JEGYZŐKÖNYV
Amely készült:

a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLVII.. Küldöttgyűlésén
2014. május 27-én 16.00 órakor a Tó- vendéglő

Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint
Gáspár- Tóth Anikó jegyzőkönyv-vezető

Az ülés napirendi pontjainak megtárgyalása előtt zajlott le az SZKTV/OSZTV
versenyeken eredményesen szereplő tanulók köszöntése és jutalmazása.
Kovács Vince elnök 16.00 órakor megnyitotta a Küldöttgyűlést, köszöntötte a megjelenteket.
Javasolta, hogy a levezető elnöki tisztet Kopcsándi Ferenc küldött lássa el.
A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta.
1/2014. (05.27.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A VMKIK XLVII. Küldöttgyűlésén a levezető elnöki teendőket Kopcsándi Ferenc látja
el.
Felelős: Kovács Vince
Határidő: 2014. május 27.
Kopcsándi Ferenc levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, bejelentette, hogy a
Küldöttgyűlés határozatképes, mivel a 45 fő küldöttből 33 fő küldött van jelen.
Javaslatot tett a Küldöttgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek
személyére.
Jegyzőkönyv-vezetésre Gáspár- Tóth Anikót a kamara ügyintéző szervezet munkatársát
javasolta.
Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:
2/2014. (05.27.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A VMKIK XLVII. Küldöttgyűlésén az ülés jegyzőkönyv-vezetőjének Gáspár-Tóth
Anikót a kamarai ügyintéző szervezet munkatársát elfogadták.
Felelős: Kovács Vince
Határidő: 2014. május 27.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Illés Károly és Horváth Tibor urakat javasolta.
Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:
3/2014. (05.27.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A VMKIK Küldöttgyűlése a jegyzőkönyv hitelesítésére Illés Károly és Horváth Tibor
urakat elfogadta.
Felelős: Kovács Vince
Határidő: 2014. május 27.

Kopcsándi Ferenc levezető elnök javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat
változatlan sorrendben tárgyalja meg a Küldöttgyűlés.
4/2014. (05.27.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A VMKIK Küldöttgyűlése egyhangúan elfogadta, hogy az Küldöttgyűlés az előzetesen
megküldött napirendi pontok alapján kezdi meg munkáját.
Felelős: Kovács Vince
Határidő: 2014. május 27.

1. napirend
Beszámoló az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak kamarai eseményeiről, az előző
küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról

Kopcsándi Ferenc levezető elnök felkérte Kovács Vince elnököt, tartsa meg a napirendre
vonatkozó tájékoztatóját.
Kovács Vince elnök jelezte, hogy a beszámolót mindenkinek előzetesen megküldték,
melynél fő szempont volt az apparátus munkájáról szólótájékoztató összeállítása. Tiszteltbeli
elnök úrnak és az alelnököknek ezúton is köszöni, hogy az ő 6 hetes kiesése idején a
helyettesítésben kivették részüket.
Elmondta még, hogy a gazdasági tevékenységről és a kamarai rendszer átalakítása kapcsán
rendelkezésre álló anyagot is mindenkinek eljuttatta.
Balogh Károly Zsolt főtitkár hozzátette, hogy a kamarai szervezetre újabb feladatok
hárulnak. Emellett törekszenek az aktív részvételre a megyében, ennek következtében jobban
be tudnak kapcsolódni a megyei folyamatokba. Ettől várják azt is, hogy a kamara plusz
bevételekhez fog jutni, például esetleges alvállalkozói feladatok kapcsán.
Az már látszik, hogy a kamara átszervezés előtt áll, de ennek pontos keretei egyenlőre
bizonytalanok.
Kopcsándi Ferenc levezető elnök megköszönte a tájékoztatást. Az elhangzottakhoz
kapcsolódóan egyéb kiegészítés nem érkezett.
5/2014. (05.27.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az előző küldöttgyűlés óta
eltelt időszak legfontosabb kamarai eseményeiről szóló beszámolót megtárgyalta és
elfogadta.
Felelős: Kovács Vince
Határidő: 2014. május 27.

