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Gaál József: Köszöntötte a küldötteket, a sajtó munkatársait, és a jelen lévő kamarai 

munkatársakat. Mivel a szavazatképességhez szükséges létszám nem jelent meg a meghívó 

szerinti időben, fél órával későbbi időpontban kezdődhetett csak el az ülés. Felkérte Józsa 

Lászlót, a mandátumvizsgáló bizottság elnökét, tegye meg jelentését a szavazatképességről.  

 

Józsa László: a küldöttgyűlés létszáma 30 fő. Az ülés kezdetére azért kellett várniuk a 

jelenlévőknek, mert a kamarai alapszabály szerint fél órával a kezdő időpont után már 

szavazatképes a gyűlés.  

Eredményes munkát kívánt a küldötteknek.   

 

Gaál József: tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a küldöttgyűlésről hangfelvétel, illetve 

jegyzőkönyv készül. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Szerencsi Évát.  

 

HATÁROZAT 

BKMKIK/01/2014/K. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag 

elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Szerencsi Évát.  

 

Gaál József  jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Herczeg Antalt, és Abonyi Gézát. 

 

HATÁROZAT 

BKMKIK/02/2014/K. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag 

elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőként Herczeg Antalt és Abonyi Gézát.  

 

Gaál József a napirendben technikai jellegű változás történt: a 3. napirendi pontban a 

könyvvizsgáló asszony és Ellenőrző Bizottság véleményezését meg kell cserélni a logikai 

sorrend miatt. A kiadott napirend szerinti munka megkezdhető.  

 

1./ Tájékoztató az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről 

 

Gaál József: tájékoztató előadást tartott az előző időszak küldöttgyűlése óta eltelt munkáról.  

Friss adatokat mutatott be a magyar gazdaságról. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GVI 

(a kamara gazdaságkutató intézete) rendszeresen végez konjunktúra felméréseket. A 

konjunktúra index némi kilengést mutat, pozitív trendben változik. A bizonytalanság indexe 

2011 októbere óta csökkent. A legújabb statisztikai eredmények alapján a hónapról hónapra 

történő ipari teljesítményváltozás 5%-ot meghaladó növekedést mutat.  

Az MKIK- GVI felmérései azért számítanak mérvadónak, mert az előrejelzéseket rendre némi 

késéssel ugyan, de elég jól igazolja az élet. Pozitív várakozásokkal tekinthetünk előre.  

Szintén a GDP előrejelzése, amelyet több intézmény is prognosztizált, legutóbb az EU 

intézményei is a magyarnál optimistábban prognosztizálják jövőre. Remélhetőleg ez a 

vállalkozások számára, és mindannyiunk életében egy jó előjel. 

Külkapcsolati területen pezsgő élet zajlik a kamarában. Március 25-én a kamara fogadja a 

belarusz nagykövet urat. Vállalkozókat is várunk a megbeszélésre.  Akinek az említett 

területen van érdekeltsége, jelezze és jöjjön el.  

Az elmúlt időszakra visszatekintve: a kamarában volt Olaszországot és Németországot 

bemutató rendezvény is. Az elmúlt év decemberében a Hírös Beszállítói Klaszter által, több 
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klaszter tagjainak részvételével szervezett, göteborgi üzleti látogatásra került sor. A csoport a 

Volvo gyárába is ellátogatott. 

Elmondta, a BRÜMAG (Brüsszeli Magyar Club) egyik kerekasztal rendezvényén Parragh 

László MKIK elnök úr megbízásából vett részt 2013. év végén, ahol elsősorban a következő 

hét évre szóló uniós támogatásokról volt szó. 94 milliárd Euro áll majd rendelkezésre a kis- és 

középvállalkozások fejlesztésére, ahol az innováció az egyik fő fókuszpont.    

Innováció fejlesztés: a kamara tevékenységében az elmúlt évben indult. Az NGM forrásából 

lesz egy új munkatárs foglalkoztatására is lehetőség. A háttérben létre jött egy innovációs 

portfólió, ami egy alap információ bázis. Kereshető az együttműködő partnerek számára is.   

