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BEVEZETÉS 

 

A magyar gazdaság a múlt évben kiemelkedő dinamikával, összességében közel 5%-kal bővült. A Csongrád 

megyei székhelyű gazdasági szervezetek 2019-ben 172 milliárd forint értékű új beruházást valósítottak 

meg, összehasonlító áron 20%-kal többet az egy évvel korábbinál. A fejlesztési források 25%-át a 

feldolgozóipar, 15%-át az energiaipar, 7%-át a mezőgazdaság területén használták fel. Ez bizakodásra 

adhat okot, de sajnos az ipari termelésben nem zártunk jó évet, a 13. helyen vagyunk a megyék közötti 

rangsorban, de az országos átlag csupán 55%-át érjük el. A 49 főnél többet foglalkoztató, megyei székhelyű 

ipari vállalkozások termelési értéke 541 milliárd forintot tett ki, ami összehasonlító áron ‒ a főváros és a 

megyék közül legnagyobb mértékben ‒ 4,8%-kal elmaradt az előző évitől. Az ipari teljesítmény közel felét 

adó élelmiszeripar kibocsátása mérsékelten, 1,3%-kal nőtt, ezen belül a húsiparé 4,7%-kal csökkent. A 

megye iparának második meghatározó területén, a gumiiparban 12, a harmadik legjelentősebb 

szegmensében, az energiaiparban 16%-kal visszaesett a termelés volumene. Csongrád megye az egy főre 

eső GDP termelésben a 9. helyen áll, de az országos átlag három negyedét teljesítve 2017. évi adatok 

alapján. 

A társas vállalkozások 91%-a legfeljebb 9 főt foglalkoztat, ezért a Kamara kiemelt feladata, a mikro- kis- és 

középvállalatok hatékonyságának növelése, munkájának segítése tájékoztatókkal, rendezvényekkel, 

tanácsadással. 2019-ben több mint száz szakmai rendezvényünkön 3400 vállalkozást értünk el e célból. A 

nagy létszámú jogszabályváltozásokat ismertető rendezvényeken túl, külön figyelmet fordítunk a 

vállalkozások digitális szemléletformálására, az új technológiák megismertetésére. A kamarai pénzügyi 

alapok megújítása révén 100 millió Ft támogatással közel 150 millió Ft-os fejlesztést hajthattak végre 

tagjaink. 

A kamarai gazdasági jövőkép alapján 2019 a „Robotika Éve” volt a kamarában. Ezen túl igyekeztünk méltó 

módon megemlékezni a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megalakulásának 

25. évfordulójáról. 

Ezúton ajánlom figyelmükbe a 2019. 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, 2020. március 29. 

 

  
 Nemesi Pál 

 elnök 

 CSMKIK 
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1. KULCSMUTATÓK ALAKULÁSA 

1.1. Taglétszám alakulása 

A CSMKIK a taglétszám tekintetében az ország ötödik legnagyobb kamarája annak ellenére is, hogy az 

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

a 2019-ben sem sikerült megtörni, bár a tagsági viszonyt megszüntetők száma is csökkent. 

 
 

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

rendezvényeken való kedvezményes részvétel, illetve a kamarai pénzügyi alapok voltak. 2019-ben 

10 vállalkozást azért zártunk ki a Kamaránkból, mivel nem teljesítette tagdíjfizetési kötelezettségét. 

1.2. A regisztrált vállalkozások száma 

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

folytató gazdálkodó szervezetek kötelesek a kereskedelmi és iparkamarai nyilvántartásba vételüket 

kezdeményezni, a kamarai közfeladatok ellátásához évente március 31-ig 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást 

fizetni, a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat térítésmentesen 

nyújtani.  

2019-ben 161 millió Ft bevétele volt a CSMKIK-nak a kamarai hozzájárulásból. Mintegy 5.500 korábbi évi, 

illetve 26.800 2019. évre vonatkozó 5.000,- Ft-os befizetés érkezett. A NAV-on keresztül eddig összesen 

2658 vállalkozásnál kezdeményeztünk behajtást 3046 esetben. Tapasztalataink szerint a nem fizető 

vállalkozások jó része nem működik valójában, a NAV felé is tartozásai vannak, illetve az adószám 

felfüggesztése is már megtörtént. A közel 27 ezer regisztrált vállalkozás közül, akik év végén is aktív 

vállalkozók voltak, 40%-a társas, 60%-a egyéni vállalkozás, valamint a mikrovállalkozások aránya 96%. A 

vállalkozások közel kétharmada Szegeden és térségében tevékenykedik. 

A kamarai regisztrációs 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 közel 100 millió Ft-tal meghaladta az előző évit. A stabil, következetes, kiszámítható 

gazdálkodásnak köszönhetően a Kamara vagyona 2019. évben több mint 77 millió Ft-tal növekedett. 
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A kiszámlázott kamarai tagdíj összege 2019-ban növekedett, a bevételek 10%-át teszi ki, míg a szolgáltatási 

bevételek az összbevételek közel 15%-át. Ez a nagyságrend magasnak számít más megyei kamarákhoz 

képest.  

A támogatási bevételek finanszírozták a szakképzéssel kapcsolatos feladatokat (147 millió Ft), az Enterprise 

Europe Network projekt szakmai megvalósítását (57,7 millió Ft), a Békéltető Testület működtetését 

(21 millió Ft). 

A ráfordítások 64%-át a személyi jellegű ráfordítások teszik ki, igaz a főfoglalkozású alkalmazottak bérének 

közel felét projektekből finanszírozzuk. 

 

2. Érdekérvényesítés 

 

Megyei szinten a Kamara érdekérvényesítő tevékenységét részben a helyi vállalkozóktól érkező 

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

az országos kamara gazdaságkutató intézete által elemzett gazdasági trendek és országos állásfoglalások 

megismertetése teszi ki. Emellett a gazdaság-, és vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos kutatások 

népszerűsítésével törekszünk rá, hogy minél több megyei vállalkozás véleménye juthasson el a 

döntéshozókhoz. 

2.1 Jogszabály-véleményezések 

Kamaránk 2019-ben is részt vett több jogszabálytervezet véleményezésében, a felkérések az MKIK-tól, 

valamint a megye önkormányzataitól érkeztek hozzánk. A tavalyi évben is számos véleményezési 

megkeresésre nem tudtunk érdemben reagálni a túl rövid határidő miatt.  

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

észrevételeket: 

● Vállalkozói javaslatok küldése az adócsomaghoz 

● Az energetikai audittal kapcsolatos regisztráció, és a kapcsolódó díjfizetés során felmerülő 

problémák felmérése 

● Csongrád város helyi adórendeletének módosítása 

● A Pénzügyminisztérium munkaviszonyok visszaélésszerű átminősítésének megelőzése érdekében 

szükséges KATA módosításokról készülő jogszabály-módosítása 

● Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet módosításáról 

szóló rendelet-tervezetet 

Enterprise Europe Network irodánk részt vesz az Európai Bizottság konzultációinak vállalkozásokhoz való 

eljuttatásában. 2019-ben 25 megyei vállalkozás vett részt az alábbi konzultációkban: 

● Konzultáció a vállalkozások közötti (B2B) adatmegosztásról 

● Konzultáció az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról 

● Konzultáció a városi mobilitási csomag értékeléséről 

Vállalkozói észrevételek hatására 2019. áprilisában jeleztük a CSOK-kal érintett ingatlan vállalkozói 

székhelyként történő hasznosításának problémáját az MKIK felé. Az MKIK-tól megkaptuk a 

Pénzügyminisztérium állásfoglalását, ami szerint CSOK-kal érintett ingatlan vállalkozói székhelyként, 

telephelyként nem hasznosítható. 2019. júniusában módosították a lakástámogatásokat szabályozó 

rendeletet, így CSOK igénylése esetén az ingatlan vállalkozás székhelyeként is bejelenthető, ha a támogatás 

igénylője a megfelel a csekély összegű (de minimális) támogatásokra vonatkozó szabályoknak. A 

változásról tájékoztattuk a vállalkozásokat honlapunkon, és közvetlen kiértesítéssel. 

A kormányzati szereplőkkel együttműködve a megyei vállalkozások fórumok keretében is eljuttathatták 

javaslataikat az illetékes szervezetek részére: 
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● 2019. február 19-én az Országos Innovációs Fórum szegedi állomásán az NKFIH felmérte a 

megújuló KFI pályázati rendszerrel kapcsolatban felmerülő igényeket. A kutatás-fejlesztési 

aktualitások bemutatását követő 25 fős workshopon csoportmunkában fogalmazták meg 

válaszaikat a Hivatal kérdéseire. 

● 2019. április 25-én KKV-Stratégia Fórumon a 2030-ig szóló KKV-kra vonatkozó kormányzati 

stratégia tervezete került ismertetésre az ITM által, majd 19 Csongrád megyei vállalkozás 

részvételével megvitatásra kerültek a KKV-k által tapasztalt problémák, és a lehetséges megoldási 

irányok. 

