott kapcsolatokat.  

Általános érdeklődés övezte a szakirányú oktatás, a duális gyakorlati képzés új jogszabályok szerinti 

szervezésének kérdéseit. A szakképzés finanszírozásának, a gazdálkodókra háruló kötelezettségeknek, a 

szakképzési munkaszerződés kötésének megértése/megértetése érdekében sok tájékoztatás, egyeztetés 

zajlott. A szakképzési centrumoknál gyakorlatilag ágazatonként, intézményenként kellett kibontani a duális 

gyakorlatszervezés, a tanulószerződés kötés lehetőségeit. Bár a szakképzés stratégiaváltásának fő 

motívuma a munkaerőpiaci igények szerinti szakmai oktatás, még mindig az iskolában, tantermi 

körülmények között szeretné tartani a tanulót (minimális külső gyakorlat mellett) az iskola. Dolgozunk az 

ő koncepcióváltásuk érdekében is.  

GINOP 6.1.7. „Munkahelyi képzések támogatása” projekt keretében Kamaránkban 1 fő tanácsadó és 1 fő 

MKIK-s ügyfélszolgálati munkatársak segítették a pályázatban részt vevő gazdálkodó szervezeteket. A 

munkatársak határozott idejű jogviszonya 2020. december 31-én lejárt, a továbbiakban projekt zárása, 

nyomonkövetése az MKIK hatáskörében zajlik, területi szintű humánkapacitás igénybevétele nélkül. 

 

Rendezvény neve alkalom résztvevők száma 

Megyei Munkaerőpiaci Kerekasztal 1 24 

Ágazati munkacsoportok alakuló ülése 1 28 

Informatika ágazati fórum 1 31 

Könyvelőkkel a duális a képzésért 1 30 

Gyakorlati oktatói képzés és vizsga  2 48 

Vállalkozói fórumsorozat a CSMKIK és a Szegedi Szakképzési 

Centrum együttműködésével  
3 

18 vállalkozás 

138 tanuló 

A szakképzési hozzájárulás elszámolásának lehetőségei (online és 

konzultáció) 
1 

236 

Tájékoztató előadássorozat a duális képzési rendszer változásairól 3 511 

Összesen 13 1046 

 

A tavaszi időszakban hagyományosan megszervezett cégek és tanulók kapcsolatteremtését segítő 
vállalkozói fórumsorozatunk hasznossága többszörösen visszaigazolódott, azonban sajnos idén csak a 
Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakgimnáziumában sikerült megszervezni a vállalkozói 
fórumokat (három alkalom), a további események sajnos a járványügyi helyzet miatt törölve lettek. 
 

Tanulószerződéses rendszer működtetése 

Tanulószerződéssel gyakorlati képzésben résztvevők száma (2020.12.31.) 2.089 

Együttműködési megállapodással gyakorlati képzésben résztvevők száma  1.564 

Együttműködési megállapodással gyakorlati képzést folytató gazdálkodók és egyéb 

szervezetek száma  

441 

Hatályos tanulószerződéssel tanulót foglalkoztató gazdálkodó szervezetek száma 

(2020.12.31.) 

363 

Képzőhelyek száma, ahol hatályos tanulószerződéssel tanulófoglalkoztatás történik 

(2020.12.31.) 

431 

Képzőhely látogatások száma 79 

Potenciális képzőhely látogatások száma 73 

Tanácsadás személyesen 231 

Iskolalátogatás 62 

Tájékoztató anyagok összeállítása 2 
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Képzőhely ellenőrzés összesen 400 

ebből bevezető ellenőrzés 155 

ebből évközi ellenőrzés 200 

megújító köztes ellenőrzés 45 

 

A 2020-as év nyári időszakában kötöttek a gyakorlati képzők utoljára tömegesen tanulószerződéseket. Az 
elmúlt években a hatályos tanulószerződések közel 50%-át – kb. ezer tanulószerződést - szeptembert 
követően kötötték meg a gyakorlati képzőhelyek, melynek oka, hogy nagyszámú az érettségi után szakmát 
tanulók aránya a megyében. Ez a folyamat az idei évben a szakképzés átalakulása, és a szakképzési 
munkaszerződés bevezetése miatt megszakadt. A tanulószerződések számának folyamatos csökkenése 
következik be, a szerződések maradék része 2022. júniusáig ki fog futni a rendszerből. 
A projektidőszak végéhez közeledve újabb tájékoztatókat, három részes online előadássorozatot 
szerveztünk, melyen a duális képzés új rendszeréhez kapcsolódó fontosabb területeket mutattuk be. A 
tematikus előadások során, a szakképzés finanszírozását, a képzők fizetési kötelezettségeinek és jogszabály 
szerint a szakképzési hozzájárulás terhére lehívható állami támogatás mértékét és módját, valamint a 
projektszemléletű oktatás kihívásait érintettük. 
A szakképző intézményekkel közösen ágazatonként online fórumokat szervezünk 2020. december és 
2021. január hónapban. Ezeken az alkalmakon, az iskolák képzési programjait, a nyilvántartásba vételi 
folyamatot, a szakképzési munkaszerződést, illetve a szakmai képzéshez kapcsolódó finanszírozás kerül 
ismertetésre, mely egy interaktív fórummal zárul. 
 

Szintvizsgák 

Csongrád megyében, 6 városban 11 állami szakképző iskolában összesen 23 szakképesítésben 

19 vizsgahelyszínen zajlottak a szintvizsgák, idén utoljára. A sikeres vizsgázók aránya közel (99%), ami jól 

tükrözi, hogy az a tanuló, aki megjelenik szintvizsgán, jól felkészült és alkalmas az irányítás melletti 

munkavégzésre külső gyakorlati képzőhelyen.  

 

Szintvizsgák szervezése 

Vizsgák száma 71 

Összes szintvizsgát tett tanuló  483 

ebből sikeres vizsgát tett 481 

Szakmák száma 23 

Vizsgahelyszínek száma 17 

 

SZKTV/OSZTV 

A 2019/2020. tanévben az SZKTV és az OSZTV elődöntőin 15 iskolából 41 szakmában 382 tanuló vett részt. 

Az elődöntők (írásbeli) 2020. január 6. - 2020.január 22. között zajlottak. 

Összesen 30 Csongrád megyei tanuló jutott tovább a Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) és az 

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) megyei elődöntőiből. Ők 20 szakmában versenyezhettek 

(volna) tovább a válogatókon, ugyanis a tavaszi első hullám miatt a válogatók 2020. március 12-ig bezárólag 

kerültek megtartásra, a többi esemény elmaradt. 

 

SZKTV szervezése tanulóknak 

Elődöntőben részt vett tanulók 382 

Elődöntős szakmák száma 41 

Országos válogatóba továbbjutott diákok száma 30 

 

Kamaránk 85 fő érvényes jogosultsággal rendelkező, aktív státuszú vizsgabizottsági elnökkel és 385 fő 

vizsgabizottsági taggal rendelkezik.  
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A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 91. § (1)-(3) bekezdése alapján, az MKIK Országos 
Vizsgafelügyelői Névjegyzékbe pályázatot hirdetett. A pályázatok beadási határideje 2020. november 20. 
volt.  Kamaránkhoz 124 pályázat érkezett. Kiértékelésük után december 7-i határidővel megküldtük az 
MKIK részére. 