A beszállító fejlesztés viszonylag új, megcélzott területe a kamarának. Az elmúlt években a 

Kecskemét-térségi ipari fejlődés hatására elindult a munka, mely a magyar potenciális 

beszállító cégek fejlesztését célozza. Elég komplex anyag készült el ennek kapcsán, ami 

kisebb részprojektek kapcsán már fut is. Négy pillére van: 1. mentori program, ahol a mikro-

kis-közepes cégek képességfejlesztése történik. Önértékeléssel kezdődik, felmérhetők az erős 

és gyengepontok. A cél az, hogy ezt a programot az országos kamarai hálózaton keresztül is 

terjesszék. Másik pillére egy integrátori program, amiben döntően egy nemzetközi 

nagyvállalat is részt vesz, és az ő beszállítói hálózata. Van egy humán erőforrás program is, 

ami a munkatársak képzését/átképzését jelenti, illetve egy finanszírozási program, ami az 

egész programot képes finanszírozni. Ezt a résztvevő bankoktól az MNB fejlődési 

hitelprogramjától kezdve a Széchenyi Kártyáig minden olyan elemmel ki kell egészíteni, ami 

erre a célra alkalmas. Kifejezett cél az egyetemi szintű oktatás. 

Idén két gazdasági évnyitót is tartott a kamara. Az egyiket Lajosmizsén, a kecskeméti központ 

szervezésében, ahol Parragh László MKIK elnök úr is jelen volt. Ott írta alá a Magyar 

Nemzeti Bank és Kecskeméti Főiskola azt a megállapodást, mely szerint az MNB támogatja a 

főiskolán folyó gazdasági képzést (közgazdász képzés). Kifejezett cél a mesterképzés, az 

egyetemi szintű képzés beindítása. Nagy jelentőségű együttműködésről van szó.  

A Duna-Tisza Közi Hátság Vízpótlásáért összefogást kezdeményeztünk, Dr. Szabó József 

alelnök úr javaslata alapján. Egy egyesület megalapítása a cél. Mivel a jelentkezőknél sok 

esetben testületi döntésre volt szükség a bejegyzésben való részvételhez, hosszú időt vett 

igénybe az előkészítés. Az együttműködés az agrárkamarával is összeköt, hiszen az agrárium 

szempontjából nagyon fontos témáról van szó. A vízpótlás megoldása rengeteg munkahelyet 

teremtene: munkát ad az építőiparnak, és a mellette lévő szervezeteknek. 

Az elmúlt évben a kamara a zombori, az újvidéki és a szabadkai kamarával közösen létre 

hozott egy magyar-szerb vegyesvállalatot Szerbiában, amelynek CB KENSSS (Cross-Border 

Kecskemét- Novi Sad, Sombor, Subotica) lett a neve. Célja a cégek közötti kapcsolatok 

fejlesztése és az uniós pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás. Újdonság, hogy Dr. Kunos 

József lemondott az ügyvezetői posztról, az új magyar ügyvezetőt még nem jelölték ki.  

Rengeteg megbeszélés, egyeztetés és szakmai program zajlott az elmúlt időszakban. 

Kiemelendő a kamarák és a NAK országos, vezetőségek közötti egyeztető tárgyalása, ahol 

közösen határozták meg a pályázati területeket. A pályázatok kiírásánál fontos az olyan 

pályázatok kiírása, melyek az ipart és a mezőgazdaságot egyszerre célozzák meg. Édel 

Tamással személyes tárgyalásra is lehetőség nyílt arról, miképpen lehetne elősegíteni, hogy az 

élelmiszer feldolgozás és az agrárium gépeit minél inkább a magyar ipar készíthesse el. 

Hosszú folyamat lenne, de az elmúlt évtizedekben nagyon komoly tudás, hagyomány és 

kapacitások voltak ezeken a területeken. A földeken sajnos leginkább külföldi gyártású 

gépeket lehet látni.  

Az első negyedévben rengeteg rendezvényt tartottak a kamarában.  

Elmondta, annak érdekében, hogy a következő 7 éves fejlesztési programot segítse a kamara, 

Kalocsán az OTP Bank Zrt.-vel közös fórumot szerveztek. A vállalkozókból próbálták 

kicsalogatni a fejlesztési terveket, amelyeket a megyei programokba be lehetne építeni. Terv 
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szerint más helyszíneken folytatódna a program. Nincs annál jobb, mint amikor a kiírásokban 

a tényleges igények jelennek meg.  

A kamara volt a helyszíne annak az ünnepségnek, amikor Kecskemét város megkapta a 

Várostérségi Gazdaságfejlesztési Nagydíjat. Első alkalommal írta ki a szervező, az első 

pályázók közül ítélték oda a díjat. Nagyon fontos állomás, mert a kamara is részt vett a 

fejlesztésben, ami akkor gyorsult fel, amikor 2008-ban úgy döntött a város képviselőtestülete, 

hogy csökkenti az iparűzési adót, és más, vállalkozásbarát intézkedéseket hozott.  