2.2 Vállalkozói felmérésekben való részvétel 

MKIK GVI Konjunktúra-felmérés 

Kamaránk 2019-ben is csatlakozott az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet évente kétszer lezajló 

konjunktúra-felméréséhez, melyben tavasszal 72, ősszel 42 Csongrád megyei vállalkozás vett részt. A 

felmérés eredményei szerint a konjunktúramutató értéke áprilisban 58 pontra nőtt, ami a kutatás kezdete 

óta a legmagasabb érték. Októberre azonban csökkent a vállalkozások optimizmusa, és a 

konjunktúramutató értéke 46 pontra esett vissza, ami 2015 októbere óta a legalacsonyabb. 

 
 

MKIK Gazdasági Kutatás 

Az MKIK a Gazdasági Évnyitóhoz kapcsolódóan felmérést végzett a vállalatok üzleti környezetével, 

növekedési képességeivel, lehetőségeivel kapcsolatban. Az MKIK kérésére a megyei TOP 100 vállalkozást 

vontuk be a kutatásba.  

SZTE vállalati humánerőforrás igényfelmérés 

Részt vett Kamaránk az SZTE kutatásában, célja volt felmérni, hogy milyen szakmai és emberi 

kompetenciákkal rendelkező fiatal munkaerőre van szüksége a vállalkozásoknak, illetve a foglalkoztatottjai 

között milyen arányt képviselnek a felsőfokú végzettséggel rendelkezők. Az SZTE kérésére az 

adatfelvételben a TOP 100 vállalkozás vett részt. 
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Az Európai Bizottság kutatása a gépi fordító szolgáltatásról 

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 tervek szerint az EU összes kis- és középvállalkozása számára ingyenesen hozzáférhetővé 

teszi a jelenleg még csak az uniós intézmények és a tagállami hatóságok által használt eszközt, az 

eTranslationt.  

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 vezeti. 

2019-ben szegedi helyszínen került megrendezésre az Ipari Kollégium május 13-i ülése, valamint a 

Kutatásfejlesztés- és Innovációs Kollégium február 14-15-i ülése is. 

2.4 Együttműködések 

Foglalkoztatási paktumok 

A 2016 óta működő Csongrád megyei, Szeged megyei jogú városi és Hódmezővásárhely megyei jogú városi 

paktumszervezetek sora 2017-ben bővült a mórahalmi és makói helyi paktumokkal, majd 

2018 márciusában megalakult a Csongrádi és Szentesi Járás, valamint Mindszent Város Foglalkoztatási 

Együttműködése (Paktum). Kamaránk valamennyi paktumszervezet tagja, valamint részt vesz az operatív 

feladatokat ellátó Irányító Csoportok munkájában is. A paktumszervezetek bértámogatásokkal, tematikus 

rendezvényekkel, és céglátogatással is népszerűsítették 2019-ben a programot. 

Szakhatóságok 

Kamaránk 2019-ben is aktív együttműködésre törekedett a különböző hatósági, kormányzati szereplőkkel. 

Közös tájékoztatók szervezésével, információs anyagok közzétételével segítettük a vállalkozásokat a 

jogszabályi előírásoknak való megfelelésben. Közös eseményeinken 811 fő Kormányhivatallal és a NAV 

megyei szervezetével, melynek általános formája az információcsere és az aktualitásokról való 

tájékozódás. 

 

NAV-val, Kormányhivatallal közös tevékenységek 

Tájékoztató a 2019-es adóváltozásokról (NAV) – 2019-ben 4 helyszínen - 

ingyenes rendezvény 
253 résztvevő 

Munkavédelmi Nyílt Nap (CSMKH) - ingyenes rendezvény 44 résztvevő 

2018. és 2019. évi bevallásokkal kapcsolatos tudnivalók (NAV) -  

tagoknak ingyenes rendezvény 
75 résztvevő 

Tudnivalók a társasági adóbevallásról – 2 helyszínen - tagoknak ingyenes 

rendezvény 
44 résztvevő 

Közbeszerzési Szakmai Nap 59 résztvevő 

Tájékoztató fórum munkahelyteremtő beruházások támogatásáról 33 résztvevő 

Tájékoztató a 2020-es adóváltozásokról Szegeden (NAV) – 2019-ben 2 

helyszínen - ingyenes rendezvény 
303 résztvevő 

 

TOP 100 

2019-ben is megjelent TOP 100 kiadványunk a Délmagyarországgal együttműködve. A Nemzeti Adó-és 

Vámhivatal Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága, valamint a Központi Statisztikai Hivatal által 
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készített elemzéseket vállalkozói riportokkal egészítettük ki. Mivel 2019 a „Robotika Éve” volt, ezért az 

immár üzleti magazinná alakult lap a jövő technológiáival, képzéseivel foglalkozott. Ezen túl a Csongrád 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megalakulásának 25. évfordulója is központi témája a kiadványnak, 

felidézésre kerültek az akkori gazdaság adatok is. A kiadvány ünnepélyes bemutatóját decemberben 

tartottuk, üzleti reggeli keretében, a megye jelentős cégeinek részvételével. 

A kiadványban újdonság a különböző gazdálkodási adatok alapján készített TOP5 vállalkozói listák, illetve 

a foglalkoztatottság és a bérköltség alakulásának elemzése. A megye árbevételének kétharmadát, export 

árbevételének 80%-át a TOP100 vállalkozás teljesítette, jórészt nekik köszönhető a megye gazdasági 

teljesítményének 8,5%-os növekedése és a munkavállalók harmadának foglalkoztatása. 

Az árbevétel nemzetgazdasági ágak közötti megoszlásában változás nem történt. Az előző évhez hasonlóan 

a vezető szektor a kereskedelem 45%-os részaránnyal, ezt követi a feldolgozóipar 25%-os részesedéssel. A 

harmadik a villamosenergia-, gázipar, melyet megközelített az építőipar miután 7,2%-ra emelte a nettó 

árbevételből való részesedését. 

A megye gazdasági eredményeiben meghatározó szerepet játszik továbbra is az export. Ennek közel 80%-a 

egyetlen nemzetgazdasági ág, a feldolgozóipar teljesítménye. Elmondható, hogy megyénkben évről-évre 

erősödik a harmadik országokkal folytatott külkereskedelmi tevékenység.  

A Központi Statisztikai Hivatal elemzése alapján Csongrád megye gazdasága 2017-ben az országban 

megtermelt GDP 3%-át állította elő, az egy főre jutó értéke az országos adat háromnegyedét sem érte el. 

A bruttó hozzáadott érték alapján a mezőgazdaság és szolgáltató szektor az országosnál nagyobb, az ipar 

kisebb és egyre inkább csökkenő részt képvisel. A kutatás-fejlesztési ráfordítások egy lakosra jutó értékét 

tekintve élen jár Csongrád megye, a kutatóhelyek számát és a K+F létszámot illetően csak a főváros szerepe 

nagyobb a megyénél. Csongrád megye munkaerőpiaci helyzete folyamatosan javul, de a foglalkoztatási 

aránya még nem éri el az országost. A keresetek 12%-kal nőttek, de összegük 14%-kal maradt el az országos 

átlagtól. 

3. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS ÉS ÜZLETFEJLESZTÉS 

3.1. Hagyományos vállalkozás- és üzletfejlesztés 

Külföldi piacra lépés, üzleti partnerközvetítés 

Kamaránk külgazdasági témájú rendezvényein 2019-ben 619 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 több 

mint 60 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 2019-ben 102 cég részesült személyre szóló tanácsadásban (nemzetköziesedés, 

iparjogvédelem, jogszabályi környezet vagy finanszírozás témakörben). Ezen szolgáltatások alapján 11 cég 

jelezte vissza, hogy segítségünkkel jelentős eredményeket könyvelt el vállalkozása. 12 üzleti találkozó 

megszervezésében vettünk részt, melyeken a résztvevő 29 cég, több mint 112 személyes tárgyalást 

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

adatbázisában. Partnerkereső szolgáltatásainkat 145 cég vette igénybe és ezek eredményeként 12 helyi 

vállalkozó kötött hosszú távú nemzetközi együttműködést. 
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Üzleti ajánlatok közvetítése 

Külföldi partnerkeresésre magyar cégtől beérkezett érdeklődés 75 

Aktív partnerkereső profil 16 

Ezekre érkezett külföldi érdeklődés 34 

Sikeresen hasznosított tanácsadás 11 

Partnerkereső adatbázis vagy üzleti találkozó eredményeként létrejött 

együttműködési megállapodások 
12 

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 projekt folytatása érdekében új pályázatot adtunk a partnerekkel közösen. 

Egyéb nemzetközi projektek 

Sustain-T (Erasmus+): A 2017-ben indult turisztikai mikro és kisvállalkozások fenntarthatósági 

teljesítményének növelését megcélzó projekt keretében 2018-ban kidolgozásra került az online képzési 

csomag tanterve, majd a részletes tananyag. A projekt keretében létrehozott e-platform több funkcióval 

is bír, egyrészt elérhető a kidolgozott tananyag, másrészt pedig olyan interaktív eszközök használatára is 

alkalmas, amelyekkel a turisztikai vállalkozások felmérhetik saját fenntarthatósági teljesítményüket és 

közös fenntarthatósági együttműködéseket alakíthatnak ki. A projektet 2019. októberében zártuk. 

