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BEVEZETÉS 

 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

életében a 2009. év a változások és a válsághoz történő 

alkalmazkodás éve volt. 

A kamara újonnan szervezett testületei az egységes 

kamarai stratégia elfogadása után meghatározták a 

munkaszervezet számára irányadó fejlesztési stratégiát. 

Ezekhez az alapokhoz igazodott mind a 2009. évi 

munkaterv, mind a kamarai munkavégzés, melynek 

lényege a kamara társadalmasítása, vállalkozásokhoz 

történő közelebb vitele volt. 

Részben ennek a rendszerben történő gondolkodásnak eredményeként az előző évi 13.500 ügyfélszámról 

2009. évben 32.000-re ugrott a kamara ügyfélforgalma. Az elmúlt évi 17.200 ügymenettel a CSMKIK 

továbbra is a megye meghatározó üzleti szolgáltató szervezet. 

Jórészt a válság hatását tükrözi a taglétszám 2009. évi csökkenése, hiszen elvesztett tagjaink közel 40%-a 

sajnos felszámolás, vagy csődeljárás folytán szűnt meg. A kilépésüket előre jelző tagok is jórészt gazdasági 

problémákra panaszkodtak és nem elégedetlenségük okán távoztak a kamarából. Ezzel együtt is komoly 

eredménynek tekinthető, hogy a kamara taglétszáma a válság időszakban is 1600 fölött áll, amely országos 

szinten továbbra is az ötödik legmagasabb taglétszám az országban. Ezzel együtt fontos megjegyezni, hogy 

az új belépő taglétszám az elmúlt öt évben nem volt olyan magas, mint 2009-ben, ami okot ad a 

bizakodásra. 

A kamara a pénzügyi és gazdasági válság ellenére igen jó évet zárt gazdaságilag. A több mint 286 millió 

forintos árbevétel országos szinten a negyedik legnagyobb a kamarák között. A CSMKIK-t árbevétel 

tekintetében csupán a budapesti, pest megyei, és pécsi kamara előzi meg. A kamara bevételei három fő 

forrásból származnak, a tagdíjból, a szolgáltatási bevételekből és az állami támogatásokból, pályázatokból. 

Az egyes források egymás közötti megoszlása nagyjából egyforma, ami azt jelenti, hogy a kamara nem függ 

kimondottan egyik bevételi forrástól sem. 

Ez azért fontos, mert ezek az adatok azt mutatják, hogy a CSMKIK országos viszonylatban is az egyik 

legerősebb és anyagilag független kamarai szervezet, amely képes volt arra, hogy a válság időszakában is 

megőrizze, sőt erősítse pozícióit, illetve bővítse tagi kapcsolatait. 

A tagokkal történő szorosabb kapcsolattartást szolgálták többek között a munkaszervezet átalakítása, 

illetve a nyár végén elindított céges referatúra rendszer is, amelynek keretében több mint 400 taggal vettük 

fel közvetlenül a kapcsolatot. 

A 2009. évben tehát sikerült elindítani azokat a változtatásokat és fejlesztési folyamatokat, amelyek 

végigvitele biztosíthatja az ügyfélbarát, szolgáltató típusú kamara kialakítását, amely a kamarai tagok széles 

körének biztosít szolgáltatásokat és olyan közösséget, amelyhez érdemes tartozni. 

  
 Nemesi Pál 

 elnök 

 CSMKIK 
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1. KULCSMUTATÓK 

1.1. Taglétszám alakulása 

 

A CSMKIK taglétszámának alakulása 2004-2009 között
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A kamarák egyik legfontosabb 
mutatószáma a taglétszám, hiszen a 
tagok száma biztosítja a köztestület 
legitimitását. A CSMKIK a taglétszám 
tekintetében az ország ötödik 
legnagyobb kamarája annak ellenére 
is, hogy a taglétszám az utóbbi 
években folyamatosan csökkent. Ezt a 
tendenciát sajnos a 2009-es évben 
sem sikerült megtörni, annak ellenére 
sem, hogy több területen pozitív 
trendek mutatkoztak. Ez jelentős 
mértékben a gazdasági válság 
hatásának is köszönhető 

                           

A taglétszám változás alakulása 2004-2009
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A taglétszám változásának trendjei 
egyszerre adnak okot optimizmusra és 
jeleznek fejlesztendő területeket. 
Örvendetes tény, hogy a 2009-es 
évben minden eddiginél több új tag 
csatlakozott a kamarához, amely 
részben ellensúlyozta a taglétszám 
csökkenés emelkedését, így 
összességében a taglétszám fogyás a 
gazdasági válság ellenére sem volt 
arányaiban magasabb, mint az ezt 
megelőző öt évben. Ezzel együtt is 
minden eddiginél nagyobb fluktuáció 
érzékelhető a tagok körében. 

                           

Taglétszám csökkenés okai 2004-2009
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A jelentős mértékű taglétszám 
csökkenés okai között minden 
eddiginél nagyobb súllyal szerepelt a 
felszámolás és cégmegszűnés, amely 
egyértelműen a gazdasági válság 
hatásának tudható be. Az önkéntes 
kilépők száma nőtt 2008 évhez 
képest, de a legtöbb vállalkozás a 
pénzszűkét jelölte meg kilépése 
okaként és nem az elégedetlenségét. 
A tagdíjat nem fizetők száma (ők azok, 
akik elsősorban elégedetlenségüket 
fejezik ki így) csökkent 2008 évhez 
képest, ami örvendetes változás. 
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1.2. Bevételek alakulása 

 

CSMKIK bevételeinek alakulása (2006-2009)
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A CSMKIK árbevétele a 2008 
évihez képest közel 10%-kal 
emelkedett 2009-ben. 
Országos viszonylatban a 
CSMKIK a negyedik 
legnagyobb árbevétellel 
rendelkező kamara, amely azt 
jelzi, hogy erős és stabil, 
egyúttal független 
szervezetként tud működni. A 
folyamatosan emelkedő 
bevételek tették lehetővé az 
elmúlt években a zavartalan 
kamarai munkavégzést. 

                           

Bevételek megoszlása forrás szerint, 2006-2009 (eFt )
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A CSMKIK 2009. évi jelentős 
mértékű árbevétel 
emelkedését jórészt a 
támogatási, pályázati 
bevételek okozták, amelyek 
segítségével több kamarai 
feladatot sikerült ellátni külső 
forrásokból. A szolgáltatási 
bevétel arányaiban stagnálni 
látszik, ami elsősorban a 
válság hatására bekövetkező 
export visszaesés nyomán 
jelentősen megcsappant 
okmányhitelesítési díj 
csökkenésre vezethető vissza.  

                           
Az okmányhitelesítési díjak terén elszenvedett veszteségeket jórészt pótolta a minden eddiginél magasabb 
szponzorációs és hirdetési bevétel, illetve a Párizsi körúti székház termeinek eseti bérbeadásából származó 
bevételnövekedés. A korábbi évekhez viszonyítva a tagdíj bevételek nominálisan csak kis mértékben 
csökkentek, azonban a teljes költségvetésen belüli arányuk kb. 28%-ra esett vissza. Ez egyúttal azt is jelenti, 
hogy a kamarai tevékenységek közel háromnegyedét külső támogatásból, vagy saját szolgáltatási 
bevételből sikerült megvalósítani. 
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2. ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS 

 
A gazdaság általános érdekeinek érvényesítése a kamarák egyik fontos 
feladata. Ennek érdekében a CSMKIK Elnöksége létrehozta 
Érdekérvényesítési és Érdekképviseleti Bizottságát, amely úgy került 
felállításra, hogy az Országos Érdekegyeztető Tanácsban résztvevő 
munkaadói szervezeteket nagyrészt leképezi. A bizottság két alkalommal, a 
bizottságon belül létrehozott munkacsoportok pedig 1-1 alkalommal 
üléseztek. A munkabizottság 2009 decemberében tette le javaslatait a 
CSMKIK Elnöksége részére, hatósági ellenőrzések, jogalkotás és 
feketegazdaság elleni fellépés témakörökben. A bizottság által kialakított 
állásfoglalások, problémafelvetések a Kamarai Futárban 3 alkalommal 
jelentek meg. 
 
 

2.1. Érdekérvényesítés országos szinten 

 
A kamarák gazdaságpolitikai szerepének fontosságára 2009-ben 
elsősorban a gazdasági válság világított rá, amikor láthatóvá vált, hogy a 
gazdaságot érintő kérdésekben nem lehet tisztán politikai szempontok 
alapján és a gazdasági racionalitások figyelmen kívül hagyásával dönteni. 
Ez az általános felismerés jó alapot teremtett a kamarák számára az 
országos érdekérvényesítés területén, amelyet számos sikeres és 
eredményes akció, illetve a gazdaságpolitika meghatározó szereplőinek 
rendszeres látogatásai is jeleztek. 

2.1.1. Országos kamarai állásponthoz alapinformációk nyújtása 

 
Konjunktúra felmérés  

I. félévi felmérés 63 válaszadó  

II. félévi felmérés 67 válaszadó  

                   

Vélemény a jogszabályokhoz  

Jogszabálytervezetekről vélemény adása 16 alkalommal  

                   

2.1.2. MKIK álláspont megismertetése helyben 

 

Megjelenések  

MKIK álláspont a honlapon 4 alkalommal  

MKIK sajtómegjelenések a honlapon 63 alkalommal  

MKIK álláspont a Kamarai Futárban 2 alkalommal  

                   

 
 
 
Miniszterelnök a kamarában 
 

 
Bajnai Gordon 

 
Kamaránk történetében elő-
ször járt magyar minisz-
terelnök a vállalkozók székhá-
zában. A Vállalkozói Fórum 
keretében a gazdaságpolitika 
legaktuálisabb problémáiról 
kérdezhették a vállalkozások 
a miniszterelnököt. Terítékre 
kerültek érdekérvényesítési 
témák is, így a szakképzés 
megmentésének ügye. 
 