2. napirend
Javaslat a VMKIK Alapszabályának és Tagdíjfizetési Szabályzatának módosítására
Kopcsándi Ferenc levezető elnök azzal a kérdéssel fordult a napirend előterjesztőjéhez,
Kovács Vince elnökhöz, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az összeállított anyaghoz.

Kovács Vince elnök elmondta, hogy a az Alapszabályban történő módosításokat leginkább a
törvényi változások indokolták. Kikerült még a kamara közhasznúságára vonatkozó rész is az
aktualizálásnál. A kiküldött anyagban is jól láthatóan jelölték a problémás részeket.
A Tagdíjfizetési szabályzat esetében kikerült az egyedi megállapodásos tagdíjfizetésre
vonatkozó rész, ennek értelmében a kamarai tagok mindegyike számított, teljes tagdíjat fizet,
kivéve a nem Vas megyei, országos hálózatban működő vállalkozások.
Az új belépőknek a belépés hónapjától számított arányos tagdíj kerül kiszámlázásra.
Brumbauer József alelnök még tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy az előzetesen megküldött
anyagot a VMKIK elnöksége kétszer is tárgyalta, és annak küldöttgyűlés elé terjesztése
mellett döntött.
Kopcsándi Ferenc levezető elnök megköszönte a tájékoztatást. Az elhangzottakhoz
kapcsolódóan szóbeli kiegészítés nem érkezett.
6/2014. (05.27.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Vas Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Alapszabályára és Tagdíjfizetési Szabályzatára vonatkozó előterjesztést
megtárgyalta és elfogadta.
Felelős: Kovács Vince
Határidő: 2014. május 27.
3. napirend
Beszámoló a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről és
gazdálkodásáról
a) Az Ellenőrző Bizottság álláspontja a Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara 2013. évi gazdálkodásáról
b) A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi éves Könyvvizsgálói jelentés
megtárgyalása

Kopcsándi Ferenc levezető elnök felkérte Illés Károly EB tagot, hogy a napirenddel
kapcsolatban az Ellenőrző Bizottság álláspontját szíveskedjen ismertetni.
Illés Károly EB tag jelezte, hogy Hajnal Judit elnök asszony által összeállított írásos anyagot
mindenki részére előzetesen megküldte. A beszámolót a Küldöttek részére elfogadásra
javasolja.
Csuka Gyuláné könyvvizsgáló elmondta, hogy a 2013. évi gazdálkodás stabil. A bevételek
nőttek 5 millió forinttal az előző évihez képest, illetve követelések között vannak a pályázati
összegek is.. Ugyancsak elmondható a 2013-as évről, hogy szinte az összes hatóság
ellenőrzéseket végzett a kamaránál.
A pályázati pénzek teljesülése elindult. Céltartalékot képeztek. Jelenleg elmondható, hogy a
2013. évi beszámoló nem tartalmaz kockázatot. Számszakilag teljesen valós képet mutat,
ezért azt nyugodt szívvel javasolja elfogadásra.
A napirendi ponthoz, hozásszólás nem érkezett, a küldöttgyűlés egyhangú igen szavazattal a
2012. évi tevékenységi és költségvetési beszámolóját elfogadta.

7/2014. (05.27.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Vas Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Elnökségének 2013. évi tevékenységéről, a Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara 2013. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról – 12.573 eFt mérleg szerinti
eredménnyel - az Ellenőrző Bizottság álláspontját a Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara 2013. évi gazdálkodásáról, a könyvvizsgálói jelentést a Vas Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi éves beszámolójáról megtárgyalta és elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2014. május 27.