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

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

és a vállalkozói szellem népszerűsítése. A projekt keretén belül online tanulási platform és oktató videó 

segíti majd a vállalkozói kompetenciák elsajátítását, majd a kompetenciák hivatalos akkreditálására is 

lehetőség nyílik. A projekt innovatív jellegét az adja, hogy a vállalkozói kompetenciák fejlesztését a zenei 

világ ikonjainak jó gyakorlatain keresztül valósul meg.  

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

melynek fő célja segíteni a szervezeti innovációs folyamatokat. A projekt keretén belül a KKV-k saját 

alkalmazotti körből képezhetnek ki szervezetfejlesztési innovációs coachokat egy holisztikus innovációs 

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

termékei maga az innovációs coach képzés, a szabadon hozzáférhető oktatóanyagok és eszközök, 

melyeket a vállalkozások térítésmentesen fognak tudni használni és hasznosítani. A projektet 

2019 decemberében Kiválósági Díjjal tüntették ki. 

Rendezvények, klubok, tanácsadás 

Vállalkozásfejlesztési rendezvényeinken, képzéseinken 365 vállalkozás vett részt. A 

jogszabályváltozásokról tájékoztató rendezvényeken túl tartott ingyenes képzéseket különböző projektek 

keretében valósítottuk meg.  
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Rendezvények, képzések  

Rendezvény neve alkalom 
résztvevők 

száma 

E-ügyintézés és cégkapu a gyakorlatban 1 85 

GINOP-3.2.1 projekt rendezvényei – Vállalkozz digitálisan! 3 94 

VIVACE 2019 - Iparjogvédelem a piaci versenyben 1 20 

Aktualitások az adatvédelemről 4 94 

Elektronikus építési napló 6 72 

Összesen 15 365 

 

E-ügyintézés és cégkapu a gyakorlatban címmel tájékoztatót szerveztünk, ahol az érdeklődő vállalkozások 

megismerhették az elektronikus ügyintézés, és a cégkapu használatának gyakorlati tudnivalóit. A cégkapu 

használata 2019-től még fontosabbá vált, mivel 2019 januárjától kizárólag cégkapun keresztül intézhetik 

elektronikusan adóügyeiket a NAV-nál a vállalkozások. 

2019-ben is kiemelt témaként kezeltük az adatvédelem vállalkozásokat érintő kérdéseit. Több helyszínen 

tájékoztató előadást szerveztünk a GDPR-ral kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról, és a legfrissebb 

kapcsolódó jogszabály-változásokról. Az előadások megtartásában ezúttal is Dr. Horváth Péter kamarai 

tanácsadó vett részt. 

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. 2019-ben 2 szegedi és 1 hódmezővásárhelyi eseményen vehettek részt a digitalizáció iránt 

érdeklődők, melyeken elsősorban az e-ügyintézéshez és az információbiztonsághoz kapcsolódó szakmai 

előadások hangzottak el. 

2019-ben kezdődött meg az Országos Vállalkozói Mentorprogram (GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001) 

gyakorlati megvalósítása. A projekt 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 2020 végéig megvalósuló projektet az Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, illetve a SEED Kisvállalkozásfejlesztési 

Alapítvánnyal konzorciumi 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. 

2019 folyamán kiválasztásra kerültek a megyei mentorálandó és a mentor szerepet vállaló cégek: 

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

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

A mentorálási folyamat 2020-ban kezdődik meg. 
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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 

16 ügyfelet irányítottunk, ebből 13 tényleges tanácsadás történt. Főbb kérdéskörök 2019-ben: jogi 

kérdések, adózás, forrásszerzés, adatkezelés, weboldal kezelése és menedzsment. 

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 idei 10 rendezvényén összesen 250-en vettek részt. A Klub a saját szervezésű eseményei 

mellett a Humán Klubbal is tartott közös rendezvényt, melynek témája a stresszkezelés volt.  Évek óta tartó 

hagyomány, hogy március elején, a Nemzetközi Nőnap alkalmából, illetve év végén, a karácsonyhoz 

kapcsolódóan, egy-egy nagyobb, a nagyközönség számára is nyitott rendezvénnyel készül a klub. A nőnapi 

esemény fókuszában a generációs különbségek, a társadalmi felelősségvállalás és a fenntartható fejlődés 

állt, míg az év végi rendezvényen Podani Krisztina, okleveles pszichológus tartott előadást 

Boldogsággyakorlatok címmel. Mindkét eseményt jótékonysági akcióval kötöttük össze, tavasszal a 

Karitáció Alapítvány bohócdoktorai, míg karácsonykor a Vedres Utcai Óvoda számára gyűjtöttünk 

felajánlásokat.  

2019-ben az előző évi összevonás után az i3 Klub aktívan folytatta munkáját.  Egy alkalommal a Magyar 

Szerb Kereskedelmi és Iparkamarával közösen, míg három klubülést önálló szervezésben valósított meg.  

A négy rendezvényen 90 fő vett részt, mely meghaladja az előző évi 71-es résztvevői számot. Az érintett 

témakörök ebben az évben a következők voltak: Internetbiztonság témakörben külső előadó segítségével 

mutattuk be a vállalkozások számára az adatvédelmük fontosságát. Pályázatokról érthetően címmel, a 

forráshoz jutás lehetőségeivel találkozhattak a résztvevők. A változásmenedzsment, innováció, ipar 4.0 

kicsiben és nagyban témákat saját tapasztalatait átadva osztotta meg klub vezetőnk ismereteit. A 

Fókuszban Szerbia és a Brexit című vámszakmai délelőtt alkalmával a határon átnyúló vállalkozásokat 

érintő teendők, elvárások kerültek napirendre.  A klubvezetés továbbra is kiemelt feladatnak tekinti a 

fiatalok bevonását és a helyi vállalkozások szorosabb együttműködését. 

A Számviteli Klub a 2019-as évben a szakmai rendezvények szervezését segítette.  

A Humán Klub számos rendezvényén foglalkozott szakmai újdonságokkal, a kiválasztás és a HR aktuális 

kérdéseivel.  

A Kommunikációs és Reklám Klub négy eseményt szervezett, kihelyezett rendezvényeken ismerkedett 

Szeged meghatározó kulturális intézményeinek munkájával. 

 

Kamarai Klubok Események száma Résztvevők száma 

Női Vezetői Klub  9 206 

Humán Klub  7 61 

Kommunikációs és Reklámklub  4 32 

i3 Klub  4 90 

Női Vezetői és Humán Klub közös eseménye  1 44 

Összesen  25 406 
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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. 2019-ben a pozitívan 

elbírált igénylések száma majd 20%-kal csökkent, de a rendelkezésre bocsátott hitel összege mintegy 

8%-kal nőtt. Jelentős területi különbségek figyelhetők meg, Szentesen a beadott pályázatok száma 7%-kal 

nőtt, Hódmezővásárhelyen több mint 20%-kal csökkent. 

 

Széchenyi Kártya 2019-ben 

Összes beadott igénylés 541 

Pozitívan elbírált igénylések 423 

Összes igényelt hitel 6,7 milliárd Ft 

Rendelkezésre bocsátott hitel összege 5,23 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. 

A kamara vezetése az illetékes munkabizottsággal közösen kidolgozta a 2019-től érvényes új pályázati 

feltételeket, melynek eredményként megduplázódott a beadott pályázatok száma. 

Változások 2019-ben:  

- a maximálisan igényelhető támogatási összeg pályázónként 10 m Ft-ra emelkedett, melyből 5 m Ft 

készletfinanszírozásra is fordítható,  

- a támogatás futamideje 3 évről 5 évre emelkedett,  

- megnyílt a pályázat benyújtásának a lehetősége a kamarába újonnan belépő tagok számára is. 

 

Kamarai Alapok adatai 2019-ben 

Összes beadott pályázat száma 20 

Pozitívan elbírált pályázatok száma 19 

Összes elnyert támogatás 100 millió Ft 

Támogatással megvalósult összes fejlesztés értéke 143,6 millió Ft 

3.3. Az innováció támogatása 

Kulcskérdés a mikro-, kis- és középvállalkozások innováció iránti fogékonysága. A megye nem használja ki 

az ebben rejlő lehetőségeket, pedig Hajdú-Bihar megye mellett Csongrád megye rendelkezik a legnagyobb 

képességgel ezen a területen. Ezért a Szegedi Tudományegyetem vezetésével igyekszünk összehozni a 

gazdasági szereplőket, de ebbe még vannak kiaknázatlan lehetőségek. 

Szellemi tulajdonvédelem 

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

a kkv-k tudatosság növelését támogató projekt.   
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A Hivatallal kötött megállapodás alapján Regionális Szellemitulajdon-védelmi Információs Pontot 

működtetünk, alapinformációkkal 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 rendezvénye december elején 

valósult meg, melynek címe: Iparjogvédelem a piaci versenyben volt. Az eseményen 20 fő vett részt. 

Dél-alföldi Innovációs Díj  

A Dél-alföldi Innovációs Díj 2019-ben is kiírásra került, amiben együttműködő partnerek vagyunk. Ebben 

az évben ismét volt Csongrád megyei pályázó a tavalyihoz hasonlóan. A gazdasági társaság kategóriában 

beadott 3 pályázatból 1 Csongrád megyei vállalkozás volt. Megyénk a tavalyihoz hasonlóan eredményesen 

szerepelt, a Dél-alföldi Innovációs Díjat a szegedi Scolia Technologies Kft. nyerte el. 

