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JEGYZŐKÖNYV 

A CSONGRÁD MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA  

2021. OKTÓBER 11-I KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRŐL 

 

 

Készült: 2021. október 11-én 15 órakor a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

II. emeleti konferenciatermében (Szeged, Párizsi krt. 8-12.). 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint a CSMKIK küldöttei, meghívottak 

 

Dr. Kőkuti Attila a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke:  

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó 

eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 

értelmében a kamarai küldöttgyűlés nem volt megtartható olyan módon, hogy az a küldöttek 

személyes részvételét igényelje tavasszal. A kamara költségvetését és beszámolóját a 

veszélyhelyzet ideje alatt az Elnökség jogosult elfogadni. Ez meg is történt írásbeli szavazással 

2021. májusában. Az így meghozott határozatot a küldöttgyűlés a veszélyhelyzet megszűnését 

követő legkésőbb 90. napra összehívandó rendkívüli ülése napirendjére kell tűzni. Jelenleg 

még tart a veszélyhelyzet, de mód van a küldöttgyűlés összehívására. Ezt a díjak kiosztása és 

az alapszabálymódosítás miatt különösen fontosnak tartották. 

Megnyitja a küldöttgyűlést, köszönti a vendégeket.  

Tájékoztatja a küldöttgyűlést, hogy a munkát segítő bizottságokat már nem kell létrehozni, 

mert a 2020. évi választások után a bizottságok mandátumát nem szűntették meg. 

Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság részéről jelen van: Bobkó Attila. 

Megkérdezi a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság képviselőjét, hogy 

határozatképes-e a küldöttgyűlés.  

 

Bobkó Attila, a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság képviselője: A tagozatok 

által az Alapszabály szerint megválasztott, jelenleg funkcióban lévő küldöttek száma 60. 

(Határozatképes a küldöttgyűlés, ha megjelent legalább 31 fő.) Ezek közül személyesen 

megjelent 35 fő az összes küldöttek 58 %-a, tehát a küldöttgyűlés határozatképes.  

 

Dr. Kőkuti Attila: díjátadáshoz átadja a szót Martonosi Jánosnak. 

 

NAPIRENDEK ELŐTT 

 

DR. CSADA LÁSZLÓ-DÍJ 

Martonosi János: Elsőként a Dr. Csada László-díjat adják át, melynek átadására felkéri Dr. 

Juhász Tünde kormánymegbízott asszonyt, Dr. Kőkuti Attilát, a Kamara elnökét és Petrik 

Sándort, a Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület elnökét. Kéri, ma a díjak 

átvételekor a járványügyi helyzet miatt mellőzzék a kézfogást! 
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A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal, a Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi 

Egyesület, valamint a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara azon 

fogyasztóvédelemmel foglalkozó személyek erkölcsi és szellemi teljesítményének elismerése 

céljából hozza létre a „Dr. Csada László-díjat”, akik emberi, szakmai és példamutató 

tevékenységükkel a fogyasztóvédelem széleskörű társadalmi megismertetésében, valamint a 

fogyasztóvédelemmel kapcsolatos oktatás és kommunikáció fejlesztésében, Csongrád-Csanád 

megye vonatkozásában, hosszabb ideje maradandót és kiemelkedőt alkottak. 

A Dr. Csada László-díjat idén nyolcadik alkalommal adományozzák 3 kategóriában: 

közigazgatási, vállalkozói és civil területeken tevékenykedők számára. Hagyományosan a 

díjátadásokra márciusban a Fogyasztóvédelmi Világnap alkalmával szokott sor kerülni. 

 

Dr. Juhász Tünde: köszöni a lehetőséget, hogy igaz csúszással, de mégis átadásra kerülhet a 

díj. Felhívja a figyelmet a tudatos fogyasztói magatartásra, mely már mindennapjaink része. A 

díj három alapítója példaértékű együttműködésbe dolgozik, kiemeli a Békéltető Testületet is. 

Bízik benne, hogy a jövőben is hasonlóan eredményesen tudnak majd együtt dolgozni. 

 

Petrik Sándor: elmondja, hogy 15 éve alakult az egyesületük, mostanra már elmondhatják, 

hogy az egyik legeredményesebben működő vidéki fogyasztóvédelmi egyesület. Fontosnak 

tartja az együttműködést a Kormányhivatallal és Kamarával, továbbra is folytatni kívánják ezt 

a munkát. Kiemelt feladatuk a diákokkal közös munka, a képzés, versenyekre felkészítés. 

Köszöni az eddigi együttműködést, gratulál a díjazottaknak. 

 

Dr. Beregszászi Ferenc: Közigazgatási területen végzett munkájáért Bereczkiné Kovács 

Erzsébet, a Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Szakképző Iskola kiemelkedő 

aktivitású pedagógusa veheti majd át ebben az évben az elismerést. Mindennapi oktatói 

tevékenységén kívül számos egyéb feladatban is segíti az iskola előrehaladását. Munkájával 

igyekszik használható, naprakész tudáshoz juttatni tanítványait a kereskedelem és a 

turisztika, valamint a fogyasztóvédelem területén egyaránt. Közreműködésével sikeresen 

pályázhatott az iskola a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola cím elnyerésére. Óráit 

gyakorlati példákkal, előadásokkal, üzemlátogatásokkal színesíti. Naprakész tudásának 

fenntartása érdekében rendszeresen vesz részt előadásokon. A Krúdyban aktív szervezője a 

SikerTúra és a SiKertörténetek rendezvénysorozatnak, mely során a gyakorlati életből érkező 

előadók osztják meg tudásukat a diákokkal, kollégákkal. Az előadások témái között kiemelt 

hangsúly kerül a fogyasztóvédelemre. Emellett a Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelemi 

Egyesület fogyasztóvédelmi versenyének iskolai koordinálásán is dolgozik. 