Csongrád megyében 2020-ban összesen 674 záróvizsga került megszervezésre, 5697 fő vizsgázó 

részvételével.  Komplex rendszerű vizsgáknál, iskolai rendszerben 80, iskolarendszeren kívül 53 

szakképesítésben végeztünk vizsgadelegálást. 

 

Vizsgadelegálás, szakmai záróvizsgák szervezése 

Vizsgák száma összesen 674 

ebből iskolarendszerű / komplex 286 

iskolarendszeren kívüli / komplex 388 

Vizsgázó tanulók száma 5697 

ebből iskolarendszerű 2591 

iskolarendszeren kívüli 3106 

Vizsgáztatott szakmák száma iskolai rendszerű/ komplex 80 

Vizsgáztatott szakmák száma iskolarendszeren kívül/komplex  53 

 

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

és iskolarendszeren kívül: 

 

Szakma megnevezése vizsgázó (fő) 

építő- és anyagmozgató gép kezelője (szakmairány megjelölésével) 2232 

kézápoló és műkörömépítő 378 

élelmiszer-, vegyi áru eladó 289 

szakács 200 

eladó 192 

pincér 156 

 

Ágazati alapvizsga 

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 272. § (1) és (3) 
bekezdése értelmében az MKIK Országos Ágazati Alapvizsga Elnöki Névjegyzékbe 2020. november 30-i 
beadási határidővel pályázatot hirdetett. Jelenleg 172 pályázat érkezett, feldolgozásuk, kiértékelésük után 
december 10-i határidővel megküldtük az MKIK részére. 
December hónapban megkezdődtek az Ágazati Alapvizsgák. a két Szakképzési Centrum, valamint az 
Egyházi fenntartású Intézmények részéről folyamatos a vizsgák lejelentése.  
 

Megyei Munkaerőpiaci Kerekasztal 

Kamaránk új kamarai/szakképzési feladatként 2020-ban 20 szakértő részvételével alapította meg a Megyei 

Munkaerőpiaci Egyeztető Kerekasztalt (MMK).  

Célja, hogy a munkaerőpiac igényeire épülő szakképzés területén olyan felsőoktatási-, szak- és 

felnőttképzési szakmai párbeszéd alakuljon ki, amely a megye gazdaságfejlesztésének irányaival is 

összhangban van.  

Az MMK tagjainál a képviselt szervezetek széles reprezentációjára törekedtünk. Azokat kértük 

együttműködésre, akik ismerik és képviselik a megye gazdaságát, de az azt kiszolgáló képzésre/oktatásra 

is rálátnak. A szervezet munkájában kamarai felkérésre a Szegedi Tudományegyetem, a megyei és megyei 

jogú városok önkormányzatainak képviselői, a megyei foglalkoztatási főosztály felelős vezetője, az 
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agrárkamara megyei igazgatóságának képviselője, az intézményfenntartók képviseletében a szakképzési 

centrumok vezetői és a gazdálkodó szervezetek képviselői vett részt.  

A szakképzésnek akkor tekinthető hatékonynak, ha a munkaerőpiac igényei szerinti kibocsátást nyújtja. 

Ezért a megye középtávú képzési szerkezetére vonatkozó kamarai javaslat megfogalmazásakor szakmai és 

gazdasági szempont volt, hogy a középfokú szakképző intézmények fenntartói a valós gazdasági igények 

alapján szervezett oktatással, képzéssel jussanak állami finanszírozáshoz. 

A kamara számára kiemelten fontos egy-egy gazdasági húzóágazat helyzetének ismerete, következtetések, 

vélemények, javaslatok megfogalmazása, amelyek üzenet értékűek lehetnek a felsőoktatás, a szakképzés 

és a felnőttképzés számára. A gazdaság szereplőinek bevonását munkacsoportokba (ÁMCS) a szakképzést 

érintő stratégiai változások indokolták. Kamarai koordinációval kialakítottunk 5 munkacsoportot 

(gépészet, élelmiszeripar, elektronika, informatika és turizmus-vendéglátás ágazatokban) ezek a 

pandémiás helyzet miatt különböző intenzitással dolgoztak.   

Elkészült Csongrád megye képzési helyzetképe, amely az iskolák (általános iskolák, szakképző intézmények, 

gimnáziumok) megyei helyzetének, beiskolázási/képzési szerkezetének bemutatása mellett elemzi a 

munkaerő-piac szempontjából meghatározó iskolaválasztás jellemzőit is. A tanulmány összekapcsolta a 

képzést a gazdasággal, rögzítette az ügyvezetés/elnökség által elfogadott, preferált gazdasági 

ágak/szakképzési ágazatok körét.  

Készült további két ágazati tanulmány, az egyik: A munkaerőpiac, a szakképzés és a felnőttképzés 

összefüggései az informatika ágazatban Csongrád-Csanád megyében címmel, sok értékes megállapítással, 

tapasztalattal, javaslattal. Bemutatására 2020. november 26-án az informatikai cégek online fórumán 

került sor.  

A másik ágazati tanulmány a Gépészet ÁMCS-ben készült. A Güttler Kft. munkatársai szakmai anyagot 

készítettek Hódmezővásárhely gépészet ágazatban működő cégeinek munkaerőpiaci lehetőségeiről, a 

hiányhelyzet megszüntetésére irányuló javaslatokat fogalmaztak meg. Ennek ágazati fórumon történő 

bemutatása a megyei munkaerőpiaci kerekasztal tagjainak bevonásával 2021 februárjában történt. 

Alkotó közreműködés alakult ki a Szegedi Tudományegyetem, a középfokú szakképző intézmények és a 

kamara között az ifjúsági életpálya modell építésének kérdéseiben. 

Pályaorientáció 

A kamarai pályaorientációs hálózatban 2020-ban megyei szinten 354 eseményt szerveztünk 

1939 résztvevővel.  

Pályaorientációt segítő tevékenységünk az alábbi programelemekből áll, több esetben online formában: 

● Csoportos pályaválasztási tanácsadás (3 alkalom/osztály) 

● Osztályfőnöki órák keretében pályaválasztási tájékoztatás, tanácsadás 

● Üzemlátogatások gazdálkodó szervezeteknél 

● Tanműhely látogatások szakképző iskolákban 

● Szülői értekezleteken tájékoztató előadások – ebben az évben különös hangsúlyt kaptak a 

jogszabályi változások miatt a pályaválasztás támogatására 

● Szakmabemutatók a pályaorientációs rendezvényeken (az interaktív szakmabemutatók új 

elemként VR eszközök népszerűsítése) 

● Pályaorientációs nyári tábor cégek, szakmák, iskolák bevonásával 

● Pályaorientációs kiadvány, a pályaválasztási döntésben érintettek számára 

 

 

Pályaorientáció 

Rendezvények száma 13 

Cég-, üzem- és tanműhely látogatás 48 

Események összesen  354 

Bevont személyek (fő) 1939 
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Felnőttképzés 

A 2020. szeptember 1-jétől életbe lépő felnőttképzési törvény változásai jelentősen érintik a Kereskedelmi 

és Iparkamara által szervezett képzéseket is. Ettől az időponttól felnőttképzési tevékenység kizárólag 

bejelentés, vagy engedély alapján végezhető. A támogatott forrásból megvalósuló képzések esetében 

engedély szükséges, ide tartozik a kamara által szervezett mesterképzés és a kamarai gyakorlati oktatói 

képzés is. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a felnőttképzési engedély iránti kérelemét 

2020. december közepén indította el és az engedélyt 2020. december 31-én meg is kapta Kamaránk. 