A Széchenyi-kártya programmal kapcsolatban is zajlott rendezvény a közelmúltban. 

Országosan 200.000 kártya került kiadásra, csak Bács-Kiskun megyében közel 100 milliárd 

forintot sikerült kihelyezni. Olyan időszakban, amikor a banki hitelezés enyhén szólva is 

visszafogott volt, ez az adat önmagáért beszél. A kamara ügyfélszolgálati munkatársainak 

munkája ehhez nagyban hozzájárult.  

Kiemelendő az események sorában a kétévente megrendezésre kerülő, jótékonysági kamarai 

bál is, amelyet február végére szervezett meg a kamara.  

A helyszín a Four Points by Sheraton Hotel és Konferenciaközpont volt. Ismét lehetőség nyílt 

arra, hogy a bál nettó bevételéből támogassák a Bács-Kiskun Megyei Kórház alapítványát, 

amelyből a fizioterápiás részleget fejlesztik majd.  

Nagyon sokat lehetne a mindennapi munkáról mondani, de az újságokban és az internetes 

felületeken rengetek információt lehet találni a kamara tevékenységéről. 

 

Kiegészítést a küldöttek nem kívántak tenni. 

 

HATÁROZAT 

BKMKIK/03/2014/K. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag 

elfogadta az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztatót. 

 

2./  Beszámoló az előző küldöttgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról 

 

Az elmúlt küldöttgyűlésen egyetlen olyan határozat született, amelyet végre kellett hajtani, 

ami a kitüntető díjszabályzat módosítása volt. A kollégák beépítették a javaslatot a kamara 

alapszabályába. A többi technikai döntés volt.  

 

HATÁROZAT 

BKMKIK/04/2014/K. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag 

elfogadta a határozatok végrehajtását. 

 

3./ A BKMKIK 2013. évi pénzügyi és mérlegbeszámolója. 

 

Írásban előzetesen kiküldésre került. 

 

Sipos Zsolt: nem kívánt szóban kiegészítést tenni. 

 

Tóthné Sallai Éva: nem kívánt szóban kiegészítést tenni.  

 

Dalmadi Imre: elmondta, a fontos számokkal kapcsolatosan nem fog részletekbe menően 

tájékoztatni, mivel a jelentést mindenki megkapta előzetesen. Fontos tény, hogy sikerült 
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meggyorsítani az év végi zárás, az elszámolás és a költségvetés előkészítési folyamatait. A cél 

az volt, hogy ne kelljen két költségvetést készíteni. Eredményes volt a munka, amiért 

köszönetet mondott a gazdasági iroda és a könyvvizsgáló asszony munkájáért. Jó volt az 

együttműködés az új könyvvizsgáló asszonnyal, így eredményesen el tudták végezni a 

kitűzött feladatot. Tavaly egy évre választották meg Tóthné Sallai Éva könyvvizsgálót, akinek 

2014. május 31-én jár le megbízatása. Az előző évben tapasztaltakra, az alkotó és 

gördülékeny együttműködésére való tekintettel az Ellenőrző Bizottság 2017-ig 

meghosszabbította a szerződését. 

 

Abonyi Géza: felhívta a figyelmet az Ellenőrző Bizottság munkájára, mely hozzájárult az 

áttekinthető költségvetési terv elkészítéséhez. Nem kell ideiglenes költségvetést tervezni, és 

egy monitoring rendszernek köszönhetően folyamatosan figyelemmel követhető a kamara 

pénzügyi, költségvetési helyzete. A PTK (amely március 15-én lépett életbe) felelősséget vet 

ki a különféle társadalmi szervezetek elnökeire, szervezeteire, így az Ellenőrző Bizottság 

tagjaira, vezetőire. Saját anyagi lehetőségeikhez mérten felelősek az általuk felügyelt cégek 

pénzügyeiért. Ezt figyelembe véve kellene elismerni a munkát.  

Az előző napirendhez kapcsolódva elmondta a Duna-Tisza közi hátságról, hogy a szervezetet 

és munkáját fontosnak tartja. Nem csak arra kell gondolni, hogy a csatorna meglétével be lesz 

locsolva a hátság. Új technikák, technológiák, innovációs feladatok várnak a gazdaságra, és az 

agráriumra is. Olyan növénytermesztés- és öntözőfejlesztésben kell gondolkodni, ami a 

megye és a környék iparát is élénkíti. Javasolja az idei költségvetési terv, és a múlt évi 

költségvetés elfogadását.  