Napi standolás: értelmetlen 
pluszmunka! 
Jórészt a kamarák országos 
fellépésének is köszönhető a 
vendéglátósokat sújtó napi 
standolási kötelezettség eltör-
lése. 
 
Készpénz nélkül nehezebben 
működne a gazdaság 
A gazdaságban érzékelhető 
bizalmi válság idején értel-
metlen lépés volt a készpénz-
fizetés korlátozása. A 250 
ezer forintos korlát 
megszűntetése is jórészt a 
kamarák fellépésnek kö-
szönhető 
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2.1.3. Jogszabály véleményezések 

 
2009-ben is két szakember képviselte, közvetítette a megye vállalkozóinak 
érdekeit, véleményét a környezetvédelmi termékdíj szabályozás 
megújításával foglalkozó országos munkacsoportban. 
                   

Jogszabály tervezetek véleményezése  

Hitelbiztosítás kérdőív – 9 db visszaérkezett és továbbított kitöltött 
kérdőív 

 

Adminisztratív terhek csökkentése javaslattétel véleményezése  

Illetékfizetés elektronikus úton  

Fogyasztóvédelmi Charta  

Normatív utasítás koncepciója a fogyasztóvédelmi bírság kiszabásainak 
elveiről 

 

Egyes kereskedelmi és ipari tárgyú kormányrendeletek módosításáról  

Kereskedelmi törvény és kormányrendelet véleményezés 3 alkalommal   

Az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek 
gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló rendelet módosításáról 

 

Számviteli törvény szabályozásának véleményezése  

Az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az 
értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai 
feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM együttes rendelet 
módosításáról 

 

Csődeljárás törvényjavaslat véleményezése  

Polgári perrendtartás módosításának véleményezése  

Környezetvédelmi termékdíj szabályozás véleményezése 3 alkalommal  

                   
 
Az EU egy-egy szabályozás felülvizsgálata, újraértelmezése kapcsán ún. 
panel-kérdőívekkel méri fel az érintett vállalkozók véleményét. Általánosan 
az EU-ban tapasztalható bürokratikus akadályokról (SME Feedback)  
5 véleményt továbbítottunk az Európai Bizottság felé.  
 
                   
SME Feedback vélemények  

Az EU projektek pénzügyi szabályozásáról 1 alkalommal  

Kérdőív a hiteles mérésről 13 alkalommal  

Turizmus szektorról 21 alkalommal  

                   
 
Megmentettük a szakképzést! 
A 2009. július elején életbe lépett számviteli jogszabályváltozások 
elfogadásakor a Parlament olyan döntést hozott, amely lehetetlen 
helyzetbe hozta volna a szakképzést Magyarországon. A kamarai rendszer 
hathatós és azonnali fellépésnek volt köszönhető, hogy még a jogszabály-
csomag hatályba lépése előtt, 2009 júniusában sikerült módosíttatni az 
elfogadott szabályozáson, így megmenekülhetett a gyakorlati szakképzés 
rendszere. 

 
 
Miért kerülne többe a 
csomagolás, mint a termék, 
amelyet bele csomagolnak? 
 

 
Mészáros Zoltán 

 
Amikor januárban megjelent 
a környezetvédelmi termék-
díjjal kapcsolatos új törvény, 
mi, kereskedők, azonnal 
hatástanulmányokat 
készítettünk. Amikor meglát-
tuk a számokat, nem kaptunk 
levegőt – mesélte a 31 üzlet-
tel működő Hunor Coop Zrt. 
vezetője, Mészáros Zoltán. 
 
A kereskedőket sújtó környe-
zetvédelmi termékdíj szabá-
lyozás megváltoztatása jelen-
tős „harci tett” volt. Az 
eladótéri zacskók vissza-
kerültek a tömegalapú díjtétel 
alá.  
2010. január 1-jétől a keres-
kedelmi csomagolás tekinte-
tében megszűnt a darab 
alapú fizetési kötelezettség, 
illetve a kereskedelmi ital-
csomagolás tekintetében a 
kereskedő, mint első tovább-
forgalmazó, kikerült a termék-
díj fizetésre kötelezettek 
köréből. 
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2.2. Érdekérvényesítés helyi szinten 

 

2.2.1. Önkormányzati rendeletek véleményezése 

 
A Szegedi Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldalának tagjaként a többi 
érdekképviseleti szervvel egyeztetett véleményt nyilvánítunk az 
önkormányzat rendelettervezeteiről 
                   

Véleményezett önkormányzati rendeletek  

Algyő Önkormányzatának rendelete szeszesital fogyasztásról  

Algyő Önkormányzatának rendelete dohányzásról  

Algyő Önkormányzatának rendelete üzletek éjszakai nyitvatartásáról  

Kiszombor Önkormányzatának rendelete helyi iparűzési adóról  

Kiszombor Önkormányzatának rendelete helyi iparűzési adóról  

                   

2.2.2. Önkormányzati munkákban alvállalkozói pozíciók elérése 

 
Makó Város Önkormányzata és a CSMKIK Makói térségi szervezete 
együttműködési megállapodást írt alá 2009. decemberében a térségi és 
makói vállalkozások beszerzési és közbeszerzési eljárásokon való 
indulásának ösztönzése céljából. 
                   

2.2.3. Együttműködés a szakhatóságokkal 

 
Folyamatos az együttműködés a szakhatóságokkal. A CSMKIK 
rendezvényeire folyamatosan biztosítanak előadókat a szakhatóságok 
vezetői.  
 

Szakhatóságokkal közös tevékenységek  

VPOP Dél-alföldi Regionális Parancsnokság - 
előadásokhoz előadó biztosítása; alkalom: 2009.03.12, 
2009.04.28 

2 alkalom  

APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatóság - regionális 
TOP 100 kiadvány 

1 alkalom  

APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatóság - 
előadásokhoz előadó biztosítása; alkalom: 01.07, 
01.21, 01.22, 02.17, 04.08, 06.11, 06.16, 06.17, 09.22, 
10.05, 10.27, 12.15 

12 alkalom  

NFH Dél-alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi 
Főfelügyelőség - előadók biztosítása előadásokhoz; 
alkalom: 07.02 

1 alkalom  

NKH DARI együttműködés fejlesztése; alkalom: 03.03 1 alkalom  

Elnökségi ülés keretében kerekasztal beszélgetés 
regionális szakhatóságokkal; alkalom: 05.08; résztvevő 
szakhatóságok: NFH, ÁNTSZ, Munkavédelem, MgSZH 
Élelmiszerlánc, VPOP 

1 alkalom  

 
 
APEH TOP 100 kiadvány a 
hatóság és a gazdaság együtt 
mutatkozik be 

 
A gazdasági szereplők, 
vállalkozások teljesítményé-
nek APEH részéről történő 
elismerését és a kamrákkal 
fenntartott szoros együtt-
működést jelenti az évek óta 
kiadott régiós TOP 100 
kiadvány. 
 
Szakhatóságok az Elnökség 
ülésén – egyeztetés az 
ügyfélbarát hatósági mun-
káról 

 
 
A hatósági munka egyik 
fontos mozzanata az elle-
nőrzési tevékenység lebo-
nyolítása. A kamara vezetése 
arra kérte a hatóságokat, 
hogy a jóindulatú ellenőrzési 
tevékenységet, a figyel-
meztetést helyezzék elő-
térbe az azonnal bírságolással 
szemben. 
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3. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS ÉS ÜZLETFEJLESZTÉS 

 

3.1. Hagyományos vállalkozás- és üzletfejlesztés 

 

3.1.1. Információ ellátottság biztosítása 

 
A kamara egyik fontos feladata a vállalkozások információval való 
ellátottságának biztosítása. Ennek egyik eszköze a tanácsadói hálózat, 
melynek szervezését megkezdtük és 2009-ben 30 esetben ajánlottunk az 
adatbázisunkban lévő kamarai tanácsadót érdeklődő tagjainknak. 
                   

Egész napos konferenciák  

XI. Nemzetközi Közlekedési Konferencia résztvevői 150 fő  

Nemzetközi Építési Konferencia résztvevői 124 fő  

                   

Kisebb rendezvények, képzések  

Kisebb rendezvényeken, képzéseken résztvevők 
száma összesen 

1156 fő  

Kisebb rendezvények, képzések száma összesen 19 db  

Környezetvédelmi termékdíj rendezvény résztvevők: 
(1 Szeged, 1 Szentes) 

121  

 
 
 
 
 
861 résztvevő az adózásról 
szóló rendezvényeken 
 
 

 
Rendezvény a 2009. évi 

adóváltozásokról 

Adó 2009, 2010, adóbevallás, társasági adó, 
magánnyugdíj pénztár (Szeged:6, Szentes:3, 
Hmvhely:2, Makó:1) résztvevők száma összesen: 

861  

Fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalatai, 
ellenőrzési szempontok 

15  

Reklám és kommunikációs szakmai nap 92  

A magyar gazdaság helyzete 46  

Európaiság - hitelesség - protokoll az üzleti életben 12  

Társasági jog 9  

                   

Szakértői információnyújtás általános és speciális üzleti kérdésekben  

Személyes információnyújtás általános üzleti 
kérdésekben 

533 fő  

Személyes információnyújtás speciális üzleti 
kérdésekben 

94 fő  

Külkereskedelem 56  

Pénzügy 10  

Jog 4  

Technológia 11  

                   

Információnyújtás saját kommunikációs csatornákon  

Kamarai Futár megjelenések száma 11  

Heti elektronikus hírlevél megjelenési alkalmak 37  

Elektronikus hírlevél címzettjeinek száma 1059  

                   

Ügyfélszolgálati általános információnyújtás  

Személyesen kezelt ügyfélszolgálati ügyek száma 2208  

Telefonos ügyfélszolgálati ügyek száma 2568  

Ügyfélszolgálat – közel 4800 
személyes és telefonos 
megkeresés 
„Kamarai tagként a Ház-Mix 
Bt. is résztvett több sikeres 
üzleti fórumon, találkozón, 
melyet a kamara és a keretein 
belül működő Enterprise 
Europe Network Iroda 
rendezett. 
A Kamara munkatársai 
segítőkészek, és mindig 
naprakész információval 
szolgálnak.”  