Young Spirit 

A 2018-ban indult Young Spirit programban továbbra is részt vesz Kamaránk, Pécs-Baranya, Bács-Kiskun, 

Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar megyével egyetemben. A projekt célja továbbra is a vállalkozóknál 

megjelenő, a piac által generált vagy azt célzó fejlesztési igény és a kutatói tudás, mint ajánlati oldal 

egymásra találásának segítése.  

2019-ben folytatódott az országos rendezvénysorozat, ahol a kutatás-fejlesztési igénnyel rendelkező 

vállalkozások, és a fiatal kutatók kapcsolatot építhettek az együttműködő kamarák székhelyén.  

2019 áprilisában Győr szervezte a második rendezvényt, melynek vezető témája a digitalizáció volt. Erre 

az eseményre egy megyei vállalkozás és egy kutató regisztrálta magát, illetve kollégáink képviselték 

kamaránkat. Következő állomásként Kecskemét adott otthont egy őszi találkozónak. A tervezett 

programsorozat utolsó két állomása Szeged és Debrecen lesz várhatóan 2020-ban. 

3.4. Szakképzés és humán erőforrás fejlesztése 

A szakképzés átalakításában, a duális szakképzés kiterjesztésében továbbra is meghatározó szerepe van a 

kamarának országos szinten. 2019-ben a kamarai szakképzési feladatok ellátására 147,2 millió Ft került 

lehívásra, az NSZFH-val megkötött támogatási megállapodás alapján megyénkben.  

A 2019. évet a kamarai stratégiai feladatokat kettősség jellemezte. Az a központi kommunikációból 

egyértelmű volt, hogy a szakképzés átalakítása folyamatban van. Írott formában azonban a 

1168/2019.(III.28.) Korm. határozatból tájékozódtunk a várható változásokról. Az is ismert volt, hogy 

megalakultak és dolgoznak az ágazati készségtanácsok, de munkájuk tartalmáról csak a jogszabályban 

leírtak alapján szereztünk információt.  

A Szakképzés 4.0 megismerése, értelmezése formális egyeztetések nélkül és hiányában aktivizálta a 

szakképzési szereplők közötti kapcsolatot. Többszöri beszélgetés zajlott a területi kamarák stratégiai 

koordinátorai között, a szakképzési centrumokkal, vállalkozókkal, kamarai tisztségviselőkkel, 

munkatársakkal. Az már a stratégiából, a szakképzési törvény, az OKJ rendeletet megelőzően is látszott, 

hogy változik a középfokú szakképzés intézményi struktúrája, változnak a szakmák és változnak a kamarai 

szakképzési feladatok is.  

Mivel a duális képzés szerepe a jövőben is meghatározó a gyakorlati ismeretszerzésben, ezért a céges 

kapcsolataink bővítésén, illetve megerősítésén dolgoztunk ebben az évben is. A tanulók jövőbeni 

gyakorlati felkészítésében a gazdálkodók felelőssége egyre hangsúlyosabbá válik. Oktatóik megfeleltetése 

a szakmai ismereteken túli elvárásoknak, a kamarai képzésekbe történő bekapcsolódásuk példaértékű, 

kommunikációnk eredményeként is értelmezhető.  

Kamaránk kiemelten kezeli a megye versenyképessége szempontjából az egyes – kamarai stratégiában 

megjelölt ágazatokon belüli együttműködéseket, a szakmai hozzáértés támogatását. Ehhez jó 

kezdeményezésnek bizonyultak azok a rendezvények, amelyek az autószerelésben érintett 

vállalkozásokat, szakképző iskolák képviselőit ültették egy asztalhoz.   
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A CSMKIK a 2019. évet a Robotika Évének nyilvánította. Ehhez sokféle módon csatlakoztunk. Szélesedtek 

kapcsolataink a Szegedi Tudományegyetemmel, annak iskoláival, de más iskolákkal is, a robotika helyének, 

szerepének kialakításáért felelős pedagógusokkal, versenyszervezőkkel. 

Mindezek mellett továbbra is cél és feladat volt a tanulószerződések számának megtartása/növelése. 

A Kamara a Kft-jén keresztül a Paktum projekt keretében 2018-2020 közötti időszakban négy alkalommal 

üzemlátogatások szervezés, melynek célja, hogy megteremtse a kapcsolatot a munkaerő keresleti és 

kínálati oldala között. Az első üzemlátogatásra 2018 novemberében került sor Makón, két üzemben. 

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

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

2019. évben márciusban és novemberben információs napon vehettek részt a programban érdekelt 

partnerek.  A rendezvényeken 94 fő vett részt. 

Kiemelt feladat a gazdálkodó szervezetek naprakész tájékoztatása a szakképzési jogszabályváltozásokról.  

 

Rendezvény neve alkalom 
résztvevők 

száma 

A gyakorlati képzés aktuális kérdései 3 150 

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetőségei 1 80 

Vállalkozói fórumsorozat a CSMKIK és a Szegedi Szakképzési 

Centrum együttműködésével  
8 

6 okt. intézmény 

88 vállalkozás 

780 tanuló 

MFKB Roadshow/rendezvény 4 159 

Képzőhely ellenőrök továbbképzése 1 20 

Könyvelőkkel a duális a képzésért 1 30 

Gyakorlati oktatói képzés és vizsga  11 244 

TOP 5.1.1 keretében üzemlátogatások 4 85 

Összesen 33 768 

 

A CSMKIK Képzési Igazgatósága a megyei szakképzési centrumokkal (Szegedi Szakképzési Centrum, 

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum) szoros együttműködésben dolgozik a kamarai garanciavállalás 

rendszerének megvalósításában. Az elvégzett tájékoztató munka eredményeként a tanulószerződések 

száma 3000 körül stabilizálódott. A nappali tagozaton beiskolázott tanulók továbbra is csökkenő számán 

túl az látszik, hogy a gimnáziumba és szakgimnáziumba beiratkozók száma növekszik. Arányaiban a 

tanulószerződések 60%-át szakközépiskolai, míg 40%-át érettségihez kötött szakképesítésekre kötötték. A 

szakképzési centrumok is a szakgimnáziumi képzést népszerűsítik, ahol a tanulók az érettségi megszerzése 

mellett tesznek szakmai záróvizsgát. A szakképzési tevékenységet, érintő jelentős változás volt, hogy 

megjelent 2019. évi LXXX törvény a szakképzésről, mely az eddig kialakult duális képzési rendszert 

jelentősen átalakítja 2020-tól. A változás számos a kamarához köthető szakképzési feladatot érinteni fog, 

a törvény végrehajtási rendeletének megjelenéséig ezek nincsenek jogszabályba foglalva, részletesen 

leírva. 

 

Tanulószerződéses rendszer működtetése 

A kamarai garanciavállalás keretében kiadott igazolások száma 166 

Tanulószerződéssel gyakorlati képzésben résztvevők száma (2019.12.31.) 3.038 

Együttműködési megállapodással gyakorlati képzésben résztvevők száma (ISZIIR 9.1.9.4.) 1.648 

Együttműködési megállapodással gyakorlati képzést folytató gazdálkodók és egyéb 

szervezetek száma (ISZIIR 9.1.9.4.) 

419 

Hatályos tanulószerződéssel tanulót foglalkoztató gazdálkodó szervezetek száma 

(2019.12.31.) 

409 
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Képzőhelyek száma, ahol hatályos tanulószerződéssel tanulófoglalkoztatás történik 

(2019.12.31.) 

488 

Képzőhely látogatások száma 75 

Potenciális képzőhely látogatások száma 173 

Tanácsadás személyesen 343 

Iskolalátogatás 115 

Tájékoztató anyagok összeállítása 1 

 

Képzőhely ellenőrzés összesen 460 

ebből bevezető ellenőrzés 211 

ebből évközi ellenőrzés 230 

megújító köztes ellenőrzés 19 

 

Csongrád megyében, 5 városban 12 állami és 1 egyházi szakképző iskolában összesen 23 szakképesítésben 

19 vizsgahelyszínen zajlottak a szintvizsgák. 89 vizsgát szerveztünk. 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 89 

Összes szintvizsgát tett tanuló  600 

ebből sikeres vizsgát tett 594 

Szakmák száma 23 

Vizsgahelyszínek száma 19 

 

A 2018/2019. tanévben az SZKTV és az OSZTV elődöntőin 17 iskolából 38 szakmában 339 tanuló vett részt. 

Az elődöntők (írásbeli) 2019 január 7. és 22. között zajlottak kamaránk épületében. 16 Csongrád megyei 

tanuló 11 szakmában jutott be a középdöntőbe, ebből 11 tanuló vett részt az országos döntőben. A 

döntőre bejutott tanulók közül 9 fő szerzett érmet.  

 

SZKTV szervezése tanulóknak 

Elődöntőben részt vett tanulók 339 

Elődöntős szakmák száma 38 

Szakma Sztár Fesztiválra utaztatott diákok száma 556 

Országos válogatóba továbbjutott diákok száma 16 

Országos döntőben szereplő diákok száma 11 

Dobogós helyezett 9 (2 első, 3 második, 4 harmadik helyezett) 

 

WorldSkills Kazan 2019 

2019. augusztus 22-27. között Kazanban, Oroszországban rendezték meg a Szakmák Olimpiájának is 

nevezett világversenyt. A WorldSkills Kazan 2019 versenyre Szemendrey Zsuzsanna szakács tanuló, 

(Szegedi Szakképzési Centrum Hansági Ferenc Szakképző Iskolája/Art Hotel Plusz Szolgáltató Kft.) 

képviselte a megyénket. 