 

Civil területen Varga Józsefnek, a Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület korábbi 

elnökének ítélték oda a díjat. Pályakezdőként a nagy szakmai tudással és gyakorlati 

tapasztalattal rendelkező dr. Csada László mellett dolgozott, aki kezdetben hivatali felettese 

volt. Kereskedelmi és gazdasági szakemberként főfeladata volt a fogyasztók érdekeinek 

védelme. Nyugdíjba vonulása után bekapcsolódott a civil fogyasztóvédelmi egyesületek 

munkájába. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület megyei szervezetében, majd a Dél-

alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesületben dolgozott, amelynek 2020-ig az elnöke volt. 

A szervezet több száz pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panaszt kezelt MNB 

Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózatának tagjaként. Szívügye a fogyasztói érdekvédelem 

hatékonyságának növelése, a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, az ifjúság tudatos 

fogyasztóvá nevelése, valamint a határmenti fogyasztóvédelmi szervezetek gyümölcsöző 
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együttműködésnek megteremtése. Megalakulása óta tagja volt a kamara által működtetett 

Független Békéltető Testületnek. 

 

Vállalkozási területen végzett tevékenységéért dr. Szeri Istvánnak ítélték oda a Dr. Csada 

László-díjat. Szakmai életútja alatt különböző szervezetek vezetőjeként dolgozott, így például 

Csongrád-Csanád megye egyik legnagyobb vállalatánál, a Tisza Volánnál vezérigazgatóként 

tevékenykedett.  Társadalmi tisztségéiben is mindig a maximumot vállalta és nyújtotta, több 

cikluson keresztül a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara egyik alelnöke volt, jelenleg a megyei gazdasági önkormányzat 

tiszteletbeli elnöke is. A békéltető testületben 2016 óta tag, a felek megelégedésére 

eredményesen végzi a békéltetést fogyasztóvédelmi ügyekben. Érzékeny a fogyasztók 

panaszaira, és miután a gazdaság élet nehézségeit is jól ismeri, hamar szót ért a 

vállalkozásokkal is a fogyasztók által beadott ügyek elbírálása során. A fogyasztók és 

vállalkozások fogyasztói jogvitájában mindig törekszik arra, hogy a jogszabályi keretek között 

a fogyasztók számára elfogadható és a megnyugtató, de a vállalkozások számára is még 

elfogadható kompromisszum szülessen. 

 

MAGYAR KÉZMŰVES REMEK 

 

Martonosi János: 

A pályázat célja 

 a magyar kézművesség értékeinek és mestereinek elismerése, 

 minőségi kézműipari termékek bemutatása, 

 a hazai és külföldi fogyasztók orientálása, a magyar termékek jó hírének 

öregbítése/javítása, 

 a magyar kézműiparban a hagyományőrző vállalkozói kultúra elmélyítése, a kézműves 

szakma rangjának emelése, a magyar kézművesség turisztikai kínálatának gazdagítása, 

 népi kézműves mesterségek hagyományainak továbbéltetése. 

 

Martonosi János: felkéri Dr. Kőkuti Attila elnök urat, hogy adja át az okleveleket. 

A címet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az alábbi személyeknek adományozta 2020-

ban a megyénkből. 

 

Dr. Beregszászi Ferenc:  

Nagy Péter kötélgyártó kisiparos magas színvonalú és művészi kivitelezést ötvöző 

kézműipari munkájával 2020. évben Kenderkötél termékével elnyerte a Magyar Kereskedelmi 

és Iparkamara által 2001. évben alapított „Magyar Kézműves Remek” címet, ezért terméke 

forgalmazásánál jogosult a megkülönböztető cím használatára. 

 

Telekné Tóth Ilona gyékényfonó népi iparművész magas színvonalú és művészi 

kivitelezést ötvöző kézműipari munkájával 2020. évben Tápai szatyor termékével elnyerte a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 2001. évben alapított „Magyar Kézműves Remek” 

címet, ezért terméke forgalmazásánál jogosult a megkülönböztető cím használatára. 

 

Tóth Mihály Györgyné fazekas, népi tárgyalkotó iparművész magas színvonalú és 

művészi kivitelezést ötvöző kézműipari munkájával 2020. évben Habán kék vacsorázó készlet 

termékével elnyerte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 2001. évben alapított 
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„Magyar Kézműves Remek” címet, ezért terméke forgalmazásánál jogosult a megkülönböztető 

cím használatára. 

 

Tóthné Szutor Gabriella tervezőgrafikus iparművész magas színvonalú és művészi 

kivitelezést ötvöző kézműipari munkájával 2020. évben Batikolt hímes tojások, kartondoboz 

csomagolással termékével elnyerte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 2001. évben 

alapított „Magyar Kézműves Remek” címet, ezért terméke forgalmazásánál jogosult a 

megkülönböztető cím használatára. 

 

TAGOZATI DÍJAK  

 

Martonosi János: a tagozati díjak átadása következik. Megkéri elnök urat, alelnök urakat, 

hogy fáradjanak ki a díjátadáshoz.  

 

Átadási sorrend: 

- Iparért Díj 

- Kereskedelemért Díj 

- Szolgáltatásért Díj 

- Kézművességért Díj 

Kamarai tagozati díj évente egy alkalommal annak a személynek vagy vállalkozásnak 

adományozható, aki, vagy amely a gazdasági, kamarai és/vagy a közéleti munkában, 

ágazatában a megelőző években kiemelkedő teljesítményt nyújtott, emellett etikailag is 

példakép. 

Tevékenysége tagozata és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ismertségét, 

elismertségét jelentősen növelte. 

 

Először az Iparért díj kerül átadásra: 

 

A díjat kapja: Sebők-Papp Imre, a HK-Ceram Kft. ügyvezetője, a díjat átadja: Dr. Kőkuti 

Attila, a CSMKIK elnöke és Gellért Ákos, a kamara ipari alelnöke. 

