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Tisztelt Küldöttgyűlés! 
 
2015-ben a kamarai önkormányzat testületi munkájában az elnökség 6 alkalommal ülésezett, 
az ülések valamennyi esetben határozatképesek voltak –, tervszerűen és teljes körűen 
áttekintette, beszámoltatta, minősítette, megerősítette a kamara ügyintéző szervezetétének 
szakmai tevékenységét. Az önkormányzatokkal, önkormányzati és állami intézményekkel, 
iskolákkal, hatóságokkal, gazdasági érdekképviseletekkel tovább erősítettük kapcsolatainkat.  
 
A korábbi évek gyakorlatát fenntartva éves beszámolónkban előzetesen rövid tájékoztatást 
adunk a megye 2015. évi gazdasági teljesítményéről.  
 

A megye 2015. évi gazdasági teljesítménye 
 
Kamaránk kiemelt feladata, hogy aktív kezdeményezéseivel sokirányú szolgáltatásával 
hozzájáruljon megyénk értékteremtő gazdaságának gyarapodásához. 
 
Megyénk a fenntartható növekedéshez jó alapokkal rendelkezik. Az infrastruktúra 
kiépítettsége a tradicionális iparszerkezet a 3-as autópálya közelsége a Felső-Jászság 
világpiaci versenyképességének mozgatórugója a minden szinten képzett munkaerővel együtt.  
 
Ugyancsak jó gazdasági potenciállal rendelkezik a Szolnoki kistérség. Szolnok város a 
megyei jogú városok rangsorában ipargazdasági produktumával 6. helyen van. A többi 
kistérségben ugyancsak reménykeltő jelei vannak a gazdaság tartós növekedésének.  
 
A megvalósult új beruházások - Nagykun-Hús, EPOSZ, Uni-Trade, KEVEFÉM, RAFI 
Kft., illetve a folyamatban lévő, Tiszapüspökiben megvalósuló élelmiszer alapanyaggyártó 
nagyberuházás tovább bővíti az export potenciált, növeli az ipar gazdasággal foglalkoztatók 
számát.  
 
Ez évben indult be a termelés a Jász-Plasztik műanyag feldolgozó üzemben és a FORT-KOM 
Kft. bútorgyártó vállalkozás Jászapáti üzemeiben.  
Az Alsó-Jászság felzárkóztatása érdekében dicséretesek e vállalkozói törekvések. 
 
A hátrányos helyzetű kistérségek a 4. számú főút megépítését jó esélynek tartják a 
tőkebontásra befektetés ösztönzésre. Az építkezés leállítása a folytatására irányuló nem ritkán 
ellentmondásos kommunikáció nyugtalanítja a térség vállalkozóit, még mindig reménykednek 
a beruházás gyors újraindításában.  
 
A hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatását segíti a Tisza-Stratégia keretében 
kidolgozott projektek megvalósítása.  
 
A megye ipara az előző évi dinamikus növekedéshez viszonyítva 2015-ben 6,7%-kal bővítette 
termelését. A megyék közötti rangsorban nagy autóipari potenciállal rendelkezők után 
stabilan a 7. helyet birtokoljuk. 
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Megyénk össz gazdasági teljesítménye 2.285 milliárd forint körül várható. A korábbi éveknél 
mérsékeltebb ütemű a növekedés 4,5%.  
 
Változatlanul húzóágazat a feldolgozóipar, mely a múlt évi teljesítmény mintegy 2/3-át 
reprezentálja.  
 
A nemzetgazdasági ágazatok közül az agrárgazdaság növekedése ugyancsak megbecsülendő, 
különösen, ha figyelembe vesszük a nagy aszálykárt, melynek következtében a 
kukoricatermelésnél jelentős veszteségeket szenvedtünk.  
 
Az építőipari szervezetek növekedése a bázishoz képest 5%, volumenében 95,3 milliárd 
forint. A növekedés üteme az előző évekhez viszonyítva mérsékeltebb. A lakásépítés az előző 
évek szintjén stagnál. 2015-ben összesen 167 új lakásra adtak ki használatbavételi engedélyt. 
 
A nemzetgazdasági ágazatok mindegyikénél növekedést értünk el a múlt évben. A vásárlőerő 
bővülése eredményeként a kereskedelem növekedési üteme a korábbi éveket meghaladó 
mértékű.  
A megyénkben 4.965 kiskereskedelmi üzlet működött, mely az előző évihez képest 2,5%-kal 
kevesebb.  
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Nőtt a megye turisztikai vonzereje 2015-ben a megye kereskedelmi szálláshelyei 185 ezer 
vendég 514 ezer vendégéjszakát töltött el.  
 
A múlt év végén a megyénk 15-74 éves népességén belül 155.800 fő volt az össz 
foglalkoztatott. A gazdasági szférában az össz foglalkoztatottból 64.600 fő dolgozik.  
 
Az előző évi élénkülés után a megyei székhelyű szervezetek 2015-ben 130,2 milliárd forintot 
invesztáltak beruházásra. a teljesítmény összehasonlító áron mindössze 0,5%-kal több mint 
előző évben. A fejlesztések döntő hányada a versenyszféra ágazatiban valósult meg.  

 
A kamara 2015. évi munkája 

 
A kamara 2015. évi működésében továbbra is a tagok, a gazdálkodó szervezetek széleskörű 
szolgáltatására törekedett, úgy a gazdaságfejlesztés, a rendezvényszervezés, a vállalkozások 
forráshoz jutásának segítése, a szakképzés és a gazdaságfejlesztés területén. 
Az egyes területek szakmai tevékenységét, 2015. évi munkáját az alábbiakban mutatjuk be.  
 

A kamara szakképzési tevékenysége 
 
A szakképzésről szóló és az azokkal összefüggő tárgyú törvények 2015. július 01-ével 
jelentősen módosultak; melyek számos előnyös változást eredményeztek a szakképzés 
rendszerében – a kamara tevékenységében. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a kereskedelmi 
és iparkamarák a magyarországi duális szakképzési rendszer kialakításában és 
működtetésében a megnövekedett szerep mellett irányító szerepet töltenek be.  
 
2015. július 1-jén lépett hatályba a szakképzési törvény kamarai garanciavállalással 
(továbbiakban KGV) kapcsolatos módosítása. A KGV biztosítja a duális képzés alapvető 
céljának megvalósulását, hogy a tanulók minél hamarabb vállalati környezetben, 
munkafolyamatba ágyazott tanulással sajátítsák el a választott szakképesítést. 
 
A KGV intézménye törvényi háttérrel arra ad lehetőséget, hogy a tanuló sikeres szintvizsgát 
követően, már 9. évfolyamon, az összefüggő nyári gyakorlattól kezdődően egészen a képzési 
idő végéig tanulószerződéssel töltse gyakorlatát.  
 