 

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

vizsgabizottsági taggal rendelkezik.  
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Csongrád megyében 2019-ben összesen 850 záróvizsga került megszervezésre, 7819 fő vizsgázó 

részvételével.  Komplex rendszerű vizsgáknál, iskolai rendszerben 80, iskolarendszeren kívül 63 

szakképesítésben végeztünk vizsgadelegálást. 

 

Vizsgadelegálás, szakmai záróvizsgák szervezése 

Vizsgák száma összesen 850 

ebből iskolarendszerű / komplex 282 

iskolarendszeren kívüli / komplex 568 

Vizsgázó tanulók száma 7819 

ebből iskolarendszerű 2356 

iskolarendszeren kívüli 5463 

Vizsgáztatott szakmák száma iskolai rendszerű/ komplex 80 

Vizsgáztatott szakmák száma iskolarendszeren kívül/komplex  63 

 

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) 3260 

élelmiszer-, vegyi áru eladó 418 

kézápoló és műkörömépítő 341 

logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 162 

boltvezető 132 

szakács 120 

 

MFKB 

Bár a Csongrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság tagjainak mandátuma 2018. végén lejárt, a munka 

2019-ben is folytatódott. A BP Business Service Centre Kft-ben szervezett látogatáson az volt a fő kérdés, 

hogy a fiatalok térségben tartásához milyen módon járulhatnak hozzá a cégek. A gazdálkodók, 

cégvezetők, HR vezetők, a szakképző intézmények képviselői ismerkedhettek meg egy multicég nemcsak 

multikörnyezetben alkalmazható eszköztárával. 

A 2019. évet a CSMKIK – a gazdasági jövőképében megfogalmazottakhoz igazodva, az MFKB-val 

együttműködve - a Robotika Évének nyilvánította. Ebben a témában az MFKB konferenciát szervezett. A 

Digitális Pedagógiai Módszertani Központ előadását követően kötetlen beszélgetésen a több mint 

50 résztvevő megoldásokban, eszközökben gondolkodott a gyerekkortól kezdődő szemléletformálásról.  

Az MFKB ebben az évben is olyan témákat emelt ki, amelyek a most aktuális munkaerő-piaci igényeken 

túlmutatnak. Bár az idei rendezvények közvetlenül nem „szakmaszerkezeti” témaként írhatók le, de 

közvetve a robotika témában szervezett kerekasztal beszélgetés a gazdaság felkészült munkaerővel 

történő kiszolgálásának, a kapcsolódó ágazatokban történő képzés megújításának igényét erősítette. A 

cégek visszajelzéseiben hangsúlyt kapott az innovatív, új technológiák működtetésének szükségessége, 

amelyhez új ismeretekkel, munkamódszerekkel kell alapozni az oktatásban. A decemberi rendezvényen az 

MFKB munka lezárásaként, a munkaerő-piaci kerekasztal jövőbeni munkájának előkészítéseként, 

megalapozásaként a robotika téma folytatódott. Egységes vélemény szerint, hosszabb időtávban 

gondolkodva a robotika által fejlesztett képességek szerepéről, fejlesztéséről, az oktatás-nevelés területén 

az óvodától az egyetemig fogalmazható meg a feladat, amelynek pozitív hozadékát elvárja az 

exponenciálisan változó világ. A tapasztalatcserével párhuzamosan zajló általános iskolások robotika 

versenye, továbbá az SZTE Mérnöki Kar robotrendszereinek folyamatos fejlesztésével kapcsolatos hírek 
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megerősítették, hogy az innovatív gondolkodásmód, kooperáció, rendszerszemlélet sürgető igénye miatt 

van értelme a kamarában is menedzselni a robotikát. A Szakképzés 4.0 stratégia, a szakképzés 2020-tól 

történő megújítása is a várakozások szerint a jövő munkaerő-piaci igényeire fókuszál. 

 

A kamarai pályaorientációs hálózatban 2019-ben megyei szinten 159 eseményt szerveztünk 

6025 résztvevővel.  

Pályaorientációt segítő tevékenységünk az alábbi programelemekből áll: 

● 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 

 

Pályaorientáció 

Rendezvények száma 25 

Cég-, üzem- és tanműhely látogatás 66 

Események összesen  159 

Bevont személyek (fő) 6025 

 

Mesterképzés 

Támogatási szerződés keretében 40 fő támogatott létszámot biztosított számunkra a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara. Áprilisban indultak el a mestercsoportok a következő szakmákban: 

autószerelő (6 fő), cukrász (5 fő), gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat szerelő (8 fő), hűtő-, klíma és 

hőszivattyúberendezés szerelő (11 fő), kozmetikus (4 fő), pincér (6 fő). A mestervizsga magas 

követelményszintet támasztott a vizsgázókkal szemben, amelyen 40-en feleltek meg (36 fő támogatott, 

4 fő önköltséges). 

A mesterlevél átadóra 2019. december 2-án ünnepélyes keretek között került sor a kamara székházában. 

A fogtechnikusok számára februárban megszervezett mestervizsgán 10 fő vett részt, sajnos senkinek nem 

lett eredményes a vizsgája.  

Előző ősszel indítottunk önköltséges formában fodrász mesterképzést, melynek szakmai vizsgái 

2019 áprilisában zajlottak le. A 10 mesterjelölt közül 4-en tettek sikeres vizsgát.  

Ugyanebben a hónapban önálló felkészüléssel a már újonnan elfogadott vizsgaszabályzat szerint 

vadászpuska műves mestervizsgát szerveztünk 6 fő részére Csongrádon a Diana Szakképző Iskolában, A 

vadászpuskaműves mesterjelöltek mindannyian eleget tettek a mestervizsga követelményeknek. 

2019. május 10-én az Ünnepi Küldöttgyűlés keretében szerveztük meg a mesterlevél átadó ünnepséget, 

ahol így 6 fő vadászpuskaműves és 4 fő fodrász mester vehette át díszes mesterlevelét. 

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 2019-es projektidőszakban 250 fő támogatott keret állt kamaránk rendelkezésére, 11 csoportot tudtunk 

elindítani. Így összesen 244 fő gyakorlati oktatót vontuk be a képzésbe, akik mind sikeres vizsgát tettek. 
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A képzést sikeresen teljesítő gyakorlati oktatók tanúsítványukat ünnepélyen átadón vehették át. 

196 gyakorlati oktató 2019. július 8-án a Tanúsítvány-átadó ünnepségen, 48 fő pedig 2019. december 2-án 

megrendezésre kerülő ünnepélyes Mesterlevél és Tanúsítvány Átadó Ünnepség keretein belül.  

4. KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS 

4.1. Kamarai tagok közötti kapcsolatok fejlesztése 

Közösségi rendezvényeink segítik tagjaink egymás közötti kommunikációjának és üzleti kapcsolatainak 

kialakulását. 

A magyar gazdaság versenyképességének növelése állt a kamara januári Gazdasági Évnyitójának 

középpontjában. Előbb György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 

gazdaságstratégiáért felelős államtitkára A magyar gazdaság versenyképességének fokozása címmel 

tartott előadást, majd Szegvári Péter, a PC Trade Systems Kft. üzletágvezetője a Jövő ügyvezetője címmel 

világított rá a magyar vállalkozások digitális elmaradottságára. 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. 

Ismét jó hangulatú ünnep volt az iparosok, kereskedők, szolgáltatók és kézművesek hagyományos 

nemzetközi üzleti estje, partnertalálkozója februárban Szegeden, a Kamara székházában. Az est vendégei 

az aktuális üzleti lehetőségek mellett megismerkedhettek a német kultúrával, gasztronómiájával. Ahogy a 

korábbi években, most is ezen a kiváló társasági eseményen adták át a Kamara által alapított Csongrád 

Megye Gazdaságáért Díjat, 2019-ben Tóth Gábornak, a PC Trade Systems Kft. ügyvezetőjének. 

2019. május 24-én tizenkettedik alkalommal került sor a Nemzetközi Építésügyi Konferenciára. Az 

esemény témája ezúttal a következő volt Szeged fejlesztési lehetőségei az árvízi újjáépítésre alapozva. A 

szegedi nagyárvíz utáni újjáépítéssel, közüzemi és egyéb fejlesztésekkel kapcsolatos témák mellett a népi 

építészetről, a tervpályázatokról és az 5 éves TSZSZ aktualitásairól is szó esett. 

2019. november 21-én huszonegyedik alkalommal rendeztünk Nemzetközi Közlekedési Konferenciát, 

amelynek ezúttal az Innováció és versenyképesség a közlekedési szolgáltatások területén alcímet adták a 

szervezők. Az esemény kellőképpen körüljárta a cím által ígért témákat: smart-megoldások, 

elektromobilitás, városi mobilitás tervezése, önvezető autók. 