Mesterképzés 

Támogatási szerződés keretében 40 fő támogatott létszámot biztosított számunkra az MKIK. Az idei év 

több szempontból is rendhagyó volt, mely a képzés szervezését nagyban érintette. Egyrészt a Magyar 

Közlönyben megjelent Kormányrendelet szerint hatályát vesztette a mesterképzés és vizsgáztatásról szóló 

NGM, BM, NFM és EMMI rendelet 2020. február 15-ei dátummal, illetve a kialakult járványügyi helyzet is 

nehezítette a képzések szervezésének megtervezését. A módosítások miatt a mesterképzésre való 

jelentkezés határidejét is meghosszabbítottuk június végéig.  

Végül augusztus végén indítottuk el képzéseinket összesen 31 fő részvételével a következő szakmákban: 

autószerelő (12 fő), autóelektronikai műszerész (6 fő), gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat szerelő 

(8 fő), illetve kőműves (5 fő). Mindenki támogatott formában tudott bekapcsolódni a képzésekbe. A 

mestervizsga magas követelményszintet támasztott a vizsgázókkal szemben, amelyen 30-an feleltek meg. 

Annak érdekében, hogy a vizsgák objektív megítélést kapjanak, már az idei évben 3 szakma esetében 

független vizsgabizottságot állítottunk fel, más megyei elnökkel és taggal is dolgoztunk együtt. A frissen 

végzett mesterek még decemberben átvehették mesterleveleiket, a pandémia miatt viszont kivételesen 

nem ünnepélyes keretek között. 

Tavasszal fogtechnikus és kozmetikus szakmákban szerveztünk volna javítóvizsgát, viszont a kialakult 

rendkívüli helyzet miatt ezek a vizsgák halasztásra kerültek. Végül június, július hónapban valósultak meg. 

A 11 vizsgázóból 10 fő - 7 fogtechnikus és 3 kozmetikus mesterjelölt - sikeresen vette az akadályokat. 

Mesterleveleiket a július 31-én megrendezett Küldöttgyűlés keretein belül vehették át. 

Kamarai gyakorlati oktatói képzés 

2019. szeptember 1-jétől csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek 

foglalkozhatnak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben, kivéve, ha a szakképzési törvény 31. § (3) 

bekezdésében leírt mentességében részesül. 

A 2020-as projektidőszakban 100 fő támogatott keret állt kamaránk rendelkezésére. Sajnos a tavasszal 

kialakult járványügyi helyzet, valamint a felnőttképzési törvény változásai miatt a tervezett 4 csoport 

helyett csak 2 csoportot tudtunk elindítani. Így összesen 48 fő gyakorlati oktatót vontuk be a képzésbe, 

akik mind sikeres vizsgát tettek. 

A PILOT időszakot is figyelembe véve eddig összesen 340-an szereztek végzettséget kamaránknál. 
 

4. KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS 

4.1. Kamarai tagok közötti kapcsolatok fejlesztése 

Közösségi rendezvényeink segítik tagjaink egymás közötti kommunikációjának és üzleti kapcsolatainak 

kialakulását. 

A digitalizáció, és annak vállalkozásokat érintő kihívásai álltak a kamara januári Gazdasági Évnyitójának 

középpontjában. Az eseményen tartott előadásában mind Beck György, a Vodafone Magyarország tavaly 
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visszavonult vezérigazgatója, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság elnöke, mind pedig 

Prónay Szabolcs, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar egyetemi docense azt igyekezett 

szemléltetni, hogy a digitális világhoz való alkalmazkodás a nehézségek mellett rengeteg lehetőséget is 

tartogat magában. A rendezvény iránt idén is nagy volt az érdeklődés, a versenyszféra szereplői mellett az 

egyetem, az államigazgatás, az önkormányzatok, valamint szakmai és civil szervezetek képviselői foglaltak 

helyet a széksorokban. 

Ebben az évben Kamaránk 130. évfordulója kapcsán, megalakulásának idejére, a boldog békeidőkbe, az 

1890-es évek Monarchiájába kalauzoltuk vendégeinket az iparosok, kereskedők, szolgáltatók és 

kézművesek hagyományos nemzetközi üzleti estjén. A korábbi évek hagyományát őrizve, most is ezen a 

kiváló társasági eseményen adták át a Kamara által alapított Csongrád Megye Gazdaságáért Díjat, amit 

2020-ban, Karkas Mihály, a makói Givaudan Hungary Kft. gyárigazgatója és ügyvezetője vehetett át. 

Sajnos a járványhelyzet miatt szakmai konferenciáinkat nem tarthattuk meg (Nemzetközi Építésügyi 

Konferencia, Nemzetközi Közlekedési Konferencia). 

 

Közösségi rendezvények résztvevőinek száma  

Gazdasági Évnyitó 75 

Üzleti Est 147 

IV. Vállalkozói Nap 76 

Küldöttgyűlés 81 

Tisztújító küldöttgyűlés 57 

 

Tagozati kezdeményezések 

A Kereskedelmi és Szolgáltató Tagozatunk támogatásával valósult meg március tájékoztatónk az 

elektronikus számlázásról. A 2020-as év első online is közvetített eseményét a Modern Vállalkozások 

Programja szervezte, és Czöndör Szabolcs, a NAV Ellenőrzést Támogató Főosztályának vezetője tartott 

előadást. 

A két tagozat idén is részt vett a belvárosok fellendítését megcélzó országos együttműködésben.  

Házigazdaként online kerekasztal beszélgetést folytattunk a belvárosok turizmusa és a pandémia 

kapcsolatáról a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának közreműködésével és a 4 égtáj 

nagy városainak (Budapest, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged) képviselői részvételével. A júliusi rendezvény célja 

az volt, hogy megismerjük milyen hatással volt a pandémiás helyzet az egyes városok turizmusára, az 

emberek utazási szokásaira, valamint milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a belvárosi élet, a turizmus 

újraindítására. 

Az online térbe költözve, de változatlan céllal rendeztük meg 2020. november 17-én, az immár 

IV. Vállalkozói Napot. A program, amely idén A vállalkozás művészete címet kapta, a Kamara 

Kereskedelmi és Szolgáltató Tagozatának közös rendezvénye, amit 2020-ban a The Sound of Business 

projekt keretében tartottunk. Az esemény főelőadója Dr. Rab Árpád jövőkutató, a Budapesti Corvinus 

Egyetem docense volt, aki A digitális kultúra hatásai – ember és hatékonyság dinamikája címmel tartott 

előadást. Ezután Dr. Prónay Szabolcs, az SZTE egyetemi docensének vezetésével kerekasztal beszélgetést 

hallhattak az érdeklődők, Gyimesi László, a Mystic Nails Hungary Kft. ügyvezetője, Hegedűs Anita, a Móra 

Ferenc Múzeum PR referense és Pataki Gergely – a Csillag Autósiskola kommunikációs vezetőjének 

részvételével. A programot a Jam Session zárta; Palotás Sándor kereskedelmi alelnök kérdéseire Hajós 

András zenész, műsorvezető, a Dalfutár című műsor ötletgazdája, producere, és Gellért Ákos, a Naturtex 

Kft ügyvezetője, a kamara ipari alelnöke válaszolt. 