A szakképzési törvény által kamarához rendelt szakképzési feladatok között 2015. évben 
kiemelt jelentőséget kapott a mesterképzés, mely a TÁMOP – 2.3.4.B-13/1-2013-001 projekt 
támogatása mellett kiegészítő támogatást kapott a NFA képzési alapjából. 
 
Mesterképzés 
2015. szeptember 01-től a képzőhelyeken a mesteroktató biztosítása törvényi előírás, 
újraszabályozás után némi engedmény jelent a 60. életévét betöltő oktató korkedvezménye, a 
felsőfokú végzettség (szükséges gyakorlati idő megléte mellett) és a vendéglátóiparban 
minősített képzőhely. 
 
2014. évben történt előkészítés után 2015. évben a JNSZMKIK szervezésében háromféle 
finanszírozással valósult meg a mesterképzés: 140 fő a ”Dolgozva tanulj! TÁMOP 2.3.4.B-
13/1-2013-0001” projekt támogatásával, 37 szakember a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
képzési alaprészéből kapott támogatással vett részt képzésen. A mesterképzés és vizsga 
költsége 80%-ban volt támogatott, mindösszesen 20%-kal, azaz 60.000 Ft önerővel kellett a 
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résztvevőknek ezt az összeget kiegészíteni! Ezen felül 19 fő saját finanszírozással 
kapcsolódott be a képzésbe.  
 
A mesterképzés 19 szakmában valósult meg. A mesterképzésbe bekapcsolódó 197 főből a 
megyénkben 188 fő tett (pótvizsgásokkal együtt) sikeres vizsgát. A képzés magas színvonala 
köszönhető a vállalkozók felelősségtudatának, a képzésben résztvevő tanárok szorgalmának, a 
kamara szakapparátusi munkájának. A mesteroklevelek ünnepélyes keretek közötti átadására 
Szolnokon, az Aba-Novák Kulturális Központban került sor. 
 

  
 
A 2015. év nagyszámú mesterképzése ellenére sem lesz elegendő mesteroktató, így a Kamarai 
Garanciavállalás teljesítése komoly nehézséget jelent személyi feltételek hiányában 
képzőhelyi oldalról is. A képzőhelyek számát 3 év alatt meg kell duplázni. 
 
Tanulószerződés tanácsadói hálózat működtetése 
A tanácsadók feladata a tanulószerződésekkel, együttműködési megállapodásokkal, a kamarai 
garanciavállalással kapcsolatos kamarai feladatok elvégzése, ezeket megyénkben 6 tanácsadó 
látja el, 5 fő szolnoki székhelyen, 1 fő a jászberényi kirendeltségen.  
 
A tanácsadókat a megnövekedett képzőhely-látogatási kötelezettség (32/ negyedév) mellett a 
KGV-hoz kapcsolódó adminisztrációs teher is terheli, így július 01-től a KGV 
adminisztrációja miatt 1 adminisztrátor segítette a tanácsadók munkáját.  
 
A hiányszakmákban ösztöndíj ellenére sem tudnak jelentkezők hiányában egy teljes osztályt 
indítani. Ilyen körülmények között nehézséget okoz a tanulószerződések számának növelése, 
a KGV rendszer működtetése, az előírt és alábbiakban bemutatott indikátorok teljesítése a 
megyében: 
 
2015 
célérték 
fő 

Célérték 
az összes 
tanuló 
%-ban 

2016 
célérték 
fő 

Célérték 
az összes 
tanuló 
%-ban 

2017 
célérték 
fő 

Célérték 
az összes 
tanuló 
%-ban 

2018 
célérték 
fő 

Célérték 
az összes 
tanuló 
%-ban 

1805 44% 2167 53 % 2757 68% 2840 70% 
 
Megyénkben 2015. október 1-én az iskolai mérések időpontjában 1.952 hatályos 
tanulószerződés volt, a képzések 316 gazdálkodó szervezet, 384 képzőhelyén valósultak meg. 
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A tanulószerződések számának csökkenésében 2014-ben a kötelező iskolába járási korhatár 
16 évre történő csökkentése, korai iskola elhagyások, szakiskolai beiskolázási létszám 
csökkenése játszik szerepet.  
 
Képzőhelyi ellenőrzés 
A kamara a gyakorlati képzés ellenőrzését a gazdálkodó szerveknél az érintett szakképző 
iskola(ák) közreműködésével látja el. Az ellenőrzés bevezető ellenőrzéssel indul és a képzés 
folyamán köztes ellenőrzéssel valósítható meg, kamarai és iskolai szakértő bevonásával.  
 
A képzőhely ellenőrzés kerete 2015. évben túldimenzionált, támogatási szerződés szerint 410 
ellenőrzést kellett volna elvégezni 391 képzőhelyen. A kamara az ellenőrzési keret minimum 
30 %-át (ez kb. 123/410) köztes ellenőrzés keretében végzi. Elsősorban azon gyakorlati 
képzést folytató cégeknél, amelyeket az elmúlt évben nem ellenőrzött, illetve amelyeknél az 
előző ellenőrzés során feltárt hiányosságok ezt indokolják, különös tekintettel a tanulói 
juttatások hiányosságaira. A fennmaradó keretszám marad a bevezető ellenőrzésekre.  
 

A képzőhelyekre vonatkozó megyei összefoglaló adatok 2015. 12. 31. 
A gyakorlati képzéssel foglakozó gazdálkodó szervezetek száma a megyében  322 
A gyakorlati képzéssel foglakozó képzőhelyek száma a megyében 391 
A tanulószerződéssel képzett tanulók száma a megyében (2014. állapot 
szerint) 1952 
A megyében a szakképző évfolyamokon tanulók száma 2015.02.03. 4057 

 
 

Lebonyolított ellenőrzések 
száma 

Szerződés 
szerinti 
ellenőrzési keret 

Ellenőrzött 
képzőhelyek 
száma 

Nem feleltek 
meg száma* 

Bevezető ellenőrzések száma 
410 

126 - 
Köztes ellenőrzések  163 - 

 
A 289 lebonyolított ellenőrzések száma 30 %-kal maradt el a tervezettől.   
Az ellenőrzés tapasztalata, hogy a képzők biztosítják a képzés személyi, tárgyi, jogszabályi 
feltételeit, tanulói juttatásait. 2015. szeptember 1-től a mesteroktatói feltétel komoly kihívás 
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és próbatétel a képzőhelyek felé. Sajnos az előzetes jelzések és tapasztalatok alapján több 
képző inkább kivonul a képzésből. 
 
