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Tisztelt Küldöttgyűlés! 
 
2014-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 megyei önkormányzat elnöke, a megyei kormányhivatal vezetője, Szolnok megyei jogú 
város polgármestere és a kamara elnöke rendszeresen üléseztek, mely üléseken áttekintették 
Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdaságának helyzetét, a továbbfejlesztési lehetőségeket, 
adópolitikai kérdéseket. 
 
A korábbi évek gyakorlatát fenntartva éves beszámolónkban előzetesen rövid tájékoztatást 
adunk a megye és kis részben az ország gazdaságának 2014. évi teljesítményéről.  
 

A megye gazdaságának 2014. évi teljesítménye 
 
A gazdaság összteljesítménye megyénkben az előzetes várakozásokhoz közel alakult. A 
viszonylag nagy pontossággal számítható árbevétel 2.320 milliárd forint körül alakult. A 
növekedés az előző évhez viszonyítva 9,21% volt. 
 
Nettó árbevétel kistérségeként (milliárd forint) 
 

Kistérség   2013.  2014. 
  Jászság   1.364  1.445 
 Szolnok   449  526 
Nagykunság   86  99 
Törökszentmiklós  82  89 
Közép-Tiszavidék  51  59 
Tiszazug   51  56 
Mezőtúr   41  45 

  Összesen:   2.124  2.320 
 
Szerkezetében az ipargazdaság részaránya az összárbevétel 57%-a. (Az országos átlagnak ez 
még több mint a kétszerese.) A nemzetgazdasági ágazatok közül kiemelkedő teljesítmény ért 
el az agrárgazdaság. Az átlagot meghaladó mértékben bővült az építőipar és a szolgáltatás. 
 
Nyugtalító, hogy országosan húzó ágazatként a kommunikációban csak az autógyártás 
szerepel. A megyénkben húzóágazat szórakoztató elektronika gyártása, a háztartási 
gépgyártás, a mezőgazdasági gépgyártás és a műanyagipar. Az említett 4 alágazat adja a 
megye összteljesítményének közel kétharmadát. A megyénk jó agráradottságaira figyelemmel 
említést érdemel, hogy ismét megyénkben van a hazai mezőgazdasági gépgyártás központja. 
Több mezőgazdasági gépet állítunk elő, mint a többi 18 megye együttvéve.  
 
A jövőre és a kiegyensúlyozottabb fejlődésre figyelemmel jelzés értékű lehet, hogy minden 
korábbinál több és jelentősebb fejlesztés valósult meg a Tiszazugban, a Mezőtúri 
kistérségben, a Törökszentmiklós kistérségben, a Nagykunságban és az Alsójászságban.  
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Az ipargazdaság teljesítményével a megyék közötti rangsorban a 7. helyet foglaljuk el. A 
valós teljesítmény ennél jobb, ugyanis az itt előállított új értékből évenként mintegy 275 
milliárd forint más főként a központi régióban kerül számba vételre.  
 

Munkaerőpiac 
 

A versenyszférában 63.226 fő volt a foglalkoztatott, mely a bázis évhez képest 1,9%-kos 
növekedést jelent. A költségvetési szerveknél 11%-kal bővült a létszám. Az utóbbi területen a 
közfoglalkoztatás hatására különösen (17%-kal) a fizikai foglalkozásúak száma nőtt. 

Valamennyi árutermelő ágban többen dolgoztak az egy évvel korábbinál, és a jelentősebb 
létszámot foglalkoztató szolgáltató ágakban is bővült a létszám, kivéve a szálláshely-
szolgáltatást valamint az adminisztratív és szolgáltató tevékenységeket.  

A bruttó és nettó átlagkeresetek a 2013. évihez képest 2,4%-kal nőttek. A teljes munkaidőben 
alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 184 ezer, a családi kedvezmény nélkül számított 
nettó kereset 120 ezer forintot tett ki. A megyei bruttó átlagkereset az országos átlag 77%-a 
volt. 

 

 
 
A megyében a 2014. decemberi zárónapon 19 ezer álláskeresőt tartottak nyilván, 7,4%-kal 
kevesebbet, mint egy évvel korábban.  

Az álláskeresők 51%-a nő, 17%-a 25 éven aluli volt. 

A regisztrált álláskeresők 45%-a legfeljebb az általános iskola 8. osztályát, 29%-uk 
szakiskolát, szakmunkásképzőt, 14%-uk szakközépiskolát, technikumot végzett. Gimnáziumi 
érettségivel 9,2%-uk rendelkezett. A főiskolai vagy egyetemi diplomások aránya 3,2% volt. 

2014. IV. negyedévében a megyei foglalkoztatási arány 58,4%.  
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Gazdasági szervezetek 
 

2014. december végén Jász-Nagykun-Szolnok megyei székhellyel 55 800 gazdasági 
szervezetet tartottak nyilván, az országos állomány 3,0%-át. A szervezetek 93%-át kitevő 
vállalkozások száma tovább bővült. 

A vállalkozások 79%-a önálló vállalkozó, számuk 2,1%-kal emelkedett, miközben a társas 
vállalkozásoké csökkent az egy évvel korábbihoz képest.  

Az önálló vállalkozók 43%-át mellékfoglalkozásúként, 31%-át főfoglalkozásúként, 26%-át 
pedig nyugdíjasként regisztrálták. 

A társas vállalkozások közül a legnagyobb számban jegyzett korlátolt felelősségű 
társaságokból 3,4%-kal, betéti társaságokból 6,9%-kal kevesebb szerepelt a regiszterben az 
egy évvel korábbinál. A szövetkezetek száma ugyanakkor 2,1%-kal gyarapodott. 