Sebők-Papp Imre a szentesi HK-Ceram Kft. tulajdonos-ügyvezető igazgatójaként elkötelezett a 

gazdasági sikerek mellett. Egy speciális területen – az ipari kerámiák gyártásában - ért el rövid 

időn belül kiváló eredményeket. Zöld mezős beruházásban kezdték Szentesen nem is olyan 

régen a munkát, ezzel új munkahelyeket teremtve a településen. Munkája és a cég felépítése jó 

példa lehet minden induló vállalkozás számára. Sebők-Papp Imre 2012 óta a szentes térségi 

kamarai elnökség tagja. A 2016-20-as kamarai ciklusban a kamara elnökségi póttagjaként 

tevékenykedett, 2019 óta pedig Hódmezővásárhely több önkormányzati cégének működését 

segíti szakmai tapasztalataival. Emellett a Hódmezővásárhelyi Rotary Club aktív, jótékonysági 

aktivistája. 2011-ben a megyei Az Év Üzletembere Presztízs Díjjal ismerték el munkáját. 

 

A Kereskedelemért Díj átadása következik, a díjat kapja: Makó László, a Waldorf 2000 

Kft. ügyvezetője, a díjat átadja: Dr. Kőkuti Attila, a kamara elnöke, valamint Palotás 

Sándor a kamara kereskedelmi alelnöke 

Makó László, a Waldorf 2000 Kft: Sport & Life Party Service ügyvezetője és tulajdonosa az 

orosházi mezőgazdasági középiskola után több éves munkatapasztalatot követően szerzett 

vendéglátó és szálloda szakos közgazdász diplomát. Vendéglátó ipari szakmai pályáját 

Gyopárosfürdőn, a Dunaferr Rt. Napsugár Hotelében kezdte meg, ahol később 

étteremvezetőként, majd szállodavezető helyettesként dolgozott. 1998 és 2000 között a MOL 
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Hotels Rt. szegedi Horizont Éttermét vezette, melyet egy pályázatot követően üzlettársával 

közös vállalkozása üzemeltetett. Cégét 21 éve vezeti és építi, jelenleg is több saját tulajdonú és 

bérelt ingatlanban foglalkoznak vendéglátással. 

 

Szolgáltatásért Díj, a díjat kapja: Feketű Béla egyéni vállalkozó – a díjat átadja: Dr. 

Kőkuti Attila, a kamara elnöke, valamint Tóth Gábor a kamara szolgáltatási alelnöke. 

Feketű Béla több mint huszonhat éve, 1994 óta, a diplomájának megszerzése óta dolgozik 

Szeged szakképzéséért.  

1994-2000 között a pályája iránt elhivatott, tanítványai segítése mellett elkötelezett 

pedagógusként tevékenykedett, 2000-2005 között igazgatóhelyettesként felelt a Szegedi 

Szakképzési Centrum Móravárosi Szakképző Iskola közismereti oktatásáért és 

tanügyigazgatási feladatainak ellátásáért. 2005 óta igazgatóként irányítja az iskola 

szakképzését. Pedagógiai elkötelezettsége vezetőként is megmaradt, számos pedagógiai újítás 

központi figurája az iskolában. Vezetőként teret ad munkatársai kezdeményező ötleteinek, 

támogatja őket azok meg-valósításában. A pályázati munka motorja a Móravárosiban. 

Pedagógiai és szakképzési tudására, tapasztalataira a Csongrád Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara is támaszkodik: a Kamara továbbképzésein, szakmai rendezvényein rendszeresen 

előadóként számít rá. 

 

Végül a Kézművességért Díj átadása következik, a díjat kapja: Szabóné Tóth Hilda 

egyéni vállalkozó – a díjat átadja Dr. Kőkuti Attila, a kamara elnöke, valamint Török 

László,  a kamara kézműipari alelnöke. 

A szegedi Szabóné Tóth Hilda tűzzománc- és üvegfestő 1996-tól alkot, munkássága a magyar 

táj szépségében gyökerezik. A festészet alapjait Svájcban tanulta, itthon tovább képezte 

magát, így megismerte az üvegfestést és a tűzzománc technikát. Gazdag színvilága alkotásain 

harmonikusan tükröződik. "Tűzön át látni" – ez a mottója. 840°C fokon égetett rézlemezein a 

fény és a természet állandó mozgása érződik. Képei sikeresen szerepeltek kiállításokon, 

Magyarország több városában, falvaiban.  

 

TÉRSÉGI DÍJAZOTTAK 

 

Dr. Beregszászi Ferenc:  

A Hódmezővásárhelyi Városi Szervezet elismerő oklevelet adományoz Dékány Tamás 

részére. 

Dékány Tamás 1982-ben feleségével megnyitották első üzletüket a "kis" Sárkány boltot, 

Hódmezővásárhelyen. Ezután 1993-ban a "nagy" sárkány üzletet 1995 és 2020 között több 

sport boltot is üzemeltetett a városban. Kamaránknak több mint 25 éve aktív tagja. Üzleteiben 

több, mint 15 éven keresztül, a hódmezővásárhelyi kereskedelmi szakközépiskola tanulói 

szereztek gyakorlatot, ahol ő gondosan tudása legjavát átadva igyekezett minél több tanulót 

felkészíteni. Pályája során a társadalmi felelősségvállalásra is nagy hangsúlyt fektetett, 

rendszeresen támogatott civil kezdeményezéseket. 

 

A Kisteleki Térségi Szervezet elismerő oklevelet adományoz Sági Mihály részére. 

Sági Mihály a rendszerváltással lett önálló szállítással foglalkozó kisiparos volt, majd 

vállalkozó lett, vállalkozása később kereskedelmi tevékenységgel is bővült. Vállalkozása 

folyamatosan fejlődött, egyszemélyes Kft. lett, később feleségével alapították meg a Sági 

Transzport Bt-t. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jogelődjének alapító tagja 



 6 

volt. 2018-ban vállalkozását átadta gyermekeinek, azóta tanácsadói tevékenységet végez a 

cégnél. 