Gombos Istvánné 

 

 
Gombos Istvánné 
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3.1.2. Szakmai konzultációs lehetőségek biztosítása 

 

        

A CSMKIK legaktívabb testületei a vállalkozói szakmai klubok, amelyek 
rendezvények, információs napok szervezésével igyekeznek megfelelő 
minőségű és mennyiségű információt szolgáltatni saját szakterületükön. 
                   

Kamarai Klubok  

Számviteli Klub találkozóinak száma 12  

Humán Klub rendezvényeinek száma 7  

Informatikai és Logisztikai Klub rendezvényeinek 
száma 

7  

Divat és Szépség Galéria rendezvényeinek száma 2  

Kommunikációs és Reklám Klub eseményeinek száma 8  

Innovációs Klub eseményeinek száma 4  

Ön- és Környezettudatos Életmód Klub rendezvényei 3  

                   

3.1.3. Új piacokhoz jutás segítése 

 

 
 
A Humán Klub Kamaránk 
legrégebben (17 éve) működő 
Klubja. Évente 7-8 rendez-
vényt szervez 14-15 fő 
résztvevővel. 
 

 
Magyar István 

Az üzleti partnerek felkutatása a vállalkozói lét egyik leglényegesebb 
mozzanata. Ebben segített a kamara üzleti találkozók és kiállítási 
részvételek szervezésével, valamint az Enterprise Europe Network hálózat 
üzleti ajánlatközvetítő rendszere segítségével. 
 

Üzleti találkozók szervezése  

Összes üzleti tárgyalás száma 71  

Mostari Vásár kiutazó cégeinek üzleti tárgyalásai 8  

Temesvári „Jövő energiája” kiállítás üzleti tárgyalásai 31  

Bajor Napok rendezvény üzleti tárgyalásai 6  

                   

Kiállítási részvétel támogatása  

Kiállításokon megjelent cégek száma összesen 15  

Szabadkai Kiállításon (információs stand) megjelent 
cégek 

5  

Temesvári „Jövő energiája” kiállításon megjelent 
cégek 

10  

                   

Üzleti ajánlatok közvetítése  

Tagjaink számára kiajánlott külföldről érkező üzleti 
ajánlatok száma 

837  

Tagjaink külföldön megjelentetett üzleti ajánlatainak 
száma (EEN BCD cégprofil) 

45  

                   

3.1.4. Vállalkozói kiadások csökkentésének segítése 

 

Tagjainknak szóló kedvezmények  

Kamara tagkártya elfogadóhelyek száma a megyében 36  

Délmagyarország napilap előfizetői kedvezményt  
(-50%) igénybevevő tagok száma 

196 
 

882 közvetített üzleti ajánlat 
– Enterprise Europe Network 

 
 
 
 

 
Tolnai Ákos 

 
FIBERGIC Kft. 
A CSMKIK által rendezett 
Bajor kerekasztal megbeszé-
lést követően, a Passaui 
Kamara közreműködésével 
találtak üzleti partnert 
Németországban. 
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3.2. Forrásszerzés támogatása 

 

        

3.2.1. Széchenyi Kártya 

 
A 2009. évben befogadott Széchenyi Kártya igénylések száma 6,3%-os 
csökkenést mutat a megelőző évhez képest. A pozitív hitelbírálatok aránya 
10,5%-kal csökkent az előző évihez képest. Az igényelt hitelösszeg azonban 
csak 3,9%-al csökkent (3214,5 MFt-ról 3091 MFt-ra), ami arra utal, hogy a 
vállalkozások magasabb hitel összegeket igényeltek.  
A folyósított összeg jelenleg 10,6%-os csökkenésben van (2679 MFt 2008-
ban,2357 M Ft 2009-ben), azonban ez a különbség még változhat pozitív 
irányban. Az új igénylések száma azonban 2008-as év 57 ügyletével 
szemben közel 20%-os emelkedést mutatott, mivel 2009-ben ez a szám  
68 db-ra emelkedett. 
                   

Széchenyi Kártya a megyében  

Összes beadott igénylés 447  

Pozitívan elbírált igénylések 374  

Összes igényelt hitel 3.091.000 eFt  

Rendelkezésre bocsátott hitel összege 2.394.000 eFt  

Közel 2,4 milliárd forint hitel a 
vállalkozásoknak 
 
A csökkenő számú igénylés 
ellenére is a Széchenyi Kártya 
a legnépszerűbb a KKV-k 
körében. A csökkenés két okra 
vezethető vissza: 
1. A gazdasági válság hatása 

miatt a vállalkozók/vállal-
kozások gazdasági helyzete 
annyira megromlott, hogy a 
hitelintézeteknek nem állt 
érdekében a hitelezés. 

2. Bizonyos bankok a 
Széchenyi Kártya konstruk-
cióból ügyfeleket vittek át 
saját termékeikre, hiszen ez 
kedvezőbb volt számukra. 

 

3.2.2. Kamarai Alapok 

 
A 2009-ben megújult munkabizottság véleményezte a beérkezett 27 db 
pályázatot, melyből 26 db gazdaságfejlesztésű és mindössze 1db 
innovációs témájú volt. A két meghirdetett pályázati forduló során 
összesen 18 vállalkozás támogatása mellett döntött az Elnökség. 
                   

Kamarai Alapok adatai  

Összes beadott pályázat száma 27  

gazdaságfejlesztési 26  

innovációs 1  

Pozitívan elbírált pályázatok száma 18  

gazdaságfejlesztési 17  

innovációs 1  

Összes elnyert támogatás 42.524 eFt  

gazdaságfejlesztési 38.524 eFt  

innovációs 4.000 eFt  

Támogatással megvalósult összes fejlesztés 
értéke 

191.712 eFt  

                   

Több mint 191 millió Ft 
fejlesztés kamarai támoga-
tással 
 
A Horváth Légtechnika Kft. a 
kamarai alapok egyik nyerte-
seként 3 millió forintos 
visszatérítendő kamatmentes 
támogatáshoz jutott, amit CNC 
automata plazmavágógép be-
szerzésére használt fel.  
 

 
 

3.2.3. Tájékoztatás más forráslehetőségekről 

 
Tagjainkat folyamatosan tájékoztattuk az aktuálisan elérhető pályázatokról 
és egyéb állami támogatásokról, forráslehetőségekről. Ennek keretében 
tájékoztató rendezvényeket és pályázatfigyelést, illetve pályázati 
tanácsadást végeztünk. 
 
                   

Közel 200 vállalkozás forrás-
szerzési rendezvényeinken 
A pályázati és egyéb források 
hozzáféréséről tájékoztató 
rendezvényeinek igen nép-
szerűek voltak. 
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Tájékoztató rendezvények forráslehetőségekről  

Partnerként a forráshozjutással kapcsolatos 
konferencia szervezése (Piac és Profit, Világgazdaság 
napilap) 

2 rendezvény  

Széchenyi Kártya roadshow szervezése a KA-VOSZ Rt-
vel 

1 rendezvény  

Kormányzati szervekkel közös szervezésű Vállalkozói 
Fórum (Varjú Lászó államtitkár, Bajnai Gordon 
miniszterelnök) 

2 rendezvény  

                   

Pályázati tanácsadás, pályázatfigyelés  

Külső szakértőhöz irányított ügyfelek száma pályázati 
tanácsadásra: 

10  

Pályázatfigyelés során megjelentetett pályázatok 
száma 

40  

Kamarai Futárban és honlapon megjelentetés alkalmai 74  

                   
 
Széchenyi Kártya roadshow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piac és profit rendezvény 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hat Csongrád megyei 
vállalkozásnak ünnepélyes 
keretek között átadták a 120 
ezredik Széchenyi Kártyát a 
Csongrád Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamarában 
Szegeden. Az eseménnyel 
egybekötött sajtótájékoztatón 
elhangzott, az igénylő kis- és 
középvállalkozások száma az 
év első felében 13 százalékkal 
nőtt, a kihelyezett hitelkeret 
nagysága pedig megkö-
zelítette a 700 milliárd 
forintot. 
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3.3. Innováció támogatása 

 
3.3.1. Új termékek és technológiák fejlesztésének támogatása 

Az Enterprise Europe Network hálózaton keresztül a világ 600 pontján 
jelenítettük meg 16 cég technológiai partnerkeresésre vonatkozó igényét 
és ajánlatát. 
                   

Technológiai partnerkeresések kezelése  

Technológiai partnerkeresések meghirdetése 
nemzetközi adatbázisban (BBS) összesen 

16  

Partnerkereső ajánlat 15  

Partnerigény 1  

                   
A Szegedi Akadémiai Bizottsággal annak Gazdaságtudományi 
Munkabizottsága keretében elkezdtük az Innovációs Szakbizottság 
létrehozását. A SZAB elnökével közösen elindítottuk egy Regionális 
Innovációs Díj alapítását. Javaslatot tettünk az MSZH-nak szellemi tulajdon 
audit elvégzésére kisvállalkozásoknál, felmérendő, milyen vagyoni értékű 
találmányaik, szellemi termékeik vannak, amelyek piacosíthatók. 
 

Partneri együttműködések innováció területén  

Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökséggel közös 
rendezvények száma 

3  

A Magyar Szabadalmi Hivatallal kötött 
együttműködési szerződés (VIVACE+ Program) 
keretében nyújtott iparjogvédelmi tanácsadások 
száma 

9  

A Magyar Szabadalmi Hivatallal kötött 
együttműködési szerződés (VIVACE+ Program) 
keretében végzett innovációs felmérésben résztvevő 
cégek száma 

70  

Szegedi Tudományegyetemmel partneri 
együttműködés magyar-román határmenti innovációs 
pályázatokban 

2  

                   

Klaszteresedés elősegítése  

Tagság klaszterekben (Szoftveripari Klaszter) 1 tagság  

Magyar-szerb klaszterfejlesztési projekt megvalósítása 1 projekt  

Pólus Kht-val közös rendezvények klaszter témában 4 rendezvény  

                   
Rendezvényeink zöme benchmarking jellegű, a résztvevők egymás 
tapasztalatait hasznosíthatják. 
                   