Az év végén a megyei gazdasági szervezetek közül 1147 állt felszámolás, 262 pedig 
kényszertörlés alatt. 
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Beruházás 
 

A megyei székhelyű gazdasági szervezetek 2014-ben 119,6 milliárd forintot költöttek 
beruházásra, folyó áron 20%-kal többet, mint egy évvel korábban.  

A fejlesztések döntő hányada a versenyszféra ágazataiba irányult. A feldolgozóipari 
vállalkozások beruházásainak teljesítményértéke 22%-kal bővült, így a megyei invesztíciók 
51%-át adták. A versenyszférában a szálláshely-szolgáltatás, a pénzügyi szolgáltatás, a 
tudományos és műszaki tevékenység, valamint az adminisztratív és szolgáltatást támogató 
ágazatok kivételével folyó áron növekedett a beruházások teljesítményértéke. A közigazgatás, 
védelem, továbbá a – túlnyomórészt ugyancsak a közszférába tartozó – humán-egészségügyi 
és szociális ellátás, valamint az oktatás ágazataiban összességében az egy évvel korábbinál 
7,8%-kal költöttek többet fejlesztésekre.  

A beruházásokra felhasznált összegek 55%-át gépekre, berendezésekre, járművekre, 43%-át 
épületek és egyéb építmények építésére fordították. 

 

 
 

Építőipar 

 
Az építőipari termelés volumene a megyei székhelyű szervezetek körében 2014-ben 6,8%-kal 
növekedett az előző évhez képest. 

Az építményfőcsoportok közül az épületépítés 2,7%-kal, az egyéb építmények építése 8,2%-
kal bővült. Így a termelési érték 75%-át az egyéb építmények építése tette ki. 

Az építőipari vállalkozások 2014. december végén 10,4 milliárd forint értékű 
szerződésállománnyal rendelkeztek, ami összehasonlító áron az előző év véginek alig fele. A 
szerződésállomány 85%-át egyéb építmények építésére kötötték. 
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Lakásépítés 
 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2014-ben 132 új lakásra adtak ki használatbavételi 
engedélyt, az egy évvel korábbi alacsony értéknél 25%-kal kevesebbre. Országosan 
ugyanakkor növekedett (15%-kal) a lakásépítések száma.  

A lakások közül 45 Szolnokon, 54 a megyeszékhelyen kívüli városokban, további 33 
községekben épült. 

Az átadott lakások nagyobb részét (86%-át) természetes személyek építtették, kisebb 
hányaduk (14%-uk) vállalkozások beruházásában készült.  

Az építtetői kör összetételéből adódóan az átadott lakások nagyobb része saját használatra, 
családi házas formában készült el.  

A lakások átlagos alapterülete 111 m2 volt, és legtöbbjüket három-, illetve négyszobásra 
tervezték.  

Tovább csökkent a kiadott lakásépítési engedélyek száma. 2014-ben a megyei építésügyi 
hatóságok 129 új lakásra adtak ki építési engedélyt, az előző évinél 17%-kal kevesebbre.  
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Turizmus 
 
Jász-Nagykun-Szolnok megye kereskedelmi szálláshelyein 2014-ben 178 ezer vendég szállt 
meg, az előző évinél 11%-kal több.  

A vendégforgalom meghatározó részét (87%-át) adó belföldi vendégek száma 13%-kal 
növekedett, míg a külföldieké némileg (3,6%-kal) elmaradt az egy évvel korábbitól. 

A vendégek összesen 496 ezer vendégéjszakát töltöttek el a megye kereskedelmi 
szálláshelyein, 7,1%-kal többet, mint 2013-ban. 

A belföldi vendégéjszakák száma 10%-kal emelkedett, a külföldieké ugyanakkor csökkent 
(4,4%-kal). 

A belföldiek a szállodatípusú szálláshelyeken (szálloda, panzió), míg a külföldiek az egyéb 
szálláshelyeken (közösségi szálláshelye, üdülőház, kemping) töltöttek el több vendégéjszakát. 

2014-ben a kereskedelmi szálláshelyek 3,8 milliárd forint bruttó árbevételt értek el, folyó áron 
6,3%-kal többet, mint az előző évben.  

A SZÉP kártyát elfogadó szálláshelyeken a szállásdíjak 22%-át egyenlítették ki a belföldiek 
ezen fizetőeszközzel, mintegy 380 millió forint értékben. 

 

 
 

Kiskereskedelem 
 
A megyében 2014-ben 5.325 kiskereskedelmi üzlet működött.  
 
A forgalom egészében az alacsony bázishoz képest a régióban mintegy 8 %-kal növekedett. A 
többletfogyasztás a vásárlóerő növekedésével, az alacsonyabb inflációval magyarázható. A 
fogyasztás kistérségenként jelentősen eltér. A különbség a kistérségek között az előz évihez 
képest érdemben nem változott. A fogyasztás az országos átlagnak, mintegy 78%-a körül 
alakul. A Szolnoki és Jászsági kistérség van az élen, míg a többi 5 kistérségben változatlanul 
jelentős a leszakadás.  
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A lakosság ellátásában jelentős hazai tulajdonú COOP rendszer szerepe. A kistérségekben 
meghatározó a jelentősége a napi élelmiszer és egyéb árucikk ellátásában. A dohányáru 
forgalmazás átszervezése több milliárd forint forgalomcsökkenést és munkavállalói 
létszámcsökkentést eredményezett. 
 

A kamara 2014. évi munkája 
 
A kamara 2014. 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, 2014. évi munkáját az alábbiakban mutatjuk be.  
 