4. napirend
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014. évi célkitűzései és költségvetése
a) Az Ellenőrző Bizottság álláspontja a Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara 2014. évi költségvetéséről

Kopcsándi Ferenc levezető elnök felkérte Kovács Vince elnököt, hogy a napirendi ponthoz
kapcsolódó kiegészítést megtenni szíveskedjen.
Kovács Vince elnök elmondta, hogy a kamara önkéntes tagjai esetében a kilépők és belépők
száma szinte ugyan annyi. Közrejátszik még kettős tagság, melynek az ügye még nem teljesen
tisztázott az agrárkamarával. Az elmaradt tagdíjak behajtása folyamatban van.
A kötelező kamarai hozzájárulás ügyében a vasi kamarának nincs oka panaszra, hiszen a
fizetési hajlandóság jó. Más megyékben sokkal rosszabb a helyzet. A nyilvántartó
programmal kapcsolatban azonban még mindig sok probléma van, még mindig nem
mondhatjuk azt, hogy közhiteles nyilvántartással rendelkezünk. A NAV-val is felvette a
kamara a kapcsolatot, ők segítenek a vállalkozások szűrésében.
Az okmányhitelesítés ügyében visszaesés tapasztalható, igén magasabbra tervezték. A
Széchenyi Kártya bevétel csökkent, ennek két legfontosabb oka a gazdasági válság, illetve,
hogy több hasonló termék is megjelent a piacon.
A szakképzés kapcsán megemlítette, hogy 2015-től csak mestervizsgával rendelkező
szakoktatók foglalkozhatnak tanulókkal. Ehhez kapcsolódik, hogy 80%-ban támogatott állami
pályázatot írtak ki mestervizsgáztatás kapcsán. Tudnak olyan helyekről is, ahol az oktatási
intézmény a fennmaradó 20%-ot átvállalta.
A pályázatokkal kapcsolatban arról tájékoztatta a küldötteket, hogy lezárt projektek vannak.
Év végére várható a befizetések visszafolyása. Az osztrák vezető partner hiányosságait
pótolta, így feloldották a kifizetések zárolását.
Béremeléssel kapcsolatban elmondta, hogy egy inflációkövető emelést hajtanak végre, mivel
az elmúlt két évben nem volt emelés.
Ebben az évben nagyobb összeget kívánnak kommunikációra fordítani, hiszen a meglévő
kiadványok elavultak és itt szükségesnek látják a frissítést.
Kopcsándi Ferenc levezető elnök felkérte Illés Károlyt, hogy az EB álláspontját ismertetni
szíveskedjen.
Illés Károly EB tag jelezte, hogy a VMKIK Ellenőrző bizottsága az anyagot megtárgyalta, és
azt elfogadásra javasolta.
Kopcsándi Ferenc levezető elnök megköszönte a tájékoztatást. Az elhangzottakhoz
kapcsolódóan szóbeli kiegészítés nem érkezett.

8/2014. (05.27.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Vas Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara 2014. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot megtárgyalta és elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2014. május 27.

5. napirend
Beszámoló a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző Bizottságának 2013. évi
tevékenységéről

Kopcsándi Ferenc levezető elnök felkérte Illés Károlyt, hogy Hajnal Judit EB elnök
távollétében szíveskedjen ismertetni a VMKIK Ellenőrző Bizottságának álláspontját a
küldöttekkel.
Illés Károly EB tag elmondta, hogy az írásos anyag mindenkinek megküldésre került, ezen
túlmenően nem kívánja részletezni. Amennyiben kérdés merülne fel az anyaggal kapcsolatban
arra szívesen válaszol.
Kopcsándi Ferenc levezető elnök egyéb hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátotta a
napirendi pontot.
9/2014. (05.27.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az Ellenőrző Bizottság
beszámolóját a bizottság 2013. évi tevékenységéről megtárgyalta és elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2014. május 27.

6. napirend
Tájékoztató a Békéltető Testület 2013. évi tevékenységéről

Kopcsándi Ferenc levezető elnök elmondta, hogy a Békéltető Testület működéséhez
kapcsolódó anyagot mindenki előzetesen megkapta, amennyiben ahhoz kapcsolódóan kérdés
nincs, akkor szavazásra bocsátja.
Egyéb kérdés észrevétel az írásos anyaghoz nem érkezett, a küldöttek az alábbi határozatot
hozták:
10/2014. (05.27.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Vas Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2014. május 27.