 

 

Európai sikertörténet – nano-
pulóver Vásárhelyről 

 
Rácz Árpád 

 
A nanoezüst alkalmazásával 
készülő pulóver taszítja a 
biológiai szennyeződéseket, 
kevésbé izzad viselője, de azt 
a keveset sem szívja magába 
a ruházat. Ahogy Rácz Árpád, 
az Eurotex Kft. ügyvezető 
igazgatója fogalmazott, a 
legjobb termékből csinálnak 
most még jobbat. 
 
 
„A Magyar Szabadalmi 
Hivatallal együttműködve 
segítünk felfedezni és 
piacosítani a vállalkozások 
olyan szellemi tulajdonait, 
amelyeknek értékét ők maguk 
fel sem tudják mérni.” 

Dr. Horváth Lajos  
 

 

Innovációs Klub és fórum  

Rendezvényeken résztvevők száma összesen 130 fő  

Innovációs Klub rendezvényei 100 fő  

Fórum feltalálók és potenciális felhasználók 
részvételével  

30 fő  
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3.4. Szakképzés és humán erőforrás fejlesztése 

 

        

3.4.1. Általános szakképzési színvonal emelése 

 
2009-ben az előző évihez hasonlóan alakult a szakképző évfolyamokon a 
tanulók összes létszáma a megyében. Ezen belül a gyakorlati képzésben 
tanulószerződéssel résztvevők száma csekély mértékben, mindössze 2,3 %-
kal nőtt.  
 

Tanulószerződéses rendszer működtetése  

A megye szakképző évfolyamain tanulók száma 4068  

ebből tanulószerződéssel gyakorlati képzésben 
résztvevő 

2770  

Élő tanulószerződéssel rendelkező gazdálkodó 
szervezetek száma 

337  

ebből tanulószerződéses rendszerhez idén 
csatlakozott 

63  

Élő tanulószerződéssel rendelkező képzőhelyek száma 470  

Helyszíni látogatások száma 412  

Telefonos, e-mailes és személyes tanácsadás 4761  

Tanuló iránti igényfelmérés során feldolgozott 
adatlapok 

198  

Tanuló iránti igényfelmérés során jelentkező igény 
tanulókra 

2161  

                   
 
A központi források csökkenő mértéke miatt kevesebb vállalkozásnál nyílt 
lehetőség a kétszintű ellenőrzések lebonyolítására, a 2008-as 415 helyett 
2009-ben 310 ellenőrzést bonyolítottunk le. A szerződéses időszak végén 
térítési díj ellenében volt csak lehetőség a szakképzési hozzájárulás 
elszámolásához szükséges akkreditáció lebonyolítására.  
 
 

                  

Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése  

Képzőhely ellenőrzés összesen 310  

ebből bevezető ellenőrzés 114  

ebből akkreditáció 196  

 
 

                  

A gazdálkodó szervezetek gyakorlati képzésben nyújtott kiemelkedő 
munkáját ismeri el a „Kiváló gyakorlati képzőhely” kitüntetés, amelyet a 
tanévzáró ünnepélyen adtunk át a díjazottaknak. 
 
 

Kiváló képzőhely minősítések  

Kiváló képzőhely minősítés megerősítése 21  

Új "Kiváló képzőhely minősítés" 5  

                   

Több tanuló a hiány-
szakmákban 
A tanulószerződések közel 
felét 3 szakmacsoportban – 
építészet, gépészet, vendég-
látás-idegenforgalom – kötik 
megyénkben. Megállapítható 
továbbá, hogy a hiány-
szakmákban a díjazás +20%-
os díjtétele emelte az e 
szakmát választók számát 
(hegesztő, gépi forgácsoló, 
szerkezetlakatos, kőműves, 
ács, állványozó). A vizsgált 
időszakban ezen szakmák 
képzésével foglalkozó gyakor-
lati képzőhelyek száma is 
nőtt. 
 
Magas színvonalú gyakorlati 
képzőhelyek a megye vállal-
kozóinál 
Az emelt szintű ellenőrzések 
során a képzőhelyek az alábbi 
minősítést kapták:  
▪ kiválóan megfelelt 23,1% 
▪ jól megfelelt 74,1% 
▪ megfelelt 2,8% 

A számok azt mutatják, hogy 
a vállalkozásoknál működő 
gyakorlati képzőhelyek magas 
színvonalon látják el fela-
dataikat. 
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A tanulóképzés rendszerében a kamarai szakmáknál szintvizsgán történik a 
tanulók időarányos felkészültségének ellenőrzése. 2009-ben valamelyest 
javult a szintvizsgákon nyújtott teljesítmény (3,55 az átlag) az előző 
időszakhoz képest.  
                   

Szintvizsgák szervezése  

Vizsgahelyszínek száma 46  

Vizsgaeredmények átlaga 3,55  

Összes szintvizsgát tett tanuló 608  

kőműves 2  

szobafestő-mázoló 93  

épületburkoló 0  

szakács 83  

asztalos 58  

fodrász 75  

kozmetikus 38  

pincér 41  

cukrász 25  

ács-állványozó 10  

villanyszerelő 26  

nőiruha-készítő 4  

kárpitos 0  

gázfogyasztó-berendezés és csőhálózat szerelő 11  

hegesztő 51  

hűtő- és klímaberendezés szerelő, karbantartó 12  

kereskedő 36  

központi fűtés- és csőhálózat szerelő 29  

szerkezetlakatos 7  

vízvezeték- és központifűtés szerelő 3  

 
Több, mint 5 éve szervezünk 
gyakorlati szintvizsgákat a 
kamarához tartozó szakké-
pesítésekben. A tanulók 
gyakorlati munkában adnak 
számot arról, hogy hogyan 
sajátították el az irányítás 
melletti munkavégzést. A 
szintvizsga a képzés 
rendszerébe épített minő-
ségellenőrzés, mely mutatja 
az időarányos tudás ered-
ményeit és hiányosságait is, 
valamint alkalmas arra, hogy 
a tanulók megszokják a 
vizsgalégkört. 
 

 
 
 

 
A szakmai záróvizsgák száma 91-gyel, tanulólétszáma 1741 fővel csökkent 
2009-ben. Ennek egyik oka az iskolarendszerben a lemorzsolódások magas 
száma a demográfiai tényezők mellett. Iskolarendszeren kívül pedig az 
állami támogatások jelentős csökkenése egyre kevesebb hallgató 
beiskolázását teszi lehetővé.  
                   

Vizsgadelegálás, szakmai záróvizsgák szervezése  

Vizsgák száma összesen 467  

ebből iskolarendszerű 254  

iskolarendszeren kívüli 213  

Vizsgázó tanulók száma 5832  

ebből iskolarendszerű 2913  

iskolarendszeren kívüli 2919  

Vizsgáztatott szakmák száma 222  

ebből iskolarendszerű 143  

iskolarendszeren kívüli 79  

Kamara által delegált vizsgabizottsági tagok száma 350  

Vizsgabizottsági felkészítő oktatáson résztvevő 
szakértők 

129  

Egyre több vizsgabizottsági 
tagot delegáltunk 
Bár a kamara által delegált 
vizsgabizottsági tagok száma 
nőtt, az új OKJ modul-
rendszerű, jelentős többlet-
időigénnyel járó záróvizsgái 
miatt növelni kell a dele-
gálható vizsgaelnökök, tagok 
számát. Erre vonatkozóan az 
Oktatási Igazgatóság pályá-
zatot írt ki vizsgaelnöki illetve 
vizsgabizottsági tagi létszám 
növelésére. Ezzel együtt is 
szükség van arra, hogy a 
szomszéd megyékből kérjünk 
fel vizsgaelnököt a záró-
vizsgákra. 
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A szakképzésben komoly rangja van a Szakma Kiváló Tanulója Versenynek. 
Csongrád megyében 9 középiskolából 320 tanuló utazott fel a döntőre 
Budapestre, ez is a szakmaválasztás motiválását szolgálta. 
                   

SZKTV szervezése tanulóknak  

Elődöntőben részt vett tanulók 75  

Elődöntős szakmák száma 15  

Megyéből döntőbe jutott tanulók száma 6  

Megyei sikerek az SZKTV-n – 
3 helyezést elérő tanuló 
 
Az elődöntőben tíz 
középiskolából, 15 szakképe-
sítésben 75 tanuló vett részt, 
közülük 6 tanuló jutott az 
országos döntőbe, 3 tanuló 
pedig I-II-III. helyezést ért el. 

 
A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság 2009-ben is a beiskolázási 
irányok és arányok meghatározását vállalta fel, ehhez az Oktatási 
Igazgatóság összesen 75 felmérést készített nagyfoglalkoztatók, a kkv 
szektor, az önkormányzatok, a szociális és kulturális szféra, a 
munkaerőpiaci szakértők, szakképzők körében.  
                   

RFKB felmérés  

Munkaerőpiaci igényfelmérés során felkeresett 
cégek 

75  

 
 
Szoros együttműködés a 
TISZK-kel 
 
A felmérés eredményeként a 
megyei beiskolázás – az 1000 
Mester TISZK koordinálásával 
megalapozottabban kapcso-
lódhat a munkaerőpiac 
elvárásaihoz. 

 
Az Oktatási Igazgatóság nemzetközi projektekben való részvétele azzal a 
közvetlen haszonnal jár, hogy bekapcsolhatók a szakképzésbe azok a 
szakmai anyagok, amelyek a partnerországok tapasztalataiból 
átemelhetők.  
                   