 

A kamara szakképzési tevékenysége 
 
2010-től a kamaráknak kormány által átadott közjogi feladatok köre számottevően bővült, 
2010-ben 26, 2011 januárjától 125 gyakorlatigényes szakmában látnak el hatósági és egyéb 
szakmai feladatokat. 2012. januártól életbe lépett törvények további tartalmi változásokat 
hoztak és továbbnövelik a kamarák szakképzési tevékenységét, képzésre gyakorolt hatását. 
Mára a kereskedelmi és iparkamarák a magyarországi duális szakképzési rendszer 
kialakításában és működtetésében irányító szerepet játszanak.  
 
A szakképzési feladatok ellátásnak finanszírozására biztosított támogatási keret is 
többszörösére növekedett, jól érzékelteti ezt az alábbi diagram.   
 

 

 
 
2014. évben a szakképzési támogatás és a szakképzés minőségi feltételét biztosító TÁMOP 
2.3.4. B projekt (60 órás gyakorlati oktató képzés, mestervizsga és gyakornoki program) 
időarányos részével már 120 millió forintot meghaladó összeggel gazdálkodik a szakterület.  
A támogatási keretösszeg 2015-ben már közel 130 milló forint. 
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Ehhez jön még az ERASMUS+ mobilitási pályázat keretében kapott 31.350 Euró, mely a 
gyakorlati képzésben közreműködő szakértők külföldi továbbképzésre nyert a szakképzési 
osztály. 
 
A jelentősen megnövekedett szakképzési közfeladatot romló vagy szinten tartó normatív 
finanszírozással kell ellátni, mely csak körültekintő, jól szervezett munkával lehetséges. 2014-
ben 14 szakképzési munkatárs összehangolt és egymást segítő munkája eredményként minden 
szakfeladat sikeresen valósult meg.  
 
Tanulószerződés tanácsadói hálózat működtetése:  
A tanácsadói tevékenység minőségének egyik szintmérője a tanulószerződések számának 
alakulása, mely megyénkben évről évre növekvő, kismértékű csökkenés 2014-ben a kötelező 
iskolába járási korhatár 16 évre történő csökkenése miatt az iskola elhagyóknak tudható be.  
 

 
 
 
A 6 tanácsadót az adminisztrációs és egyéb feladatok mellett, megnövekedett képzőhely-
látogatási kötelezettség is terheli, negyedévente kötelezően 32 látogatást kell teljesíteni, 
valamint biztosítani kell az ügyfélszolgálatot a kamarai székhelyén.  
 
Kamaránknál a támogatási szerződés 6 egész tanácsadói státusz finanszírozását biztosítja, a 
tanácsadói tevékenységet segítő adminisztrátori státuszt nem biztosít, de a megnövekedett 
adminisztratív feladatok miatt kamaránk egy félstátuszú adminisztratív munkaerőt 
foglalkoztatott a támogatási keret terhére 2014-ben.  
 
A tanácsadó kollégák a Tanuló Szerződés mellett az együttműködési megállapodások 
ellenjegyzését és nyilvántartását is ellátják, valamint közreműködnek a (potenciális) 
képzőhelyek felkutatásban.  
 
Képzőhelyi ellenőrzés: 
A gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés szakmai, hatósági ellenőrzését és 
felügyeletét a kamara az érintett szakképző iskola(ák) közreműködésével látja el. Az 
ellenőrzés bevezető ellenőrzéssel indul és a képzés folyamán köztes ellenőrzéssel valósítható 
meg, két szakértő bevonásával.  
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A képzőhelyekre vonatkozó megyei összefoglaló adatok 2014. 12. 31. 
A gyakorlati képzéssel foglakozó gazdálkodó szervezetek száma a megyében   358 
A gyakorlati képzéssel foglakozó képzőhelyek száma a megyében  452 
A tanulószerződéssel képzett tanulók száma a megyében (2014. állapot 
szerint)  2 032 
A megyében a szakképző évfolyamokon tanulók száma 2015.02.03.  4 057 

 
2014. évben a 460 ellenőrzési keretből 232 bevezető ellenőrzés és 159 köztes ellenőrzés 
teljesült. 
 
A megyében jelenleg a tanulói igénynek megfelelő létszámú gyakorlati képzőhely áll 
rendelkezésre. Az ellenőrzés tapasztalata, hogy a képzők biztosítják a képzés személyi, tárgyi, 
jogszabályi feltételeit, tanulói juttatásait.  
 
A 2015. 09. 01-től életbe lépő mesteroktatói törvényi előírás új helyzet elé állítja a 
képzőhelyeket, ami személyi feltételek terén jelentős korlátozás a gazdálkodók felé.  
 
Az MKIK által kezdeményezett törvénymódosítás: a diplomások, a 60 évet betöltött 
gyakorlati oktatók részére felmentést ad, valamint a képzésre jelentkezettek esetében 2 év alatt 
kell a megkezdett képzést befejezni és ez alatt az oktatási tevékenység tovább folytatható. 
 
2014-ben 2 alkalommal szerveztünk az ellenőrzést végző szakértők számára szakmai 
felkészítést és vizsgáztatást, 39 képzésen résztvevő szakértőből 36 fő jelent meg és tett sikeres 
vizsgát. Ezzel a szakértői állományunk közel 90 %-a rendelkezik az MKIK által elvárt, igazolt 
szakértői tanúsítvánnyal. 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége 2014-as évben a 
szakmunkástanulók képzésével kiemelkedően foglalkozó alábbi gazdálkodó szervezeteket 
ismerte el Kiváló Gyakorlati Képzőhely 2014. kamarai kitüntetéssel a TOP 50 ünnepségen: 
Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt., Borsodi Műhely Fémmegmunkáló Kft, Claas Hungária Kft. 
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Gyakorlati szintvizsgák szervezése: 
A szintvizsga képzésben betöltött szerepe felértékelődött, hiszen 2013. januártól csak 
érvényes szintvizsgával lehet Tanulószerződést (TSZ) kötni az új duális képzésben részt 
vevők esetében. 
 