Szakmai munkáját igyekezett mindig lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint végezni, 

folyamatosan végzett közéleti tevékenységet is. 

 

A Mórahalmi Térségi Szervezet elismerő oklevelet adományoz Török György részére. 

Az Elzett-Certa Kft. ügyvezető igazgatója, Török György már a rendszerváltás előtt is üzleti 

kapocslatokat épített ki Jugoszlávia területén. A Délszláv Háborút követően vállalkozást 

alapított Szabadka városában 2001. elején. A cégbejegyzést első külföldi befektetőként tette 

meg. 2009-ben a vállalkozásnak új saját logisztikai telephelye lett, mely a nagy múltú magyar 

ELZETT vállalat termékeinek kizárólagos szerbiai képviselete, mára közel ezer ügyféllel. A 

Magyar - Szerb Kereskedelmi és Iparkamara 20 éves alapítása óta a tagja, négy éve elnöke, 

melyet 14 éves alelnöki feladatok előztek meg. Több éve együttműködik a Csongrád Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara Mórahalmi Térségi szervezetével, ezzel segítve a két ország 

magyar vállalkozásainak üzleti sikereit a térségben. Tevékenységét számtalan díjjal ismerték 

el, cége 2014-ben Presztízs Díjat kapott az év kisvállalkozásaként, de a Magyar Arany 

Érdemkeresztet is kiérdemelte a vajdasági magyar közösség érdekében végzett több évtizedes 

tevékenysége elismeréseként.  

 

A Szentesi Térségi Szervezet elismerő oklevelét a Ferroép-Plusz Kft. kapja, melyet későbbi 

térségi eseményen vesz át. 

A Makói Térségi Szervezet elismerő oklevelet adományozott Fodor Ferenc, aki a Makói 

kapcsolatépítő napon megkapta az elismerést. 

A Csongrádi Térségi Szervezet elismerő oklevelet adományozott Batka Zoltán részére, aki az 

elismerést a tavaszi térségi ülésen megkapta. 

 

Martonosi János: visszaadja a szót Dr. Kőkuti Attila úrnak. 

 

Dr. Kőkuti Attila: javasolja, hogy a küldöttgyűlés levezető elnöke legyen Palotás Sándor 

alelnök úr. 

 

1/2021/CSMKIK/Kgy. 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése egyhangú igen 

szavazással elfogadta a levezető elnök, Palotás Sándor személyére tett javaslatot. 

 

 

Palotás Sándor: köszöni a bizalmat, javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-

hitelesítők személyére. Jegyzőkönyv-vezető: Dovál Anikó és a jegyzőkönyv-hitelesítők: Bobkó 

Attila és Mura Mészáros Zsolt. 

 

2/2021/CSMKIK/Kgy. 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése egyhangú igen 

szavazással elfogadta a jegyzőkönyvvezető (Dovál Anikó) és a jegyzőkönyv-hitelesítők 

(Bobkó Attila, Mura-Mészáros Zsolt) személyére tett javaslatot. 

 

Palotás Sándor ismerteti a napirendi pontokat.  
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Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a 2020. évben végzett kamarai munkáról 

Előadó: Dr. Kőkuti Attila elnök 

2. Beszámoló a 2020. évi költségvetés teljesítéséről, a Csongrád Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara mérlegbeszámolójának elfogadása 

Előadó: Baricz Teréz gazdasági vezető 

3. Javaslat a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2021. évi üzleti tervére 

Előterjesztő: Dr. Kőkuti Attila elnök 

4. Javaslat a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának és 

Önkormányzati Szabályzatának módosítására  

Előterjesztő: Dr. Kőkuti Attila elnök 

5. Egyebek 

 

Palotás Sándor: A küldöttek e-mailes formában kaptak tájékoztatást a küldöttgyűlésről, a 

napirendi pontokhoz tartozó írásos előterjesztéseket a meghívóban kapott linkről tölthették 

le. 

A küldöttgyűlést védettségi igazolvánnyal rendelkező küldöttek és meghívottak részére 

személyes jelenléttel, igazolvány hiányában vagy egyéb elfoglaltság esetén online csatlakozási 

lehetőséggel valósítjuk meg. 

Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat. Szavazni érvényes szavazólappal lehet, melyet a 

küldöttek érkezéskor a regisztrációnál megkaptak. 

 

3/2021/CSMKIK/Kgy. 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése egyhangú igen 

szavazással elfogadta az ülés napirendi pontjait. 

 

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. napirendi pont  

Beszámoló a 2020. évben végzett kamarai munkáról 

 

Dr. Kőkuti Attila: nincs szóbeli kiegészítés. 

 

Palotás Sándor: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Nincs. 

Kéri a küldötteket, hogy egyetértésük esetén fogadják el a beszámolót a 2020. évben végzett 

kamarai munkáról. 

 

4/2021/CSMKIK/Kgy. 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az írásos 

előterjesztéssel egyezően elfogadta a CSMKIK 2020. évi munkájáról szóló beszámolót. 

 

 

2. napirendi pont  

Beszámoló a 2020. évi költségvetés teljesítéséről, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara mérlegbeszámolójának elfogadása 

 

Palotás Sándor: megkérdezi Baricz Teréz gazdasági vezetőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése a 

2. napirendi ponthoz. 
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Baricz Teréz: nincs szóbeli kiegészítése. 

 

Palotás Sándor: felkéri Jankó Zoltánt, az Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy a Bizottság 

nevében és Angyal Lajos könyvvizsgáló akadályoztatása miatt a könyvvizsgálatról is szóljon 

néhány szót. 

 

Jankó Zoltán: az Ellenőrző Bizottság áttanulmányozta a beszámolót a 2020. évi költségvetés 

teljesítéséről, illetve megismerte a könyvvizsgálói jelentést is, elfogadásra javasolja a 

küldöttgyűlésnek. 