Gazdálkodószervek és képzőhelyek számának alakulása a JNSZM KIK-nél (2015.12.31. és 
2016.03.24.) 
 

 
 
Megyénkben tanműhelyt működtető gazdálkodók között kiemelt jelentőséggel bír a Claas 
Hungária Kft, Elektrolux Lehel Kft, Laboncz Kft, MÁV Zrt. Baross Gábor Oktatási Központ, 
Tisza Ablak Kft, Kun-Span Kft, COOP Szolnok Zrt, valamint Co-oP STAR Zrt. 
 
Kamaránk tovább folytatta a képzést kiemelkedően végző cégek elismerését. 2015-ben a TOP 
50 rendezvényen ünnepélyes keretek között került átadásra a Kiváló Gyakorlati Képzőhely 
kitüntetés. Elismerésben részesült a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft, a RING Autóház 
Kft, valamint a Stílusterv Kft. 
 

   
 
Gyakorlati szintvizsgák szervezése 
A kamara az első szakképzési évfolyam tanévében, február első tanítási napjától április utolsó 
tanítási napjáig terjedő időszakban szintvizsgát szervez annak mérésére, hogy a tanuló a 
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szakiskolában az első szakképzési évfolyamon elsajátította-e az irányítás melletti 
munkavégzéshez szükséges kompetenciákat. 
2013. januártól csak érvényes szintvizsgával lehet Tanulószerződést (TSZ) kötni az új duális 
képzésben részt vevők esetében, így a szintvizsga szerepe felértékelődött. 
 
Míg 2014. évben 2.011 tanuló számára szerveztünk szintvizsgát, 2015-ben ez a létszám már 
csak 1.287 fő. Másik figyelemre méltó adat az iskolák által tanév elején jelzett igény, és a 
ténylegesen vizsgázottak számának különbsége, mely a lemorzsolódás magas számát mutatja: 
2014. évben 2.612 főből 2.011 fő, míg 2015. évben 1.787 főből 1.287 fő vizsgázott.  
 

Év Szintvizsgára 
lejelentett tanulók 

Szintvizsgát tett 
tanulók 

Különbség, 
lemorzsolódás 

2014. 2612 2011 601 
2015. 1787 1287 500 

Különbség  724  
 
A táblázat jól mutatja a szintvizsgára lejelentett tanulókból milyen jelentős a lemorzsolódás.  
A 2015. évben teljesített szintvizsgák minősítését jól mutatja, hogy az 1.287 főből összesen 
27 tanuló „teljesítette” elégtelen minősítéssel a vizsgát, jeles eredménnyel 301 fő vizsgázott. 
 
Szakmai vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagok delegálása 
 
 

Modulos vizsgák Komplex vizsgák 
Összes 

vizsga/létszám: VB Elnök 
delegálás 

VB tag 
delegálás 

VB elnök 
delegálás 

VB tag 
delegálás 

Vizsgák 
száma: 

107 138 121 544 410 

Vizsgázók 
száma (fő): 

982 1341 1539 4358 5699 

 
Vizsgaszervezők száma: 47 intézmény 
A megyei illetőségű regisztrált elnökök száma 102 fő (131 fő/2015), a tagoké pedig 220 fő 
(241 fő/2015), ami az újabb felvételek mellett is csökkenést mutat az előző évhez képest.  
2015 évben a VB elnöki, tagi továbbképzést számottevő érdeklődés mellett, 85 fő 
részvételével tartottuk meg. 
2015-ben 13 új VB tagi (szakértői) kérelem érkezett. A vizsgabizottsági szakértők szakmai 
összetétele az alábbi szakmák esetében hiányos a folyamatos toborzás ellenére: fodrász, 
kozmetikus, kéz-lábápoló, műkörömépítő, építőipari-, faipari-, esetenként autós, pincér, 
szakács, cukrász szakmákban. 
 
Szakma Kiváló Tanulója Versenyének szervezése 
A 2014/2015. évi Szakma Kiváló Tanulója Verseny / Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 
39 szakmájából a megyénkben, 26 szakmában ténylegesen 241 fő indult. A versenyzők 17 
megyei szakképző intézményből érkeztek.  
 
Az előválogatókra az írásbeli összesített eredmények alapján összesen 7 iskola képviseletében 
15 fő került be Jász-Nagykun-Szolnok megyéből. Az áprilisi döntőre a további 
megmérettetések során összesen 8 diák jutott be, ebből országos szinten 4 fő I. helyezett 
(ebből 1 tanuló a II. SkillsHungary Nemzeti Döntőn állhatott a dobogó legfelső fokára), 
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további 1 fő II. helyezett, valamint 1 fő III. helyezett lett. További eredmények: 1 tanuló V. 
helyezést és 1 tanuló VIII. helyezést ért el.  
 
A Szakma Sztár országos rendezvényre való látogatói csoportok szervezése egy koncentrált 
figyelmet igénylő feladat a kamarák tevékenységében és egy kiváló motivációs lehetőség a 
pályaválasztás előtt álló tanulóknak. Az SZKTV és OSZTV döntőjére az 525 főn felül a 
pályaorientációs keretből még 2 busszal 90 tanuló utazhatott. 
 
Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság tevékenysége 
Kamaránk elismerését fejezi ki Dr. Tóth Józsefnek, aki kiemelkedő szakmai tudásával vezette 
egy ciklusban a Bizottság munkáját. 
 
2015. évben decentralizált pályázat nem volt, a korábbi évek határidő csúszásairól ismert 
képzőket támogató forrás végleg kiapadt, a vállalkozók számára a szakképzésben való 
részvétel ösztönző eszközeként megszűnt. 
 
2014. december 19. és 2015. február 23. között zajlott a GVI „Szakiskola 2015” elnevezésű 
kérdőíves felmérés, amely keretében a megyénk számára előírt 93 vállalkozás és 171 tanuló 
lekérdezését teljesítettük. 
 
Szakmaszerkezeti javaslat meghozatalakor a bizottság elsődlegesen a gazdasági igényeket, 
beruházási adatokat, a GVI statisztikákat vette figyelembe, valamint egyhangú szavazattal 
fogadta el a 25 tanulmányi ösztöndíjjal támogatott szakképesítésekre vonatkozó javaslatot.  
Az iskolarendszerű szakképzés szakmai szerkezete egyre jobban igazodik a megyei 
vállalkozói igényekhez (köszönhetően az MFKB tevékenységének). Tekintettel arra, hogy a 
vállalkozók a GVI felmérések során nem tudják előre jelezni 3-5 évre a szakember igényüket, 
a teljes összehangoltság nem valósítható meg, az MFKB megyei előrejelzésektől/javaslatoktól 
az NGM jóváhagyása kb. 40 %-ban eltér, ami további torzításokat eredményez. 
A multik rövid időn belüli munkaerő piaci igényeit a képzés nem tudja rugalmasan követni, 
felnőttképzés vagy tanfolyami képzéssel lehet a szükséges keresletet kielégíteni. 
 