Az Kézműipari tagozat tagjai az Ipart Szegedi Iparművészeti Szalon szervezésében 2020. februárjában, a 

Szegedi Nemzeti Színházban megrendezett Iparművészeti Kiállítás és Vásáron vettek részt kiállítóként. A 

tagozat a 2020. évben is képviseltette magát a Kézműves Mester Remek pályázaton. Összesen négy 
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Kézműves Remek lett díjazott megyénkben. Két önkéntes kamarai tagunkat díjazták sorozatban már 

másodszor: a hódmezővásárhelyi Tóth Mihály Györgyné fazekast és a Szeged-tápéi Telekné Tóth Ilona 

gyékényfonó népi iparművészt. Mellettük még két megyei pályázó Nagy Péter kötélgyártó kisiparos kender 

kötele, továbbá Tóthné Szutor Gabriella tervezőgrafikus batikolt hímestojások kartondobozban című 

pályamunkája érdemelte ki a Magyar Kézműves Remek elismerő címet.  

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 
Takácsné Fekete Piroska (TÉT-Szerszám Kft.) 

Csongrád Megye Gazdaságáért Díj Karkas Mihály (Givaudan Hungary Kft.) 

Iparért Díj dr. Kőkuti Attila (Tornádó International Kft.) 

Kereskedelemért Díj Gyimesi László (Mystic Nails Kft.) 

Szolgáltatásért Díj Novákné Halász Anna (NOVANA Bt.) 

Kézművességért Díj Szőke Zoltán (Szőke 97 Kft.) 

Szentes és Térsége Gazdaságáért Díj  

Comix System Kft. 

Félegyházi-Törökné Somogyi Éva e.v. 

Kasik Lajos e.v. 

Prozlik István e.v. 

Makó és Térsége Gazdaságáért Díj  Sákovics József (Sákovics és Tsa Kft.) 

Csongrád és Térsége Gazdaságáért Díj PLASMA-TECH SYSTEM Kft. 

Mórahalom és Térsége Gazdaságáért Díj Német Attila (MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft.) 

Dr. Csada László Fogyasztóvédelmi Díj Vállalkozási területen: Dr. Varga Antal 

Vedres István-díj Oltvai Béla (Profáma Építőipari Kft.) 

Adományozott Aranykoszorús Mester cím 

Dömsödi Imre -Szentes 

id. Hajdú József - Hódmezővásárhely 

Sákovics József - Makó 

 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 

A megyei Etikai Bizottság nem tárgyalt ügyet 2020-ban. 
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5.2. Békéltető Testület 

2020 év végéig összesen több mint 540 ügyben járt el az év elején újjáalakult, 20 tagú, főként jogászokból 

álló Csongrád Megyei Békéltető Testület. Változatlanul vezető helyen van a távközlési, közüzemi 

szolgáltatásokkal és háztartási gépekkel, lábbelikkel kapcsolatos panaszos ügyek száma és aránya.  

A békéltető eljárások 31%-ban egyezségkötéssel zárultak. Az ügyek 28%-ban ajánlást hozott a testület és 

az egyébként nem kötelező ajánlásoknak a vállalkozók túlnyomó része eleget tesz. Tapasztaltuk, hogy míg 

az írásos eljárásban az egyezségkötések száma, aránya lecsökkent, a járványveszély megszűnését 

követően, a meghallgatások során az egyezségkötések aránya jelentősen megnövekedett. 

A www.bekeltetes-csongrad.hu honlap a fogyasztók rendelkezésére áll az ügyek intézésének segítésére. 

 

Békéltető testületi ügyek 

Összes ügyszám 541 

Ajánlás a felek részére 28% 

Egyezség a felek között 31% 

Megszüntetett eljárás 33% 

 

5.3. Okmányhitelesítés 

Kamaránk az okmányhitelesítési feladatkörben az exportálandó árukra vonatkozó származási 
bizonyítványok (Certificate of Origin) és a külkereskedelmi forgalomban szükséges más okmányok – pl. 
ATA Carnet, export számlák, egyéb árukísérő okmányok stb. - hitelesítését végzi, illetve az ezzel 
kapcsolatos tanácsadást látja el. Mind a hitelesített származási bizonyítványok száma, mind pedig a 
láttamozott egyéb kereskedelmi okmányok száma növekedett az előző évhez képest. 
A kiadott ATA Carnet-ek száma csökkent az előző évhez képest: ez nagyrészt betudható a COVID-19 
pandémia miatt a külföldi utazásokkal és nagy létszámú rendezvényekkel (pl. nemzetközi kiállítások, 
termékbemutatók) kapcsolatban bevezetett nemzetközi korlátozó és tiltó intézkedéseknek. 

A Kamara okmányhitelesítési bevételeinek legnagyobb része továbbra is egy makói céghez kapcsolódik, 
így indokolt a kihelyezett hitelesítés fenntartása. 2020 év végén - szintén kihelyezett formában - megindult 
egy nagy szentesi cégnél is az okmányhitelesítési tevékenység: a szolgáltatást végző kollégák bejelentése 
és belső képzése megtörtént. 

Okmányhitelesítés 

Származási bizonyítvány: 
ebből Szegeden 
ebből Makón 
ebből Hódmezővásárhelyen 
ebből Szentesen 

2471 
489 

1849 
130 

3 

ATA Carnet 13 

Egyéb kereskedelmi okmány összesen: 
ebből Szegeden 
ebből Makón 
ebből Hódmezővásárhelyen 
ebből Szentesen 

1699 
95 

1481 
115 
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5.4. Építőipari cégek kötelező regisztrációja 

2020-ban is folytatódott a kamarai rendszerben az építőipari kivitelező tevékenységet végző vállalkozások 

kötelező kamarai regisztrációja. A tárgyévben 497 (37%-kal kevesebb, mint 2019-ben) cég kérte a 

regisztrációját a regisztracio.kivreg.hu felületen vagy papíralapon. A vállalkozások 307 esetben kérték az 

ügyfélszolgálati munkatársak segítségét. Csongrád megyében összesen 5012 vállalkozás szerepel a 

kivitelező vállalkozások listájában. 

http://www.bekeltetes-csongrad.hu/
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Igyekszünk a vállalkozásokat tanácsadással, oktatással kiszolgálni. Az elektronikus építési napló kezdő és 

haladó kiscsoportos képzéseinket általában április-májusban és október-novemberben szoktuk tartani. A 

pandémiás helyzetre tekintettel ezeket 2020-ban nem tudtuk megtartani, jellegét tekintve nem tudtuk 

online térbe áthelyezni. 

