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Tisztelt Küldöttgyűlés! 

 

2016-ban a kamara önkormányzati 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, agrárkamarával 

tovább erősítettük kapcsolatainkat. Kiemelést érdemel az agrárkamarával történő együttműködés, mely az 

országban egyedülálló. 2016-ban lejárt a testületi tagok és tisztségviselők 4 éves mandátuma. A szeptember 

30-ai tisztújító küldöttgyűlésen  

 

A korábbi évek gyakorlatát fenntartva éves beszámolónkban előzetesen rövid tájékoztatást adunk a megye és 

kis részben az ország gazdaságának 2016. évi teljesítményéről.  

 

A megye gazdaságának 2016. évi teljesítménye 

 

Munkaerőpiac 

2016-ban a megye 15–74 éves népességének 60,6%-a, 162 ezer fő tartozott a gazdaságilag aktívak 

körébe. A foglalkoztatottak száma 4,3%-kal nőtt, míg a munkanélkülieké 31%-kal csökkent 2015 

IV. negyedévéhez képest. A változás mértéke mindkét esetben jelentősebb volt az országosnál. 

 

Az év utolsó negyedévében a 15–74 éves népességen belül 57,3%-ra emelkedett a foglalkoztatottak 

aránya, ami 1,5 százalékponttal alacsonyabb volt az országos átlagnál. A gazdaságilag aktív 

népesség körében 5,4%-ra mérséklődött a munkanélküliek aránya, a megye munkanélküliségi rátája 

az országos átlagnál 1,0 százalékponttal magasabb volt. 

A gazdaságilag inaktívak közé a vizsgált népességcsoportból 112 ezren tartoztak, 4,5%-kal 

kevesebben, mint egy évvel korábban. 

 

 
 

2016-ban a Jász-Nagykun-Szolnok megyei székhelyű 4 főnél többet foglalkoztató vállalkozásoknál, 

a költségvetési intézményeknél, valamint nonprofit szervezeteknél átlagosan 94 ezren álltak 

alkalmazásban, 1,5%-kal többen, mint egy évvel korábban. 

 

2015-höz képest a fizikai és a szellemi foglalkozásúak létszáma is az országosnál kisebb mértékben 

bővült. Az alkalmazottak 63%-át foglalkoztató versenyszférában 1,1, a költségvetési szerveknél 

1,2%-kal nőtt az állomány. 

 

A keresetek egy év alatt az országos átlagnál kisebb mértékben emelkedtek. A teljes munkaidőben 

alkalmazásban állók havi bruttó keresete átlagosan 5,9%-kal 207 ezer forintra, az 

adókedvezmények nélküli nettó átlagkeresetük 7,5%-kal 138 ezer forintra nőtt. A keresetek 2016-

ban is jelentősen, 21%-kal voltak alacsonyabbak az országos átlagnál. 



A közfoglalkoztatás hatását kiszűrve a havi bruttó átlagkereset 227 ezer forint, a nettó 151 ezer 

forint volt a megyében. 

 

A 2016. decemberi zárónapon 15 650 álláskeresőt tartottak nyilván a megyében, 19%-kal 

kevesebbet, mint az előző év azonos időpontjában. Az álláskeresők 10%-a pályakezdő volt, számuk 

27%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A pályakezdő álláskeresők 48%-a legfeljebb 

általános iskolai, 49%-a középfokú végzettséggel rendelkezett, 2,8%-uk diplomás volt. 

 

A nyilvántartott álláskeresők 59%-a legfeljebb fél éve, 29%-a több mint egy éve volt munka nélkül. 

Szociális ellátásban az álláskeresők 30%-a, álláskeresési járadékban vagy álláskeresési segélyben a 

21%-a részesült. Az ellátottak aránya az egy évvel korábbihoz képest lényegében nem változott. 

 

December végén 5766 betöltetlen álláshelyet tartottak nyilván, kétszer annyit, mint 2015 végén. Az 

elhelyezkedési esélyek jelentősen javultak, egy üres álláshelyre az egy évvel korábbi 7-hez képest 3 

álláskereső jutott. 

 

 
 

Gazdasági szervezetek 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2016. december végén 56 ezer gazdasági szervezetet tartottak 

nyilván, 0,4%-kal többet, mint egy évvel korábban. A szervezetek döntő hányada (93%-a) 

vállalkozás volt. A vállalkozások 19%-át társas vállalkozásként, 81%-át önálló vállalkozóként 

regisztrálták. Az önálló vállalkozók száma 1,4%-kal növekedett, a társas vállalkozásoké 4,4%-kal 

csökkent. 

 

A közel 10 ezer megyei székhelyű társas vállalkozás 68%-át korlátolt felelősségű, 27%-át betéti 

társaságok adták, részvénytársaságként 87 szerepelt a nyilvántartásokban. Az előző év azonos 

időpontjához képest a korlátolt felelősségű és a betéti társaságok száma mérséklődött, a 

részvénytársaságoké bővült. 

 

A 42 ezer önálló vállalkozó 44%-a mellék-, 31%-a főfoglalkozásúként, 25%-a nyugdíj mellett 

tevékenykedett. A fő- és mellékfoglalkozásúak száma növekedett, a nyugdíjasoké csökkent 2015 

azonos időpontjához képest. 

A legtöbb vállalkozás (22 ezer) mezőgazdasági profilú volt. Főtevékenységük alapján az előbbi 

mellett az ingatlanügyletek (5,3 ezer), a kereskedelem (5,0 ezer), illetve a tudományos és műszaki 

tevékenység (3,7 ezer) nemzetgazdasági ágakban nyilvántartott vállalkozások voltak a 

legelterjedtebbek. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beruházás 

2016-ban a Jász-Nagykun-Szolnok megyei székhelyű szervezetek 84 milliárd forintot fordítottak 

beruházásokra, összehasonlító áron 34%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A beruházások 

volumenének visszaesését elsősorban az ipari – főként a víz- és hulladékgazdálkodási – fejlesztések 

33%-os csökkenése okozta. A mezőgazdaságban összehasonlító áron 13%-kal többet, a 

kereskedelemben a 2015. évi 1,6-szeresét fordították beruházásokra.  