 

Gaál József: a kamara anyagi helyzete, gazdálkodása stabil és jó, precíz munka tapasztalható. 

Köszöni a munkát a vezető kollégáknak, a vezetőknek és a pénzügyi területen dolgozók 

munkáját. 

 

HATÁROZAT 

BKMKIK/05/2014/K. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag 

elfogadta a BKMKIK 2013. évi pénzügyi és mérlegbeszámolóját. 
 

4./ BKMKIK 2014. évi pénzügyi terve 

 

Írásban előzetesen kiküldésre került. 

 

Sipos Zsolt: kiegészítésként elmondta, a számok magukért beszélnek, a mérleg szerinti 

eredmény alapján stabil a kamara gazdálkodása. A jó eredmény a regisztrációs és kamarai 

hozzájárulás bevételeinek köszönhető.  

A 2014. éves költségvetés előtt néhány, működéssel kapcsolatos információt osztott meg a 

küldöttekkel.  

A tagság állásáról elmondta, általánosságban stagnálás tapasztalható, bár az első negyedév 

után kis növekedés látszik. Prezentációban mutatta be a jelenlévőknek a tagság alakulását, az 

elmúlt évvel összehasonlítva. A kamara a nem tag vállalkozásokért is jelen van a megyében, 

őket is ugyanúgy szolgálja. 

A tagok megoszlása képviseletenként nem változott. A regisztráció sok plusz munkát ad, 

egyes kamaráknál külön részleg is működik a kamarai hozzájárulás és a regisztrációval 

kapcsolatos munkákra. A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában ezt a 
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feladatot a gazdasági iroda, és az ügyfélszolgálat végzi el évek óta.   A behajtások miatt 

határozott időre egy új munkatársat alkalmaz a kamara, aki az adminisztrációban segít. 

A regisztráció témakörét illetően elmondta, nagy problémát jelent a vállalkozások fizetési 

morálja. A kamarai hozzájárulás a vállalkozások számára egy rosszul hangzó kötelezvény.  

Az országban a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, és a Budapesti Kereskedelmi és 

Iparkamara után Bács-Kiskun megyében a legtöbb a regisztrált vállalkozás. Korábban ez a 

szám 40.000-hez közelített, jelenleg azonban 32.000 a rögzített kör. Ez annak köszönhető, 

hogy az állami adatbázisok nem voltak naprakészek. A folyamatos frissítésnek köszönhetően 

lassan tisztul a lista, és a tevékenységük alapján a kereskedelmi kamarához tartozó 

vállalkozások számáról, a megye gazdasági életének szereplőiről valós kép születik. A 

rendezettség és a fizetések aránya kezd igazodni a központi adatsorhoz. Eltérés még van, de 

élvonalban jár a kamara a NAV-val közösen elkezdett behajtásokban. Az elmúlt év végétől 

kezdődően közel 4500 egyéni behajtási ívet kellett egyenként aláírni és behajtásra továbbítani, 

amelynek eredményeképpen több, mint 10 millió forint folyt be a költségvetésbe. Roppant 

népszerűtlenné teszi ez az intézkedés a kamarát. Ha megértenék, hogy a gazdaság 

szereplőinek nyilvántartása, szervezése, akkor az adatbázis értéke messze megnőne. Ennek a 

szemléletnek a kommunikálása a legfontosabb feladat jelenleg.  

A nyilvános, kereshető adatbázist a vállalkozások is láthatják.  

 

A költségvetés kapcsán elmondható, a fő számok tekintetében a bevételi terv meghaladta a fél 

milliárd forintot. Nőtt a felelősség, nőtt a pénzügyek kezelésének terve.  

Köszönetet mondott a könyvvizsgáló asszonynak, az Ellenőrző Bizottságnak, és a 

kollégáknak. Fontos a jó ellenőrzés, mert az államtól kapott pénzt az ÁSZ is ellenőrzi. A 

szakképzési iroda munkatársainak munkája szintén felbecsülhetetlen. Sok esetben több 

hónapra elő kell finanszírozni projekteket, amíg nincsenek meg a nemzeti kamarával kötött 

megállapodások. Komoly, precíz munkára van szükség ahhoz, hogy ez ne okozzon problémát, 

fennakadást a költségvetésben.  

Prezentációjában kitért a projektsorokra is. Elmondta, a kamara projekttervezéssel dolgozik, 

ami pénzforgalmi szemléletű tervezést tükröz. A mérleg a főkönyvhöz igazítva jelenik meg. 

