JEGYZŐKÖNYV

Amely készült:

2011. április 19-én 16.00 órakor a VMKIK XXXVIII. Küldöttgyűlésén
a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában Szombathely
Honvéd tér 2. szám alatt.

Jelen vannak:

30 fő szavazati joggal részt vevő küldött (a mellékelt jelenléti ív szerint)
Höfle László az Ellenőrző Bizottság elnöke
Soós Jenő az Etikai Bizottság elnöke
Csuka Gyuláné az Elvika Kft. képviselője
Kiss Sándor VMKIK főtitkár
Forjánné Bakucz Krisztina jegyzőkönyv-vezető

Kovács Vince elnök 16.00 órakor köszöntötte a megjelenteket, Dr. Parragh Lászlót az MKIK
elnökét majd megnyitotta a Küldöttgyűlést.
Bejelentette, hogy az ülésen 45 fő szavazati joggal rendelkező küldött közül 30 fő van jelen, így
az ülés határozatképes.
Kovács Vince elnök javasolta a küldötteknek, hogy a levezető elnöki teendőket Cseri József
alelnök tag lássa el.
Egyéb javaslat nem volt, a küldöttek egyhangú szavazással a következő határozatot hozták:
1/2011. (04.19.) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XXXVIII. Küldöttgyűlésén a levezető elnöki
teendőket Cseri József elnökségi tag látja el.
Határidő: 2011. április 19.
Cseri József levezető elnök a jegyzőkönyv vezetésére Forjánné Bakucz Krisztinát, a kamarai
ügyintéző szervezet munkatársát kérte fel.
Bejelentette, hogy a Küldöttgyűlésről hangfelvétel készül.
Egyéb javaslat nem érkezett, a küldöttek egyhangú szavazással a következő határozatot hozták:
2/2011. (04.19.) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XXXVIII. Küldöttgyűlésén a jegyzőkönyvvezetői teendőket Forjánné Bakucz Krisztina, az ügyintéző szervezet munkatársa látja el.
Határidő: 2011. április 19.
Cseri József levezető elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Piri József és Heckenast István
küldötteket kérte fel.
Egyéb javaslat nem érkezett, a küldöttek egyhangú szavazással a következő határozatot hozták:
3/2011. (04.19.) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XXXVIII. Küldöttgyűlésén a jegyzőkönyvhitelesítői teendőket Piri József és Heckenast István küldöttek látják el.
Határidő: 2011. április 19.
Cseri József levezető elnök tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a meghívót és az írásos
anyagokat az Alapszabály szerint időben megküldték. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő
napirendi pontokat változatlan sorrendben tárgyalják meg a küldöttek.
Megkérdezte, van-e a napirendi pontokkal kapcsolatosan észrevétel, vagy javaslat.
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Egyéb javaslat nem érkezett, a küldöttek egyhangú szavazással a következő határozatot hozták:
4/2011. (04.19.) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XXXVIII. Küldöttgyűlése a meghívóban
szereplő napirendi pontok alapján kezdte meg munkáját.
Határidő: 2011. április 19.
I. rész
1/a.

Beszámoló az előző küldöttgyűlés óta eltelt időszak legfontosabb kamarai
eseményeiről

Kovács Vince elnök az írásos anyaghoz kapcsolódóan szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni,
kérte, hogy akinek kiegészítése, észrevétele van a megküldött írásos anyaghoz, jelezze.
A napirenddel kapcsolatosan egyéb hozzászólás nem volt, a küldöttek egyhangú szavazással
a következő határozatot hozták:
5/2011. (04.19.) számú 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 elnök
Határidő: 2011. április 19.
1/b.

Beszámoló az előző Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásról

Kovács Vince elnök tájékoztatta a Küldötteket, hogy az elmúlt Küldöttgyűlés óta három
határozat született. Döntés született a 2011. évi gazdálkodás és kamarai tevékenység
elfogadásáról. A Küldöttgyűlés határozatot hozott a Kézműipari Tagozaton belül történt
változásokról, mely szerint Balikó József elnökségi tagságáról lemondott, helyére a
Küldöttgyűlés Csukovits Imrét választotta.

2./

Beszámoló a Vas Megyei Kereskedelmi
tevékenységéről és gazdálkodásáról

és

Iparkamara

2010.