 

Az egy évvel korábbihoz képest valamennyi kereskedelmi ágazatban jelentős fejlesztéseket 

valósítottak meg, 2016-ban a pénzeszközök 43%-át a nagykereskedelemben realizálták, a 

kiskereskedelem 35, a gépjármű, motorkerékpár kereskedelem, javítás pedig 22%-os részarányt 

képviselt. A fejlesztések 60%-a az iparban koncentrálódott. A mezőgazdaságba a beruházásra 

fordított összegek 12, a szállítás, raktározás gazdasági ágba 10, a kereskedelembe 6,0%-a került. 

 

2016-ban a fejlesztésre fordított pénzeszközök 30%-át épületek és egyéb építmények építésére, 

56%-át gépek és berendezések, 11%-át járművek vásárlására fordították. Az egyéb – tenyész- és 

igásállatok, ültetvény, erdő, föld stb. vásárlására fordított – beruházások aránya 3,1%-ot tett ki. Az 

újonnan beszerzett gépeknek és berendezéseknek 70, a járműveknek 95%-a importból származott. 

 

2016-ban vállalati mérettől függően jelentősebb fejlesztések voltak az alábbi vállalkozásoknál: 

Uniturn Hungary Kft. – Accel Hunland Kft. – EAGLE OTTAWA Kft. – Segura Kft. – SAMSUNG Zrt. 

– ThyssenKrupp Presta Hungary Kft. – Electrolux Lehel Kft. – Tisza-TK Projekt Kft. – Jászplasztik Kft.  

 

 
 

 



Ipar 

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei ipari termelés volumene 2016-ban az országosan 1,3%-os 

növekedéssel ellentétesen alakult, 4,8%-kal csökkent az előző évihez képest, a 4 főnél többet 

foglalkoztató ipari vállalkozások telephely szerinti adatai alapján. 

 

A megyei székhelyű, 49 főnél többet foglalkoztató vállalkozások termelésének volumene 4,4%-kal 

mérséklődött 2015-höz viszonyítva. Az eladások volumene értékesítési irányonként eltérően 

alakult: a belföldi értékesítéseké 5,0%-kal bővült, az exporté 6,5%-kal elmaradt az egy évvel 

korábbitól. Az ipari értékesítés bevételeinek 17%-a belföldről, 83%-a a külpiacokról származott. 

 

Az ipari teljesítmény döntő részét adó feldolgozóipar termelési volumene 4,3%-kal csökkent 2015-

höz viszonyítva. Ezen belül a legnagyobb súlyú (a feldolgozóipari produktum 70%-át előállító) 

gépipar teljesítménye 8,2%-kal mérséklődött.  

 

Ugyanakkor az előbbinél jóval kisebb súlyú, legalább 5%-os részesedésű ipari ágazatok 

(élelmiszeripar, a textil- és bőripar, gumi-, műanyag- és építőanyagipar, valamint a kohászat, 

fémfeldolgozás) termelése bővült. 

 

A megyei székhelyű, 49 főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozásoknál alkalmazásban állók 

száma (26 ezer fő) az előző évihez képest 2,9%-kal nőtt, mely a termelés csökkenésével párosulva a 

termelékenység 7,1%-os romlását okozta. 

 

 
 

Építőipar 

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei székhelyű, legalább 5 főt foglalkoztató építőipari szervezetek 

termelési értéke 2016-ban 34 milliárd forintot ért el, ami az országosnál nagyobb mértékű, 29%-os 

volumencsökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A termelési érték 35%-át az 

épületépítések, 65%-át az egyéb építmények adták. Az épületek építésénél a termelés az előző 

évihez viszonyítva 5,8%-kal csökkent, az egyéb építmények építésének volumene 37%-kal esett 

vissza. 

 

A vállalkozások által 2016 folyamán megkötött új szerződések értéke 34 milliárd forintot tett ki, 

volumene az előző évi csaknem felére apadt. Az épületek építésére kötött új szerződéseké 5,8%-kal 

mérséklődött, az egyéb építmények építésére vonatkozóké a 2015. évi 46%-ára zsugorodott. 

 

Az építőipari vállalkozások december végi szerződésállománya 11 milliárd forint volt, volumene 

29%-kal maradt el az előző év végi bázistól. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiskereskedelem 

A megyében 2016. első félévében 4.899 kiskereskedelmi üzlet működött, mely az előző év azonos 

időszakát tekintve 1,3 százalékos csökkenést mutat. A megyei rangsorban ezzel megyénk a 10. 

helyen áll.  

 

2016. évben a kiskereskedelmi forgalom országos szinten összesen 4,7 százalékkal nőtt. Ebből az 

élelmiszer-kiskereskedelem 2,9, a nem élelmiszer-kiskereskedelem 7,2, az üzemanyag-

kiskereskedelem 4,9 százalékkal emelkedett 2015. évhez képest.  

 

Vásárlóerő tekintetében megyénk a megyei rangsorban változatlanul a 13. helyen áll, ugyanakkor a 

vásárlóerő 2016-ban 88,3 pontra csökkent (2015=88,7). A fogyasztás kistérségenként jelentősen 

eltér. A Szolnoki és Jászsági kistérség van az élen, míg a többi 5 kistérségben változatlanul jelentős 

a leszakadás.  

 

A kiskereskedelmi forgalom a lakónépesség megoszlása szerint az Észak-alföldi régióban 

alulreprezentált, a 15%-os lakónépesség megoszláshoz 12%-os kiskereskedelmi forgalom 

megoszlás társul.  

 

A térség lakosságának ellátásában jelentős szerepe van a Coop rendszernek, mely a 

kiskereskedelem területén a két legnagyobb foglalkoztatót biztosítja: a Coop Szolnok Kereskedelmi 

Zrt.-t és a Co-op Star Kereskedelmi Zrt.-t. 