 

Közösségi rendezvények résztvevőinek száma  

Gazdasági Évnyitó 84 

Német Üzleti Est 132 

XII. Nemzetközi Építésügyi Konferencia  80 

III. Vállalkozói Nap 88 

XXI. Nemzetközi Közlekedési Konferencia 124 

25 éves kamarai évforduló ünnepi rendezvény 157 

TOP 100 kiadványbemutató 93 

Mesterségek dicsérete c. kiállítás megnyitója 20 

Mesterlevél átadó ünnepség 131 

CSMKIK Makói Képviseleti Iroda ünnepélyes megnyitó 28 

25 éves a Kamara - fotókiállítás megnyitó 4 helyszín 60 

 

Tagozati kezdeményezések 

Az Ipari Tagozat 2019-ben két szakmai utat is szervezett, melyek tavasszal, és ősszel valósultak meg.  

Tavasszal a BAUMA 32. Építőipari és építőanyag-gyártó gépek, bányászati gépek, építőipari járművek és 

berendezések vezető világkiállításán vettek részt Münchenben. Az utazáson 6 fő vett részt, ebből 4 fő 
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részére biztosított anyagi támogatást a tagozat. Az őszi út során a VESZ-MONT 2000 Kft. Nemesvámoson 

lévő gyárához látogatott el a tagozat 5 fős csoportja. Az utazás célja egy olyan sikeres magyar kis- és 

középvállalkozás meglátogatása volt tapasztalatcsere céljából, melynek tevékenysége célgépgyártás, 

szereléstechnika, ipari automatizálás, kereskedelem.  

2019. október 17-én már harmadik alkalommal rendeztük meg a Vállalkozói Napot, amit a Kamara 

Kereskedelmi és Szolgáltató Tagozata, valamint az Enterprise Europe Network Dél-alföldi Irodája 

szervezett Akarod tudni? címmel. A rendezvény két főelőadója Molnár Szilárd, a Digitális Pedagógiai 

Módszertani Központ senior tudásmenedzsment szakértője, és Pásztor Dávid - UX Studio alapítója volt. Ezt 

követően Karmann Roland, az INPUT program területi startup koordinátora, a DOOR Coworking Office 

egyik alapítójának moderálásával egy vállalkozói kerekasztal beszélgetést tartottunk, amelyen Vas Árpád, 

a Faktum Bútor ügyvezetője, Kecsmár Attila, az Antavo ügyvezetője, és Dr. Majó-Petri Zoltán, a Szegedi 

Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatója, az SZTE Gazdaságtudományi Karának egyetemi docense a 

digitalizációról, és annak hatásairól osztották meg a gondolataikat. A nap utolsó programjaként Dr. Jójárt 

Ferenc, a Goodwill Pharma Kft. alapító-tulajdonosa és Kis Mónika, a Remodel műhely ügyvezetője válaszolt 

villámkérdésekre. Mindezek mellett izgalmas játékokkal készültünk, a résztvevők minden programba 

aktívan be tudtak kapcsolódni.  

A Kézműipari Tagozat támogatta 2019 tavaszán Talent Academy általa megszervezett Fodrász szakmai 

napot, novemberben pedig a Közlekedés szakmacsoport számára rendeztek autós szakmai napot, nagy 

sikerrel. Ez utóbbin dr. Nagyszokolyai Iván, az Autótechnika főszerkesztője, címzetes egyetemi docens 

tartott előadást. Ugyanebben a hónapban A TE napod! címmel az Aphrodite szalon bemutatójához 

csatlakoztak a kamara népi iparművészei kiállításukkal. Ősszel a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Kézműipari Tagozatának képviselői jártak tapasztalatcserén Szegeden. Néhány tagunk üzemlátogatáson is 

fogadta a delegációt: Török Kulcsszerviz, a Szent István téri Víztorony – Bánffi Szikvízüzem, az Aphrodite 

Esküvői Szalon, a Farkas Paprika Paprikaszárító és feldolgozó üzeme, valamint a vásárhelyi Belvárosi 

Fazekasház. 

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 
Horváth V. Sándor (Ecorgan Kft.)  

Csongrád Megye Gazdaságáért Díj Tóth Gábor (PC Trade Systems Kft.) 

Iparért Díj Kaszás Anikó (SolvElectric Technologies Kft.) 

Kereskedelemért Díj Nacsa József (Sótartó Kft.) 

Szolgáltatásért Díj Kirizs Tibor (Értő Kft.) 

Kézművességért Díj Csernus Lukács László (Csőszer-Komplett Kft.) 

Hódmezővásárhely és térsége 

Gazdaságáért Díj 
Hollós Kamilló (Vidál Kft.) 

Szentes és Térsége Gazdaságáért Díj  

Árok Kft. 

Hevesi Irodatechnika Kft. 

Labancz Imre Zsolt e.v. 

M-Qualita Kft. 
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Makó és Térsége Gazdaságáért Díj  Szalamia József e.v. 

Csongrád és Térsége Gazdaságáért Díj Bedő Tamás Albert (Csongrád Város polgármestere) 

Mórahalom és Térsége Gazdaságáért Díj Dr. Kovács Péter (SZTE-GTK) 

Dr. Csada László Fogyasztóvédelmi Díj Vállalkozási területen: Dr. Kiss Zoltán 

Vedres István-díj Dr. Szöllősi Béla (SZTÉMI Építész Iroda Kft.) 

Adományozott Aranykoszorús Mester cím 

Földvári Nagy Sándor-Szentes 

Belányi Gyula- Kistelek 

Márkus Imre-Szeged 

 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 2019-ben. 

5.2. Békéltető Testület 

2019 év végéig összesen 520 ügyben járt el a 24 tagú, főként jogászokból álló Csongrád Megyei Békéltető 

Testület. Változatlanul vezető helyen van a közlekedés, távközlés közüzemi szolgáltatásokkal és lábbelikkel 

kapcsolatos panaszos ügyek száma és aránya.  

A békéltető eljárások 40%-ban egyezségkötéssel zárultak. Az ügyek 29%-ban ajánlást hozott a testület és 

az egyébként nem kötelező ajánlásoknak a vállalkozók túlnyomó része eleget tesz.  

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

2019. szeptember 1-jével hatályba lép a fogyasztóvédelmi törvény módosítása, amely a békéltető 

testületek működését is új alapokra helyezi, beleértve a békéltető testületi elnökök és tagok 

kiválasztásának pályázat útján történő folyamatát. Októberben a 24 db érvényes pályázatot az 

Ügyvezetőség értékelte, majd megküldte javaslatát az elnök és a tagok személyére, a 2020-tól kezdődő 

időszakra 20 főben állapították meg a szükséges létszámot. A minisztérium az év végén kinevezte a 

testületi tagokat és az elnököt kamaránk javaslat szerint. 

 

Békéltető testületi ügyek 

Összes ügyszám 520 

Ajánlás a felek részére 29% 

Egyezség a felek között 40% 

Megszüntetett eljárás 26% 

 

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 származási bizonyítványok száma, mind az egyéb kereskedelmi 

okmányok száma növekedett az előző évhez képest.  

http://www.bekeltetes-csongrad.hu/
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A Kamara okmányhitelesítési bevételeinek több mint fele továbbra is egy makói céghez kapcsolódik, így 

indokolt a kihelyezett hitelesítés fenntartása. 

Okmányhitelesítés 

Származási bizonyítvány: 

ebből Szegeden 

ebből Makón 

ebből Hódmezővásárhelyen 

2190 

528 

1463 

199 

ATA Carnet 22 

Egyéb kereskedelmi okmány összesen: 

ebből Szegeden 

ebből Makón 

ebből Hódmezővásárhelyen 

1326 

131 

1094 

101 

 

5.4. Építőipari cégek kötelező regisztrációja 

2019-ben is folytatódott a kamarai rendszerben az építőipari kivitelező tevékenységet végző vállalkozások 

kötelező kamarai regisztrációja. A tárgyévben közel 785 (12%-kal több mint 2018-ban) cég kérte a 

regisztrációját a regisztracio.kivreg.hu felületen vagy papíralapon. A vállalkozások 505 esetben kérték az 

ügyfélszolgálati munkatársak segítségét. Csongrád megyében összesen 4770 vállalkozás szerepel a 

kivitelező vállalkozások listájában. 

Igyekszünk ezen vállalkozásokat tanácsadással, oktatással kiszolgálni, folytattuk az e-napló gyakorlati 

képzését. 

5.5. Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 

A 2013. második félévben megalakult Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez a működése óta 75 kérelemmel 

fordultak a megyében működő, illetve megyei helyszínt érintő építőipari kivitelezéssel kapcsolatban 

vállalkozások, ebből 14 alkalommal 2019-ben. Az építőipar megnövekedett teljesítményével 

párhuzamosan emelkedett a kérelmek száma is. A 14 kérelem vitatott összege összesen bruttó 

181 091 720 Ft, ami egy nagyságrenddel nagyobb az előző évekhez képest – mely 21 MFt körüli összeg volt 

5 kérelem esetében. 

Ebből a 14-ből 4 kérelem került visszautasításra, ez akkor következik be, ha a beadott dokumentumok nem 

támasztják alá kellően az igény jogosságát, illetve a helyszíni szemlén a szakértők véleménye sem erősíti 

azt meg. 