5.5. Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 

A 2013. második félévben megalakult Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez a működése óta  összesen 

86 kérelemmel fordultak a megyében működő, illetve megyei helyszínt érintő építőipari kivitelezéssel 

kapcsolatban vállalkozások. A 2020-ra vonatkozó kérelemszám 11 db, ami  kevesebb a 2019. évi 14 beadott 

mértékénél. A 11 kérelem vitatott összege összesen bruttó  1 119 497 438 Ft, ami egy nagyságrenddel 

nagyobb az előző évekhez képest 181 091 720 Ft  és két nagyságrenddel az  azt megelőzőtől – mely  21 MFt 

körüli összeg volt. Ezek a számok azt mutatják, hogy csökkenő darabszám esetén is nagyságrenddel 

nagyobb rendezetlen kintlévőségek jellemzik az építőipart. 

A 11-ből 7 kérelem került visszautasításra, ami jelentősen nagyobb arány a korábbi évekhez képest. 

Visszautasításra akkor kerül sor, ha a beadott dokumentumok nem támasztják alá kellően az igény 

jogosságát, illetve a helyszíni szemlén a szakértők véleménye sem erősíti meg azt. 

Vitatott teljesítéssel érintett helyszín Csongrád-Csanád megyében 3 db volt, míg a megyei kérelmezők 

száma 10 volt az összes  11 db beérkezettből. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által finanszírozott program keretében, folyamatosan 

tájékoztatást nyújtottunk a hozzánk forduló vállalkozások és magánemberek, illetve lakóközösségek 

képviselői számára. Továbbra is jellemző a mikro-. illetve egyéni vállalkozás körében, hogy nem tudtunk 

érdemi segítséget nyújtani szerződés, illetve írásos megrendelő hiányában. Ezekre nyomatékosan felhívtuk 

figyelmüket, hogy a későbbiekben törekedjenek minden esetben írásban rögzíteni az elvállalt munkát, 

pótmunkát, annak nagyságrendjétől függetlenül. Írásos dokumentumok (szerződés, megrendelés, 

visszaigazolás, e-mail)  hiányában nem lehet kérelemmel a szervezethez fordulni. 

6. ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉS 

2020-ben a küldöttgyűlést megelőzően február-március hónapokban beszámoló üléseket tartott a Kamara 

tagozatonként és térségenként. Szakmai előadásokkal és a városok polgármestereivel való konzultációval 

igyekeztünk minél informatívabbá tenni a rendezvényeket. A tagozati üléseken 28-an, a térségi 

összejöveteleken 137-en vettek részt. A legtöbben Mórahalmon voltak, 37-en, illetve Csongrádon és 

Szentesen 26-26-an.  

A vírushelyzet miatt tavasszal elhalasztott küldöttgyűlését július 31-én tartotta meg a Csongrád Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara Szegeden, a kamarai székházban. A rendezvényen a szokásos napirendek és 

díjátadók mellett a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna 2030-ig szóló stratégiájáról, tervezéséről, a 

megvalósítás lehetőségeiről, víziójáról Nagy Balázs, az Innovációs és Technológiai minisztérium stratégiai 

ügyekért felelős helyettes államtitkára tartott előadást.  

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése elfogadta a CSMKIK 2019. évi munkájáról, 

illetve gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a Kamara 2020. évi munkatervére és költségvetésére 

vonatkozó javaslatot. 

Az MKIK Emlékplakettjét Takácsné Fekete Piroska kapta. Tagozati díjátadáson túl aranykoszorús mester 

díszokleveleket is átadtak a kamara ünnepségén a mesteravatást követően.  

A Kamara Elnöksége öt alkalommal ülésezett, ebből háromszor on-line formában. 
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A Kamara Ügyvezetősége havonta ülésezett, vitatta meg az Elnökség elé kerülő előterjesztéseket, illetve 

aktuális kérdéseket. 

A gazdasági kamarákról szóló törvényben meghatározottak szerint a gazdasági kamaráknál négyévente 

választásokat kell tartani. A választott testületek négyéves ciklusa 2020-ban lejárt. A CSMKIK Elnöksége 

június 12-i ülésén elfogadta a kamarai választások menetrendjét, melynek értelmében, szeptember 1-4. 

között a tagozati jelölő és küldöttválasztó gyűléseken történt meg a kamarai küldöttgyűlés tagjainak, 

szeptember 25-i tisztújító küldöttgyűlésen pedig a kamara tisztségviselőinek megválasztása. A 60 fős 

küldöttgyűlésben, 23 új küldött szerepel. A kamara új elnökének dr. Kőkuti Attilát, kamaránk korábbi ipari 

alelnökét választották. A kereskedelmi alelnöki pozíciót Palotás Sándor, a Déli-Farm Kft. ügyvezetője; a 

kézműiparit pedig Török László egyéni vállalkozó tölti majd be, ők már mindketten második ciklusukat 

kezdhetik meg. Két alelnöki tisztségnél viszont változás történt: Tóth Gábort, a PC Trade Systems Kft. 

ügyvezetőjét szolgáltatási alelnöknek, míg Gellért Ákost, a Gellért és Fiai Consulting Szolgáltató Kft. 

ügyvezetőjét ipari alelnöknek választották. A járványhelyzet miatt a kamara szegedi székházának udvari 

parkolójában tartották meg. 

 

Térségi, városi szervezeteink  

A Kamara szinte megalakulása óta sikeresen működteti térségi szervezeteit. A Hódmezővásárhelyi Városi 

Szervezeten kívül, Szentesen, Makón, Csongrádon, Kisteleken és Mórahalom működik 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 

irányában. A hódmezővásárhelyi, szentesi, makói és csongrádi ügyfélszolgálatok biztosítják, hogy a nem 

szegedi vállalkozások helyben is megkaphassák azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a Kamara szegedi 

központja nyújtani tud. 

Hódmezővásárhelyi Városi Szervezet 

A szervezet vezetői szerint továbbra is a legfőbb cél minél több vállalkozás bevonása a kamarai életbe, 

valamint a vállalkozások helyi szintű tájékoztatása.  

A térségi elnökség ülésein megbeszélte a kamarai munka aktuális szervezeti és működési ügyeit, 

megvitatta a Hódmezővásárhelyt érintő kamarai előterjesztéseket, feladatokat, vállalkozói kérdéseket. 

2020. augusztus 28-án zajlott le a CSMKIK Hódmezővásárhelyi Városi Szervezetének választási ülése. A 

megújult elnökség folytatta a kitűzött célokhoz kapcsolódó kamarai tevékenységeket. 

A hódmezővásárhelyi ügyfélszolgálat jelentős forgalmat bonyolít évről évre. A legtöbb ügyfél Széchenyi 

Kártya Programhoz kapcsolódó hitelkérelmet adott be, mely a pandémiás helyzet miatt több mint 

kétszeresére nőtt az előző évhez képest. Továbbá okmányhitelesítési szolgáltatást nyújt, forráshoz jutás 

iránt érdeklődő ügyfeleket tájékozat, kamarai hozzájárulás befizetését és pénztárat kezel, kivitelező 

regisztrációban nyújt segítséget, induló vállalkozásokat tájékoztat, szakképzéssel kapcsolatos feladatokat 

lát el. 