 

 
 



Lakásépítés 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2016-ban 114 új lakásra adtak ki használatbavételi engedélyt, az 

egy évvel korábbinál 32%-kal kevesebbre. Országosan ugyanakkor 31%-kal nőtt a lakásépítések 

száma. A lakások 54%-a Szolnokon, 32%-a a többi városban, 13%-a a községekben épült. 

 

A természetes személyek és a vállalkozások építtetői tevékenysége egyaránt visszaesett. A lakások 

83%-át természetes személyek, 17%-át vállalkozások építtették. 

 

Az építtetői kör összetételéből adódóan az átadott lakások nagyobb része saját használatra, családi 

házas formában készült. 

 

Az új lakások átlagos alapterülete (111 m²) 7 m²-rel nőtt az előző évhez képest, összhangban a 

vállalkozások építtetői körön belüli részarányának csökkenésével, és a többszintes, többlakásos 

épületben épült új lakások számának mérséklődésével. 

 

A megyében 2016-ban az építési engedélyek és egyszerű bejelentések száma együtt 299 volt, és 

4,2%-kal meghaladta az előző évit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turizmus 

Jász-Nagykun-Szolnok megye kereskedelmi szálláshelyeit 2016-ban 195 ezer vendég összesen 549 

ezer vendégéjszakára vette igénybe. A vendégek száma 4,6, a vendégéjszakáké 4,9%-kal haladta 

meg az előző évit. 

 

A vendégek 88%-át kitevő belföldiek a 2015. évinél 1,3%-kal több vendégéjszakát töltöttek el a 

kereskedelmi szálláshelyeken. A külföldiek vendégéjszakái az előbbinél nagyobb mértékben, 22%-

kal emelkedtek.A Lengyelországból és a Németországból érkező vendégek együttesen a külföldi 

vendégkör 45 és a külföldivendég-éjszakák 55%-át adták. 

 

A vendégek fele a szállodákat választotta szálláshelyül. A megye szállodái a vendégéjszakák 

tekintetében 7,6%-os forgalomnövekedést regisztráltak. 

 

A kereskedelmi szálláshelyek 2016. évi bruttó bevétele 4,5 milliárd forint volt, folyó áron 2,8%-kal 

több mint egy évvel korábban. A bevétel 62%-a a szállásdíjakból, 21%-a a vendéglátásból adódott. 

SZÉP-kártyával a belföldi bruttó szállásdíj 23%-át fizették ki az elfogadóhelyeknél, 483 millió 

forint értékben. 
 

 

 



A kamara 2016. évi munkája 

 

A kamara 2016. évi működésében továbbra is a tagok, a gazdálkodó szervezetek széleskörű 

szolgáltatására törekedett, úgy a gazdaságfejlesztés, a rendezvényszervezés, a vállalkozások 

forráshoz jutásának segítése, a szakképzés területén. 

Az egyes területek szakmai tevékenységét, 2016. évi munkáját az alábbiakban mutatjuk be.  

 

A kamara szakképzési tevékenysége 

 

A kamara szakképzési tevékenysége a szakképzés jogi szabályozásától, szakképzési törvénytől 

függ, melynek eredményeként a kamarák szakképzési feladatai megnövekedtek és jelentősen 

átalakultak. 

 

Az NGM – NSZFH – Szakképzési Centrumok – Szakképző iskolák új struktúrájának célja a 

szakképzési feladatok hatékony ellátása, melyet az erősen központosított és nehézkesen működő 

KLIK rendszer nem tett lehetővé. A szakképzési centrumból 3 a megyénkben működik. 

 

A JNSZMKIK 2016. évi szakképzési feladatainak megoszlása támogatási forrás szerint: 

 

Szintvizsga 1/2 fő

Tanácsadói 
rendszer 6 fő

Képzőhelyellenőrzé
s 1 fő

Vizsgadelegálás

MFKB 1,5 fő

Pályaorientáció 1 fő

Mesterképzés
Országos verseny

2016. évi szakképzési feladatok megoszlása támogatás szerint

Szintvizsga Tanácsadóhálózat Képzőhely ellenőrzés Vizsgadelegálás

MFKB Pályaorientáció Mestertképzés Szakma Sztár
 

 

A 2016. évben megkötött támogatási szerződés alapján a szakképzési feladatok eltérő súlyt 

képviseltek a megyénkben. A támogatási szerződés 93,3 M Ft összegéből ténylegesen 86,3 M Ft 

került felhasználásra, melyből legnagyobb súlyt a tanácsadói feladatok, ezt követően a szintvizsga, 

MFKB képviselt.  

 

A támogatási keret és tényleges felhasználás különbözetét a szintvizsgázók nagyarányú 

lemorzsolódása (353 fő, közel 4 milliós összegben), a képzőhely ellenőrzés központilag 

túlméretezett keretszáma, valamint az MFKB költségvetés pénzmaradványa eredményezte. 

 

Tanulószerződéses tanácsadói hálózat működése 

A támogatási szerződés 6 egész tanácsadói státusz finanszírozását biztosítja, emellett kamaránk egy 

fő tanácsadói koordinátor tevékenységét vette igénybe 2016 évben. 
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Tanulószerződések elvárt és tényleges alakulása a JNSZMKIK-nél 

(október 01.én)

Tény KGV terv

 

A TSZ szám éven belül hullámzó, a köznevelés október 01-i mérési időpontját alapul véve 

biztosítható az összehasonlíthatóság. A KGV elvárt tervszámai és a tényszámok, bár még igen rövid 

ciklusú elemzést tesznek lehetővé, mégis aggasztóak.  

 

A tanulószerződések számának csökkenésében a kötelező iskolába járási korhatár 16 évre történő 

csökkentése, korai iskola elhagyások, szakiskolai beiskolázási létszám csökkenése játszik szerepet.  