 

5/2021/CSMKIK/Kgy. 

A CSMKIK Küldöttgyűlése a 2020. évi gazdálkodásról készített beszámolót egyhangú 

igen szavazással elfogadta, és az annak részét képező 2020. évi egyszerűsített éves 

beszámolóját – amelynek mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 

1.348.887 eFt - jóváhagyta. 

 

 

3. napirendi pont 

Javaslat a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2021. évi üzleti tervére 

 

Dr. Kőkuti Attila: elmondja, hogy 130 éves a kamara, s jelentős változások előtt áll ismét, 

nagy technológiai változások vannak a világban. Emellett megvizsgálták a kamarai taglétszám 

alakulását, azt látták, hogy csökken. Évek óta folyamatosan napirenden van a téma, hogy mit 

kellene másképp csinálni, hogyan kellene megújulni. Fontos lenne azt a negatív képet, amit az 

5.000.- Ft-os kamarai hozzájárulás fizetése hozott a kamarákra, átfordítani, pozitívabbá tenni. 

Olyan rendezvényeket próbálnak szervezni, ami valóban érdekli majd a vállalkozásokat. 

Próbálják kihasználni az erőforrásokat, hiszen van egy 40 fős munkaszervezet, egy kiváló 

gárda. Ezen felül számos pályázati lehetőségük van, majdnem minden pályázatuk arról szól, 

hogyan lehet a vállalkozásokat támogatni. A rendezvényeken azt tapasztalják, hogy kevés a 

résztvevő, ezért az egyes pályázati keretek között megpróbálják ezeket a rendezvényeket 

megszínesíteni, hogy nagyobb legyen az érdeklődés. A másik ötlet, hogy minden évben 

szervezzenek egy nagy rendezvényt, amiből presztízst tudnak csinálni, fontosnak tartsák a 

vállalkozások, hogy ezen részt vegyenek. Ez lenne a TOP 100 kiadványt bemutató rendezvény, 

ami idén rövidesen megrendezésre kerül.  

Szeretnék a kamarát népszerűsíteni, elsősorban a fizető tagjaik között, másodsorban a 

regisztráltak körében, vissza kell állítani a kamara presztízsét. 

Az üzleti terv úgy született, hogy megkérték a kamarai alkalmazottakat, hogy állítsanak össze 

egy éves tervet, amit ez a szellemiség hat át, a választott tisztségviselők irányításával. 

Korábban a pályázatok megvalósítása nem mindig szolgálta a vállalkozások igényeit, ezeket 

próbálják meg most összehozni. Indikátorokat vezetnek be, mellyel próbálják mérni is a 

teljesítményt. A fő mérőszám, hogy tud-e nőni a kamarai tagság, türelmesnek kell lenniük, de 

egy-két éven belül kellene, hogy eredmény legyen.  

Megkéri Titkár Asszonyt, hogy beszéljen az üzleti terv eddigi teljesüléséről.  

Emellett felkerültek a kamarai honlapra a célkitűzések, a misszió. 

 

Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna: Idén is rendhagyó a küldöttgyűlés, tavaly lent a parkolóban 

volt, most pedig többen online nézik az eseményeket.  
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Elmondja, hogy éves üzleti terv készült, az elnökség részéről már volt egy féléves értékelés, 

melyről mutat néhány diát a prezentációban. (1. sz. melléklet). 

Fő mutatószámok: taglétszám és a kamara megítélése. A taglétszám mérhető, de megítélés 

már komplexebb. 

Első félévi belépők: 38 vállalkozás, kilépési szándék: 31. A 38 belépőből 27 a Széchenyi Kártya 

igénylése miatt lettek tagok. Új konstrukciók jelentek meg, emiatt igen megnőtt az igénylések 

száma a korábbi évekhez képest. 

A kilépők közül 21-en azért lépnek ki, mert megszűnt a vállalkozásuk, sokan több mint 20 éve 

voltak tagok. 

Fejlesztendő területek, kihívások: májusban készült egy felmérés (köszöni a segítséget a 

felmérésben résztvevőknek), hogy mely területen lenne szükség segítségre, illetve milyen 

kihívások várnak rájuk várhatóan a jövőben. Felmérés eredménye, hogy legfőbb probléma a 

munkaerőhiány.  

Megkérdezték azt is, hogy a kihívásokra hogyan keres segítséget, ebből az látszott, hogy a 

legfőbb információforrás a könyvelő. Ez is bizonyítja, hogy nagyon szoros kapcsolatban kell 

lennie a kamarának a könyvelőkkel. 

Megkérdezték azt is, hogy szeretnének-e aktuális információkat kapni egy-egy témáról, illetve 

egy üzleti közösség tagjai lenni. Az üzleti közösségi tagságtól a kapcsolatépítési lehetőségeket 

várják el, erre kell majd fókuszálnia a kamarának.  

Az üzleti terv második része a költségvetés, mely elkészült a szokásos módon. Megtörtént 

annak féléves könyvvizsgálata, az Ellenőrző Bizottság is megvizsgálta a végrehajtást. 

A kamara 2021. évi költségvetési tervének összeállításakor a bevételek 7,5%-os 

növekedésével és a költségek 17,8 %-os emelkedésével kalkuláltak. 

Az első félévben a tervhez képest a bevételek tekintetében minimális (1,3%) túlteljesítés, míg 

a kiadásoknál 13,5%-os megtakarítás mutatkozik időarányosan. 

A költségvetési terv megvalósulásának vizsgálatát a kamara Ellenőrző Bizottsága 

I-III. negyedévre vonatkozóan is napirendre tűzi majd és erről tájékoztatja a kamara 

Elnökségét. 

Ismerteti az egyes területek bevételeit, illetve az üzleti terv indikátorait, annak eddigi 

megvalósulását a prezentáció szerint.  