2015. október 13-án megyei partnerek részére ismételten megrendezésre került Kamarai 
WorkShop, melynek sokak által várt program része volt  Lászlóné Szép Györgyi igazságügyi, 
adó- és könyvszakértő előadásában „A gyakorlati képzés finanszírozása a szakképzési 
hozzájárulásból, bővülő lehetőségek 2016-tól.” című előadás. Olyan aktuális témák is 
napirendre kerültek, mint pl. a Szakképzési Centrumok működése, mesterképzés tapasztalatai 
és problémái, pályaorientáció fontossága, azaz a partneri kapcsolatok építése és szakmai 
támogatás megvalósítása színtere az évek óta megrendezésre kerülő WorkShop. 
 
Pályaorientáció 
A 2015. év pályaorientációs feladatai között a kamarai garanciavállalás 
intézményrendszerének támogatása is megjelent. A duális képzés megvalósulásának 
fontosságát érezve a tájékoztatásokba a hiányszakmák, szakiskolai tanulmányi ösztöndíj, 
szakmai versenyek, szintvizsga, a tanulószerződés rendszere mellett beépült a KGV rendszere 
is. A pályaorientációs feladatok éves ütemtervének megvalósulását az iskolák által jelzett 
megkeresések, felkérések, partneri megjelenések is befolyásolták. 
 
A 7. osztályos tanulók pályaválasztási kérdőíves kutatása során 421 kérdőíves felmérést 
végeztünk. 
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Az iskolák, cégek, partnerszervezetek továbbra is nyitottak a kamarai pályaorientációs 
tevékenységek iránt. Folyamatosan érkeznek kérések az iskolák felől a tájékoztató előadások 
megtartására, üzemlátogatások lehetőségére. 
Az év legaktívabb szakasza az „Üzemlátogatás-körút” megszervezése. Összesen 20 iskola, 12 
helyszínen 741 fővel kapott lehetőséget arra, hogy személyes élményeket szerezzen a munka 
világából. 
 
Az osztályfőnöki órák, a szülői értekezletek tapasztalatai, hogy a szülők egyértelműen 
helyeslik a fizikai, „gyakorlatigényes” szakmák társadalmi presztízsének helyreállítását és 
köszönettel fogadnak minden segítséget, ami a pályaválasztási döntésben támogatja 
gyermeküket. A legnagyobb érdeklődéssel a hiányszakmákat támogató tanulmányi 
ösztöndíjrendszer információit hallgatták. 
A pályaorientációs tevékenységünk egyre ismertebb a célcsoport körében, igénylik a 
szolgáltatásainkat, ezzel is magyarázható, hogy nemcsak teljesítettük az előírt indikátorokat, 
hanem túl is teljesítettük, egyre kiterjedtebb kapcsolat rendszerrel és megjelenési formával 
vagyunk jelen a szakképzési piacon.  
 
Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, Erasmus+ mobilitási projektek 
A kamaránk kiemelt partnereinek tekinti a vállalkozásokat, szolgáltató tevékenységünk egyik 
meghatározó eleme a pályázati forrásból biztosított szakmai továbbképzés. Célország a duális 
képzésben mintaként szolgáló Németország. Célcsoportja elsődlegesen az utánpótlás 
nevelésében résztvevő gyakorlati szakemberek. 
 
Az Erasmus+ programban, "Szakmatudás felsőfokon" címmel a megye nagy kereslettel 
bíró szakmáiban (hegesztő, szerkezetlakatos, kereskedő) oktató iskolai és vállalati 
szakemberek továbbképzését tűztűk ki célul, 2014 őszén fémipari szakmákban 12 fő és 2015. 
év tavaszán a kereskedő szakmában 18 fő részére. 
 
A pályázat a Paradigmaváltás az energia- és építőipari szakmák oktatásában címmel 
kerül benyújtásra 2015. évben, melyet már több éve sikerrel ír meg a szakképzési vezető.  
Célunk a jelen pályázattal szakképzés által támogatni, felkészíteni a jövő szakembereit az Eu 
irányelv megvalósítására.  

 
A kamara gazdaságfejlesztési tevékenysége 

 
Kiemelt feladatunk a megye gazdaságának élénkítése a hazai és nemzetközi piacok 
bevonásával. Legfőbb célkitűzésünk, hogy a vállalkozók hétköznapi munkáját segítsük napi 
tanácsadással, a pályázati lehetőségek feltérképezésével, a hazai és nemzetközi vásár-, és 
gyárlátogatások, üzletember-találkozók és továbbképzések megszervezésével és 
lebonyolításával. 
 

 Vállalkozás üzletmenetét segítő kamarai rendezvények, 
előadások 
Fontosnak tartjuk, hogy a megyében működő vállalkozások 
tevékenységét minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítsük. 
Célunk, hogy a napi üzletmenetet befolyásoló törvényi 
változásokról, adatszolgáltatási és bevallási kötelezettségeikről, 
támogatási lehetőségekről mihamarabb tudomást szerezzenek. 
Ennek érdekében tájékoztató rendezvényeket, továbbképzéseket, 
előadásokat szervezünk, ahol a szaktanácsadókkal való személyes 
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konzultáció lehetőségét is biztosítjuk.  
 
2015-ben a vállalkozásokat érintő témakörök kapcsán kiemelt rendezvényeink: 
 

- Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellen őrző Rendszer (EKÁER). Az előadást a 
NAV Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság Tájékoztatási Osztály munkatársai 
tartották. A rendezvény 3. alkalommal került megrendezésre, a nagyszámú érdeklődés 
következtében. 

- 2015. évi változások az adójogszabályokban. Az előadást a NAV szakemberei 
tartották. Érintett témakörök: SZJA törvény változásai, 2015. évi járulékszabályok - 
KATA, adózás rendje - EKÁER, Társasági Adó változásai, az ÁFA-ról szóló törvény 
változásai, az Illetékről szóló törvény változásai. 

- Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás. A 2015. évi törvényi változásokon túl a 
környezetvédelmi és vízügyi hatóság részére történő adatszolgáltatásokban 
bekövetkezett változásokról, a Hulladékgazdálkodás aktualitásairól, a 
környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben és bevallási kötelezettségben 
bekövetkezett változásokról tájékozódhattak a résztvevők. 

- Munkajogi változások 2015. Tematikájában főként a vasárnapi munkavégzés 
tilalmára és az ehhez szorosan kapcsolódó munkáltatói feladatok, kötelezettségek, 
valamint a várható hatósági ellenőrzések ismertetésére összpontosított. 