7. napirend
A VMKIK Elnökségi tagjának megválasztása

Kopcsándi Ferenc levezető elnök felkérte Kovács Vince elnököt, hogy a napirenddel
kapcsolatos észrevételeit ismertetni szíveskedjen.
Kovács Vince elnök elmondta, hogy a Falco Zrt megszüntette a Kereskedelmi és
Iparkamaránál fennálló tagsági jogviszonyát, ezért a Küldöttgyűlésben és az Elnökségben is
megüresedett egy hely. A tagozat javasolja az új tagot, akit előbb kamarai küldött lesz. Ezt
követően a küldöttek közül javasolja elnökségi tagnak.
Brumbauer József alelnök elmondta, hogy az ipari tagozat május 21-én tartotta meg ülését,
melyen azt a döntés született, hogy az Opel Szentgotthárd Kft ügyvezetőjét Solt Tamást
jelölik küldöttnek, illetve a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségének új tagjává.
Előzetes egyeztetés alapján Solt Tamás a jelölést elfogadta. Kérte, hogy a Küldöttgyűlés az új
elnökségi tagra történő javaslatot támogatni szíveskedjen.
Kopcsándi Ferenc levezető elnök jelezte, hogy mivel egyéb jelölt neve nem merült fel,
szavazásra bocsátotta a javaslatot, mellyen kapcsolatban az alábbi döntés született:
11/2014. (05.27.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a 33 számú jelenlévő küldött
egyhangú igen szavazatával Solt Tamást, az Opel Szentgotthárd Kft ügyvezetőjét a
kamara elnökségi tagjává megválasztotta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2014. május 27.

8. napirend
Egyebek
Kovács Vince elnök elmondta, hogy a választások után konzultációt folytatott a
kormányzattal a kamara vezetése. Itt egyértelmű célként fogalmazódott meg arról, hogy a
kormányzat stratégiai partnerséget kíván fenntartani a kamarával. Nyugati típusú rendszer
kialakítása várható. Egyre több közjogi feladatot fog kapni a kamara. Tervek szerint a kamarai
választások az országos választások középidejében zajlanak. Az agrárkamara felülről vezérelt
rendszer, ezzel szemben a gazdasági kamarák alulról építkezők lennének.
A vállalkozások terhe nem nőne, hiszen a kamarai alap tagdíj a mostani 5000 forintos kamarai
hozzájárulás maradna a kisvállalkozásoknak.
Jelenleg nincs megfelelő cégnyilvántartás 18-24 hónapos késéssel követik le a változásokat.
EU-s pénzek elosztása ügyében is szerepet kaphat a kamara. A küldöttek részére megküldött
anyag egy javaslatcsomag, mely ha 80%-ban megvalósulna, akkor már szép eredményeket
érhetnénk el. Jelezte, hogy amint a tárgyalásoknak lesz valami eredménye, azt ismerteti a
küldöttekkel.
Cseri József alelnök mindenekelőtt megköszönte a kamara apparátusának munkáját.
Véleménye szerint az elmúlt másfél évben a kamara az operatív teendők irányába mozdult el.