Elmondja még, hogy az Elnökség javasolja, hogy a Küldöttgyűlés 

 a Kamara 2021. évi üzleti tervét az előterjesztésben foglaltak szerint 532.208 eFt 

bevételi, és 521.959 eFt költség és ráfordítással, 10.249 eFt eredménnyel fogadja el; 

 a Küldöttgyűlés adjon olyan jogosultságot az Elnökség részére, hogy amennyiben igény 

van rá, maximum 40 millió Ft-os keretnövekedésről saját hatáskörben döntsön a 

Kamarai Pénzügyi Alapok esetén. 

 

Palotás Sándor: megkérdezi, hogy ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek 

kérdése, hozzászólása. Nincs. Kéri a küldötteket, hogy egyetértésük esetén fogadják el a 

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2021. évi üzleti tervét. 

 

6/2021/CSMKIK/Kgy. 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az írásos 

előterjesztéssel egyezően elfogadta a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

2021. évi üzleti tervét. 
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4. Javaslat a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának és 

Önkormányzati Szabályzatának módosítására 

 

Palotás Sándor: A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának és 

Önkormányzati Szabályzatának módosítása vált szükségessé a megye nevének változása 

következtében. 

Az Alapszabály értelmében az Alapszabály és az Önkormányzati Szabályzat elfogadása 

küldöttgyűlési hatáskör, de a módosítással kapcsolatos előterjesztést a küldöttgyűlést 

megelőzően legalább 30 nappal a Kamara Elnöksége elé be kell terjeszteni. Erről tájékoztatták 

a küldötteket e-mailben. A módosítási javaslatokat megvitató Elnökségi ülés 

2021. szeptember 6-án volt, amelyre egy javaslat érkezett a küldöttektől. Ez a javaslat 

beépítésre került az írásbeli előterjesztésbe. 

Így most további szóbeli javaslatok előterjesztésére nincs lehetőség. 

Felkéri Dr. Kőkuti Attilát a szóbeli felvezetésre. 

 

Dr. Kőkuti Attila: nagyon röviden egy dolgot szeretne kiemelni. Nagyon sokat beszéltek arról, 

hogy hogyan működjön egy kicsit másképpen a kamara, s azt látták, hogy az osztályok nem 

működnek. Beszéltek osztályelnökökkel és azt látták, hogy ebben a formában az osztályok 

működésére nincs szükség. Ez nem azt jelenti, hogy egyes ágazatokban végzett szakmai 

munkára nincs szükség. Csak az a kötelező kötöttség szűnne meg az osztályelnökök számára, 

hogy beszámolót kell tartani. Aki érez továbbra is erőt, energiát az osztály munkájához, arra 

továbbra is van lehetőség. Felkéri az osztályelnököket, hogy a saját tagozatuk tanácsadóivá 

váljanak, segítsék a tagozati elnök munkáját. 

 

Palotás Sándor: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Nincs. 

Kéri a küldötteket, hogy egyetértésük esetén fogadják el az előterjesztést. 

 

7/2021/CSMKIK/Kgy. 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az írásos 

előterjesztéssel egyezően 2 tartózkodás szavazat mellett elfogadta a CSMKIK 

Alapszabályának és Önkormányzati Szabályzatának módosítására tett javaslatot. 

 

 

Martonosi János: felkéri az osztályelnököket, hogy a nevük elhangzása után fáradjanak ki és 

vegyenek át egy munkájukat elismerő kamarai oklevelet. 

1. Ipar és ipari szolgáltatás: Kaszás Anikó, SolvElectric Technologies Kft. 

2. Élelmiszeripar és könnyűipar: Fehér Lajos, SZEGEDPACK Kft. 

3. Építőipar: Mura Mészáros Zsolt, Délzsalu Kft. 

4. Közlekedés: Bobkó Attila TaxiHárom Kft.  

5. Élelmiszer és vegyes nagy- és kiskereskedelem: Márta Dániel e.v., Cukrász Fagyidiszkont 

6. Egyéb kereskedelem: Török György, Elzett-Certa Kft.  

7. Vendéglátás, idegenforgalom, szállodaipar: Ballai Ferenc, Sub-Tropical Kft.   

8. Közüzemek, távközlés, és informatika: Szegvári Gábor, Business and Games Kft. 

9. Ingatlanszakmai, gazdasági- és pénzügyi szolgáltatások: Kirizs Tibor, Értő Kft. 

10. Oktatási, egészségügyi, kommunikációs, kulturális és más szolgáltatások: Volford László, 

Step & Vals Kft. 
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11. Népi kézműves és iparművész osztály: Szabóné Tóth Hilda, e.v. 

12. Lakossági kézműves és szolgáltató osztály: Tombáczné Szemerédi Zsuzsanna, e.v. 

13. Háttérszolgáltatói és ipari beszállítói osztály: Engi Gábor, E-Press Nyomda Nyomdaipari 

Szolg. Kft. 

 

 

5. napirendi pont 

Egyebek 

 

Palotás Sándor: megkérdezi, hogy van-e egyéb kérdés, észrevétel. 

Dr. Kőkuti Attila: a kamara átalakításának munkája során nincs szerencséjük a pandémia 

miatt. Az egyik indikátoruk, hogy meglátogatják a tagjaikat. A kamarai munkatársakat kérte, 

hogy látogassák meg a kamarai tagokat, beszélgessenek el velük, milyen gondjaik vannak, mi 

foglalkoztatja őket, de van olyan tag is, akitől azt is megkérdeznék, hogy mit csinálnak, mert 

nem ismert a konkrét tevékenységi köre. Az munka, amint lehet, elindul. 