A TSZ számának növelése pusztán a törvény szigorával, a KGV rendszerével nem biztosítható. A 

KGV akkor működőképes, ha elegendő képzőhely áll rendelkezésre, ami most kritikusan alacsony 

szinten van.  
 

Képzőhely ellenőrzések rendszere 

2012. január 01-től a képzőhelyek nyilvántartó szervezete a kamara, a képzőhelyek hatósági 

ellenőrzésének teljessé tétele érdekében a kamarai ISZIIR rendszert összekapcsolták a NAV 

rendszerével, ami pontosabb feladatellátást igényel minden érintettől. 

 

 

Sajnálatos tény, hogy a tanulókkal foglalkozó gazdálkodók száma 2008. évet alapul véve 106-tal 

csökkent, ez a képzőhelyeket tekintve több mint 30 %-os csökkenést (168) mutat. Sajnos a 

csökkenési tendencia a 2015-ben bevezetett Kötelező Kamarai Garanciavállalás évét követően is 

megmaradt.  

 

A KGV rendszer képzőhely növelésére irányuló elvárása az előírt személyi feltételek, mesteroktató 

hiányában nem teljesíthető, több cég kiesik a rendszerből.  

 

Szintvizsga 

2016. február 1-je és 2016. október 31. között 24 szakmában – 1.123 tanuló részvételével – 101 

sikeres szintvizsgát bonyolítottunk le. Megyénkben 19 szakképző intézmény, valamint 6 



gazdálkodó vállalat közreműködésével zajlottak le az idei szintvizsgák, amelyeken összesen 62 

megyei elnök vett részt.  

 

A tavalyi évhez viszonyítva ismételten jóval kevesebb tanuló tett szintvizsgát.  

Az összesített létszámadatot nézve összesen 353 fő esett ki Jász-Nagykun-Szolnok megyében az 

előző év szeptemberében lejelentett létszámhoz viszonyítva (1.476 fő).  
 

Mesterképzés és mestervizsgáztatás 

A mesterképzés nemcsak a szakmai elismerés legmagasabb foka, 2015 szeptemberétől képzőhelyen 

a gyakorlati képzés személyi feltételeként lett törvénybe iktatva.  

 

Mesterképzést és vizsgát a keresett kereskedő és vendéglátós szakmák mellett azon szakmákban 

sikerült megvalósítani 2016-ban, ahol önfinanszírozással sikerült a képzést költséghatékonyabbá 

tenni, ahol a kis létszám ellenére a cég jelentős háttértámogatást biztosított, valamint ahol a kis 

létszám mellett a kamaránk biztosítékként a képzés mögé állt.  

 

Így sikerült a képzést a 29 fő részére NFA támogatással, 7 fő önfinanszírozással, összesen 36 fő 

részére, viszonylag széles szakmai körben 7 szakmában megvalósítani. 

 

 
 

A befejezett mestervizsgák eredménye  

 

Mestervizsgán részt vettek létszáma szakma szerinti bontásban 

Mesterszakmák megnevezése 

„ABC” sorrendben felsorolva 

Befejezett (teljes) 

mestervizsgát tett (fő) 

Ebből sikertelen 

vizsgázók száma (fő) 

Bútorasztalos 3 0 

Épület –és szerkezetlakatos 3 0 

Festő, díszítő, mázoló és 

tapétázó 

8 2 

Járműfényező 2 0 

Kereskedő 9 0 

Pincér 6 3 

Szakács 6 3 

 

A bizottság együttműködése kiváló, a programba bevont intézmények, képzőhelyek, érintett 

vállalkozók maximális segítséggel és támogatással könnyítették a mesterképzést, mestervizsga 

sikeres megvalósulását. 



A prioritást élvező és támogatással ösztönzött mesterképzések ellenére sem lesz elegendő 

mesteroktató, így a Kamarai Garanciavállalás teljesítése komoly nehézséget jelent személyi 

feltételek hiányában képzőhelyi oldalról is.  

 

Záróvizsga delegálás 

2015. 12. 01. és 2016. 11. 30. között (kamarai szakképzési év) az alábbi delegálások valósultak meg 

a megyénkben: 

  

 
Modulos vizsgák Komplex vizsgák 

Összes 

vizsga 

/létszám: 

VB 

Elnök 

delegálás 

VB tag 

delegálás 

VB elnök 

delegálás 
VB tag delegálás 

Vizsgák 

száma: 
24 38 170 

422(összevonások nélkül 

IÜK adat) 

301(összevonásokat 

figyelembe véve, saját 

táblázat) 

460 

Vizsgázók 

száma (fő): 
378 4525 4903 

 

Vizsgaszervezők száma: 41 intézmény (Szakképzési Centrumokat, mint egy OM szám alatt lévő 

intézményeket 1 intézményként figyelembe véve.) 

Az összes, vizsgára delegált személy (elnök + tag) száma: 24 + 38 + 170 + (2*301) = 834 fő. 

Az egyeztetések száma ennél jóval több, mert jellemzően 2-3 szakértővel kell egyeztetni, míg a 

felkért szakértő megbízható a vizsgával. A szakmai záróvizsgák május-júniusi csúcsidőszakában 1 

vizsgára olykor 10 személlyel –megyén kívülivel is - kell egyeztetni, mire sikerül a delegálás.  

 

Szakma Kiváló Tanulója Versenyének szervezése 

2016-ban az országos szakmai verseny elődöntőjén a jelentkezett 246 főből 227 írta meg az írásbeli 

feladatot a megyénkben a 40 versenyszakmából 25 szakmában. 

 

A megyéből 4 szakmában összesen 6 tanuló került be az országos versenyre, akik a Szakma Sztár 

Fesztiválon mérték össze tudásukat az ország legjobb tanulóival. A 3 dobogós helyezettből 1 tanuló 

vendéglátás szervező- vendéglős szakmában első, 1-1 tanuló automatikai technikus és elektronikai 

technikus szakmában harmadik helyezést ért el. Egy tanulónk 6. egy pedig 7. helyezést ért el a 

kereskedők versenyében. 