- Közbeszerzés 2015. címmel előadást és gyakorlati oktatást szerveztünk. A kis-, és 
középvállalkozások közbeszerzési pályázatokban való részvételének támogatása 
érdekében. A rendezvényen a vállalkozások gyakorlati oktatást kaptak arra 
vonatkozóan, hogy mire kell figyelni a közbeszerzési pályázati ajánlatok 
összeállításakor a sikeres pályázás érdekében. Novemberben ismételt előadás a 
Közbeszerzési Törvény életbe lépett módosításairól. 

- Munkaügyi kérdések. Fő témakörök a munkaviszony megszűnésével és 
megszüntetésével, valamint a Munka Törvénykönyvének 2016. január 1-től várható 
módosítások értelmezése volt. 

 
Az előadások anyagát rendszerint e-mailben is kiküldjük a résztvevőknek. 
 
Vállalkozás üzletmenetét segítő tanácsadás 

Gazdaságfejlesztési osztályunk az elmúlt évben 95 alkalommal nyújtott 
tanácsadást (e-mailen vagy telefonon keresztül). A tanácsadások nagy 
része a 2015. évi törvényi változásokkal kapcsolatban történt, de 
felkeresték irodánkat vállalatalapítással, tevékenységi kör bővítéssel és 
pályázati lehetőségekkel kapcsolatban is, valamint a megkeresések 
megközelítőleg fele, a nemzetközi és hazai gazdasági kapcsolatok 
kiépítésére is vonatkozott. 

 
Nemzetközi kapcsolatépítés 

 
A hozzánk forduló megyei vállalkozásokat több 
eszközzel is próbáljuk segíteni a hazai és a nemzetközi 
üzleti kapcsolatok építésében. Egyik fő eszközünk az 
Enterprise Europe Network (EEN) hálózata, melynek 
segítségével nemzetközi kamarákon és más 
társszervezetek közreműködésével segítjük vállalkozóink 
kapcsolatépítési szándékát.  



 12 

Ezen felül alkalmazzuk a kétoldalú, közvetlen kapcsolatfelvételt is a környező 
kamarákkal . Számukra rendszeresen továbbítjuk a „The Voice of Business, Die Stimme des 
Business” nemzetközi kiadványunkat. Az általuk küldött külföldi vállalatok partnerkereső 
felhívását pedig, minden esetben közzé tesszük a honlapon, a hírlevelünkben, valamint 
közvetlen levélben értesítjük az érintett iparág potenciális szereplőit. 
 
A párizsi magyar nagykövetség külgazdasági irodája jelenleg egy olyan adatbázishoz 
rendelkezik hozzáféréssel, mely bizonyos iparágazatokban működő franciaországi vállalatok 
aktuális beszállítói igényeit lajstromozza. A megfelelő paraméterekre szűrve az adatbázisból 
havi rendszerességgel „hívják le” azokat az igényeket, melyeket adott esetben magyarországi 
beszállítók is ki tudnának elégíteni.  
 
2015-ben két területen kerestünk potenciális beszállítókat, ablak-, nyílászáró-, redőny-, és 
zsalugyártó kis-és középvállalatok valamint kórházi ágyszerkezetek gyártására fémipari 
beszállítók személyében. A jelentkezéseket minden esetben továbbítottuk a francia félnek. 
 
Hasonló módon gyűjtöttünk potenciális partnereket a megyéből a svájci Beidermann 
(beépített szekrények, szobaszekrények) vállalat, valamint a finnországi S-Market üzlet, a 
német Bosch Sicherheitssysteme és Energietechnik Essen Gmbh, az észak-németországi 
ruhaipari vállalat, az OBI és az ukrán APLAST és az izraeli Gan Noy Furniture beszállítói 
felhívására. 
 
Üzleti delegációk 
Kamaránk több ízben is szervezett kiutazást és üzletember-találkozót tagjai számára, 
melyeken a részvétel többnyire teljesen ingyenes. 

2015. május 6-8. között 10 fős 
delegációval vettünk részt a 
Bánság fővárosában, Temesváron 
megrendezett „Otthonod 
Univerzuma”  nemzetközi 
építőipari, belsőépítészeti és 
bútoripari szakkiállításon. A 
kiutazók üzleti megbeszéléseken 
vettek részt, melyek 
eredményeként további 
tárgyalások következnek, de már 
a helyszínen is kötöttek 
kézzelfogható üzleteket a felek. 
 
 
 

2015. október 29-31. között két megyei vállalkozóval részt vettünk a Máramaros megyei 
üzletember-találkozón és kiállításon, Nagybányán. Az üzletember-találkozó témája a 
szakképzés helyzete a vendéglátóiparban.  
 
2015. október 29. iráni üzleti delegáció fogadása, üzletember-találkozó szervezése és 
lebonyolítása, melynek során 8 iráni vállalkozó és a Yazd-i Kereskedelmi Kamara elnöke 
találkozott Jász-Nagykun-Szolnok megyei vállalkozókkal üzleti együttműködés reményében. 
A találkozó lehetőséget nyújtott a felek kölcsönös megismerésére és személyes tárgyalásokra. 
 



 13 

Tájékoztató fórumok 
2015-ben két tájékoztató fórumot is szerveztünk a nemzetközi piacok iránt érdeklődő 
vállalkozóink számára. Ezen fórumok során a résztvevők részletes információt kaptak az adott 
ország gazdasági és jogi környezetéről, a lehetséges beszállítói együttműködési területekről és 
a kapcsolatépítést támogató szervezetek működéséről a Magyar-Német Tagozat, valamint a 
svájci HSU Zürich munkatársaitól.  

Enterprise Europe Network (EEN) 
 
Kamaránk a Hajdú-Bihar Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
társszervezeteként ismét sikeresen 
pályázott az Enterprise Europe Network 
hálózat üzemeltetésére. Az új pályázati 
időszak 2015. január 1-el kezdődik és 
2017. december 31-vel ér véget. 
 
Az EEN lehetőséget teremt arra, hogy a 
vállalkozóinknak nyújtott, nemzetközi 
vonatkozású szolgáltatásainkat bővített 
tartalommal nyújtsuk. Az EEN 
tanácsadóink a hazai szakértelmet a 
nemzetközi tapasztalatokkal egyesítve 
támogatják a vállalkozásokat külpiacra 
lépési terveikben. A külpiacra lépési 
tanácsadás keretein belül felmérjük a 
vállalkozás jelenlegi helyzetét, javaslatot 
teszünk a potenciális új piacokra, valamint 
a külpiacra lépési stratégia felépítésében 
is támogatást tudunk nyújtani, szükség 

esetén külső szakértők bevonásával. A stratégia kidolgozásán túl a Hálózat hathatós 
támogatást nyújt a megfelelő nemzetközi partnerek felkutatásában és megszólításában. A 63 
országot lefedő adatbázisban több ezer vállalkozás keres, illetve kínál nemzetközi 
együttműködési lehetőséget. Az egyes iparágak szakvásárai mellé nemzetközi üzletember-
találkozókat szervezünk a hálózati munkatársakkal együttműködve, ezzel is segítve a 
vásáron való részvétel hatékonyságát. 
 