Ezt a tendenciát kell folytatni. A kamarát véleménye szerint nyugat- európai mintára kellene
felépíteni, a politikától függetlenedni kell. Jogosítványokra és kompetenciákra van szükség. A
KKV szektor segítése a fő prioritás.
Javasolja, hogy szervezzenek egy kamarai rendezvényt az elnökségi tagokkal, küldöttekkel
illetve a kamarai apparátussal, melyen meg lehetne vitatni a közös szempontokat.
Kovács Vince elnök hozzátette, hogy kormányzat részéről elvárásként fogalmazódott meg az
is, hogy a KKV és a nagyvállalatok arányos képviseletre kapjanak lehetőséget.
Baka Géza küldött elmondta, hogy a KKV szektornak nagyobb jogosítványokra lenne
szükség, mely természetesen, nagyobb felelőséget is vonna maga után. A
mestervizsgáztatásról az a véleménye, hogy ezres nagyságrendben a megadott határidőre
szinte lehetetlen lebonyolítani a képzést. Emellett Vas megyében a jó szakemberek
megtalálása nehézkes.
Kuglicz Attila küldött sajnálatosnak nevezte, hogy a megye kisebb városaiból nincs, vagy
csak néhány vállalkozás képviselteti magát az elnökségben illetve a küldöttek között. Az
azonban örvendetes, hogy a kamara a városokban már jelen van. Ezzel szemben megemlítette
a mechatronikai központot, mely az egész megyét behálózza, azonban sajnos nincsenek fiatal
mesterek ezeken a területeken. Nem hogy megfelelő szakképzés nincs, de megfelelő oktatókat
is nehéz találni. Csak a multinacionális vállalkozások tudják megkövetelni a képzettséget.
Elmondta még, hogy ezért is lett volna fontos egy esetleges nagyobb összeggel jutalmazni az
országos versenyeken jól szereplő diákokat. Presztízst kellene teremteni.
Véleménye szerint a kamarának nyitni kellene kommunikáció terén. Jobban kihasználni a
nyomtatott sajtó vagy akár a Facebook nyújtotta lehetőségeket.
Cseri József alelnök ehhez kapcsolódva elmondta, hogy helyi szinten nagy probléma a
munkaerőhiány és az elvándorlás. A képezhető alapanyag is kevés. A TÁMOP pályázat
keretében lehetőség van a támogatott mestervizsga letételére. Sajnálatosnak nevezte, hogy
például a Burgenlandi kamara szervez Vas megyében képzést.
Bukvai Albertné alelnök elmondta, hogy a versenyzők köszöntése egyedül a kamara részéről
történik. Máshol nem divat, ellenben nálunk már hagyomány.
A mestervizsgákkal kapcsolatban megjegyezte, hogy 2 éve jelent meg a 2015-ös
mestervizsgára vonatkozó kiírás és a Vas megyei kamaránál folyamatosan volt képzés. Egy
évet csúszott a pályázati kiírás, nem volt tankönyv, most íródik.
A Nyugat- Pannon Járműipari és Mechatronikai Központtal kapcsolatos észrevételre reagálva
elmondta, hogy a kamara tagja és társtulajdonosa is a szervezetnek. A háttérben komoly
munka folyik. A mérnök képzés beindítására viszont a SEK nem kapott pénzt.
Kopcsándi Ferenc levezető elnök véleménye szerint a gazdasági kamarák jelen állapotukban
nem képesek megfelelő érdekképviseletre. A koncepció szerint ez megváltozna, emellett
azonban a területi önállóság megmaradna. Elmondta, hogy ezt ő kétségesnek látja. A helyi
szervekkel az együttműködést is megnehezítheti.
Kovács Vince elnök az ülést lezárandóan elmondta, hogy köszöni szépen a küldöttgyűlés, az
elnökség, a jogász, a könyvvizsgáló valamint az apparátus munkáját is.
A szakképzéshez kapcsolódóan elmondta, hogy a kamara nem lesz népszerű az iskolák
körében az arány- irány számok miatt, hiszen 17 fő alatt nem indíthatnak osztályt. A
szakmunkás képzéssel kapcsolatban elmondta, hogy tapasztalatai alapján a jobb tanulók
családi vállalkozásokból jönnek.

Kopcsándi Ferenc levezető elnök megköszönte a Küldöttek részvételét az ülésen és 18:20
órakor a Küldöttgyűlést bezárta.

Kmf.

Kovács Vince
elnök

Illés Károly
jegyzőkönyv-hitelesítő

Horváth Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gáspár- Tóth Anikó
jegyzőkönyv-vezető