Szentesi Térségi Szervezet 

A térségi elnökség 2020-ban a járványügyi helyzetnek megfelelően szervezte elnökségi találkozóit, melyek 

témakörei továbbra is a kamarai munka aktuális szervezeti és szolgáltatási feladatainak áttekintése, a 

Szentesi Képviselő Testület üléseire kerülő, vállalkozókat érintő előterjesztések véleményezése volt. 

A helyi szakmai tájékoztatók biztosítását az előadások online térbe helyezésével tudtuk megvalósítani, a 

szegedi központunk technikai háttérbiztosításának köszönhetően. A lehetőségekhez mérten a kamarai 

választások kerültek megrendezésre személyesen, melynek eredményeként a térség Nagypál Szilárd 

(Családi Négyes Kft.) személyében új elnököt köszönthetett. 
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A tavalyi év leghangsúlyosabb szerepköre és feladata a helyi és környékbeli vállalkozások pénzügyi 

helyzetének stabilizálására irányult. A gazdaságvédelmi intézkedések közvetlenül érintették a Széchenyi 

Kártya Program konstrukcióit. E döntés következtében új finanszírozási termékek és újraárazott pénzügyi 

források jelentek meg a vállalkozások számára. E feladatrendszernek köszönhetően egyrészről a korábbi 

ügyfélkörünk számára a költséghatékonyabb konstrukciók kihelyezését végeztük, másrészről a 

megélénkült érdeklődés következtében új ügyfeleink számára pénzügyi biztonságot nyújtó 

forráskihelyezést láttunk el. Feladatunk visszaigazolását a vállalkozások által megigényelt hitelek 

darabszám növekedése és az igényelt hitelkeretösszeg növekménye támasztja alá. A tavalyi évben tovább 

bővült a térségi iroda szolgáltatási köre, az év közepétől megkezdtük az okmányhitelesítési feladatok 

biztosítását is. 

Csongrádi Térségi Szervezet 

A kamarai ügyfélszolgálat következő láncszemeként 2020. február 3-án megnyílt a Csongrádi Térségi 

kamarai képviseleti iroda, ahol korszerű ügyfélszolgálati és tanácskozói irodarész került kialakításra. A 

kamara szolgáltatásnak egy részét a vállalkozások a helyszínen közvetlenül igényelhetik, a kapcsolattartás 

intenzívebb kiépítése céljából. Területi szinten a csongrádi térség továbbra is nagy hangsúlyt helyez a 

térség szakképzési potenciáljának növelésére. Tovább folytatták a helyi vállalkozások népszerűsítését és 

munkaerő keresletének bemutatását a fiatal, helyben vagy a környező településeken lakó generációk 

számára, a munkaerő-kereslet helyi biztosítása érdekében. A térségi vállalkozások az önkormányzattal 

együttesen települési gazdaságfejlesztési munkaprogram összeállításán tevékenykedtek. Az összeállított 

munkaprogram a városfejlesztés prioritásait és konkrét megvalósításra váró projektjeit karolta fel. Az 

irodában az ügyfélérdeklődés döntően a pénzügyi stabilitást elősegítő, költséghatékonyabb Széchenyi 

Kártya Program konstrukcióinak hozzáférésére koncentrálódott. A kamarai szolgáltatói rendszer 

közismertségének növelése érdekében a közvetlen, személyes ügyintézés előnyeit kívántuk ez évben 

megteremteni, mely szándékot a pandémiás helyzet jelentősen korlátozott. 

Makói Térségi Szervezet 

2019 szeptemberétől új, saját tulajdonú ingatlanba, a Deák Ferenc utca 29. fsz. 7. szám alá költözött a 

makói képviseleti iroda, ahol modern körülmények között igyekszik a kamara támogatni a helyi 

vállalkozások munkáját. 2020-ban azt tapasztaltuk, hogy a helyi vállalkozások gyorsan megszokták a 

váltást, könnyen megtalálták képviseletünket. 

A járványhelyzet ellenére sokan megkeresték irodánkat. Az ügyfélforgalom tekintetében elmondható, 

hogy több, mint 200-an fordultak meg a makói képviseleti irodában. Makói irodánkban 2020 júliusától 

ismét lehetőség van Széchenyi Kártya Programhoz kapcsolódó hitelkérelmek benyújtására, ügyintézésére.  

A koronavírus járvány miatt tájékoztató előadásokat, találkozókat a szokványos módon nem tudtunk 

szervezni 2020-ban. Év elején a beszámoló ülést még meg tudtuk tartani, melyen Sákovics József (Sákovics 

és Tsa Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.) kapta a térség gazdaságért díjat. Valamint lehetőségekhez 

mérten a kamarai választások kerültek megrendezésre, melynek eredményeként a térség Gergely Gábor 

egyéni vállalkozó személyében új elnököt köszönthetett. 

Makó a dél-alföldi régió ütemesen fejlődő városa, mely fontos szerepet tölt be a térség életében. A MAGIK, 

Makói Gazdasági Integrációs Közösség a helyi vállalkozók összefogásán alapul, ahol a CSMKIK, a 

Marosmenti Vállalkozók Szövetsége és a helyi Ipartestület folyamatosan egyeztet szakmai kérdésekben, 

összehangolja munkáját, programjait. 

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. 

A CSMKIK Kistelek térségi kamarai választásokra 2020. augusztus 26-án került megrendezésre 

személyesen, melynek eredményeként a térség Fekete Istvánné (Csongrád Megyei Településtisztasági 

Nonprofit Kft.) személyében új elnököt köszönthetett. 
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Mórahalmi Térségi Szervezet 

A térségi szervezet szorosan együttműködik a város vezetésével. Ennek az együttműködésnek 

köszönhetően elindultak az egyeztetések egy térségi kamarai iroda megnyitásával kapcsolatban, melynek 

megvalósítása 2020-ban az István király út 1. szám alatt el is indult. 

Márciusban a beszámoló rendezvény szervezésével igyekeztek bemutatni a kamarát a helyi vállalkozások 

számára. Az ülés napirendi pontjai előtt Nógrádi Zoltán polgármester tartott tájékoztatót Mórahalom 

Város gazdasági helyzetéről, a vállalkozásokat érintő tervekről. A az esemény témái a KKV- innovációs 

lehetőségei, valamint Mórahalom és térsége, mint meghatározó turisztikai attrakció bemutatása volt. A 

Mórahalom és Térsége gazdaságáért oklevelet Német Attila, a MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft. vezetője 

kapta. 

7. EGYÉB MŰKÖDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK 

7.1. Kamarai székházak üzemeltetése, informatikai fejlesztések 

Jelenleg a Párizsi körúti székház minden területe maximálisan ki van használva. A hatékonyabb 

munkavégzés érdekében az informatikai rendszer területén további fejlesztéseket eszközöltünk, 

modernizáltunk eszközparkunkat. Megnyitottuk 2020-ban a csongrádi irodát és egy új ingatlan került 

megvásárlásra és kialakításra 2020-ban, Mórahalmon. 