2015. évi tevékenységek dokumentálása, indikátor teljesítés ellenőrzése 
A 2015. év végével a kétéves pályázati időszak feléhez érkeztünk. Ez a 
félidős ellenőrzési időszak vége. Az elért eredményeket egy erre kialakított 
elektronikus rendszerben dokumentáljuk és kiértékeljük. A pályázatban 
előírt indikátorokat a tavalyi évben eredményesen teljesítettük, néhány 
indikátor esetében még túlteljesítés is mutatkozik.  

 
A szolgáltatási tevékenység mellett irodánk munkatársai aktívan részt vesznek a hálózat 
háttérmunkálataiban is. A szolnoki iroda egyik munkatársa a magyarországi hálózat 
arculatáért, egységes megjelenéséért felelős kommunikációs munkacsoportnak is tagja. A 
2015. év egyik fő feladata a hálózat új arculatának kialakítása volt, melynek eredményével az 
idén találkozhatnak először a vállalkozók. 
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Helyi kapcsolatok építése 
A nemzetközi kapcsolatok mellett nagy figyelmet fordítunk a 
helyi gazdasági kapcsolatok építésére is. A személyes 
találkozások és közvetítésen felül kamaránk ingyenesen 
elérhető, elektronikus felületet biztosít a megye 
vállalkozóinak, hogy egyedi igényeik és szolgáltatásaik 
bemutatásával megtalálják a megfelelő üzleti partnert a megye 
határain belül.  
 
Fenti célok elérésre érdekében honlapunkon külön felületet 
biztosítunk az üzleti ajánlatoknak, melyek között szereplési 
lehetőséget kínálunk a megye vállalkozói számára is. Rövid 
felhívás mellett, egy oldalas bemutatkozó anyagaikat 
ingyenesen elérhetővé tesszük az érdeklődők számára.  

 
Innováció, iparjogvédelem, szellemi tulajdonvédelem 
Kamaránk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával 
együttműködve tanácsadó Infópontot üzemeltet, melyen keresztül 
hatékonyabban tudjuk támogatni a kutatás-fejlesztéssel 
foglalkozó vállalkozók, magánemberek, leendő start-up 
vállalkozások iparjogvédelmi és szellemi tulajdon védelmi 
törekvéseit. „Iparjogvédelmi Információs Pont”  működtetésére 
meghatároztunk ugyan egy ügyfélfogadási időt (minden pénteken 
8.00-12.00-ig a kamara 310-es irodájában) de természetesen ezen 
túl is bármikor állunk a vállalkozók rendelkezésére. 
 
Szolgáltatásunk népszerűsítésének köszönhetően 2015-ben 36 alkalommal keresték fel 
szakértőnket. Első körben főként telefonos megkeresések formájában, melyeket többnyire, az 
ügyfélfogadási időben, személyes találkozás és tanácsadás is követett. Az érdeklődés főbb 
területei az általános tájékoztatást követően a szabadalommal, használati mintával és szerzői 
joggal kapcsolatos tanácsadások.  
 
 

 2015. november 23-án egy komplett 
tájékoztató fórummal készültünk Szolnokon, 
melyre azonban a korábbi tapasztalatokat 
megcáfolva jelentős érdeklődés mutatkozott.  
A szolnoki rendezvény egy átfogó tájékoztató 
előadás és fórum volt, ahol az érdeklődő 
vállalkozásoknak lehetőségük nyílt több 
irányból információt szerezni az innováció, 
kutatás-fejlesztés jelentőségéről, a támogatási 
lehetőségekről, a szellemitulajdon-védelmi 
stratégiákról.  
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Klubélet a kamaránál 
 
Innovációs klub 
 
2015. évi találkozók témája: 
 

- „AWARENESS”  az Alkotmányvédelmi Hivatal szakemberének tájékoztatása az 
információ-biztonság csorbulását jelző figyelemfelhívó jelekről és azok kivédéséről. 

- Épület energiahatékonysági / épületenergetikai követelményekre való felkészülés 
a Széchenyi 2020 pályázati lehetőségek kiaknázásával. A rendezvény Tégláson, a 
HAJDÚ Hajdúsági Ipari Zrt. szervezésében az Innovációs Központban került 
megrendezésre, melyre kamaránk kedvezményes részvételt biztosított klubtagjai 
számára. 

- Az ötlettől a megvalósításig” című innovációs tájékoztató rendezvény és fórum. 
2015. november 23-án a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködve Nyílt 
Innovációs Klubülést, tájékoztató előadást és fórumot szerveztünk az innovációban, 
K+F-ben érintett vállalkozók számára. A találkozó célja, hogy a résztvevők átfogó 
tájékoztatást kapjanak az innovációs és szellemitulajdon-védelmi stratégiákról, a K+F 
és innovációs pályázatokkal kapcsolatos tudnivalókról, ill. a hivatal K+F minősítési 
tevékenységéről, a szabadalmi folyamatokról, a K+F minősítés megszerzéséről. 
 

Női vállalkozók és vezetők klubja – Üzleti Reggeli  
 
Egy korábbi kamarai kezdeményezés továbbvitele, megújult 
formában, színvonalas, hasznos tartalommal. A találkozókon 
aktuális problémákat érintő előadásokkal, kötetlen beszélgetéssel, 
tapasztalatcserével és üzleti kapcsolatépítési és fejlődési 
lehetőséggel várjuk minden kedves női vezető jelentkezését.  
Az újjáalakulást követő első találkozóra 2015. december 9-én 
került sor, melynek témája az üzleti applikációk megismerése 
volt. A gyakorlati képzéssel kiegészülő előadáson a résztvevők 4 
db. hasznos, időt spóroló applikációt ismerhettek meg. 
 