 

Palotás Sándor: megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele. Nincs. Végül 

bezárja a küldöttgyűlést, meghívja a résztvevőket a teremben egy kis frissítőre. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Dovál Anikó 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 Bobkó Attila  Mura-Mészáros Zsolt 

 jegyzőkönyv hitelesítő  jegyzőkönyv hitelesítő 
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Anyagjellegű 
ráfordítások

24%

Egyéb  
szolgáltatások

2%

Személyi jellegű 
ráfordítások 

63%

Értékcsökkenési 
leírás

4%

Egyéb ráfordítások 
7%

Ráfordítások 2021 A kamara 2021. évi költségvetési 
tervének összeállításakor a bevételek
7,5%-os növekedésével és a költségek 
17,8 %-os emelkedésével kalkuláltunk. 
Az első félévben a tervhez képest a 
bevételek tekintetében minimális (1,3%) 
túlteljesítés, míg a kiadásoknál 13,5%-os 
megtakarítás mutatkozik időarányosan. 
A költségvetési terv megvalósulásának 
vizsgálatát a kamara Ellenőrző Bizottsága 
I-III. negyedévre vonatkozóan is 
napirendre tűzi majd és erről tájékoztatja 
a kamara Elnökségét.



Kamarai tevékenységek bevételi terv

2021 (e Ft)

féléves

teljesítés (e Ft)

Arány

A kamara közjogi feladatai a kamarai

törvény rendelkezései szerint

303.180 168.714 55,65%

Országosan egységesen nyújtott

kamarai szolgáltatások

50.565 42.352 83,75%

Elnyert pályázati forrásokból

megvalósuló tevékenységek

87.800 27.698 31,54%

Gazdasági önkormányzati feladatok 58.536 27.921 47,7%

Kamarai infrastruktúra működtetése, 

egyebek

32.127 18.434 57,38%

Összesen 532.208 285.119 53,57%



Kamarai közjogi feladatok

Téma
Feladat

Kezdemé-

nyezés
Kezdés Befejezés

Indikátor 

értékek

I. féléves 

adatok arány
Aktív, rendszeresen teljesítő vállalkozásokkal 

kapcsolatos teendők központi 2021.01.01 2021.12.31 25000 17867 71,47%

Kötelezettségüket nem teljesítő 

vállalkozásokkal kapcsolatos teendők: központi 2021.01.01 2021.12.31 9000 8000 88,89%

Tanácsadási szolgáltatások - ETUS
Leendő és működő vállalkozások általi 

megkeresések kezelése, megválaszolása központi 2021.01.01  12.31. 500 316 63,20%

Járványügyi tanácsadás saját 2021.01.01

Veszélyhelyzet 

vége 50 42 84,00%

Járványügyi hírek honlapra saját/ központi 2021.01.01

Veszélyhelyzet 

vége 50 66 132,00%

MKIK felé továbbított javaslatok saját/ központi 2021.01.01

Veszélyhelyzet 

vége 10 14 140,00%

Tájékoztató rendezvények nemzeti és EUs 

forrásokkal kapcsolatban (EEN) saját/ pályázati 2021.01.01 2021.12.31 60 103 171,67%

Kamarai finanszírozási előadás egyéb 

eseményeken a Széchenyi Kártya Program, és 

a Kamarai Alapok témájában saját 2021.01.01 2021.12.31 10 4 40,00%

Pályázati hírek honlapra saját 2021.01.01 2021.12.31 50 38 76,00%

Általános finanszírozási tanácsadás  saját 2021.01.01 2021.12.31 90 43 47,78%

Széchenyi Kártya hitelkérelemmel kapcsolatos 

tájékoztatás központi 2021.01.01 2021.12.31 1700 631 37,12%

Kamarai Pénzügyi Alapokkal kapcsolatos 

tájékoztatás saját 2021.01.01 2021.12.31 80 83 103,75%

Kamarai tanácsadói hálózat Tanácsadások szervezése saját 2021.01.01 2021.12.31 20 6 30,00%

Új regisztrációk kezelése központi 2021.01.01 2021.12.31 500 343 68,60%

Regisztrált vállalkozások kezelés központi 2021.01.01 2021.12.31 100 250 250,00%

Békéltető testület: Ügyfél tájékoztatás, panasz 

felvétel, ügyek előkészítése tárgyalásra, 

tárgyalás koordinálása, döntés közlése érintett 

felekkel, jelentések készítése MKIK felé központi 2021.01.01 2021.12.31 565 253 44,78%

TSZSZ: ügyfél tájékoztatás, ügymenet 

támogatása központi 2021.01.01 2021.12.31 6 6 100,00%

Kamarai nyilvántartásba vétel

Pandémiás helyzettel kapcsolatos feladatok

Pályázati tájékoztatások

Finanszírozási tanácsadás

Építőipari kivitelezői regisztráció

Vitarendezés - Békéltető testület & 

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ)



Szakképzés

Téma Feladat

Kezde

mé-

nyezés

Kezdés Befejezés
Indikátor 

értékek
I. féléves 

adatok arány
Képzőhelyek nyilvántartásba vétele, személyes 

tanácsadás központi 2021.01.01 2021.12.31 176 180 102,27%

Duális képzőhelyek hatósági ellenőrzése és 

felülvizsgálata, személyes tanácsadás központi 2021.01.01 2021.12.31 293 120 40,96%

Képzőhely-ellenőrzést végző szakértők felkészítése központi 2021.05.01 2021.12.31 60 52 86,67%

„Könyvelőkkel a duális képzésért” tájékoztató központi 2021.05.01 2021.12.31 34 0 0,00%

2x 2napos TEA módszertan tréning központi 2021.01.01 2021.12.31 24 12 50,00%

Törvényi változásokról, elszámolási lehetőségekről 

tájékoztató előadás duális képzőknek központi 2021.05.01 2021.12.31 160 82 51,25%

Tájékoztató napok a projektszemléletű oktatásról 

duális képzők oktatói részére központi 2021.01.01 2021.12.31 50 0 0,00%

Szakmai képzés szervezése vizsgaelnökök részére központi 2021.01.01 2021.12.31 175 0 0,00%