Vitatott teljesítéssel érintett helyszínek: 11 szegedi, 1 sándorfalvi illetve szatymazi és 1 algyői kérelem 

érkezett. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által finanszírozott program keretében egy rendezvényt 

szerveztünk, a már hagyományosan a Nemzetközi Építésügyi Konferenciához csatlakozva. Folyamatosan 

tájékoztatást nyújtottunk az elektronikus építési napló képzésen résztvevők számára azzal a céllal, hogy a 

felhívjuk figyelmüket arra, hogy munkájuk során mire figyeljenek, hogy elkerülhetővé váljon a számlák nem 

teljesítése. További cél volt, a TSZSZ által nyújtott szolgáltatások ismertetése.  

Míg korábbi években vállalkozások, többségében alvállalkozók keresték meg a kamara munkatársait 

kérelmek beadásával kapcsolatos általános kérdésekkel, és a kérelem benyújtásához kapcsolódó konkrét 

technikai segítség igényével, addig a tavalyi évben sok magán megrendelő is jelentkezett panaszaival. 

Sajnos továbbra is előfordult, hogy a mikrovállalkozás nem rendelkezett írásos szerződéssel vagy legalább 

írásos megrendeléssel, ennek hiányában nem tudott kérelmével a szervezethez fordulni. 
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6. ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉS 

2019 májusában hívtuk össze a beszámoló küldöttgyűlést, melyet megelőzően február-március 

hónapokban beszámoló üléseket tartott a Kamara tagozatonként és térségenként. Szakmai előadásokkal 

és a városok polgármestereivel, illetve országgyűlési képviselővel való konzultációval igyekeztünk minél 

hasznosabbá tenni a rendezvényeket. A tagozati üléseken 46-an, a térségi összejöveteleken 114-en vettek 

részt. A legtöbben Mórahalmon voltak, 41-en, illetve Csongrádon, 26-an. Mórahalmon a fiatalok helyben 

tartása érdekében együttműködési aláírásra került sor a Szegedi Tudományegyetem és a Mórahalom 

Város Önkormányzatával közösen. 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara májusi 10-i küldöttgyűlése elfogadta a CSMKIK 2018. évi 

munkájáról, illetve gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a Kamara 2019. évi munkatervére és 

költségvetésére vonatkozó javaslatot. 

Az MKIK Emlékplakettjét Horváth-Varga Sándor kapta. Tagozati díjátadáson túl oklevéllel ismerték el a 

Szakma Kiváló Tanulója Verseny, az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny, és a World Skills Kazan 2019 

nemzeti döntőjének 11 Csongrád megyei dobogósát, valamint felkészítő tanáraikat, gyakorlati 

képzőhelyeiket is. Idén először aranykoszorús mester díszokleveleket is átadtak a kamara ünnepségén a 

mesteravatást követően. Ezután Károlyi László, a Legrand Zrt. vezérigazgatója „Harcolj vagy fuss! – 

Crenchmarking© a gazdasági eredményekért” címmel, míg dr. Vilmányi Márton, az SZTE 

Gazdaságtudományi Karának egyetemi docense "#IGYUNK EGY KÁVÉT - Üzlet a 21. században" címmel 

tartott előadást. 

A Kamara Elnöksége öt alkalommal ülésezett. Júniusban Aradon tartott kihelyezett ülést és 

tapasztalatcserét a helyi kamarával.  

A Kamara Ügyvezetősége havonta ülésezett, vitatta meg az Elnökség elé kerülő előterjesztéseket, illetve 

aktuális kérdéseket. 

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 és makói ügyfélszolgálatok biztosítják, hogy a nem szegedi 

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

nyújtani tud. 

Hódmezővásárhelyi Városi Szervezet 

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

valamint a vállalkozások helyi szintű tájékoztatása, így több témában (adózás, gdpr, vállalkozásfejlesztési- 

és forrásszerzési lehetőségek, szakképzési kérdések) tartottak előadás többek között a kamarai képviseleti 

irodában. Fontos feladatokat vállaltak fel a szakképzés területén, igyekeztek a helyi tanulókkal és szüleikkel 

megismertetni a térség vállalkozásait üzemlátogatásokon, fórumokon. 

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

okmányhitelesítési szolgáltatást vesz igénybe, forráshoz jutás iránt érdeklődik, hitelkérelmet ad be vagy 

szakképzéssel, tanulószerződéssel kapcsolatos ügyet intéz.  

Több ízben a városi szervezet elnöksége ülést tartott az aktuális kamarai ügyek megbeszélésére. 

A Hódmezővásárhelyi Városi Szervezet 2019-ben a térség gazdaságáért elismerő oklevelet Hollós 

Kamillónak adta. 

  



24 

 

Szentesi Térségi Szervezet 

A térségi elnökség a nyári hónapok kivételével általában rendszeresen találkozott, tartott ülést 2019-ben 

is, összesen 8 alkalommal. Az üléseken megbeszélt témák: kamarai munka aktuális szervezeti és működési 

ügyei, a saját szervezésű gazdasági tájékoztatók előkészítése, a Szentesi Képviselő Testület üléseire kerülő, 

vállalkozókat érintő előterjesztések véleményezése. 

A helyi szakmai tájékoztatók szervezését az a cél vezérelte, hogy a lehető legtöbb témában hozzák a helyi 

vállalkozásoknak helybe az avatott előadók hasznos tanácsait, iránymutatásait. 2019-ben 5 szakmai 

program került megszervezésre, melyeken átlagosan 28 fő vett részt. Megállapítható, hogy a Szentes 

Térségi Iroda hasznosan, eredményesen dolgozott. Jól szolgálta a kamara térségi képviseletét, 

népszerűsítését, a vállalkozásokkal, az önkormányzatokkal és más szervekkel való együttműködést és a 

vállalkozások konkrét segítését. 2018-ban a térségi iroda új, korszerű, a kamara presztízsének megfelelő 

helyre költözése nagyon pozitív változás, 2019-ben is az ügyfelek nagy megelégedésére aktív működött. 

Csongrádi Térségi Szervezet 

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

megvitatta a megyei szintű Csongrádot érintő kamarai előterjesztéseket, véleményezte a Csongrádi 

Képviselő-testület üléseire kerülő, vállalkozókat érintő előterjesztéseket. Felkerestek több vállalkozást és 

információt gyűjtöttek a vállalkozók helyi problémáiról. Fontos feladatokat vállaltak fel a szakképzés 

területén, igyekeztek a helyi tanulókkal és szüleikkel megismertetni a térség vállalkozásait 

üzemlátogatásokon, fórumokon. Aktívan részt vettek a Szakmák Éjszakája helyi rendezvényének 

szervezésében áprilisban, ahol 100 gyerek ismerkedhetett meg a helyi lehetőségekkel. A csongrádi kamarai 

térségi szervezet tájékoztató rendezvényei rendszeresen a polgármesteri hivatalban, az önkormányzattal 

együttműködve kerülnek megtartásra. A Fő utcában év végére elkészült a kamarai iroda, mely méltó 

helyszíne lesz a térségi munkának. 

Makói Térségi Szervezet 

2019-ben új, saját tulajdonú ingatlanba, a Deák Ferenc utca 29. szám alá költözött a makói képviseleti 

iroda, ahol modern körülmények között igyekszik a kamara támogatni a helyi vállalkozások munkáját. Az 

iroda ünnepélyes átadójára szeptember 2-án került sor. 

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. Fontos feladat a térségben a szakemberhiány enyhítése. Szakképzés 

tekintetében is komoly szerepet vállalt Makó térsége a megyében, és az előző évhez képest komoly 

növekedés volt az aktivitások számát illetően.  

A fenti célok elérése érdekében Kamaránk és a Marosmenti Vállalkozók Szövetsége december 2-án 

megújította 2009-ben kötött megállapodását. 

Több rendezvény is volt a tavalyi évben, amin szép számmal jelentek meg az érdeklődő vállalkozók. A 

legnépszerűbb az adóváltozásokkal kapcsolatos előadás volt, de az adatvédelemi tájékoztatót is 

hasznosnak találták a gazdálkodó szervezetek. Makó legnépszerűbb rendezvényén, a Hagymafesztiválon 

is jelen volt a Kamara. 

Az ügyfélforgalom emelkedett az előző évekhez képest, egyre több vállalkozás jön létre a térségben, így 

több, mint 300-an fordultak meg a makói képviseleti irodában.  

Kamaránk feladata az érdekérvényesítés, tájékoztatásnyújtás, tanácsadás és közösségépítés térségi 

szinten, amelyhez segítség az állandó kamarai munkatárs. 

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. 
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Mórahalmi Térségi Szervezet 

A térségi szervezet szorosan együttműködik a város vezetésével. Márciusban nagy létszámú 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 beszámoló ülés témája a határmenti lehetőségek kihasználása az 

oktatásban volt. A Mórahalom és Térsége gazdaságáért oklevelet Dr. Kovács Péternek Szegedi 

Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar dékánja 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. Két új iroda – makói és csongrádi – került megvásárlásra és kialakításra 

2019-ben. 