7.2. Kommunikáció és PR 

A kamarai kommunikációs tevékenysége 2020-ban főként a vállalkozásokat segítő rendezvények 

meghirdetésére, valamint a kamara szolgáltatásainak és céljainak bemutatására irányult volna az előzetes 

tervek szerint. A pandémia miatt ezek mellé újabbak társultak, a kamara kommunikációs csatornáit, az 

azokon megjelenő tartalmakat is a vírushelyzetnek megfelelően alakítottuk át, az online csatornákra a 

korábbiaknál is nagyobb figyelmet fordítottak a vállalkozások, és kulcsszerepe lett a kommunikációban a 

gyorsaságnak. 

 

Kommunikációs célok, eszközök a járványhelyzetben 

A márciusi járványügyi korlátozások és a járványügyi helyzet fokozódása miatt már az első korlátozó 

intézkedések bevezetésétől folyamatosan tájékoztatást adtunk a vállalkozásoknak az őket érintő 

változásokról, a rájuk vonatkozó szabályozásokról. Ennek érdekében a kamarai tagok és nyilvántartott 

vállalkozások hírlevél útján kaptak a jogszabályváltozások bejelentését követően szinte azonnal 

tájékoztatást. Emellett a kamara weboldalán és a Facebook-oldalán is folyamatos volt az információk 

közzététele. A legfontosabb információkról, a kamarai információs szolgáltatásokról a megyei sajtón 

(online, print és elektronikus média) keresztül is tájékoztattuk a vállalkozásokat, több mint 70 alkalommal 

jelentek meg kamaránkról szóló hírek, interjúk március és április közepe között. Ezek egytől-egyik ingyenes 

megjelenések voltak a kiküldött közlemények eredményeképpen. Emellett online televíziós és telefonos 

interjú is készült a hozzánk érkező megkeresések ügyében. 

Már a kezdetektől koronavírus hírlevelet hoztunk létre, melyre pár nap alatt több mint 700 vállalkozás 

iratkozott fel. A honlapon külön aloldalon gyűjtöttük a járvánnyal kapcsolatos híreket, továbbá olyan 

tartalmakat, a cégek működését segítő dokumentum mintákat hoztunk létre és tettünk közzé, melyek a 

korábbinál nagyobb látogatottságot eredményeztek. Volt olyan cikk, amelyre néhány nap alatt több mint 

8000 látogató kattintott. Számos megkeresés érkezett a kamarához. A kamara a járványhelyzettel 

összefüggő kérdéseket a jarvany@csmkik.hu címre vártuk és várjuk napjainkban is, a kamara kollégái 

130 kérdést válaszoltak meg online a 2020-as évben.  

A járvány tavaszi szakaszában kamaránk átállt az online rendezvényekre is. Ezek promócióját a Facebook-

on (fizetett hirdetésekkel is), a sajtó útján és hírleveleinkkel oldottuk meg. A rendezvények témája a 

jogszabályváltozásokon túl a válságkezelő finanszírozási lehetőségek álltak, ehhez kapcsolódóan online 
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rendezvénysorozatot indítottunk. ehhez a webex platformot hívtuk segítségül. Fontos célunk volt, hogy az 

online rendezvények, képzések ismeretanyagát visszanézhetővé tegyük, ennek érdekében a honlapon 

tudástárat hoztunk létre, ahol az előadásanyagok mellett más hasznos tudnivalók várják a látogatókat. 

A fizetett megjelenéseinket a fenti célokat kötődtek. A korábban tervezett fizetett promóciókat áttekintve 

költség racionalizálást végeztünk. Ennek értelmében egy élő szerződésünk maradt, melyet a 

Délmagyarországot kiadó MediaWorks Zrt-vel kötöttünk még 2019 őszén. A tavaszi időszakban ezen a 

felületen a járványhoz kötődő kamarai információs szolgáltatások mellett a kamaránknál igényelhető 

Széchenyi Kártya Program új gazdaságvédelmi intézkedésekkel létrehozott konstrukcióit jelentettük meg. 

A járványhelyzetben is kiemelt feladat volt a rendezvényekről szóló ingyenes beszámolók, tudósítások 

megszervezése, tehát a minél nagyobb sajtójelenlét elérése. Ezek közé tartozott például a 

pályaorientációs, a szakképzési tevékenység, a Széchenyi Kártya Program, az Enterprise Europe Network 

üzletfejlesztési hálózat általunk nyújtott szolgáltatásainak bemutatása, Békéltető Testület és a Megyei 

Munkaerőpiaci Egyeztető Kerekasztal munkája. 

A fentiekben leírt tevékenység azt eredményezte, hogy online csatornáinkra egyre nagyobb figyelem 

összpontosult. A kamara Facebook-oldalát már több, mint 30 százalékkal többen követik, mint egy évvel 

korábban: jelenleg 1050 követője van. A kamarai Facebook-oldalon a korábbi éveknél nagyobb 

volumenben indítottunk hirdetési kampányokat, amely a ráfordított összeget tekintve arányaiban 

hatékony elérést és konverziót (honlapra való átlépést) ért el. A kampányok a Vállakozói Nap, a 

finanszírozási lehetőségeket bemutató rendezvényekhez, klubeseményekhez, valamint a Kamarai 

Pénzügyi Alapok pályázati forráshoz kapcsolódtak. 

A www.csmkik.hu honlap Laravel webmotorra telepítve gyorsabb, könnyebben működő felületen érhető 

el. Az oldalt több mint 230 ezerszer töltötte be több mint 70 ezer felhasználó.  A csúcshónapok a tavaszi 

járványindulás hónapjai voltak, de ősszel, októberben és novemberben is átlagon felüli forgalmat 

tapasztaltunk. A honlapon a nagyobb rendezvények után 1-2 órán belül már beszámoló olvasható az 

eseményről, mint ahogy például a járvány miatt hozott jogszabálymódosítások is. 

Kommunikációnk célja volt az is, hogy a vállalkozók olyan partner szervezetként tekintsenek a kamarára, 

amelyhez bármikor fordulhatnak vállalkozásfejlesztési, üzleti partnerkeresési, finanszírozási, és egyéb, 

vállalkozását érintő problémákkal, segítségkéréssel. Ennek további erősítését segítette az az általunk 

szervezett sajtótájékoztatók is, amelyre a megyei Sajtó munkatársait is elhívtuk. Ezeken az események 

kamaránk, válságkezelést segítő rendezvényeit, gazdaságfejlesztési, pályaorientációs, képzési és 

szakképzési feladatait tárták az újságírók elé. A sajtótájékoztatók száma a járványügyi korlátozások miatt 

a korábbi éveknél kisebb volt,  

A kötelező nyilvántartásba vétel továbbra is magas ügyfélforgalmat generált. A veszélyhelyzeten kívüli 

időszakokban kiemelt szerepe volt a személyes kommunikációnak. 5 ügyfélszolgálati munkatárs fogadta az 

ügyfeleket megyeszerte. Csongrádon új irodát nyitottunk, mely a pandémia miatt egyelőre még csak 

korlátozottan tölti be feladatát. Ugyanakkor a csongrádi iroda külső megjelenése új dizájn alapján valósult 

meg, melyhez a többi megyei iroda megjelenését is hozzáigazítjuk. 