Nemzetközi oktatási programokban partnerség  

Leonardo EUKONA 2007-2009, főpályázó: Ministerium 
für Schule und Weisterbildung des Landes Nordrhein-
Westfalen (támogató: EU Leonardo Program) A 
fenntartható fejlődés eléréséhez szükséges európai 
kompetenciák fejlesztése - Szakképzési tananyagok és 
tanítási /tanulási segédletek az élelmiszer/élelmezési 
szektorban (eukona) 
Támogatási összeg 

 
 
 
 
 
 
 
 
18 507 Euro 

 

Leonardo LE-PEX 2007-2009, főpályázó: Cespim srl. (I) 
(támogató: EU Leonardo Program) Le-Pex - vállalati 
gyakorlati oktatók képzése 
Támogatási összeg 

 
 
 
14 661 Euro 

 

Leonardo EUROCRAFTS 21 2008-2010, főpályázó: 
Plenum-Society (A) (támogató: EU Leonardo Program)  
Euro Crafts 21 - A kompetenciafejlesztés a 
fenntarthatósági menedzsment érdekében az európai 
kézműiparban 
Támogatási összeg 

 
 
 
 
 
17 322 Euro 

 

 
Az Euro Crafts 21 projekt 
Értékfenntartó gazdálkodás 
az európai kézműiparban 
 
A projekt arra fókuszál, hogy 
az európai kézműipari szek-
torban a fenntarthatósági 
menedzsment szempontjai 
integrálódjanak a képzési és 
tanácsadói tevékenységbe.  
 

 

                    
Segíteni kívánunk a gyakorlati oktatóknak szervezett pedagógiai 
tanfolyam szervezésével is, hiszen nagyon gyakorlatias, közvetlenül 
felhasználható ismeretek szerzésére biztosítunk felkészítő 
szakembereket. Ezt 2009-ben 30 fő számára szerveztük meg az 
utólagos elégedettségmérés alapján színvonalasan. 
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Szakképzéssel kapcsolatos rendezvények  

Szakképzési tájékoztatók száma 24  

Pedagógiai felkészítésen résztvevők 36  

Tanúsítványt szerzett  30  

                   

Tanévzáró szervezése  

Résztvevők száma 152  

Elismerésben részesült szakoktatók 14  

Elismerésben részesült elméleti és gyakorlati oktatók 26  

Elismerésben részesült diákok 42  

                   

 
Tájékoztatás a tanulóknak – 
mit érdemes tanulni? 
 
Pályaválasztási börzén, 
kiállításon vettek részt az 
Oktatási Igazgatóság munka-
társai (TISZK, Dél-Alföldi 
Regionális Munkaügyi Köz-
pont, gazdálkodó szervezetek, 
iskolák együttműködésével). 
Javul a szakképző iskolák 
pályaorientációs tevékeny-
sége is, egyre több használ-
ható információ jelenik meg a 
kétkezi szakmákkal kapcso-
latban is. 
 

Bár a tanulólétszám a szakképzésben várhatóan csökkenni fog 
(demográfiai, társadalmi okok miatt), a gazdálkodó szervezetek részéről nő 
az érdeklődés a tanulószerződéses rendszer iránt. Azt tapasztaljuk, hogy 
egyre több kis cég jelenti be képzési szándékát a kamarában, aminek 
lehetnek munkaerő- és bérgazdálkodási okai is. Egyértelműen 
kimondhatjuk, hogy a gazdálkodó szervezetek részéről megjelenő 
tanulóigény lényegesen nagyobb, mint amit a szakképző iskolák képesek 
beiskolázni. Mindezek miatt nő tehát a szakképzés szereplőinek 
felelőssége a pályaorientáció, a szakmai alapozás tekintetében. A szakmát 
választók számának növelésére szolgáló intenzív törekvések már 2009-ben 
is megmutatkoztak. 
 
2009-ben is elkészült a Szakma és gyakorlati képzőhely választás 
2009/2010 kiadványunk, amely közel 1000 példányban jutott el a 
szakmában gondolkodó szakképző iskolai tanulókhoz, segítve későbbi 
munkaerőpiaci helyzetüket is megalapozó döntéseiket. A kiadvány 
lényegében a tanulóigény felmérésére vállalkozik a gazdálkodó szervezetek 
körében, de tájékoztatást nyújt az iskolai képzésekről, a tanulószerződéses 
rendszer működésének lényegéről, tartalmaz dokumentum-mintákat is.  
 
Egy kérdőíves felmérésünk alapján a KISOSZ regionális fórumán 
prezentációban mutattuk be a gyakorlati képzéssel foglalkozó 
kereskedelmi és vendéglátóipari vállalkozások szakképzésről alkotott 
véleményét. 
 

 „A magyarországi szakképzés 
megújításában kiemelt 
szerepet vállalt oktatási és 
szakképzési munkabizott-
ságunk. Az országos munka-
bizottsági együttműködésben 
11 szakértőnk segíti a szak-
képzés fejlesztésének erő-
feszítéseit. Mindez jó 
stratégiai támogatást ad 
annak a munkának, melynek 
során a megye szakkép-
zésfejlesztéséért egyre 
rutinosabb és eredmé-
nyesebb kapcsolatépítést 
végzünk. Ennek keretén belül 
most zajlik az 1000 mester 
TISZK-kel történő együtt-
működési megállapodásunk 
előkészítése.” 

Szügyi György 

 
 



 

18 / 28 oldal 

3.4.2. Munkaerőpiacnak megfelelő képzések 

 

        

Fontosnak tartjuk, hogy a szakképzésen túlmenően támogassuk a 
vállalkozói készségek fejlesztését. Ennek érdekében valósítottuk meg 
pályázati támogatással a „Tanuljon vállalkozni!” című projektünket, 
amelynek keretében 426 vállalkozás vett részt menedzsment, marketing, 
adózás, külkereskedelem és pályázati ismeretek felkészítésben. 
                   

KKC képzés kezdő vállalkozásoknak  

Képzési alkalom  20  

Képzésen résztvevők létszáma 426  

Kiadott nyomtatott tananyagok száma 885  

Project weboldalon regisztrált látogató 1592  

Képzésbe bevontak összlétszáma 2903  

                   

Tanuljon vállalkozni – képzési 
program kezdő vállal-
kozásoknak 

 
A kamara egyik legnépsze-
rűbb oktatási programja volt a 
több modulból álló képzési 
program. 
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4. KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS 
        

4.1. Kamarai tagok közötti kapcsolatok fejlesztése 
 
Hagyományos nagysikerű közösségi rendezvényeink segítik tagjaink 
egymás közötti kommunikációjának és üzleti kapcsolatainak kialakulását. 

Közösségi rendezvények  

Kamarai Bál résztvevői 198  

Építők Napján résztvett 286  

Kézműves Nap (Algyő) résztvevői 110  

Adventi találkozónkat a Dóm téren meglátogatta 63  

                   

Tagjaink bemutatkoznak  

Kamarai Futárban és Honlapon 23  

                   

Tagközi üzletfejlesztés  

KKC Mentoring klub látogatói (6 alkalom) 107  

Kereskedelmi Tagozat gyulai szakmai útján részt vett 7  

Magyar-szerb klaszter projekt 30  

                   

4.2. Külső kapcsolatok építése 

4.2.1. Társkamarák, szakhatóságok, önkormányzatok, partnerségek 

A kamarai közösség külső kapcsolatainak erősítése szintén rendkívül 
fontos, hiszen részben érdekérvényesítő képességünk is a kamarai 
kapcsolatrendszer minőségén múlik. 
 

Társkamarák  

MKIK rendezvényein megjelenés alkalmai 16  

MKIK-val közös rendezvények száma 6  

Társkamarák rendezvényein megjelenés 8  

Megyei szakmai kamarákkal közös rendezvények 3  

                   

Szakhatóságok  

Szakhatósági egyeztetés CSMKIK Elnökségi ülés keretében  

  
 

                 

Önkormányzatok  

Közös magyar-román pályázat beadása a Szentesi Önkormányzat 
partnereként 

 

Helyi beszerzési rendszer kialakítása Makó Önkormányzatával  

Szakképzési együttműködés aláírása Szeged M.J.V. Önkormányzatával  

Szakképzési együttműködés aláírása Hódmezővásárhely M.J.V. 
Önkormányzatával 

 

  
 

                 

Presztízs Díjasok Klubja  

2009 májusában részt vett 38  

2009 októberében részt vett 52  

Közel 650 résztvevő a 
közösségi rendezvényeken 
 
Az önkéntes tagságú kamara 
egyik lényeges meghatározója 
a tagok közötti kapcsolat 
rendszer, illetve a környe-
zettel fenntartott kapcsolatok 
minősége. Nagy sikerű közös-
ségépítő rendezvények jelzik 
ezt a szándékot. 
 

 
Szögedi Építők Napja  

2009. június 5. 
 
 
 

 
 
„Először került megren-
dezésre Algyőn Kézműves 
Nap. A rendezvény nagyon 
kellemes hangulatban telt, és 
rendkívül hasznos volt. 
Nagyon sok olyan emberrel 
találkozhattam személyesen, 
akikkel korábban csak tele-
fonon tartottam a kap-
csolatot.” 

Török László 
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4.2.2. Nemzetközi kapcsolatrendszer fejlesztése 

 
A CSMKIK nemzetközi porondon is közkedvelt pályázati partner. 2009-ben 
is számos megkeresését kaptunk közös projektekre, pályázatokra. 