 

A Szakma Sztárfesztiválra a megyénkből 29 iskola diákjai utaztak. A támogatási szerződés szerint 

520 fő utazását kellett biztosítani, ezzel szemben a feladat 565 fővel valósult meg, teljesült a 60 %-

os általános iskolai arány is.  

 

  



MFKB tevékenység 

Az MFKB illetékessége Jász- Nagykun- Szolnok megyére terjed ki. 

Az MFKB a szakképzés fejlesztése szempontjából konzultációs, javaslattevő, véleményező és 

tanácsadó megyei testületként működik. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság tagjai: 

Elnök: Szoták-Nóvé Mária (CLAAS Hungária Kft.) 

Tag: Dániel Csaba 

Tag: Libor József 

Tag: Kugler Krisztián 

Tag: Dr. Bischof Zsolt (lemondott 2016. május 2-án) 

Tanácskozási jogú delegált: Gyökeres Sándor  

 

Sajnálatos tény, hogy nemcsak 2016-ban nem sikerült a lemondott tag helyét az NGM által 

betöltetni, hanem a mai napig 4 fővel látja el feladatát többszöri jelzés és kérelem ellenére. 

 

Az MFKB kiemelt feladatai között kell megemlíteni:  

 a március 30-án elfogadott és előterjesztett 2017/2018-as tanév képzési irányaira és 

beiskolázási arányaira vonatkozó bizottsági javaslatot, a rangsorolt 25 szakmát érintő 

Szabóky Adolf ösztöndíj javaslatot, 

 a Bizottság számára érthetetlen, hogy javaslatával szemben miért került ki a megyében 

jelentős szerepet játszó gépi forgácsoló és női foglalkoztatásban meghatározó eladóképzés 

az ösztöndíjas szakmák köréből,  

 a Szakképzés Fejlesztési Koncepció átfogó átdolgozását 2016. november 21-én hagyta jóvá 

és fogadta el a Bizottság, mely a kamarai honlapon mindenki számára hozzáférhető.  

 

2016. November 9-én, a tervezett partneri együttműködést és konzultációt biztosító szakmai 

WORKSOP került megrendezésre, az MFKB közreműködésével és támogatásával a Pallasz Athéné 

Egyetem - szolnoki főiskola épületében.  

 

Pályaorientáció 

2012. december 1-től a kamarai feladatok közé is beépül a pályaorientációs feladat, melynek 

eredménye csak hosszabb távon mérhető a pályaorientációs tevékenység folyamatjellege miatt. 

A feladatellátás széleskörű kapcsolatrendszerre épül, a pályaválasztásban, pályamódosításban 

érintett tanulók, bemeneti oldalon álló iskolák és képzőintézmények, gazdálkodó szervezetek, 

pályaválasztással foglalkozó egyéb intézményekkel való együttműködést feltételez.  

 

A kamara feladata elsősorban hiány-szakképesítéseket bemutató üzemlátogatások, pályaválasztási 

rendezvények szervezése és ezeken való részvétel, osztályfőnöki órákon és szülőértekezleteken való 

részvétel, országos versenyekre való utaztatás és tárlatvezetés, pályaválasztási kérdőívezés a MKIK 

Gazdaság- és Vállalkozás Kutatóintézetével. A feladat sikerét több PR-tevékenység, PR-anyag és 

pályaválasztási kiadvány támogatja pl. a szakmákat bemutató kiadványunk, melyet a 

Pályaválasztási Kiállítás és a Szakmák Éjszakája program, osztályfőnöki órák keretében terjesztünk.  

 

Az indikátorszámokban megfogalmazott MKIK elvárásokat kamaránk magasan túlteljesítette.  
2016. 04. 15-én első ízben került megrendezésre a Szakmák Éjszakája program. Az országos rendezvényt a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Iparkamara is kiemelten támogatta.  
2016. október 18. 19-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztálya ebben az évben is megrendezte a „Szakmák világa” Pályaválasztási Kiállítást és 

Szakmai Napokat, melyen tájékoztatást nyújtottunk a duális képzésről, tanulószerződésről, 

hiányszakmákról, tanulmányi ösztöndíjról az érdeklődőknek. 

 

 

 



Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, Erasmus+ mobilitási tanulmányutak  

Az évről évre nagy sikerrel megírt és megnyert pályázatok támogatásával eddig már több, mint 400 

szakértő szakmai megújulását támogatta kamaránk. A partnerek igényei alapján szakmai rotációval 

szinte minden, a gazdaság szempontjából fontos szakma továbbképzése valósulhatott meg 

kamaránk segítségével. Csak néhány példa: hegesztő, géplakatos, gépi forgácsoló, ács és 

állványozó, pék, pék-cukrász, hústermék-gyártó, villanyszerelő, hűtő- és klímaberendezés szerelő, 

épületgépészeti csőhálózat és berendezés szerelő, pincér, szakács, kereskedő. Fő partnereink a 

kamarai hálózaton belül együttműködő külföldi kamarák, kiemelten Németország, az utóbbi évben 

Olaszország. 

 

2016. február 26. és március 3. között „Paradigmaváltás az energia- és építőipari szakmák 

oktatásában” címmel Drezdában, építőipari szakmacsoportban érintett 25 szakember vett részt 

szakmai továbbképzésen. Fogadó intézmény: Drezdai Kézműves Kamara  

 

2016-ban a kamarák között egyedülállóan megnyert pályázat „Az olasz gasztronómia 

eredményeinek átvétele a duális szakképzésben” címmel 20 tanuló és 48 vendéglátóipari 

szakember szakmai továbbképzésére biztosít forrást. 

 

Fogadó partner az Észak- Kelet Olaszországban kiterjedt vendéglátóipari és szaállodaipari 

kapcsolatrendszerrel rendelkező Marco Polo G.E.I.E. (Gazdasági Érdekeltségű Európai Csoport) 

társaság. 