Az Ellenőrző Bizottság 2014-ben elhatározta, a tervezési folyamatot még jobban tisztítani 

kívánja, ezért továbbra is foglalkozni fog a költségfelosztásokkal.  

Beruházások kapcsán elmondható, a tavalyi eredmény az ingatlanvásárlás ellenére szép. A 

kamara felső szintjén lévő összes mosdó helyiséget szükséges felújítani mind kényelmi, mind 

higiéniai okok miatt. 15 éves a berendezés, korszerűsítésre van szükség. Az 

akadálymentesítés szintén cél. A műemlékvédelem miatt az épület felújítása engedélyekhez 

kötött. Sok idős ember jár a kamarába, és két rehabilitált munkatárs dolgozik itt, az egyikük 

komoly mozgáskorlátozott. Lift és egyéb technikai eszközök beépítése a cél amelyek 

megkönnyítenék az ide látogató, arra rászorulók közlekedését a kamarában. 

A kamarai tagok fizetési hajlandóságáról, röviden elmondta, az elmúlt évben bevezetésre 

került a díjbekérő intézménye. Jogosan történt, mivel több, mint 400 kiegyenlítetlen maradt. 

Továbbra is vannak kintlévőségek, a prezentációjában bemutatta, hány számla kiegyenlítetlen. 

Három évre visszamenőleg több mint 900 kifizetetlen tagdíjszámla van. Vannak olyan 

előlegszámlák is, amelyeket szintén nem egyenlítettek ki. 

A tagdíj mértéke évről évre csökken. Nem a tagok pénzéből tartja fenn magát a kamara. Van 

egy vállalkozói hozzájárulás, amely az adatbázis fenntartásához szükséges, de a működést a 

kamara munkája határozza meg.  

Törekvés, hogy az adminisztráció csökkentése érdekében a kamarai bevallásokat minél 

nagyobb arányban elektronikus úton tegyék meg a vállalkozások.  

Az interface nevű elektronikus felület bárki által használható, nagyon alacsony volt a 

használati arány az elmúlt évben.  
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Elavult az informatikai rendszer; minden évben minőségi ellenőrzést végez a külső 

szolgáltató, amely alapján javaslatot is tesz. Folyamatosan kell licenceket vásárolni, továbbá 

új gépalkatrészekre, elhasználódott egységek cseréjére is szükség van. A tavaly kialakított 

földszinti tantermekben wifi hálózat került kiépítésre. Újabb, kisebb telefon alközpont 

megvásárlása is indokolt volt a munkaszervezet bővülése miatt.  

Kiskunhalas városával tárgyalás folyik a képviseleti iroda előtti parkoló rész kialakítása 

érdekében, amely az ügyfelek számára minőségi fejlődést jelentene. 

Az új tevékenységek sorában a legfontosabbak láthatók: egy új, az Európai Unió 

finanszírozási időszakához igazított tanácsadási hálózati rendszer épül ki Magyarországon.  

Ez korábban a pólusvárosok kamaráinak privilégiuma volt az ITDH-val közösen. Csongrád 

megye megkereste Bács-Kiskun megyét ennek kapcsán. Idén (a tavalyi maradványkeretek 

terhére) több mint három millió forintos megállapodás köttetett egy külügyi tanácsadás 

végzésére, folytatására. Az elkövetkezendő 7 éves ciklusban a kamara folyamatosan partnere 

lesz a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának, önálló hálózati pont fog működni a 

kamara ügyfélszolgálatán, ami jelentős új szolgáltatás.  

A kiskunhalasi és a kalocsai képviseletek igyekszenek kiszolgálni a kiskőrösi vállalkozói 

környezetet. Jelentős ott a vállalkozói potenciál, amennyiben szükséges lesz a forgalom 

alapján, az irodanyitás is képbe kerülhet, egyelőre azonban a jelenlét a cél. 

 

Kalocsán működik a Vállalkozók Akadémiája, ami szakma specifikus megszervezésével, 

indul a Bácstermék.hu elnevezésű elektronikus felület, amely a vállalkozások értékesítéseit 

segíti.  

Újabb médiapartnerként a Gong Rádióval köttetett komolyabb megállapodás. 

A Halas médiával közös megállapodás is megszületett, de a Kecskemét Online 

felületen is megjelenik a kamara.  