Nemzetközi pályázatokban részvétel  

Magyar-szerb klaszterépítő napok a Vajdaságban  

Szerb vállalkozások száma 151  

Magyar vállalkozások száma 10  

Jövő energiája 2008-2009, főpályázó: Temes KIAK  

Kiállítás Temesváron, magyar résztvevő cégek 10  

Konferencia Temesváron, előadók a megyéből 4  

Zárórendezvény Szegeden, magyar cégek 10  

Temes Megyei Kereskedelmi Kamara  

Közös határmenti pályázatok beadása 3  

Flamand Voka Kereskedelmi és Iparkamara  

Közös magyar-szerb pályázat benyújtása 1  

Temesvári Egyetem  

közös magyar-román határmenti pályázat partnerként 1  

Szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara  

Magyar-szerb klaszterépítő projekt megvalósítása   

Közös információs stand a Szabadkai Vásáron   

Közös magyar-szerb határmenti pályázat benyújtása 1  

Vajdasági Gazdasági Kamara  

Közös magyar-szerb határmenti pályázat benyújtása 1  

Zrenjanini Körzeti Gazdasági Kamara  

Közös magyar-szerb határmenti pályázat benyújtása 1  

 
A 2009-es év igen aktív volt nemzetközi kapcsolatok tekintetében. Büszkén 
mondhatjuk, hogy ismerik és elismerik nemzetközi tevékenységünket. 

Nemzetközi kapcsolatok építése  

Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara  

Szegedi rendezvényein résztvevők száma 106  

Közös magyar-szerb határmenti pályázat benyújtása 1  

Finister megye közgyűlése (Franciaország)  

Közös projekt és üzleti találkozó előkészítése 2010-re  

Passaui Kereskedelmi és Iparkamara  

Bajor nap megszervezése Szegeden  

Nottingham-i Kereskedelmi és Iparkamara  

Kapcsolatfelvétel, üzleti találkozó előkészítése 2010-re   

Kínai Shaanxi Tartomány  

üzleti delegáció fogadása Szegeden, résztvevők száma 26  

Enterprise Europe Network  

közös munkatársi képzések, közös szervezésű 
rendezvények 

4  

Nagykövetek látogatásai a kamarában  

Bosnyák nagykövet  

Thai nagykövet  

Dél-Afrikai nagykövet  

                   

A kamara életében a 
nemzetközi kapcsolatrend-
szer éppolyan fontos, mint a 
hazai gazdaság-politikai és 
hatósági kapcsolatok. 
2009 évben több fronton is 
sikeresnek mondhatjuk kama-
ránk nemzetközi tevékeny-
ségét, hiszen elsősorban a 
határmenti régióban ismerték 
el tevékenységünket. 
 
Kárpátia Magyar-Román 
Vegyeskamara alelnökévé 
választották Dr. Kőkuti Attila 
alelnök urat 
A határmenti kapcsolatokban 
meghatározó szerepet vállaló 
CSMKIK Ipari Tagozatának 
elnökét, kamaránk alelnökét 
választotta alelnöknek a 
Magyar-Román Vegyeskamara. 

 

 
Megyei ügyvezető-alelnök a 
Magyar-Szerb Kereskedelmi 
és Iparkamara élén 

 

Dr. Jójárt Miklós, kamaránk 
elnökségi tagja, a korábbi 
Szerb-magyar tagozat elnöke 
lett a frissen alakult Magyar-
Szerb Kereskedelmi és 
Iparkamara ügyvezető-
alelnöke. A kamara székhelye 
Szegeden található, a CSMKIK 
székházában. 
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4.3. Társadalom befolyásolása 

 

4.3.1. A vállalkozói létforma értékteremtőként történő elismertetése 
érdekében vállalt feladatok 

 

„Vásárolj magyar árut” akció  

Akcióban résztvevő Coop üzletek száma 23  

 
Csatlakoztunk az Európai Bizottság kezdeményezéséhez és több 
rendezvényt szerveztünk az Európai KKV-K Hete sorozathoz kapcsolódva. 

Európai KKV-k hete  

Rendezvények száma 8  

 
Büszkék vagyunk azon tagjaikra, akik kiváló munkájuknak köszönhetően 
vehettek át elismeréseket különböző fórumokon, rendezvényeken. 

Díjak, elismerések  

Díjakban részesült kamarai tagjaink száma 10  

„Magyar Kézműves Remek” díj  

Ambrus Sándor fazekas népi iparművész  

Gálné Nagy Ildikó szövő népi iparművész  

Chappon Adrienne ügyvezető, HÓDFÓ Szociális Foglalkoztató Kht.  

"Csongrád Megye Gazdaságáért" díj  

nagyvállalkozói kategória: Dr. Szeri István, Tisza Volán Zrt. 
középvállalkozói kategória: Berei Béla, Totál Szervíz és Javító Kft. 

 

kisvállalkozói kategória: Belányi Gyula ev.  

"Magyar Termék Nagydíj"  

Mészáros Antal, Csomiép Beton Kft.  

Gábor Dénes Díj  

Blaskovics Ferenc, Metrimed Kft.  

III. Szép Otthon Építőipari és Lakberendezési Kiállítás "A legszebb 
stand" díja 

 

Gombos Istvánné, HÁZ-MIX Kft.   

"Szegedért Emlékérem"  

Gugolya István, Baustudium  

                   

Rendezvényeken fővédnökség felvállalása  

Szép Otthon Építőipari és Lakberendezési Kiállítás 2 alkalom  

Utazás Kiállítás 1 alkalom  

                   

A kamara megismertetését célzó egyéb megjelenések  

Álmodtam egy világot magamnak - Pályaorientációs nap  

Déli-Farm Kft. partnertalálkozóján kamarai stand kiállítása  

Autómatricák - Taxi 3 gépjárművein  

Program-Mix Kft. – „Határtalan harmónia” c. rendezvény 
meghirdetésekor Rádió88 reklámszpot + roll-up megjelenés 

 

Plakátkiállítás a Dugonics téren a Reklámhét keretében - kamarai 
plakát 

 

Hungaricum Fesztivál keretében kamarai stand kiállítása  

                   

 
 
Tagvállalataink számára 
kiemelten fontos, hogy a 
társadalom elismerje a 
magyar vállalkozások teljesít-
ményét és értékteremtő 
képességét. 
 

 
Kelemen János, a COOP 
Szeged Zrt. vezérigazgatója 
számára teljesen természetes: 
„Magyarországon élünk, 
magyarok vagyunk, magyar 
üzletlánchoz tartozunk, és a 
magyar termékeket előnyben 
részesítjük.” 
 

 
A Csomiép Beton és 
Meliorációs Termékgyártó Kft. 
2007-ben nyerte el először a 
Magyar Termék Nagydíjat. 
Azóta is folyamatos műszaki 
fejlesztés és innováció 
jellemzi a céget, ahol első 
helyen a minőség áll – 
fogalmazott Mészáros Antal 
ügyvezető igazgató a 
szeptember 25-i ünnepségen, 
ahol ismét a siker állt a 
középpontban.  
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5. ÜZLETI FORGALOM BIZTONSÁGA 

 

5.1. Jogszabályi felhatalmazás szerinti tevékenységeink 

 

5.1.1. Etikai Bizottság, Választottbíróság 

 
A megyében 2009-ben Etikai Bizottsági eljárás nem volt, a 
Választottbíróság megyei tagozata ügyet nem tárgyalt. 
 

5.1.2. Békéltető Testület 

 

Békéltető testületi ügyek  

Összes ügyszám 251  

Megszüntetett eljárás 90  

   ebből kérelem megalapozatlan 40  

   egyéb ok 50  

Egyezség a felek között 48  

Ajánlás a felek részére 108  

Kötelezés 5  

 
 
 
Az üzleti forgalom bizton-
ságával összefüggésben 
részben a kamarai törvény 
állapít meg feladatokat, 
részben a kamarák önként 
vállalat feladatokat látnak el. 
138 vállalkozás fogyasztó-
védelmi ügye rendeződött 
békésen 
 
A Békéltető Testület 
tevékenysége egyre 
népszerűbb. A fogyasztó-
védelmi ügyekben igyekeznek 
elkerülni, hogy a vitás 
kérdések a bíróságon érjenek 
véget. 

 

5.1.3. Okmányhitelesítés 

 

Okmányhitelesítés  

Összes ügyszám 442  

Származási bizonyítvány 301  

ATA Carnet 55  

Egyéb kereskedelmi okmány 86  

 
Csökkenő export – 37%-kal 
kevesebb okmány-hitelesítés 
Az export csökkenésének 
hatása megmutatkozott az 
okmányhitelesítés oldalán is.  
2009-ben egyharmadával 
csökkent ez irányú tevékeny-
ségünk 

 

5.2. Önként vállalt feladataink 

 

5.2.1. Dél-Alföldi Regionális Minőségi Díj 

 
A regionális minőségi díjak országosan egységes rendszerben, az NFGM 
koordinálása mellett működnek. A három-megyés Dél-Alföldi Regionális 
Minőségi Díj TQM-szemléletű önértékelésre és nemzetközi szintű 
szakértőkre épül. 
 
Dél-Alföldi Regionális Minőségi Díj  

Összes díjra jelentkező 2  

Regionális Minőségi Díjat nyert 1  

Regionális Minőségi Oklevelet nyert 1  
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6. TÉRSÉGI, VÁROSI SZERVEZETEINK 

 
A Kamara szinte megalakulása óta sikeresen működteti kistérségi irodáit, 
amelyek azt a célt szolgálják, hogy a nem szegedi tagvállalatoknak szükség 
esetén helyben is megkaphassák azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a 
Kamara szegedi központja nyújtani tud. Ennek érdekében több kamarai 
szolgáltatást a térségi irodákban dolgozó munkatársak is nyújtanak. 

6.1. Csongrád 

 
A Csongrádi területi szervezet 2003-ban került megalakításra, és 2008 
szeptemberében került újraválasztásra. A területi elnökséghez tartozó 
települések: Csongrád, Felgyő, Csanytelek, Tömörkény.  
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai területéhez 
tartozóan a kistérségben összesen mintegy 920 egyéni vállalkozó található, 
ebből 30 a kamarai tag. A társas vállalkozások száma 420 körüli és közülük 
41 a kamarai tag. A viszonylag alacsony százalékú tagsági arány ellenére a 
meghatározó gazdasági potenciál képviselve van, hiszen a legnagyobb 
vállalkozások többnyire kamarai tagok. Ettől függetlenül meg kell 
állapítani, hogy alacsony a kamarai tagság részaránya kistérségünkben 
 
A térségi elnökség szükség szerinti rendszerességgel találkozik, ülést tart.  