 

Az első, gyakorlati képzőhelyek és iskolák képviselőiből álló 24 fős csoport október hónapban vett 

részt Gradóban 10 napos szakmai tanulmányúton. 

 

  
 

A kamara gazdaságfejlesztési tevékenysége 

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – Üzletfejlesztés karnyújtásnyira 

Az Enterprise Europe Network a világ egyik legnagyobb és egyben az Európai 

Bizottság egyetlen hivatalos vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó hálózata. Sokrétű 

szolgáltatásaival segíti a még nem, vagy csak alkalmilag exportáló cégeket, de 

segítséget nyújt a már exportáló kis- és középvállalkozásoknak is. A Hálózat több 

mint 60 országban, 600 intézményben van jelen. Ágazattól függetlenül bármely 

hazai vállalkozás igénybe veheti az Enterprise Europe Network szolgáltatásait. 
 

A hálózat üzemeltetése: 

A beérkező vállalkozói kérdések megválaszolása mellett, EEN tanácsadóink rendszeresen 

közvetítenek ki nemzetközi üzleti ajánlatokat és tartják a kapcsolatot az érdeklődő vállalatokkal az 

üzleti kapcsolatok fejlesztése érdekében.  

 

A hálózat által biztosított ingyenes partnerkereső adatbázis működéséről és használatáról 

rendszeresen tartunk tájékoztató előadást „Használjuk, hogy használjon” címmel az érdeklődők 

számára. 



Tanácsadói tevékenység mellett részt vesznek a hálózat üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztató 

előadásokon és zárt munkacsoport találkozókon, továbbá közös rendezvények szervezésében, 

melyek közül a tavalyi évben az egyik legjelentősebb a 2016. november 10-én megrendezésre 

kerülő Beszállítói fórum volt Debrecenben.  

 

A rendezvény célja mind a 3 régióban működő 

nagyvállalatok jövőbeni külső kapacitás-

szükségleteinek biztosítása volt, mind a helyi kis- és 

középvállalkozások beszállítói piacra-jutásának 

elősegítése gyakorlat-orientált információ-átadás és 

előre egyeztetett, kétoldalú beszállítói tárgyalások 

formájában.  

 

A Fórum ipari ágazati fókusza: fém-megmunkálás, 

műanyag-feldolgozás, felületkezelés. 

 

Előadások, Tájékoztató fórumok 

Célunk, hogy a vállalkozások 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 konzultáció lehetőségét is biztosítjuk.  

 

2016. évben az alábbi témakörökben szerveztünk ingyenes tájékozatót az érdeklődő vállalkozások 

számára: 

 A NAV Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság Tájékoztatási Osztály munkatársainak 

közreműködésével összesen három előadást szerveztünk a „2016. évi változásokról az 

adójogszabályokban” valamint két alkalommal „Az online pénztárgépek használatával 

kapcsolatos változásokról”.  

 „Környezetvédelmi Termékdíj 2016.” évet érintő jogszabályi változásokról és bevallási 

kötelezettség módosításairól.  

 „Rugalmasan a családbarát munkahelyekért GINOP-5.3.1 és 5.3.2” című tájékoztató előadást 

az adott pályázat bemutatásáról és igénybevételének feltételeiről 

 ISO 9001:2015 szabvány & LEAN vállalatirányítási filozófia megismeréséről és alkalmazásuk 

hasznosságáról.  

 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) tájékoztató előadást az építőipari vállalkozók 

tájékoztatása érdekében. 

 

Kiemelt programjaink 

 

4 napos Export tréning 

„A siker négy pontja a nemzetközi piacra lépéshez” 

 

Kamaránk 2016. első félévében tájékoztató előadássorozatot és 

tréninget hirdetett meg a megyei vállalkozók körében. Fő 

célcsoportunk azon vállalkozók csoportja volt, akik már 

működőképes vállalatot vezetnek, és/vagy megrekedtek a fejlődésben 

és nem tudják, hogy lépjenek ki a stagnálásból, vagy már eléggé 

fejlettek ahhoz, hogy a nemzetközi piacra is kilépjenek. A négynapos 

tréning során a résztvevők a kezdő lépésektől, a fejlődéshez vezető 

úton át a piaci megjelenéssel bezáróan kaptak hasznos információkat 

és gyakorlati útmutatót.  

 



2016. április 12-én került megtartásra a négynapos „Export tréning” első foglalkozása, a 

PIACKUTATÁS témakörében 19 fő részvételével. 

 

Ezt követte 2016. április 26-án MARKETING témájú modulja 13 fő részvételével. 

2016. május 10-én került megrendezésre az ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ témájú modul 14 fő 

részvételével. 

 

Majd végül 2016. május 30-án a FORRÁSLEHETŐSÉGEK-ről kaptak tájékoztatást és 

konzultációs lehetőséget az érdeklődők. A tréning utolsó találkozóján 15 fő vett részt. 

 

(GINOP-3.2.1-15.00001)  

Modern Vállalkozások Programja – Vállalkozz digitálisan! 

 

Kamaránk szervező és lebonyolító szervezetként vett 

részt az országos pályázati programban. A program 

célja, hogy olyan szemléletformáló tevékenységet 

végezzen, amelynek eredményeként a kkv-k 

megszabadulnak az informatikai eszközökkel 

szembeni fenntartásaiktól, meggyőződhetnek arról, 

hogy vállalkozásuk életében a korszerű eszközök 

bevezetése a hatékonyabb és egyben gazdaságosabb 

működést szolgálja. Ennek érdekében 2 db szolnoki és 4 db járási (Jászberény, Tiszafüred, Mezőtúr, 

Karcag) rendezvényt szerveztünk.  

 

A Modern Vállalkozások Programja 6 rendezvényén összesen 232 vállalat képviseletében 376 fő 

vett részt. A pályázati elszámolásunk minden esetben elfogadásra került, melynek 

eredményeként kamaránk számára a teljes elszámolási összeg jóváhagyásra került.  