 
Kiadványaink 
 
Pályázati Kisokos 

Kamaránk az Econoserve Pályázatíró Kft-vel együtt 
létrehozta a „Pályázati Kisokos” nevű, ingyenes, 
elektronikus pályázati tanácsadási szolgáltatását. 
Célunk ezzel a kiadvánnyal az volt, hogy megyénk 
vállalkozói mindig időben értesüljenek az éppen 
aktuális pályázati kiírásokról és hírekről. Ez a speciális 
hírlevél egy több levélből álló sorozat, melyben 
megküldjük a közelgő pályázati időszakra vonatkozó 
legfontosabb információkat, pályázati kiírásokat és a 
pályázás feltételeit. Tájékoztató leveleink a kéthetente 
megjelenő Kamarai Hírlevél-en felül, a hazai uniós 
pályázati információk közzétételével egy időben kerülnek 
kiküldésre minden érdeklődő számára, aki jelzi 
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regisztrációs szándékát. A hírlevél figyelemfelkeltő tartalmát és a szolgáltatás hasznosságát 
kihasználva, a regisztrációt egy általunk összeállított kérdőív kitöltéséhez kötöttük, melynek 
során átfogó képet kapunk az adott vállalkozás piaci helyzetéről, exporthajlandóságáról vagy 
exporttevékenységéről, pályázati gyakorlatáról és hajlandóságáról. 
 
A hírlevélre feliratkozottak száma 236 db-nál megállapodott. (2015. december 09.) 
A 2015. évben összesen 10 db elektronikus kiadványunk jelent meg, tájékoztatást adva az 
aktuális gazdaságfejlesztési pályázatokról. 
 
Kamarai Hírlevél és Honlap 
A kéthetente megjelenő Kamarai Hírlevélben vállalkozóink 
tájékoztatást kapnak az aktuális gazdasági, pályázati és 
szakképzési hírekről, kiállításokról és vásárokról, valamint 
üzletember-találkozókról. Itt tájékozódhatnak aktuális kamarai 
előadásokról, képzésekről. Külön hírblokkot szánunk a nemzetközi 
üzleti ajánlatoknak is.  
 
 
2015. évben összesen 22 db. Kamarai Hírlevél került kiküldésre 6.917 e-mail címre.  
 
Kamarai honlap 
A 2015. évben fő feladati között volt többek között a kamarai honlap aktualizálása és 
módosítása. Célunk az volt, hogy a honlap minél egyszerűbb, átláthatóbb, könnyebben 
használható legyen az érdeklődők számára, melyben irodánk is jelentős feladatot vállalt a 
bemutatkozó anyagok, szolgáltatások, elérhetőségek, hírek, rendezvények területén. 
 
TOP 50 2015. 
A TOP 50 2015. évi kiadványában is szerepeltettük gazdaságfejlesztési osztályunk 
tevékenységét, fontosabb szolgáltatásait, hogy szélesebb körben megismertethessük azokat a 
megye vállalkozóival.  
 
Együttműködés társszervezetekkel 
A kamara több területen is együttműködik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a 
területi kamarákkal, valamint a Nemzetgazdasági Minisztériummal. Az együttműködések 
2015-ben főként a vállalkozói érdekek közös képviseletének megvalósítása érdekében, 
törvényjavaslatok véleményezésére, vállalkozói vélemények, tapasztalatok és javaslatok 
begyűjtésére és továbbítására terjedt ki. 
 

- Részvétel az MKIK által bevezetésre szánt új informatikai rendszer tesztelésében. Az 
új rendszer az innovációs tevékenység nyomon követését, adminisztrációját szolgálná. 

- Részvétel az NGM kérdőíves felmérésében az első hatósági ellenőrzés során 
megállapított jogsértés esetében, bírság kiszabása helyett alkalmazandó 
"figyelmeztetés" megvalósulásával kapcsolatban.  

- Világbanki pályázatok az Eximbank közreműködésével felhívásra javaslattétel a 
potenciálisan érintett vállalatokról. 

- Innovációs Workshopon való részvétel. Az elmúlt években az NGM támogatásával 
a területi kamaráknak országos szinten sikerült eredményeket elérniük a 
vállalkozásoknak nyújtott kamarai szolgáltatások fejlesztésében. Létrejöttek 
adatbázisok, kialakult egy innovációs tanácsadói kör és hálózat. Annak érdekében, 
hogy az elmúlt évek munkáját eredményesen folytathassuk, felmerült egy közös 
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gondolkodás szükségessége. A műhelymunka célja, a Kamara nemzeti innovációban 
betöltött szerepét, ill. a vállalkozások támogatásának elérése érdekében szükséges 
feladatainak meghatározása volt. 

 
Felmérések, kutatások 
Kamaránk idén is mind a két félévben részt vesz a GVI által kezdeményezett konjunktúra 
felmérésben. A tájékoztató leveleket és a kérdőíveket kiküldtük a megyei vállalatoknak.  
 

Kamarai kitüntetések, díjak, elismerések 
 
A korábbi évek hagyományait követve 2015. évben is a TOP 50 átadási ünnepségén került sor 
az elnökség döntése alapján kamarai elismerések átadására.  
 
Az elnökség a 2014. évi gazdasági teljesítményük elismeréseként „Év Vállalkozása”  díjban 
részesítette a jászberényi Jász-Plasztik Kft-t, a tószegi BACHL Kft-t , a kisújszállási 
EPOSZ Kft-t , a karcagi Kun-Spán Kft-t , a mezőtúri RAFI Hungária Kft-t , valamint a 
martfűi Rigó Kft-t . 
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Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a szakképzés és a gazdaság 
területén kifejtett több évtizedes munkája elismeréseként Dr. Tóth József részére 
Emlékplakettet adományozott. 
 

 
 
Az ipar, a kereskedelem, a vendéglátás, valamint a kamarai mozgalom területén kifejtett több 
éves kimagasló, példamutató tevékenység elismeréseként Elnöki Aranyéremben részesítette 
Kasza Lajost, a Jász-Plasztik Kft ügyvezetőjét, Matókné Bóna Erikát, a Co-oP STAR 
Kereskedelmi Zrt értékesítési igazgatóját, Gaál Zoltánt, a Pikoló Vendéglátó Kft 
ügyvezetőjét, valamint Dr. Pintér Zoltánt , a kamara titkárát. 
 

  
 

  
 
Észak-Alföldi Innovációs Díj 
A Debreceni Akadémiai Bizottság a Hajdú-Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen 2015. évben is pályázatot 
hirdetett az innovatív technológiában és / vagy termékfejlesztésben kiemelkedő vállalkozások 
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számára. Pályázni lehetett valamely technológiában, illetve termékfejlesztésben végrehajtott 
sikeres innováció leírásával és bemutatásával.  
 
A Debreceni Akadémiai Bizottság és az Észak-alföldi régió kereskedelmi és iparkamarái 
2015-ben a karcagi székhelyű Szimmetria Kft. pályázatát ismerték el innovációs díjjal. 
Pályázati anyagában két fejlesztési eredményét is bemutatta: 

1. Biomasszából energia előállítására alkalmas mobil pelletáló üzem. 
2. Növényi olaj előállítására szolgáló hidegsajtoló olajprés gépcsalád fejlesztése. 