2014. február 05-e és 2014. október 29-e között 33 szakmában – 2011 tanuló részvételével - 
179 sikeres szintvizsgát bonyolítottunk le. Megyénkben 19 szakképző intézmény, valamint 7 
gazdálkodó cég közreműködésével zajlottak le jól szervezetten és különösebb problémák 
nélkül a szintvizsgák. 
 
Mivel a 9. évfolyamon a szakképzési törvény szabályozása alapján csak február – március és 
április hónapban szervezhető a szintvizsga, erre az időszakra esett szintvizsgák kezelhetetlen 
nagyságrendűek és csak külön munka munkamegosztás alapján tudtuk lebonyolítani. 
 

 
 
Szakmai vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagok delegálása:  
A megyei illetőségű regisztrált elnökök száma 131 fő, a tagoké pedig 241 fő. 
 
A záróvizsgára delegálást nehezíti, hogy a komplex vizsgára az elnök mellett és a 
vizsgaszervező által biztosított tag mellé még két tagot kell delegálni (összesen 4 tagú a 
vizsgabizottság a korábbi 3-mal szemben), ami a tanév végén a nyugdíjasokra vonatkozó 
korlátozást is figyelembe véve komoly kihívás a területi kamarák számára. 
 
Kamaránk megyei illetékességi körébe tartozó szakmai vizsgabizottsági elnökök és tagok 
részére továbbképzést szervezett, és ellenőrző tesztet íratott.  
Az MKIK által ellenőrzött és visszaigazolt elnöki résztvevők száma 92 fő, vizsgabizottsági 
tagi résztvevők száma 75 fő, mely összesen 167 fő részvételét jelenti. 
 
Szakma Kiváló Tanulója Versenyének szervezése: 
A „VII. Szakma Sztár Fesztivál” 2014. április 14-16. között Budapesten, a Hungexpo 
Vásárközpontban került megrendezésre, az elődöntő és előválogató után. 
 
Megyénkből 9 szakmában összesen 15 tanuló került be az országos döntőbe. Megyei 
sikereink: I. helyezést értünk el automatikai technikus, erősáramú elektrotechnikus, 
bőrdíszműves és cukrász szakmában, egy II. helyezettünk, öt III. helyezettünk lett. 

Szintvizsga 
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A megyei kamarák szerepe a területi versenyek megszervezésében, lebonyolításában, valamint 
az országos versenyre pályaorientációs céllal utaztatott diákok szervezésével kiemelkedő. 
 
A támogatási szerződés által elvárt 520 fő helyett kamaránk ténylegesen 580 fő látogatását 
tudta biztosítani, köszönhető ez a legnagyobb utaslétszámú buszok által biztosított 
„költségtakarékos” utaztatásnak.  
 
Mesterképzés 
A mestercím elérésére összesen 88 szakmában van lehetőség, de 12 szakmában kötelező az 
önálló munkavégzéshez, vállalkozáshoz: autószerelő, gázvezeték- és –készülékszerelő, ács-
állványozó, autóvillamossági szerelő, hentes és mészáros, kéményseprő és tüzeléstechnikai 
karbantartó, karosszérialakatos, kőműves, pék, villanyszerelő, vízvezeték- és központifűtés-
szerelő, molnár.  
 
2015. szeptember 01-től a képzőhely személyi feltétele, csak abban az esetben felel meg a 
törvényi előírásnak, ha mesteroktató biztosított az MKIK által kihirdetett mesterszakmákban.  
A mesterképzés gőzerővel folyik a kamara szervezésében TÁMOP támogatással 140 fő 
részére, támogatási szerződés keretében 60 fő részére, ezen túl önfinanszírozással (jelenleg 20 
fő bevonásával), hogy a képzőhelyeink személyi feltételét jelentő mesteroktatókat a képzéshez 
biztosítani tudjuk.   
 
Mindent egybevetve a mesterképzés ellenére sem lesz elegendő mesteroktató, ha figyelembe 
vesszük a még most csak előterjesztésben megfogalmazott könnyítést, hogy diplomás vagy 60 
éves kort betöltő oktatóval bíró képzőhely maradhat a rendszerben, így is komoly kihívás az 
MKIK által előírt Kamarai Garanciavállalás indikátorszámainak teljesítése. A képzőhelyek 
számát 3 év alatt meg kell duplázni. 
 
MFKB tevékenység 
2012. október 29. a JNSZ MFKB alakuló ülése óta legnagyobb problémát a decentralizált 
pályázatok körül zajló bizonytalanság és határidőcsúszások jelentik. A decentralizált pályázat 
2013. évi minden problémája ellenére a vállalkozók számára a szakképzésben való részvétel 
ösztönző eszköze és segítője. A vállalkozók kifogásolják, hogy 2014 évre várt decentralizált 
pályázat nem került kiírásra, így a pályázatok tartalmi bírálatára elkülönített összeg sem került 
felhasználásra. 
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A Szakképzés-fejlesztési koncepció felülvizsgálatában kiemelt szerepet kapott a JNSZ 
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és Oktatási Főosztályának vezetője, az MFKB 
elnök, munkájukhoz a szakképzési osztály nyújtott jelentős szakmai segítséget. 
 
2014. szeptember 03-án a kormányhivatal támogatásával szakmai fórumot, Szakképzési 
WORKSHOP-ot szerveztünk. Célunk az új tanév kezdetén felkészülni a szakképzéssel 
kapcsolatos változásokra, szakmai feladatokra egy olyan fórum keretében, mely minden 
érintett számára elérhető és az együttgondolkodás nyílt színtere lehet. A fórum sikerét a több, 
mint 200 fő érdeklődő, résztvevő igazolja. 
 