A csongrádi térségi szervezet elnökségi ülései és témái  

▪ kamarai munka aktuális szervezeti és működési ügyei  

▪ a Csongrádi Képviselő-testület üléseire kerülő, vállalkozókat érintő 
előterjesztések véleményezése 

 

▪ megyei szintű Csongrádot érintő kamarai előterjesztések 
megvitatása 

 

                   
A kamara helyi szintű érdekképviseleti tevékenysége során sikerült elérni, 
hogy a Csongrádi Önkormányzat képviselő-testülete több esetben 
meghívta a térségi elnökség tagjait a testületi ülésre tanácskozási joggal, 
bár ez nem tekinthető rendszeresnek, hiszen például a legfontosabb 
kérdésben, a költségvetési tárgyalásokra nem kapott a szervezet meghívót. 
Javaslatainkat figyelembe vették és elfogadták a helyi vállalkozói 
támogatási rendelet megalkotásakor, tagjai vagyunk a helyi vállalkozói 
támogatások előkészítő bizottságának. Lehetne és érdemes is lenne 
aktívabban részt venni az önkormányzat döntéseinek előkészítésében, 
különösen a vállalkozókat érintő kérdésekben. 
 
A kamarai kommunikációt segítendő a térségi szervezet elnöke a helyi 
televízióban ismertette a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
helyi, megyei és országos szintű munkáját.  
 
A közösségépítést szolgáló kezdeményezés volt a kötetlen és felejthetetlen 
nyári találkozó a csongrádi térségi szervezet és a megyei kamarai vezetés 
tagjainak részvételével. 

 
 
 
Tájékoztató a pénzügyi-
gazdasági válságról Csongrá-
don 
 
A kamarai információk és 
tapasztalatok figyelembe-
vételével a térségi elnök, 
Horváth V. Sándor előadást 
tartott a csongrádi galériában 
a pénzügyi válság tapasz-
talatairól. 
 
 
Tagvállalatokat látogattunk 
Csongrádon a személyes 
tapasztalatok érdekében 
 

 
Horváth V. Sándor 

 
„A megyei kamarai munka-
társakkal együtt felkerestünk 
több vállalkozást és infor-
mációt gyűjtöttünk a vállal-
kozók helyi problémáiról.” – 
mondta el Horváth V. Sándor, 
a Csongrádi térségi szervezet 
elnöke 
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6.2. Makó 

 
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara makói térségi 
szervezetének működése jelentősen átalakult 2009-ben. Egyrészt 
szorosabb kapcsolatok alakultak ki a Marosmenti Vállalkozók 
Szövetségével, másrészt a makói Korona Szállóban a Leader Egyesület és 
Makó Város Önkormányzata közreműködésével megnyitotta helyi irodáját 
a kamara. A térségi iroda folyamatosan fogadja az érdeklődőket és helyben 
ad felvilágosítást a vállalkozásoknak. 
                   

A makói térségi iroda működése  

Heti 2-3 érdeklődő  

Tagdíjbefizetési lehetőség  

Felvilágosítás tanulószerződésekről, mestervizsga tanfolyamokról  

Tanácsadás, információnyújtás  

Széchenyi kártya ügyintézés  

  
A makói térségi szervezet több kamarai tájékoztató rendezvényt szervezett 
helyben, illetve részt vett a város meghatározó gazdasági rendezvényein, 
eseményein. 
 
A makói térségi szervezet rendezvényei  

Gazdasági válság okok és hatások  

Pályázati lehetőségek  

Adótörvények 2009. évi évközi változásai  

Önkormányzati beszerzések – kistérségi részvétel  

Makó Expón részvétel és kamarai díj átadása a legszebb standdal 
megjelent tagnak 

 

A kormány válságkezelő intézkedései – munkahelymegőrző és 
munkahelyteremtő programok - Varjú László, NFGM államtitkár 

 

  
A 2009-es évben erősödött az együttműködés Makó Város 
Önkormányzatával is. A térségi szervezet vezetőjét, Nagy Mihályt, több 
önkormányzati rendelet és tevékenység egyeztetésére kérték fel. 
Rendkívüli sikernek könyvelhető el az önkormányzati beszerzésekre kötött 
együttműködési megállapodás. 
 

Együttműködés az önkormányzattal  

Erősödő önkormányzati kapcsolatok  

A vállalkozások képviseletében részvétel az önkormányzat tanácsadó 
testületében 

 

Részvétel a térség területfejlesztési tanácsának ülésein  

2009. évi önkormányzati költségvetés megvéleményezése  

Sikeres projekt az önkormányzati beszerzésekre – együttműködési 
megállapodás 

 

Ipari parkba betelepülés támogatása  

                   

 
 
 
Önkormányzati beszerzési 
együttműködés Makón 
 

 
Nagy Mihály, a ContiTech 
Fluid Automotive Hungaria 
Kft. ügyvezető igazgatója, a 
CSMKIK Makói térségi szer-
vezetének elnöke közremű-
ködésével alakult ki Makón az 
a rendszer, amelynek kere-
tében a közbeszerezési sza-
bályok adta lehetőségeken 
belül, a kisebb beszerzések 
esetén a helyi vállalkozások 
közül válogat az önkormány-
zat megrendeléseikor. 
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6.3. Szentes 

 
A Szentesi Kistérségi Elnökség 2003-ban alakult és 2008 szeptemberében 
került újraválasztásra. 
A kistérségi elnökséghez tartozó települések: Szentes, Szegvár, 
Derekegyház, Nagymágocs, Árpádhalom, Fábiánsebestyén, Eperjes, 
Nagytőke. 
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai területéhez 
tartozóan a kistérségben 2009-ben összesen mintegy 2450 egyéni és társas 
vállalkozó volt regisztrálva, ebből 114 vállalkozó kamarai tag. 
 

Az elnökség havi rendszerességgel ülésezik. 2009-ben 13 alkalommal 
találkozott.  
 
A szentesi térségi szervezet elnökségi ülései és témái 
▪ kamarai munka aktuális szervezeti és működési ügyei 
▪ a saját szervezésű gazdasági tájékoztatók előkészítése 
▪ a Szentesi Képviselő-testület üléseire kerülő, vállalkozókat érintő 

előterjesztések véleményezése 
                   
Együttműködés az önkormányzattal 
A 2009. évben az önkormányzattal folytatott együttműködés 
eredményeként elérték a gazdaságélénkítést szolgáló intézkedésekről 
szóló rendelet megalkotását. 
Ebbe a rendeletbe sikerült beépíttetni a kamaránál már 15 éve 
alkalmazott, bevált gazdaság-, és kereskedelemfejlesztési, valamint 
innovációs pályázati rendszert és emellett elfogadtatni a 
munkahelymegtartó és a beruházásösztönző kedvezményeket. Végül a 
képviselőtestület 2010. január 29-én a képviselő-testület elfogadta az 
erről szóló rendeletet.  
 

Az iroda 2009. évi tevékenysége 
Az egyéb kamarai szolgáltatások mellett a szentesi kistérségi iroda nagyon 
aktív szerepet játszott a pályázati lehetőségek megismertetésében, 
népszerűsítésében és a konkrét kidolgozásban is. 
Ez igaz úgy a kamara saját gazdasági és az innovációs pályázataira, mint a 
más országosan vagy regionálisan meghirdetettekre. 
A szentesi iroda ezen tevékenységének eredményeként nőtt a sikeresen 
pályázók száma és az elnyert támogatások összege is. 
Az iroda ezen felül foglalkozik Széchenyi-kártya ügyintézéssel, 2009. évben 
a szentesi térségben 40 vállalkozás igényelt hitelt és 31 vállalkozás kapott 
összesen 192 mFt hitelkeretet. 
 
Szakmai rendezvények, tájékoztatók szervezése 
Adóügyi tájékoztató 
Nyugdíjbiztosítás és évértékelő beszámoló 
Környezetvédelmi termékdíj 
Adóügyi tájékoztató 
Apeh előadás 
Támogatási lehetőségek KKV-nak 

 
 

 
Horváth István 

 
„Horváth István önkormány-
zati képviselõként, és a 
Csongrád Megyei Iparkamara 
tagságára gondolva is sür-
gette a helyi gazdaságélénkítõ 
lépéseket.”  
 

 
(Forrás: Városi Visszhang) 

 
 

 
Tímárné Staberecz Teréz 

 
„Ügyfeleink elvárják tőlünk, 
hogy folyamatos tájékoztatást 
nyújtsuk nekik a sajtón, a 
médián keresztül is. Továbbá 
fontos számukra, hogy minél 
szélesebb körben képviseljük 
az érdekeiket; erre tökéletes 
a Kamara.” 

Tímárné Staberecz Teréz 
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6.4. Hódmezővásárhely 

 

A CSMKIK Hódmezővásárhelyi Városi Szervezete a város vállalkozásainak és 
vállalkozóinak mintegy 10%-át tömöríti. A 200 körüli taggal rendelkező 
szervezet 2000-ben történő –eredetileg önálló kamarakénti- megalakulása 
óta kiemelt feladatának tekinti Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és 
térsége vállalkozásainak összefogását és érdekei megjelenítését a megyei 
kamarában.  
 
A helyi szervezet 5 tagú elnöksége, 6 alkalommal ülésezett, ülésein 
elsősorban a helyi vállalkozásokat érintő kérdéseket tárgyalta meg, de 
kialakította saját véleményét a CSMKIK-t, valamint az országos kamarát 
érintő fontosabb ügyekben is. Az elnök munkáját tanácsadók segítik, 
akikkel az általános aktuális gazdasági ügyeken túl, az egyes tagok konkrét 
problémáit is törekedtek orvosolni. Képviseltük néhányan kamaránkat az 
önkormányzat gazdasági szenátusának évi több alkalommal összehívott 
ülésén, amelynek egyébként több kamarai vállalkozás is tagja.  
 