 

Energetikai és pályázati tájékoztató workshop 

 

 

2016. október 4-én kamaránk szervezésében megvalósuló 

programnak két fő célja volt. Egyrészről az aktuális 

gazdaságfejlesztési pályázatok (GINOP pályázatok) 

bemutatása, valamint az épületenergetikai pályázat 

tartalmának, előírásainak és a támogatott tevékenységek és 

termékek körének bemutatása.  

 

 

Az érdeklődők a következő szakmák képviselőivel konzultálhattak a szakmai kiállítás keretében: 

 pályázati tanácsadás, 

 energetikai szakmérnök, 

 napelemek, napkollektorok, hőszivattyúk, 

 hőszigetelési technikák, 

 nyílászárók és árnyékolás technika, 

 alternatív tüzelési technikák (pellet kazánok). 

 

 

„Női Klub – üzleti reggeli nekünk…” 

Klubunk a megye női vállalkozói és vezetői számára alapított, 

önkéntes és ingyenesen látogatható klub. Az aktív, értékteremtő 

klubtalálkozók lehetőséget nyújtanak a szakmai továbbképzésekre, az 

aktuális gazdasági és vezetői problémák megvitatására és az üzleti 

kapcsolatok építésére. Havonta megrendezésre kerülő találkozóinkra 



nemcsak a hölgyek, hanem az urak is szívesen ellátogatnak, mivel olyan témákat érintünk, 

amelyekkel megkönnyíthetik vállalkozásuk hétköznapjait.  

 

A 2016. év legnépszerűbb témái közt szerepeltek: 

 céges marketing tervezése és az éves marketing terv betartásának módszerei,  

 céges Facebook oldal készítése,  

 webdesign alapismeretek, informatikai eszközök hatékony használata,  

 hasznos applikációk és szoftverek,  

 vezetői tréning, alternatív vitakezelés megoldások megismerése a hosszadalmas és bonyolult 

pereskedés helyett.  

 

Az évet a karácsonyi céges megjelenés gyakorlati képzéssel zártuk, ahol a résztvevők az ingyenes 

Canva program megismerése mellett elkészíthették saját karácsonyi üdvözlő lapjukat. 

 

Iparjogvédelmi kontaktpont működtetése  

Kamaránk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával együttműködve tanácsadó Információs Pontot 

üzemeltet, melyen keresztül hatékonyabban tudjuk támogatni a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó 

vállalkozók, magánemberek, leendő start-up vállalkozások iparjogvédelmi és szellemi tulajdon 

védelmi törekvéseit. 

  

Kiadványok 

Kamarai Hírlevél 

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.  

 

2016. évben közel 30 Kamarai Hírlevelet küldtünk ki, melyekben közel 

150 üzleti ajánlatot továbbítottunk a megye vállalkozóinak. 

 

Pályázati Kisokos 

2016. évben összesen 5 db elektronikus kiadványunk jelent meg, melyet továbbítottunk a 

feliratkozottaknak. 

 

Hirdessen a kamaránknál! Ingyenes megjelenés a honlapon! 

Jelenleg összesen 20 helyi vállalkozó bemutatkozó anyaga érhető el honlapunkon. 

 

Kutatások 

Konjunktúra felmérés 2016. I. félév 

Kamaránk idén is részt vesz a 2016. I. félévi megyei, 

gazdasági mutatók felmérésében. A beérkezett kérdőíveket továbbítjuk a GVI-nek. Előírt 

darabszám: 100 db. 

Kamaránk idén is részt vesz a GVI által kezdeményezett őszi konjunktúra felmérésben. A 

tájékoztató leveleket és a kérdőíveket kiküldtük a megyei vállalatoknak. A kamaránk részére előírt 

100 db-os irányszámot 104 db kitöltött kérdőívvel sikeresen teljesítettük.  
 

Kamarai kitüntetések, díjak, elismerések 

 

A korábbi évek hagyományait követve 2016. évben is a TOP 50 átadási ünnepségén került sor az 

elnökség döntése alapján kamarai elismerések átadására.  

 



Év Vállalkozása 

2015. évi gazdasági teljesítményük elismeréseként az elnökség „ÉV Vállalkozása” díjban 

részesítette a jászárokszállási Rosenberger Magyarország Elektronikai Kft-t, a mezőtúri Hermann 

Kft-t, a kisújszállási Horváth Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátóipari Kft-t, valamint a 

szolnoki Zöld F. Mérnöki és Szerelőipari Kft-t. 

 

  
  Rosenberger Magyarország Kft.               Horváth Kft. 

 

 
Zöld F. Kft. 

 

Kiváló Gyakorlati Képzőhely 
A szakmunkástanulók képzése területén kifejtett teljesítményük elismeréseként az elnökség 

„Kiváló Gyakorlati Képzőhely” díjban részesítette a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi 

Géza Kórház-Rendelőintézetet, a kunmadarasi Sárkány Modul Kft-t, valamint a szolnoki 

Prestige Szépségszalont. 

 

  
Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet        Sárkány-Modul Kft. 



 
Prestige Szépségszalon – Pásztor Yvett 

 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöki elismerések 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a kamarában végzett munkája, illetve a szakképzés 

területén mutatott sikeres szerepvállalása elismeréseként Elnöki Aranyéremben részesítette 

Cserhalmi Ernőnét, kamarai és gazdasági munkáját elismerve Elnöki Aranyéremben részesítette 

Gazdag Sándort, kiemelkedő kamarai munkája elismeréseként Elnöki Aranyéremben részesítette 

Mondiné Kovács Krisztina és Hodászy Nelli kamarai munkatársakat, valamint kiemelkedő 

szakmai és kamarai munkáját értékelve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elnöki 

emlékplakettben részesítette Szicsek Jánost, a Szicsek Kft. tulajdonosát. 