Pályaorientáció 
Kamaránk továbbra is fontosnak tartja a pályaorientációs feladatait, meghatározott 
tevékenységekkel segítjük a tanulók ismeretszerzését a pályák világáról.  
 
Az „Üzemlátogatás-körút” (Road-Show) a IV. negyedév fő tevékenységévé vált. Összesen 18 
iskola, 6 helyszínen 39 alkalommal 887 fővel kapott lehetőséget arra, hogy személyes 
élményeket szerezzen a munka világából. Üzemlátogatás lehetőségét biztosító gazdálkodó 
szervezetek: Claas Hungária Kft., Stadler Kft, Deszán Kft., Lorenz Shoe Group Kft., Lospiti 
Kft. - Garden Hotel****, Mercedes-Benz kecskeméti gyára.  
 
Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, Leonardo mobilitási projekt 
Kamaránk célja, hogy az Európai Unió - a Leonardo mobilitási program folytatásaként - 2014-
2020 között meghirdetett új programja, az Erasmus+ program keretében a mobilitás növelése, 
a partnerség erősítése a szakképzési intézmények és vállalatok között, a szakképzési 
rendszerek, gyakorlatok minőségének javítása, innováció támogatása.   
Az első pályázatunk az Erasmus+ program keretében „Szakmatudás felsőfokon” címmel nyert 
támogatást.  
 
2014. november 30 - december 06. között a Lipcsei Kézműves Kamara közreműködésével 12 
fémmegmunkáló (hegesztő, gépi forgácsoló) szakértő továbbképzése valósult meg. 
2015. április 12-18 között a Kereskedelmi és Iparkamara Képzőközpontja fogad 18 kereskedő 
gyakorlati oktatót szakmai továbbképzésre. 
 
2014.04.27.-től 2014.05.24.-ig fogadó partnerként 12 litván tanuló 4 hetes szakmai 
gyakorlatát biztosítottuk, melynek címe „Szakmai gyakorlat az EU országaiban- egy sikeres 
karrier kezdete“. 
 
Szakmai fórumok, rendezvények, továbbképzések 
2014. szeptember 3-án másodízben került megrendezésre a Szolnoki Főiskola épületében 
Kamarai Work Shop, mely 2014-ben térségi szakképzési tanévnyitóként került meghirdetésre, 
tekintettel arra, hogy rendezvényünk támogatói a szomszédos megyék területi kamarái, 
szakmai szervezetei. 
 
A rendezvény kiemelt célja, hogy elsődlegesen megyei szinten, de azon túl mutató térségi 
szinten az együttműködő partnerei számára tájékoztatást nyújtson a 2014. szeptembertől 
hatályos szakképzést érintő változásokról. A rendezvény a közös megnyitó után 
célcsoportonként és témánként 3 szekcióban - gyakorlati képzőhelyek; fenntartók és 
szakképzési intézmények, pályaorientáció - kerül lebonyolításra. A 200 főt meghaladó 
résztvevő a rendezvény sikerét, szükségességét igazolja. 
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A kamara gazdaságfejlesztési tevékenysége 
 
2014. év elején gazdaságfejlesztési osztályunk teljes körű átalakuláson ment keresztül. 
Támogatási szerepünk, elhivatottságunk, és együttműködési hajlandóságunk maradt a régi. 
Változott azonban a csapatunk összetétele és a feladatkörök felosztása, így újult erővel, 
fiatalos lendülettel néztünk a lehetőségekkel és kihívásokkal teli 2014-es év elé. Térítésmentes 
szolgáltatásaink, szakképzett munkatársaink továbbra is a hét minden napján állnak az 
érdeklődő vállalkozók rendelkezésére.  
 

Gazdaságfejlesztési osztályunk által nyújtott szolgáltatások 

 
Térítésmentes szolgáltatásaink regisztrált vállalkozóink számára 
Gazdaságfejlesztési osztályunk által nyújtott szolgáltatásainkat 2014-ben is térítésmentesen 
vehették igénybe a megye vállalkozói. A tevékenységünk köre a 2013-as évhez képest nem 
változott, a hangsúlyt sokkal inkább a fenti szolgáltatások népszerűsítésére, egyszerűbb 
elérhetőségére fektettük. Legfőbb célkitűzésünk, hogy a vállalkozók minél gyorsabban és 
egyszerűbben találják meg a számukra legmegfelelőbb, leghasznosabb információt a pályázati 
lehetőségekről, a kamarai szervezésben megrendezésre kerülő hazai és nemzetközi vásár-, és 
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gyárlátogatásokról, üzletember-találkozókról, továbbképzésekről. Az idei évben és a jövőben 
is kiemelt prioritást kapnak az export tevékenységet segítő és ösztönző szolgáltatásink, 
melyekkel mind Jász-Nagykun-Szolnok megye, mind pedig a helyi vállalatok és üzleti 
lehetőségek népszerűsítését támogatjuk a hazai és nemzetközi piacokon. 
 
Tanácsadás 
Legfőképp cégalapítással, pályázati és finanszírozási kérdésekkel, üzleti partnerkereséssel, 
illetve jogszabályváltozásokkal kapcsolatban keresnek fel bennünket a helyi vállalkozók. A 
válaszadások teljes körűvé tételében együttműködünk a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamarával és tagozataival, a kormányhivatal szakigazgatási szerveivel, a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatalával, a kamarai szakértőinkkel és az Enterprise Europe Network 
hálózat munkatársaival. A szerteágazó kapcsolati rendszernek köszönhetően naprakész 
információval tudunk szolgálni mind a hazai, mind az EU-s pályázati kiírásokról, törvényi 
változásokról és a fontosabb gazdasági hírekről. 
 