A kialakult járványhelyzet miatt az ügyfelek és munkatársaink védelme érdekében a Szegedi és térségi 

ügyfélszolgálataink az év során több alkalommal korlátozottan voltak elérhetőek. Március közepétől május 

közepéig minden irodánkban felfüggesztettük a személyes ügyintézést, illetve november közepétől 

Kamaránk szegedi irodája csökkentett nyitvatartási rendben várta a vállalkozásokat, képviseleti 

irodáinkban pedig csak előre egyeztetett időpontban volt lehetőségük a gazdálkodó szervezeteknek ügyet 

intézni. 

Feladatunk a regisztrált vállalkozásokat tájékoztatni a számukra szervezett díjmentes, vállalkozások 

működését érintő témákban szervezett rendezvényekről, valamint a legfrissebb vállalkozásokat érintő 

hírekről, melyeket rendszeresen kiküldött elektronikus rendezvényajánlóink mellett a Kamarai Futár című 

lapunkban, és a rendezvényeinken kiosztott szórólapokon jelenítettünk meg. 
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Kiadványok 

● A kamarai kommunikáció egyik fontos pillére továbbra is a Kamarai Futár. Ez összesen 9 alkalommal 

jelent meg, és aktuális információkról, jogszabályváltozásokról, rendezvényeinkről, 

szolgáltatásainkról tartalmaz cikkeket, melyek között kiemelt helyet kaptak a járványügyi információk, 

azokkal kapcsolatos interjúk, rendezvények. A lap a racionalizálás miatt 2020-ban online formában 

jelent meg. 

● Arculatilag aktualizáltuk a kamarai tagok, valamint a regisztrált vállalkozások számára nyújtott 

szolgáltatásokat tartalmazó leporellókat. 

● A kamara fennállásának 130. évfordulójára a Somogyi Könyvtárral közösen Mesterségek dicsérete – 

130 éves a kereskedelmi és iparkamara Szegeden címmel kamaratörténeti könyvet adtunk ki, melyet 

a tervezettel ellentétben a járvány miatt nem tudtunk rendezvényen bemutatni. 

● A Top 100- Csongrád Megye Gazdasága kiadvány szintén a járványhelyzet miatt nem került kiadásra 

2020-ban. 

● Oklevelek készültek az aranykoszorús mestereknek; valamint a tagozati díjazottaknak. Oklevél készült 

a Megye Gazdaságáért Díj átadására is, melyhez Hermész-kisplasztika is párosult.  

Sajtómegjelenések 

A kamarai kommunikáció PR-tevékenységének fővonala a sajtó felé irányuló kommunikáció volt. Ennek 

előnye, hogy egyre növekvő, ingyenes megjelenést biztosított a gazdasági önkormányzat számára. Ezek 

között a pandémiás gazdasági információk mellett a rendezvényeinkről szóló beharangozók, beszámolók 

és interjúk épp úgy szerepeltek, mint a Kamarai Pénzügyi Alapok pályázati lehetőséget, a nemzetközi 

projektjeinket és a kamarában működő Enterprise Europe Network Szeged munkáját bemutató közlemény 

is. A járványhelyzetben is megrendezett sajtótájékoztatók esetében kiemelt feladat volt, hogy azok a sajtó 

számára is érdekes, látványos tartalommal bírjanak, ezzel is bemutatva a kamara vállalkozások működését 

segítő tevékenységét. 
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A számokat a 2019-es statisztikákkal összehasonlítva kijelenthető, hogy mintegy 10 százalékos visszaesés 

történt, ami a kevesebb személyes megjelenésre lehetőséget biztosító rendezvényhez köthető. Ez a még 

így is több mint 550 fizetett és ingyenes megjelenési szám stagnáló tendenciát mutat. A sajtómonitorozást 

saját eszközökkel végezzük. 

A megjelenéseket áttekintve elmondható, hogy szoros a kapcsolatunk a helyi rádiókkal. A Rádió88 mellett 

a Rádió 7, a Rádió 1 és a Kossuth Rádió is többször foglalkozott a kamarát érintő témákkal, mint a 

korábbiakban. 

A helyi televíziók híreiben, is jelentősek a kamarai eseményekről szóló híradások. A Szeged TV-ben számos 

alkalommal a gazdasági önkormányzat, emellett a megyeszékhely televíziója kiemelt figyelmet fordít a 

kamara rendezvényeire, és a tőlünk érkező információkra is. A 2020-as évben újraindult a televízió 

Hódmezővásárhelyen. A makói, a csongrádi és a szentesi helyi televízió is jelen volt helyi 

rendezvényeinken. A Magyar Televízió egy alkalommal élőben jelentkezett be rendezvényünkről. 

Ismét előfizettünk a Délmagyarország AD IMPACT kampányára. A Kamara és az Enterprise Europe Network 

logójával ellátott, valamint fotóval illusztrált PR-cikkeket jelentetünk egy évben 20 alkalommal a 

Délmagyarország napilap hasábjain a korábbinál kétszer nagyobb felületen, továbbá két-két főoldalas 

24 órás online megjelenésünk van a Delmagyar.hu főoldalán, valamint annak mobil-online felületén. 

Emellett előnyös az is, hogy ezek az anyagok kivétel nélkül bekerülnek a portál gazdasági rovatába, 

amelyben vissza is kereshetjük őket. 

A regionális média képviselőivel való kapcsolatunk továbbra is kiemelten fontos, több alkalommal kerestek 

fel bennünket azzal a céllal, hogy interjúalanyokat javasoljunk egy-egy témában, de a rendezvényeinkről 

szóló tudósítások száma, és a sajtómegjelenések száma is növekedett, igaz utóbbiak a korábbi években 

tapasztalt növekedéshez képest csekély léptékkel.  

Az online megjelenések száma továbbra is jelentős. 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 Szegedma.hu, a Promenad.hu, valamint a Vasarhely24, a vasarhelyihirek.hu 

oldalakon. A Hír45 és a Makó Híradó elnevezésű portálokkal is élénk az együttműködésünk. 

Euro Info Futár – a korábbiakhoz hasonlóan, heti rendszerességgel küldjük ki hírlevelünket az 
érdeklődőknek jelenleg 542 címre. 

Növekvő népszerűséggel rendelkezik a 2012-ben létrehozott „Az üzleti élet bajnokai” elnevezésű facebook 

közösségi oldal. A dél-alföldi EEN iroda oldalán folyamatosan közzéteszünk vállalkozásokat érintő külpiaci 

híreket, EU-s információkat, üzleti lehetőségeket. Az oldalnak jelenleg 481 követője van. 
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A Pályaorientáció - Tied a pálya Facebook oldal segíti a kamarai pályaorientációs tevékenységet. Az 

oldalnak jelenleg 383 like-ja van. 

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:  

● felhívás kötelezettségre: 5 db 

● hírlevél rendezvényekről, vállalkozások érintő változásokról, hírekről: 62 db   

ebből: 

o partnerkeresés: 4 db 

o vállalkozások véleményének felmérése: 5 db  

o konjunktúra: 9 db  

Fizetési felszólítás, felhívás: 

● 2020. I. félév: a járványhelyzetre tekintettel nem küldtünk felszólítást 

● 2020. II. félév: 7011 e-mail, 3010 postai levél 

Az általunk használt 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. 