Összevont tagozati ülést 2 alkalommal tartottunk, a kötelező éves 
beszámolón túlmenően. Az üléseken a tagok részvétele a teljes 
taglétszámhoz mérten mérsékelt volt /20 % körüli/, annak ellenére, hogy 
azokon valamennyi esetben egy érdeklődésre számot tartani képes 
előadás is elhangzott. A résztvevők aktivitása viszont kifejezetten jónak 
mondható. Az üléseken kívüli személyes problémafelvetés és javaslatadás 
szinte mindennapos, ami jelzi az aktivitás mértékét, de a tagsági 
elfoglaltságot is, a személyes törődés igénye mellett.  
 
Ebben az évben is igyekeztünk tagjaink számára minél több rendezvényt 
helyben megszervezni, amelyek egy része ingyenes, míg másik része 
díjköteles volt. 
 

Rendezvények a térségben  

Év eleji és évközi adóváltozásokról  

GOP és ROP operatív programok ismertetéséről  

„A Magyar gazdaság üzemzavarai” címemmel konferencia  

 
A rendezvényeinkről szóló hirdetmények és összefoglalók rendszeresen 
megjelentek a Kamarai Futárban és a kamara honlapján. 
Sajtókapcsolataink tekintetében a jövőben szintén jelentős erőfeszítésekre 
van szükség, mert ebben döntően nem történt az utóbbi egy évben 
javulás, sőt elmondhatjuk, hogy rendezvényeink, szándékaink, stb. egy 
nem jelentéktelen része az elmúlt évben tudósítatlanul maradt. Ez pedig 
mind a kamara helybeni népszerűsítését, mind a munkánkról történő 
megfelelő tájékozódást megnehezíti mindazok számára, akik a Futárnak 
nem rendszeres olvasói.  
 
Az elmúlt év folyamán is különös erőfeszítéseket tettünk arra, hogy 
tagjaink az esedékes vagy elmaradt tagdíjaikat mihamarabb rendezzék, de 
azt is érzékeljék, hogy azért méltányoljuk a kamarába vetett bizalmukat.  
 

 
 

 
Hampel Tamás 

 
 
Hódmezővásárhely és 
vonzáskörzete vállalkozásai 
szinte minden ügyüket 
helyben intézhetik el a 
kamara Táncsics Mihály utcai 
irodájában. A kamarai törvény 
által is fenntartandó városi 
képviseleti iroda szolgálja ki a 
városi szervezet működését 
is, bár az az egyéb, egyre 
sokasodó tevékenység miatt, 
már csak egyre kisebb 
arányban képes a növekedő 
szervezeti, adminisztrációs 
feladatokat is ellátni. – 
mondta el Dr. Hampel Tamás, 
a városi kamarai szervezet 
elnöke 
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A helyi szakképzés integrációja óta eltelt egy év tapasztalatainak 
megvitatása céljából egyeztető megbeszélést tartottunk a polgármesteri 
hivatal oktatási, ifjúsági és sport csoport vezetője, a szakképzéssel 
foglalkozó helyi intézmények vezetőinek és az e területtel foglalkozó 
önkormányzati képviselőknek, továbbá a helyi szervezet elnökségének, 
valamint a kamara oktatási igazgatóságának és bizottságának a 
részvételével. 
 
A vendéglátás körébe tartozó szakmák gyakorlati képzésével kapcsolatos 
tapasztalatok áttekintése, és az egyes –konkrétan megfogalmazódó- 
jogszabályi rendellenességek megvitatása céljából egyeztető megbeszélést 
tartottunk a HISZK főigazgatójának, a Corvin Mátyás tagintézmény 
igazgatójának és a CSMKIK szakképzéssel foglalkozó képviselőinek 
részvételével.  
 
Egyeztetést kezdtünk -amelyet még jelenleg is folytattunk, a fenntartó 
önkormányzatot képviselő polgármesterrel történő tárgyalás alapján- a 
vállalkozói ismeretek korszerűsítéséről és életszerűbbé tételéről a HISZK 
tagintézményeiben, annak főigazgatójával, tagintézmény-vezetőivel. 
 
Még az év elején tárgyalásba kezdtünk a helyi vállalkozások gazdasági 
körülményeinek felméréséről és a lehetséges helyzetjavító megoldásokról. 
Ennek eredményeként december hónapban a város polgármestere 
egyeztető, problémafeltáró megbeszélésre hívta össze kifejezetten a 
kamarai tagságot, amelyen tagjaink elmondták az őket leginkább 
nyomasztó problémákat, de szép számmal hangzottak el a város fejlődését 
előmozdító javaslatok is. Ezen az összejövetelen a szervezet elnöke 
országos és helyi jelentőségű problémákról adott átfogó tájékoztatást, 
kiemelve, hogy milyen változtatásokra van a leginkább szükség ahhoz, 
hogy javuljanak a gazdasági feltételek, és általuk a gazdasági mutatók. 
 
November hónapban Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város a 
vállalkozásokat különösen érintő helyi adók (építmény-, telek-, és iparűzési 
adó) 2010. január 1-től történő emelését, illetve a korábban biztosított 
kedvezmények és mentességek megszüntetését tűzte napirendjére. 
Kamaránk álláspontjának kifejtését mind általánosságban, mind pedig az 
egyes rendelettervezetekkel összefüggésben -adónemenként külön-külön-, 
alapos részletességgel és mélyreható érveléssel a CSMKIK 
Hódmezővásárhelyi Városi Szervezetének elnöke tette meg.  
 
Az önkormányzat a vállalkozásokat is érintő helyi rendeletek december 
havi megtárgyalását –az írásban megtett észrevételeken kívül- az 
adórendeletek alapos szóbeli egyeztetését is figyelembe véve folytatta le, 
így ha nem is teljességgel, de jelentősen közeledtek a kölcsönösen 
felvállalható álláspontok egymáshoz. Bár nem sikerült valamennyi 
kérdésben maradéktalanul közös nevezőre jutni, a legfontosabb 
területeken megszületett a kölcsönösen elfogadható megegyezés.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
A CSMKIK elnöke és a 
Hódmezővásárhelyi 

polgármester az 
megállapodás aláírásakor 

 
A megbeszéléseken döntés 
született a kamara és a helyi 
önkormányzat közötti, a 
szakképzés koordinálásával és 
ellenőrzésével kapcsolatos 
együttműködési 
megállapodás előkészítéséről 
is, mely aláírására június 
hónapban került sor. A 
megállapodásban a kamara 
felvállalta a tananyagok 
véleményezését, a súlyponti 
területek meghatározását, a 
szakképző intézmények 
munkájának értékelését, a 
szakmai tanárok és 
szakoktatók 
továbbképzésében való aktív 
részvételt. A megállapodás 
értelmében a CSMKIK hiteles 
és sikeres szakemberek 
bevonásával közreműködik 
egyes szakmák 
népszerűsítésében, a szülők és 
beiskolázható tanulók 
tájékoztatásában. 
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7. KAMARAI FEJLESZTÉSI FOLYAMAT 

 
A kamara Elnöksége 2009 februárjában fogadta el azt a három évre szóló 
fejlesztési folyamatot, amelytől az ügyfélbarát, szolgáltató típusú kamara 
erősödését várjuk.  A fejlesztés első lépéseit 2009-ben meg is kezdtük. 

7.1. A fejlesztési stratégia időarányos teljesítése 

 
A fejlesztési folyamat lényegi eleme, hogy egységes rendszerbe terelje a 
kamara testületek és a munkaszervezet működését. Ezen az úton megtett 
első lépés volt az egységes kamarai stratégia kialakítása, valamint a 
kommunikáció fejlesztése. 

 

7.2. Kommunikáció és PR 
 
A kommunikáció javítása a fejlesztési folyamat meghatározó eleme. 
Növeltük megjelenéseink számát és átalakítottuk a kamarai arculatot is. 

Kamarai kommunikáció  

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

96  

Press release  
– médiának eljuttatott híranyagok száma 

32  

Press release munkában résztvevő médiumok száma 25  

Nyomtatott megjelenések száma összesen 50  

− ebből Délmagyarország által megjelentetett, 
nem fizetett 

12  

− Világgazdaság által megjelentetett, nem fizetett 3  

− Délmagyarországban megjelentetett fizetett 
hirdetések 

35  

Saját kiadványaink 7  

▪ ebből általános leporelló 2  

▪ leporelló a tanulószerződésről 1  

▪ Leporelló a Békéltető testületről 1  

▪ Leporelló a KKV hétről 1  

▪ Leporelló a „Tanuljon vállalkozni” c. programról 1  

▪ Általános, kétnyelvű A/4 méretű bemutatkozó 
anyag 

1  

 
 
Céges referatúra rendszer a 
kamarában –közvetlen kap-
csolat a tagvállalatokkal 
A 2009 szeptemberében 
elindított céges referatúra 
rendszer keretében több mint 
400 tagvállalattal igyekeztünk 
felvenni közvetlenül (tele-
fonon, személyesen) a kap-
csolatot annak érdekében, 
hogy közelebb vigyük 
hozzájuk a kamarát és a 
kamarai szolgáltatásokat. 
Egyúttal információkat gyűj-
töttünk a kamarai tagok 
helyzetéről, a jövőre vonat-
kozó gazdasági elképze-
léseikről. 
 
Az Ön sikere, a mi 
referenciánk – új arculat a 
kamarában 
 

 
A kamarai arculat átalakítása 
elsősorban azt a célt szolgálta, 
hogy közvetlenebbül tudjuk 
megszólítani tagjainkat. Az új 
szlogen pedig egyértelmű: Az 
Ön sikere, a mi referenciánk. 

 