7.2. Kommunikáció és PR 

Kommunikációs célok 

A kamarai kommunikációs tevékenysége 2019-ban is főként a vállalkozásokat segítő rendezvények 

meghirdetésére, valamint a kamara szolgáltatásainak és céljainak bemutatására irányult. Mindez azonban 

kiegészült két új kommunikációs céllal: a kamara elnöksége meghirdette a Robotika Évét, valamint a 

gazdasági önkormányzat ebben az évben ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját is. Továbbra is kiemelt 

cél volt a rendezvényekről szóló ingyenes beszámolók, tudósítások megszervezése, tehát a minél nagyobb 

sajtójelenlét elérése. A fizetett megjelenéseink – melyek többnyire egy-egy feladatkör, vagy szolgáltatás 

bemutatását célozták –, kiegészültek a már említett két, 2019-ben kijelölt célhoz kapcsolódó események, 

így például kiállításokhoz kötődő megjelenésekkel. Ezek közé tartozott például a pályaorientációs, a 

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

hálózat általunk nyújtott szolgáltatásainak bemutatása, vagy éppen a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv, a 

Békéltető Testület és a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkája. 

A korábbi években már egyre nagyobb hangsúlyt fektettünk az online kommunikációra is, ez a tendencia 

folytatódott 2019-ben is. 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 Facebook-oldalt tekintve további eredmény, hogy annak követőinek 

száma a korábbi év végi adatokat tekintve másfélszeresére nőtt, és már meghaladja a 750-et. 

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

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

vállalkozását érintő problémákkal. Ennek további erősítését segítette az az általunk szervezett több mint 

60 sajtótájékoztató is, amelyre a megyei Sajtó munkatársait is elhívtuk. Ezeken az események kamaránk 

rendezvényeit, gazdaságfejlesztési, pályaorientációs, képzési és szakképzési feladatait tárták az újságírók 

elé. 

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

kiemelt szerepe van a személyes kommunikációnak. 5 ügyfélszolgálati munkatárs fogadta az ügyfeleket 

megyeszerte. Makón új helyre, saját tulajdonú ingatlanba költözött a kamarai iroda, ezt külön, helyi 

kampánnyal igyekeztünk a térség vállalkozóinak figyelmébe ajánlani. 

Feladatunk a regisztrált vállalkozásokat tájékoztatni a számukra szervezett díjmentes, vállalkozások 

működését érintő témákban szervezett rendezvényekről, valamint a legfrissebb vállalkozásokat érintő 
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hírekről, melyeket rendszeresen kiküldött elektronikus rendezvényajánlóink mellett a Kamarai Futár című 

lapunkban, és a rendezvényeinken kiosztott szórólapokon jelenítettünk meg. 

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. A lap 5-ször nyomtatott formátumban is eljutott az újság 

tagjainkhoz, és partnereinkhez. 

● Aktualizáltuk a kamarai tagok, valamint a regisztrált vállalkozások számára nyújtott szolgáltatásokat 

tartalmazó leporellókat. 

● A kamara fennállásának 25. évfordulójára új logó készült, melyre épülve a következő hónapokban a 

kiadványok és a honlap mellett a megyei kirendeltségek arculata is megújul. 

● Oklevelek készültek a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen és az Országos Szakmai Tanulmányi 

Versenyen kiemelkedő teljesítményt nyújtó megyei tanulóknak; 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 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 sajtótájékoztatók esetében 

kiemelt feladat volt, hogy azok a sajtó számára is érdekes, látványos tartalommal bírjanak, ezzel is 

bemutatva a kamara vállalkozások működését segítő tevékenységét. 

Kamarai kommunikáció 2019-ban 

On-line megjelenések száma  

(média által megjelentetett, nem fizetett és fizetett) 

417 

Press release  

Meghívó és közlemény a sajtónak 86 

Euro Info Futár 46 

Kamarai Futár 5 

Kamarai Futár –elektronikus verzió 9 

Interjúk – kamarai megjelenés 130 

Press release munkában résztvevő médiumok száma 32 

Nyomtatott megjelenések száma összesen  84 

ebből Délmagyarország által megjelentetett, nem fizetett 44 

Délmagyarországban megjelentetett fizetett hirdetések 28 

Egyéb médiumokban való fizetett megjelenés 12 

Televíziós megjelenések összesen 36 

Szeged TV ingyenes megjelenés 

Szentes TV ingyenes megjelenés 

Makó TV ingyenes megjelenés 

29 

5 

2 

Rádiós hír és magazin megjelenések  319 

Rádió 88  

Rádió 7 

Rádió 1 

192 

70 

57 

Egyéb fizetett megjelenések 65 

Saját kiadványaink 10 
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▪ Leporelló a szolgáltatásokról 3 

▪ Tájékoztató az önkéntes kamarai tagság előnyeiről 1 

▪ Pályaorientációs plakát 1 

▪ Pályaorientációs szórólap 1 

Kamarai Tagoknak kiküldött rendezvényajánló 32 

Regisztrált vállalkozásoknak kiküldött rendezvényajánló, 

jogszabályváltozásról tájékoztató 

36 

 

A számokat a tavalyi statisztikákkal összehasonlítva kijelenthető, hogy a 2018-as számokhoz hasonló 

mértékű, de jelentősen magasabb számmal jellemezhető volt a sajtójelenlétünk. Ez a fizetett és ingyenes 

megjelenéseket is tartalmazó, több mint 600-as megjelenési szám elmondható, hogy stagnáló tendenciát 

mutat. A sajtómonitorozást saját eszközökkel végezzük, ma azonban ennél már állnak rendelkezésre 

korszerűbb megoldások is. 

Továbbra is erős 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. Emellett a Rádió 7-ben továbbra 

is műsoron van már a Közös Nevező című műsorban, délelőtt megszólaló magazinunk, melyben minden 

hónapban 4-szer 5 perces interjúk hangzanak el a kamarát érintő témákban legyen az rendezvény, vagy 

egyéb más aktuális információ. 

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 2019-es évben nem működött azonban 

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

rendezvényeinken. A Magyar Televízió több alkalommal is élőben jelentkezett be rendezvényeinkről. 

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

logójával ellátott, valamint fotóval illusztrált PR-cikkeket jelentetünk meg havonta két 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 a delmagyar.hu/csmkik aloldalon olvashatók a kamaráról szóló tudósítások is. Ezek egy-egy 

rendezvényről, vagy szolgáltatásról szóló rövid információk mellett bemutatja a részvétel, vagy az igénybe 

vehető szolgáltatás előnyeit, mindezt figyelemfelkeltő formában. Emellett nagy előnyt jelent, 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 szintén növekvő tendenciát mutat. A legtöbb esetben a médiumok átveszik 

az általunk küldött közleményeket, és a mellékelt fotókkal együtt teszik közzé. Egyaránt nőtt a kamarai 

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

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

együttműködésünk. 

Saját kommunikációs csatornáinkat a Kamarai Futár, a Kamarai Futár online verzió, a Kamarai Honlap, a 

Facebook-oldal illetve direkt e-mail. A honlapon a nagyobb rendezvények után 1-2 órán belül már 

beszámoló olvasható az eseményről. Emellett a vállalkozások életét érintő változások, jogszabály 

módosítások és egyéb információk is rövid idő alatt felkerülnek az oldalra. 

A megújult www.csmkik.hu honlapot mintegy 130.000 látogató kereste fel 2019-ben, ami ismét 

növekedést jelent az azt megelőző évhez képest. A csúcshónapnak ezúttal is március számított, emellett 
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május, október és november számított, de további 4 hónapban is 10.000 fölötti látogatószámot 

regisztráltunk, korábban ez számított a márciusi rekordszámnak. 

Megújult a kamarai hírlevél, amelynek új, modern, több funkcióval felruházott arculata úgy tűnik, hogy 

nagyobb látogatottságot eredményezett a kamarai honlapon is. A kamarai honlap nagyobb 

látogatottságának egyik záloga lehetett az új hírlevél mellett a Facebook-kommunikáció arányának 

térnyerése is. 

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

közösségi oldal. Az oldalon folyamatosan közzéteszünk vállalkozásokat érintő híreket, információkat. Az 

oldalnak jelenleg 451 like-ja van. 

A Pályaorientáció - Tied a pálya Facebook oldal segíti a kamarai pályaorientációs tevékenységet. Az 

oldalnak jelenleg 314 like-ja van. 

Euro Info Futár – a korábbiakhoz hasonlóan, heti rendszerességgel küldjük ki hírlevelünket az 

érdeklődőknek jelenleg címre. 

Feladatunk a regisztrált vállalkozásokat tájékoztatni a számukra szervezett díjmentes, vállalkozások 

működését érintő témákban szervezett rendezvényekről, valamint a legfrissebb vállalkozásokat érintő 

hírekről. 

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

● felhívás határidőre: 3 db 

● rendezvényajánló: 36 db  

● partnerkeresés: 9 db  

● vállalkozások véleményének felmérése: 5 db  

● konjunktúra: 5 db  

● egyéb infó (cégkapu, e-ügyintézés, tachográf kártyák lejárata, CSOK igénybevétele vállalkozás 

székhelyére, Családbarát Hely védjegy): 6 db 

Fizetési felszólítás: 

● 2019. I. félév: 8100 e-mail, 5224 postai levél 

● 2019. II. félév: 4437 e-mail, 1861 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. 

Összességében elmondható, hogy 2019-ben a sajtó partnernek tekintette a kamarát és a szervezettel 

kapcsolatos korrekt tájékoztatásra fókuszáltak, nem jelentek meg negatív cikkek a helyi sajtóban. 