A teljes körű szolgáltatásnyújtás érdekében a gazdaságfejlesztési osztály munkatársai 
folyamatosan képzik magukat: külgazdasági képzésen, „Iparjogvédelmi tanácsadó” 
középfokú szakmai képzésen, innovációs képzésen vettek részt. 
 
Üzlet @ Hálón – Cél: a kereskedelem fejlesztése 
A kereskedelem fejlesztésének érdekében az „Üzlet @ Hálón” portál a kamarák országos 
üzleti adatbázisaként működik. A felület az EEN-hez hasonlóan a partnerkeresés 
megkönnyítését célozza meg. Az oldal elérhető a Kamara honlapjáról a magyar mellett angol 
és német nyelven is.  
 
Pályázat és rendezvényfigyelés 
Kamaránk pályázat és rendezvényfigyelő rendszerének célja, az érdeklődési területekre 
szűkíthető, e-hírleveles értesítés nyújtása a megjelenő pályázati kiírásokról, továbbá a területi 
kamarák és az MKIK rendezvényeiről, kiállításairól, a meghirdetett tanfolyamokról, 
oktatásokról. A jobb áttekinthetőség és a teljesebb körű tájékoztatás érdekében a szolgáltatás a 
honlapunkon bárki számára elérhető. Fentieken túl, az éppen aktuális pályázatokról és 
rendezvényekről személyesen vagy telefonon is érdeklődhetnek a vállalkozók.  
 
Kamarai Hírlevél, honlap 
Elektronikus hírlevelünk kéthetente hétfőn kerül kiküldésre a kötelező kamarai regisztráció 
során megadott e-mail címekre, amely megközelítőleg 8000 db postafiók. Híreinket több 
témacsoportra osztva szerepeltetjük, úgy, mint az aktuális megyei és széles érdeklődésre 
számot tartó, elsősorban saját, és társkamarai, illetve országos kamarai rendezvények; aktuális 
gazdaságfejlesztési, támogatási, pályázati lehetőségek; időszerű törvényi, rendeleti változások; 
aktuális üzleti ajánlatok és partnerkeresési felhívások. 

 
Kamarai rendezvények 
Fontosnak tartjuk, hogy a megyében működő vállalkozások napi tevékenységét minden 
rendelkezésünkre álló eszközzel segítsük, támogassuk. Ennek érdekében nemcsak 
elektronikus hírlevélben vagy online módon tájékoztatjuk a vállalkozókat a jogszabályi, 
törvényi változásokról, a működésüket érintő bevallási kötelezettségekről, pályázati 
lehetőségekről, stb. hanem tájékoztató rendezvényeket, továbbképzéseket, előadásokat, 
szakmai utazásokat is szervezünk részükre, ahol biztosított számukra a szakmában jártas 
előadókkal való személyes konzultáció lehetősége is. 
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Gazdaságfejlesztési osztályunk 2014. évben is nagy hangsúlyt fektetett a megye vállalatainak 
napi üzletmenetének támogatására. Fenti célkitűzéseket figyelembe véve, a 2014. év elején is 
elsősorban a törvényi változásokat követve, a tájékoztató előadások szervezését és 
lebonyolítását helyeztük előtérbe. 2014-ben összesen 38 saját szervezésű rendezvényt 
tartottunk, rendezvényeinken, programjainkon a regisztrált résztvevők száma 1.815. 
 
Kereskedelemfejlesztés / Exportfejlesztés 
A megyei kereskedelem és export fejlesztésének érdekében a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara által biztosított külgazdasági eszköztár is változatlan formában a rendelkezésünkre 
áll. 

 Exportkalauz: új exportfejlesztési portál kezdő exportőröknek; gyakorlati 
útmutatóként szolgál és a sikeres exportpiacra lépésig vezető út tennivalóit részletezi 
jól áttekinthetően, logikus sorrendben.  

 Export directory: online exportőr adatbázis, melyre a vállalkozások önállóan 
regisztrálhatnak, bővíthetik, frissíthetik adataikat. Mintegy 3000 magyar cég adatait, 
valamint exportra szánt áruinak és szolgáltatásainak felsorolását tartalmazza 

 Országtanulmányok: fontos exportpiacaink bemutatása. Jelenleg 16 EU-n kívüli 
exportpiac sajátosságait ismertetik tömören.  

 
 

2014.09.16-19. Németországi kiutazás: AMB fémipari kiállítás, 
üzletember találkozó és gyárlátogatás 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara támogatásával megvalósult külgazdasági program célja 
az volt, hogy a még nem exportáló, de versenyképes, potenciális 

exporttermékekkel és/vagy szolgáltatással rendelkező vállalkozások, illetve a német piacon 
már üzleti kapcsolattal rendelkező beszállító vállalkozásaink számára az export további 
bővítéséhez és az új piacokon való megjelenéshez szükséges segítséget, támogatást nyújtsunk.  
 
A megvalósult projekt keretében 17 vállalkozó vehetett részt a Stuttgartban megrendezésre 
kerülő AMB Nemzetközi Fémipari kiállításon és üzletember-találkozókon, a SAME DEUTZ-
FAHR traktorgyár üzemlátogatásán, valamint egy kamarai bemutatkozáson a Müncheni 
Kereskedelmi és Iparkamaránál.  
 
A kiutazó delegáció célcsoportját a fémipar, fémfelület megmunkálás területén tevékenykedő 
kis-, és középvállalkozások alkották, amelyek egy része már folytatott valamilyen export 
tevékenységet és azt kívánta bővíteni, más része pedig kereste az exportpiaci megjelenési 
lehetőséget valamely terméke vagy szolgáltatása által. 
 