 

 

Pelikán Kupa 
 
A Pelikán Kupa 2006-ban került először megrendezésre Erdős Hanna világ- és olimpiabajnok, 
mestercukrász és társai által. A Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
a szakmunkásképzés fontosságára, a hagyományok ápolására figyelemmel 2015. április 11-én 
megrendezett X. Pelikán Kupa főszervezője lett. 
 
Az ünnepélyes megnyitón megjelent és köszöntőt mondott a rendezvény fővédnöke Dr. 
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Dr. Ruszinkó Ádám, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelős helyettes államtitkára, Szabó István, a 
Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármestere, Krivácsi András, a Magyar Nemzeti 
Gasztronómiai Szövetség elnöke és Dr. Sziráki András, a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. 
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A verseny mellett gasztronómiai kiállítás, szakmai előadások, bemutatók és kóstolók kerültek 
megrendezésre több mint 4.000 látogató részvételével az Aba-Novák Agóra Kulturális 
Központban és a Hild téren, mintegy 1500 m2-en. 
 
A cukrász, pincér, szakács szakmákban meghirdetett országos versenyre 91 jelentkező 
regisztrált.  
 

  
 

  
 
A szakmai zsűri tagjai világ- és olimpiabajnok, nemzetközi elismertségű, illetve mester 
szakemberekből állt. 
 

  
 
A verseny mellett szakmai előadásokat tartottak: 
- Erdős Hanna – többszörös világ- és olimpiabajnok mestercukrász 
- Fabók Mihály – háromszoros magyar sommelier bajnok 
- Molnár Gábor – 2015. Bocuse d’Or Lyon szakácsvilágverseny magyarországi indulója 
- Patkó Károly – 2014. Luxemburg szakács világbajnokság szakácsartisztika ezüstérmese  
- Ferdinando Martignago – a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara elnöke  
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A vendéglátás szakmacsoportba tartozó szakmák tananyagfejlesztésével kapcsolatban 
konferencia került megrendezésre, melyet nagy érdeklődés kísért. A cukrász, pincér és 
szakács szakmákban az általános tájékoztató előadás után külön szekcióüléseken folyt tovább 
a munka az oktatás megújítására, fejlesztésére vonatkozóan. 
 

 
 
A rendezvényt kiemelten támogatta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, mintegy 40 kiállító 
kézműves termékeit mutatta be és kínálta a nagyközönség számára. 
 

   
 

Egyéb tevékenységek 
 
Vámügyintézés, okmányhitelesítés 
A gazdaságfejlesztés részének is tekinthető, a kereskedelmi forgalomban használatos 
igazolások, bizonyítványok és egyéb okmányok kiállítása és hitelesítése, az ezzel összefüggő 
szakmai tanácsadás, mint kizárólagos kamarai feladat. 
 
Az okmányhitelesítési szolgáltatások között a kamara a származási bizonyítványok 
kibocsátásával, a kereskedelmi számlák, nyilatkozatok hitelesítésével, az ATA Carnet 
kiadásával és a különféle nyomtatványok értékesítésével foglalkozik. Az ügyfelek kérésére a 
szállítmányozási kárügyek intézését és vámügyintézési tanácsokat is szolgáltat a kamara. 
 
Az ATA igazolvány olyan nemzetközi vámokmány, amely 1 éven keresztül lehetővé teszi az 
áruk vámmentesen történő ideiglenes behozatalát. 
 
Az exportőr költségeinek csökkentése mellett a vám és egyéb adók, illetékek megfizetése 
elkerülhető, egyben a vámeljárás leegyszerűsödik azáltal, hogy csak egyetlen okmányt 
szükséges bemutatnia a határokon az exportőröknek. 
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Széchenyi Hitelkártya – Kombinált Mikrohitel 
A 255 Széchenyi Kártya befogadó hely közül kamaránk 23. a rangsorban a 2015. december 
31-ig kiadott 4.425 kártyával.  
 
Békéltető Testület 
2015. évben a testülethez 159 kérelem érkezett be. A 215 évben érkezett kérelmek alapján a 
befejezett ügyek száma 156, a feldolgozási mutató 98%. Áthúzódó ügy a 2014. évről 3 volt. 
 
159 befejezett ügyből 82 zárult érdemi határozattal. Egyezséget 28 esetben hoztak létre, 
kötelezés 1 volt, 47 ügy ajánlással fejeződött be, elutasítás 6 esetben volt, megszüntetésre 77 
esetben került sor. Megalapozatlan kérelmek száma 21, valamint azon ügyek száma ahol a 
fogyasztó hiánypótlási felhívásnak nem megfelelően nem tett eleget 15 ügy volt. 
 
A szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatos ügyek aránya összes ügyön belül 46%/54%. 
A szolgáltatásokon belül a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek száma jelentős 31 
%-ot jelent, vagyis ezek közüzemi szolgáltatással kapcsolatos ügyek voltak. 
A posta és távközléssel kapcsolatos ügyek száma 13/17% amelyen belül két kivétellel, 
valamennyi ügy internet és telefonszolgáltatásra vonatkozik. 
Az építőipari kivitelezéssel kapcsolatos ügyek száma 8/11% az előző időszakban ez az arány 
11% volt. 
Turizmussal 5, közlekedéssel 5, gazdasági és egyéb szolgáltatásokkal 8 ügy volt.  
Termékekkel kapcsolatos ügyek száma 86 volt. Ezen belül továbbra is a lábbelikkel valamint 
a nem orvosi rendelvényre vásárolt gyógyászati termékekkel kapcsolatos. 
 
A termékekkel kapcsolatos ügyek esetén áttétel hiányában 4 ügy, hatáskör hiánya miatt 
áttételre 1 alkalommal került sor.  
 
A fogyasztók részéről továbbra is benyújtásra kerülnek pénzügyi-biztosítási tárgyú kérelmek, 
melyek minden esetben áttételre kerülnek a Magyar nemzeti bank mellett működő Pénzügyi 
Békéltető Testülethez. 
 
 Tisztelt Küldöttgyűlés! 
 
Az elnökség a 2016. április 20-i ülésén a kamara 2015. évi munkájáról szóló beszámolót 
megtárgyalta, és azt a küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja. 
 
Kérem a kamara 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámoló megtárgyalását, és az 
alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
_____ /2016. (V.24.) számú küldöttgyűlési határozat a kamara 2015. évben végzett 
munkájáról. 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése a kamara 2015. 
évben végzett munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. 
 