 

  
                                               Cserhalmi Ernőné                Gazdag Sándor 

 

  
        Mondiné Kovács Krisztina               Hodászy Nelli 
 



 
Szicsek János 

 
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 2016. évben is pályázatot hirdetett az 

innovatív technológiában és / vagy termékfejlesztésben kiemelkedő vállalkozások számára. 

Pályázni lehetett valamely technológiában, illetve termékfejlesztésben végrehajtott sikeres 

innováció leírásával és bemutatásával.  

 

A benyújtott pályázatok alapján a Debreceni Akadémiai Bizottság és az Észak-alföldi régió 

kereskedelmi és iparkamarái a  

 

„Komplex, hardver alapú telekommunikáció titkosítási rendszer” 
 

innovációja elismeréseként „Észak-alföldi Innovációs Díjban” részesítette a jászberényi székhelyű 

Kód Műszaki és Kereskedelmi Kft. és Navayo Research Kft. vállaltcsoportot. 

  

  
 

 

Pelikán Kupa 

 

A Pelikán Kupa 2006-ban került először megrendezésre. A Jász–Nagykun–Szolnok Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara a szakmunkásképzés fontosságára, a hagyományok ápolására 

figyelemmel immár harmadik éve a Pelikán Kupa főszervezője lett.  

 

A 11. alkalommal megszervezett verseny mellett gasztronómiai kiállítás, szakmai előadások, 

bemutatók és kóstolók kerültek megrendezésre majd 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 több mint 100 induló regisztrált. Vendégeink voltak 

Olaszországból, Németországból és Romániából. 



A szakmai zsűri tagjai világ- és olimpiabajnok, nemzetközi elismertségű, illetve 

mesterszakemberekből állt. 

 

  
 

  
 

  
 

Példaértékű volt a megyei vállalkozásoknak a rendezvény sikeres lebonyolításához nyújtott anyagi 

és egyéb támogatása, melyet ezúton is köszönünk.  

 

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. 

 

Széchenyi Hitelkártya – Kombinált Mikrohitel 

Konstrukciók: 

Széchenyi Hitelkártya – 25 millió forint, 

Széchenyi Forgóeszközhitellel – 25 millió Ft,  

Széchenyi Beruházási Hitellel – 50 millió Ft,  

Agrár Széchenyi Kártya – 25 millió Ft.  

2013-ban további konstrukcióként jelent meg az elektronikus útdíj bevezetésének támogatásaként 

az útdíj hitel, melynek összege gépjárművenként 1 millió Ft lehet. 

A 270 Széchenyi Kártya befogadó hely közül kamaránk 23. a rangsorban a 2016. december 31-ig 

kiadott 4.565 kártyával.  

 

Békéltető Testület 

2016-ban a testülethez 186 kérelem érkezett be, míg 2015-ben ugyanez a szám 159 volt. 

 

A szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatos ügyek aránya az összes ügyön belül 51%/49.  

 

A szolgáltatásokon belül továbbra is a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek száma (44) 

volt a meghatározó, ez a szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyeken belül 46 %-ot jelent. A posta és 

távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok száma 22 volt.   

 

A szolgáltatásokon belül a posta és távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek száma 16 (15%), 

javítás, karbantartással kapcsolatos ügyek száma 9 (8%). A gazdasági és egyéb szolgáltatásokkal 

kapcsolatos eljárások száma 14 (13%) volt.   

 

A termékekkel kapcsolatos ügyek száma 91 volt, aránya az éves ügyeken belül 49%. A termékeken 

belül a továbbra is a lábbelikkel, valamint a nem orvosi rendelvényre vásárolt gyógyászati 

termékekkel kapcsolatos (20), valamint a híradástechnikai eszközökkel kapcsolatos ügyek (14) a 

meghatározóak. A lábbelikkel kapcsolatos jogviták jellemzően abból adódnak, hogy a fogyasztók 

kifogásolják a minőségi kifogásuk kapcsán keletkezett szakvélemények tartalmát és megállapításait. 

Megítélésük szerint a szakvélemények tényleges vizsgálatok elvégzése hiányában 

megalapozatlanok, a vállalkozások viszont azok alapján utasítják el szavatossági igényeiket. 

 

A 175 befejezett ügyből 90 (51%) zárult érdemi határozattal. Egyezséget 24 esetben hoztunk létre a 

felek között, kötelezés nem volt. 53 esetben ajánlással fejeződött be az eljárás. Megszüntetésre 8 

esetben került sor, hiánypótlás hiányában 18 kérelem került megszüntetésre, áttételre 11 

alkalommal került sor.  

 

A fogyasztók sok esetben - döntően felújítás, javítás, karbantartás esetén - nem rendelkeznek pontos 

ismeretekkel a jogvitában érintett vállalkozásokról, mivel nem kapnak számlát és a munkálatok 

elvégzéséről is csak szóban állapodnak meg.  

 

A panaszos ügyek kapcsán a vállalkozások jelentős része együttműködő, döntően válasziratot 

küldenek. Személyes részvételük esetén többnyire döntési jogkörrel nem rendelkező alkalmazott 

jelenik meg a meghallgatáson, melynek következtében egyezség létrehozásának a lehetősége sem 

áll fenn.  

 

A vállalkozások közül 8 kivételével együttműködött az eljárásban. Az alávetési nyilatkozatot egy 

vállalkozás sem tett.  

Az eljárások során hozott kötelezés, illetve ajánlás jellegű határozatok elleni jogorvoslati 

kérelemmel nem fordultak bírósághoz. 



 Tisztelt Küldöttgyűlés! 

 

A kamara Elnöksége a 2017. április 26-i ülésén a kamara 2016. évben végzett munkájáról szóló 

beszámolót megtárgyalta és azt a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

 

Kérem a beszámoló megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

_____ /2017. (V.23.) számú küldöttgyűlési határozat a kamara 2016. évben végzett 

munkájáról. 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a kamara 2016. 

évben végzett munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. 