A kiutazó, összesen 13 vállalatot képviselő 17 fő egyöntetűen elégedett volt mind a három 
program szakmai tartalmával és szervezésével. Leghasznosabbnak az AMB fémipari 
kiállításon való részvételt és a szakmai tárgyalások lehetőségét tartották.  
 
A szervezett és az egyéni, standokon létrejött, spontán tárgyalások következtében összesen 7 
db. szervezett és 34 db. spontán üzleti tárgyalás valósult meg, melyek eredményeként a 13 
vállalatból 8 kapott ígéretet további együttműködésre. Ezen ígéretekből 4 kölcsönös 
gyártói/termelési együttműködésre, 2 alvállalkozói tevékenységre, 1 gépbeszállításra, a 
fennmaradó 1 pedig tájékoztatásra irányult. A SAME DEUTZ-FAHR GmbH. látogatásának 
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eredményeként 1 szándéknyilatkozat érkezett további tárgyalások lefolytatására a jövőben 
együttműködés reményében.  

 

 
 
2014.10.31. „Az Üzlet Hangja” című nemzetközi kiadvány 
Az „Üzlet Hangja” című kiadványunk szintén a 
Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara által nyújtott pályázati támogatásnak köszönhetően 
valósult meg.  
 
A kiadvány célja, hogy biztosítsa a nemzetközi bemutatkozás 
lehetőségét Jász-Nagykun-Szolnok megye 30 kis-, és 
középvállalkozása számára. Segítséget nyújtson a versenyképes 
exporttermékekkel rendelkező vállalatoknak a nemzetközi piaci 
részvételük növeléséhez, exportpiacaik bővítéséhez, illetve az új 
piacokon való megjelenéshez.  
 
Ingyenes kiadványunkban angol és német nyelven mutatjuk be az üzleti potenciálban gazdag, 
nemzetközi partnert kereső cégek profiljait. 
 

2014. november 03-04. „Sikerexport Felkészítő Program” 
A kétnapos, kétnyelvű (magyar-angol), intenzív képzéssel célunk az volt, hogy a résztvevőket 
felkészítsük a sikeres exporttárgyalásokra, különös tekintettel az ártárgyalásokra a potenciális 
külföldi partnerekkel. A képzés angol, ill. német anyanyelvű szakemberek bevonásával, valós 
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szituációk modellezésével fejlesztette a résztvevők kompetenciáját. A képzés célcsoportja az 
angol, ill. német nyelvet már legalább szakmai szinten beszélő cégvezetők, értékesítési 
vezetők, marketing menedzserek voltak, akik kezdő vagy haladó exportőr vállalkozásokat 
képviseltek és az idegen nyelven való tárgyalási készségeiket fejleszteni kívánták. 

 
Innovációs szolgáltatásaink 
Kamaránk 2014. januárban kezdte meg iparjogvédelmi információs 
pont működtetését. Tekintettel arra, hogy 2014. első félévében az 
iparjogvédelemmel és szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos 
tanácsadói tevékenységünk még nem volt ismert az ügyfeleink 
körében, az év elején összesen csak két megkeresés érkezett hozzánk, 
melyek közül az egyik egy személyes találkozó keretében megvalósuló 

általános iparjogvédelmi információnyújtás, míg a második eset egy telefonos megkeresésre 
végzett E-kutatás volt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapján. A kutatás 
eredményéről e-mailben értesítettük az ügyfelet. Információs pont szolgáltatásunk 
népszerűsítése érdekében 2014. április 03-án tájékoztató előadást szerveztünk, amelyre még 
csekély érdeklődés mutatkozott, így az elkövetkező időszakban célunk, hogy az információs 
pont működéséről minél több érintett tudomást szerezzen. 
 

Enterprise Europe Network 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a 
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával kötött 
megállapodás alapján tagja a több, mint 50 országból álló 
Enterprise Europe Network vállalkozásfejlesztési hálózatnak. A 
hálózathoz ágazattól függetlenül bármely hazai vállalkozás, a 
kutatóktól, a kezdő vállalkozásokon, illetve vállalkozni kívánó 
fiatalokon át, egyetemek és klaszterek is csatlakozhatnak. Számos 

szolgáltatással tudjuk segíteni megyénk vállalatait a nemzetközi partnerkeresés, technológia 
transzfer, Kutatás & Fejlesztés & Innováció, finanszírozási - pályázati lehetőségek nyomon 
követése, naprakész információszolgáltatás, tájékoztató rendezvények, személyes konzultáció 
során.  
 
Szolgáltatásainkat immáron több csatornán is elérheti az érdeklődő vállalkozó. A személyes 
és telefonos konzultációs lehetőség mellett már a honlapunkon keresztül is feliratkozhat az 
EEN-hírlevélre, továbbá regisztrálhatja magát a POD elnevezésű adatbázisban, amelyben 
önállóan is kereshet potenciális partnereket a már Brüsszel által jóváhagyott portfóliók között. 
A tényleges kapcsolatfelvételhez és a saját üzleti ajánlat megjelenítéséhez csupán egy 
formanyomtatvány kitöltésére van szükség, mely adatlap már elektronikus formában is 
letölthető a honlapunkról. Igény szerint személyes konzultációt biztosítunk, amely során 
segítséget nyújtunk az adatlap kitöltésében, illetve bemutatjuk cégre szabott 
szolgáltatásainkat. 
 