A társkamarák vezetőivel tárgyalás folyt a NAV regionális vezetőivel. Megegyezés született a 

TOP100 ismételt kiadásban, ami akár idén ősszel elkészülhet.  

1994 novemberében alakult a kamara, 1995 január elsején kezdte meg működését hivatalosan, 

így idén 20 éves évfordulóját ünnepli, amit nem csak a kiadvánnyal, de egy rendezvénnyel is 

megünnepelni tervez a szervezet.  

Nemzetközi törekvés van folyamatban; a szerb kapcsolatok között jelentős a kragujevac-i 

kamarával kötött megállapodás, amelynek alapján idén májusban a kamara a város 

díszvendégeként lesz jelen a kragujevac-i vásáron. Terv szerint több komoly, Bács-Kiskun 

megyei beszállító a kamarával tart majd, így a Mercedes Benz Manufacturing Kft. is. A 

nemzeti kamara külügyi program keretében támogatja az eseményt.    

Több pályázat is van folyamatban ennek kapcsán. Az egyik esetében a Kecskeméti Főiskola a 

gesztor, itt a tartalmi értékelés, és a döntéshozatal van még hátra. A középfokú, illetve 

felsőfokú duális képzés harmonizációját célozza meg. A másik egy saját pályázat, amely a 

kifejezetten tananyagfejlesztésről szól a gazdálkodók bevonásával, olyan jellegű képzésekről, 

amelyek a vállalkozói igények alapján jelentkeznek. A későbbiekben az OKJ rendszerébe 

illeszthetőek lesznek.  

 A kamara szakképzési irodájának munkájáról is fontos említést tenni. A köztestületi létet 

jelenti. A kivetített prezentációban láthatók az elmúlt év számadatai mind a tanuló 

szerződéseket, mind a verseny és szintvizsga eredmények tekintetében. Nem kevés pénzt kap 

a kamara a minisztériumon keresztül a nemzeti kamarától.  

A békéltető testület rendkívül hatékonyan működött az elmúlt időszakban, egyre magasabb az 

ügyszám. Sajnos a minisztérium nem megfelelő módon finanszírozza, jelenleg a tavalyi év 

harmadik negyedévét forrásait utalták át. A testület honlapja is elkészült. Hasznos, 

fogyasztóként bárki találkozhat pozitív és negatív példákkal.   
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Facebookon is jelen van a kamara. Nem sikertörténet, de nem is ez a cél. Az a fontos, hogy 

megtalálható legyen az intézmény. Kérte a küldötteket, használják és népszerűsítsék ők is. 

Az intelligens kommunikációs megoldások kapcsán elmondta, továbbra is fennáll az 

együttműködés az EVO Holding néhány vállalkozásaival. A kamara által befektetett pénzt az 

év elteltével visszafizetik, így saját forrásból 100%-osan megtérülő fejlesztésekre van 

lehetőség. Több működő szolgáltatás is van, 2014-től új szolgáltatásokkal is találkozhatnak a 

vállalkozások. 

A kamara új honlapja is elkészült, február óta érhető el. Aktuális, naponta frissülő 

tartalommal. Átláthatóbb a felület, sokkal több a szakaszolt információ. A honlap 

látogatottsága évről évre nő. Informatívabb lett az új honlap, szépen alakulnak a 

mutatószámok.  

Bejefezésként a SzakértőNet nevű szakértői adatbázist említette, ami szintén a kamara 

támogatásával indult.  Már 59 szakterületen lehet anonim módon szakértőket versenyeztetni. 

Komoly anyagi spórolást jelenthet. Tan Attila nevű pótküldöttünk szellemi terméke. 

 

HATÁROZAT 

BKMKIK/06/2014/K. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag 

elfogadta a BKMKIK 2014. évi pénzügyi tervét. 
 

5./ Beszámoló a BKMKIK Etikai Bizottságának 2013. évi tevékenységéről 

 

Gaál József: írásban előzetesen kiküldésre került. Elmondta, egészségügyi probléma miatt az 

Etikai Bizottság elnöke nem tud jelen lenni, így szóbeli kiegészítést sem tehet.  

Amennyiben nincs hozzászólás, kérte a szavazás megtartását. 

 

HATÁROZAT 

BKMKIK/07/2014/K. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése egyhangúlag 

elfogadta a BKMKIK Etikai Bizottságának 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

 

k.m.f. 

 

jegyzőkönyvvezető 

 

………………………………. 

Szerencsi Éva 

 

 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 

……………………………………       ……………………………………… 

  Abonyi Géza      Herczeg Antal 

 