Delegálási feladatok ellátása a törvényi előírások, 

határidők betartásával központi 2021.01.01 2021.12.31

 vizsgák 

száma

117 db, 1931 

fő

 Szakmai képzés szervezése vizsgafelügyelők 

részére központi 2021.01.01 2021.12.31 260 0 0,00%

 Delegálási feladatok ellátása a törvényi előírások, 

határidők betartásával központi 2021.01.01 2021.12.31

 vizsgák 

száma

IRK 296 vizsga 

3460 fő

IR 314 vizsga 

3684 fő

Országos szakmai versenyek 

elődöntőjének szervezése Területi előválogató verseny szervezése központi 2021.01.01 2021.05.31 189 189 100,00%

 Üzemlátogatások, szülői értekezletek, 

osztályfőnöki órák, nyári táborok szervezése központi 2021.01.01 2021.12.31 1400 1107 79,07%

Tájékoztató füzetek kiadványok készítése központi 2021.01.01 2021.12.31 600 0 0,00%

Pályaorientációs kérdőíves kutatás központi 2021.01.01 2021.12.31 345 0 0,00%

Gyakorlati oktatók mesterképzése és - vizsgáztatása központi 2021.01.01 2021.12.31 35

35 fő 

megkezdte a 

képzést

Adományozott aranykoszorús mestercím saját 2021.01.01 2021.12.31 3 0 0,00%

Ágazati tájékoztató fórumok szervezése központi 2021.01.01 2021.12.31 25 18 72,00%

Egyeztető testületek üléseinek szervezése központi 2021.01.01 2021.12.31 2 0 0,00%

Gyakorlati oktatói képzés
 Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga 

szervezése központi 2021.05.01 2021.12.31 72 48 66,67%

Duális tanácsadói hálózat működtetése

Ágazati alapvizsgára delegálás

Szakmai vizsga delegálás

Pályaválasztás, pályaorientáció

Mesterképzés és vizsgáztatás

Munkaerőpiaci kerekasztal



Téma Feladat Kezdemé-nyezés Kezdés Befejezés Indikátor értékek I. féléves adatok arány

Származási bizonyítványok hitelesítés központi 2021.01.01 2021.12.31 2 400 1 219 50,79%

Egyéb kereskedelmi okmányok hitelesítése központi 2021.01.01 2021.12.31 1 700 1 024 60,24%

ATA-Carnet hitelesítése központi 2021.01.01 2021.12.31 8 5 62,50%

Széchenyi Kártya program
Vállalkozások tájékoztatása, hitelkérelmek 

befogadása, rögzítése, továbbítása bankba központi 2021.01.01 2021.12.31 21 500 000 000 13 961 000 000 64,93%

Okmányhitelesítés

Téma Feladat Kezdés Befejezés Indikátor értékekI. féléves adatok arány

 Szóróanyagok megújítása 2021.01.01 2021.12.31 7 6 85,71%

Telefonos interjúk adása 2021.01.01 2021.12.31 20 12 60,00%

Sajtómeghívók készítése 2021.01.01 2021.12.31 10 6 60,00%

Sajtóközlemény 2021.01.01 2021.12.31 30 12 40,00%

Kamarai Facebook-oldal bejegyzéseinek, eseményeinek elkészítése 2021.01.01 2021.12.31 100 104 104,00%

Hírlevél készítése kamarai tagoknak 2021.01.01 2021.12.31 45 41 91,11%

Hírlevél készítése feliratkozóknak 2021.01.01 2021.12.31 45 41 91,11%

Kommunikációs csatornák fejlesztése és új kommunikációs csatornák kialakítása



Enterprise Europe Network

Téma Feladat

Kezdemé-

nyezés Kezdés Befejezés

Indikátor 

értékek

I. féléves 

adatok arány

EEN

Cégre szabott tanácsadást igénybe vevő KKV-k 

száma (innováció, nemzetköziesedés, 

finanszírozás, jogszabályi információk stb.) pályázati 2021.01.01 2021.12.31 100 46 46,00%

EEN

Tanácsadások eredményeként realizált üzleti 

siker pályázati 2021.01.01 2021.12.31 10 4 40,00%

EEN

Nemzetközi kapcsolatépítési szolgáltatást 

igénybe vevő KKV-k száma (üzleti találkozók, 

partnerkereső adatbázis) pályázati 2021.01.01 2021.12.31 100 33 33,00%

EEN

Üzletember találkozók keretében lezajlott 

nemzetközi B2B tárgyalások száma pályázati 2021.01.01 2021.12.31 60 141 235,00%

EEN

Nemzetközi partnerkereső profillal 

rendelkező helyi KKV-k profiljainak száma pályázati 2021.01.01 2021.12.31 20 17 85,00%

EEN

Nemzetközi partnerkereső adatbázison 

keresztül közvetített vállalkozói megkeresések 

száma pályázati 2021.01.01 2021.12.31 60 68 113,33%

EEN

Kapcsolatépítő szolgáltatások révén realizált 

nemzetközi együttműködési megállapodások 

száma pályázati 2021.01.01 2021.12.31 6 0 0,00%

EEN

EU-s jogszabály-véleményezésben résztvevő 

KKV-k száma pályázati 2021.01.01 2021.12.31 10 0 0,00%

EEN INNO-HUN Innovációs felmérésben részesült KKV-k száma  pályázati 2021.01.01 2021.12.31 8 4 50,00%



Az Elnökség javasolja, hogy a Küldöttgyűlés
• a Kamara 2021. évi üzleti tervét az előterjesztésben 

foglaltak szerint 532.208 eFt bevételi, és 521.959 eFt
költség és ráfordítással, 10.249 eFt eredménnyel 
fogadja el;

• a Küldöttgyűlés adjon olyan jogosultságot az 
Elnökség részére, hogy amennyiben igény van rá, 
maximum 40 millió Ft-os keretnövekedésről saját 
hatáskörben döntsön a Kamarai Pénzügyi Alapok 
esetén.



Köszönöm a figyelmet!