Célunk, hogy az Enterprise Europe Network szolgáltatást minél szélesebb körben 
ismertté tegyük a megyei vállalkozások körében. Szolgáltatásink fő küldetése, hogy 
minél több vállalkozás megtalálja azokat a csatornákat, amelyek segítik a nemzetközi 
piacra jutási tevékenységüket.  
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Felmérések, kutatások 

 

1. Konjunktúra felmérés 

A korábbi években bevett gyakorlatot folytatva az év áprilisában és októberében is sor került 
az MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet által rendszeresen elvégzett, a vállalkozások 
üzleti kilátásait értékelő felmérésben való közreműködésre.  

2. Iparjogvédelmi tudatosság felmérése 

Kamaránk az év első felében részt vett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának országos 
felmérésében, amelynek célja a vállalkozások innovációs, illetve ehhez kapcsolódó 
iparjogvédelmi tevékenységének vizsgálata volt. A kérdőíves megkeresések alapján fel 
kívántuk mérni a megyei vállalkozások szellemitulajdon-védelmi ismereteit és 
elégedettségüket az iparjogvédelmi lehetőségekkel kapcsolatosan.  
 
Kamarai kitüntetések, díjak, elismerések 
A korábbi évek hagyományait követve 2014. évben is a TOP 50 átadási ünnepségén került sor 
az elnökség döntése alapján kamarai elismerések átadására.  
 
Az elnökség a 2013. évi gazdasági teljesítményük elismeréseként „Év Vállalkozása” díjban 
részesítette a jászfényszarui SAMSUNG Electronics Magyar Zrt-t, a szolnoki Eagle Ottawa 
Hungary Kft-t, a kunszentmártoni UniTrade M&M Kft-t, valamint a szolnoki Szatmári Imre 
kézműves mestercukrászt. 
 
Az elnökség a turizmus és vendéglátás területén végzett több évtizedes tevékenysége 
kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Életmű Díjban részesítette Lipóczki Jánost. 
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A Debreceni Akadémiai Bizottság a Hajdú-Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen 2014. 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 4 benyújtott pályázat közül a Debreceni Akadémiai Bizottság és az Észak-alföldi régió 
kereskedelmi és iparkamarái a „Nemesnyár feldolgozó technológia fejlesztéséről” innovációja 
elismeréseként „Innovációs Díjban” részesítette a szolnoki DERULA Gyártó és Kereskedelmi 
Kft-t. 
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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.  
2014-ben további konstrukcióként jelent meg az elektronikus útdíj bevezetésének 
támogatásaként az útdíj hitel, melynek összege gépjárművenként 1 millió Ft lehet. 
A 245 Széchenyi Kártya befogadó hely közül kamaránk 20. a rangsorban a 2014. december 
31-ig kiadott 4.326 kártyával.  
 
Békéltető Testület 
2014-ben testületünkhöz 158 kérelem érkezett be, míg 2013-ban ugyanez a szám 168 volt, a 
csökkenés mértéke az előző évhez képest 6%.  2013. évről 21 ügy húzódott át 2014. évre, így 
az elintézendő ügyek száma 179, melyből befejezett ügyek száma 176, a feldolgozási mutató 
98%. 
2015-re áthúzódó ügyek száma 3. 
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A szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatos ügyek aránya az összes ügyön belül 
53%/47%, ami 2013. évhez képest a szolgáltatások arányához (67%) képest csökkenést, míg a 
termékekéhez (33%) képest növekedést mutat.  
A szolgáltatásokon belül továbbra is a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek száma 
(26/28%) volt az egyik meghatározó.  
 
Továbbra is jelentős azon ügyek száma, melyek a mérőóra, illetve plombasérülések miatt 
kiszabott kötbérekkel kapcsolatos.  A posta és távközléssel kapcsolatos ügyek száma 16 
(22%). Ezen ügyek döntő részét az internet szolgáltatással kapcsolatos panaszok tették ki, 
melyek főleg a szolgáltatás nem megfelelő minőségéből, illetve a hűségidővel kapcsolatos 
kötbérfizetési kötelezettségből adódott. Ez utóbbi volt a jellemző a mobilszolgáltatókkal 
kapcsolatos panaszokra is. 
 
Javítás, karbantartással kapcsolatos ügyek száma 11 (8,5%) hasonlóan alakult a 2013. évihez 
képest 9 (8%).  
 
Az építőipari kivitelezéssel kapcsolatos ügyek száma (11/12%) nem mutatott növekedést, 
melyen belül az épület felújításokkal, illetve a nyílászárók cseréjével, javításával kapcsolatos 
panaszok voltak a meghatározók. A gazdasági és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos 
eljárások száma 7 (7,5%) volt.   
Turizmussal 2, közlekedéssel kapcsolatos ügy 6 volt.   
Áttétel illetékesség hiányában 1, hatáskör hiánya miatt 2 volt. 
 
A 176 befejezett ügyből (50%) zárult érdemi határozattal. 
Egyezséget 13 esetben hoztunk létre a felek között, kötelezés nem volt.  
67 esetben ajánlással fejeződött be az eljárás. Elutasítás 8 volt. Megszüntetésre 75 esetben 
került sor, amelyekből 13 visszavonásra került, 3 esetben a felek a meghallgatás előtt 
megállapodtak. 20 kérelem megalapozatlan volt, 24 esetben az eljárás folytatása vált 
lehetetlenné. Hiánypótlás hiányában 15 kérelem került megszüntetésre.   
 
A vállalkozások közül 107 együttműködött az eljárásban, amely az ügyek 61%. 
Nyilvánosságra, hozatalra 5 alkalommal került sor a www.bekeltetes.hu honlapon. 
 
Az eljárások során hozott kötelezés, illetve ajánlás jellegű határozatok elleni jogorvoslati 
kérelemmel nem fordultak bírósághoz. 
 
  
 