évi

Kovács Vince elnök hangsúlyozta, a kamara az Elnökség által megfogalmazott stratégiai célok
mentén végezte tevékenységét. A kamara erősítése, tudatos jövőkép építése szempontjából fontos
feladat volt a kamarai tagok megtartása, új tagok szervezése. Sikerült a kamarai taglétszámot
stabilizálni, a kamarai tagok kilépését megállítani.
A kistérségekben a helyi vállalkozások közötti kapcsolatépítést segítették a kamara által
megvalósításra került pályázati projektek.
Új közjogi feladatot jelentett 2009. október 1-től az építőipari vállalkozások nyilvántartásba
vétele. 2010. december 31-i állapot szerint Vas megyében 1.532 vállalkozás regisztrált az
építésügyi nyilvántartásba.
A szakképzés területén végzett közjogi feladatok ellátásában 2011. évtől érvénybe lépő
változások előkészítése az év második felében megtörtént.
A határozott, markáns érdekérvényesítés számos esetben került sor közös, régiós fellépésre,
melynek eredményeként olyan összkamarai vélemények fogalmazódtak meg, amelyek a kamarai
rendszer továbbfejlesztésének irányait is befolyásolták.
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A kamara a Számvetés a válságban című műhelytanulmányon keresztül próbálta megvizsgálni a
megye gazdaságának a helyzetét, döntés született arról, hogy bővíteni kell napjainkig is a
vizsgálat tárgyát. Szombathely kereskedelmi koncepciójának kidolgozása folyamatban van.
A vállalkozások versenyképességének erősítésében gyorsan elérhető eszköz a Széchenyi kártya
ill. a négy pillérre kibővített Széchenyi terv.
A VMKIK 2010. márciusában csatlakozott a kereskedelmi és iparkamarák energia beszerzési
közösségéhez.
A kamara szakszerű munkavégzését nagyban segítette a helyi és országos szakmai
szervezetekkel, hivatalokkal való együttműködés.
A vállalkozások versenyképességének növelését szolgálták a kamara nemzetközi kapcsolatai.
A mesterképzés, vizsgáztatás kizárólag kamarai tevékenység maradt. 2010-ben a vizsgák és
vizsgázók számát erőteljesen befolyásolta a gazdasági válság.
A piacorientált szolgáltatások kialakítása elsősorban az iparjogvédelem, innováció, pályázati
tanácsadás, Europe Direct pont működtetése keretében került sor.
A kamara Elnöksége által elfogadott integrált kamarai kommunikációs rendszer bevezetése a
kommunikáció hatékonyságának növelését eredményezte.
Kiss Sándor főtitkár tájékoztatójában elmondta, sikerült egy olyan költségvetést a
Küldöttgyűlés elé terjeszteni ami nem rugaszkodott el a realitásoktól. A kamara gazdálkodási
eredményei a vártnál kedvezőbben alakultak.
A tagdíjbevételek a tervezett szinten alakultak, ebben szerepet játszottak az egyedi tagdíj
megállapodások, ill. új tagok beléptetése a kamarában, holott 2009. évhez képest 2010. évben
580-ra csökkent a taglétszám.
A szolgáltatási bevételek a tervezett szinten alakultak. Az okmányhitelesítésből származó bevétel
kevesebb volt a vártnál, 2,9 MFt-tal elmaradt a tervezettől.
A Széchenyi Kártya forgalmában a tervezett bővülés nem valósult meg.
A szolgáltatási bevételek alakulása esetében a csökkenő rendezvények, tanfolyamok díjai nem
játszottak döntő szerepet.
A közjogi feladatok – építőipari regisztráció, szakképzési szolgáltatások - szerepvállalása nagy
jelentőséggel bír van a kamarai gazdálkodásban. Ezeket a feladatokat nagyon jól teljesítette a
kamara.
A bérbeadásból származó bevételek a tervezettnél kedvezőbben alakultak.
Az egyéb bevételek alacsonyabb szinten realizálódtak a tervezettnél. A pályázati bevételek
realizálódtak az év közepén.
A rezsiköltség és a bérköltség a tervezettek szerint alakultak.
A marketing tevékenység esetében az elektronikus újság megjelenésével megtakarítás
tapasztalható.
Összességében a tervezett működési eredmény 4.027 ezer Ft-tal szemben 7.702 ezer Ft
összegben realizálódott. A mérleg szerinti eredmény 5.050 ezer Ft.
A kamara tartalékai 39.,.7 MFt-ról 47,8 MFt-ra emelkedtek. A tartalék nagy részét a pályázati
projektek előfinanszírozása köti le, így ezek a mérlegben a követelések között találhatóak.
Az Ellenőrző Bizottság álláspontja a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2010. évi gazdálkodásáról
Höfle László az Ellenőrző Bizottság elnöke tájékoztatta az Elnökséget, hogy az Ellenőrző
Bizottság munkatervén kívül is figyelemmel kísérte a kamara működését. A működésről a
megtárgyalt témákkal kapcsolatos előterjesztések rendelkezésre bocsátásával, valamint az
elnökségi és a küldöttgyűléseken való részvétellel folyamatos információt kapott az Ellenőrző
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Bizottság. Az elnökség 2010. év folyamán 10 alkalommal ülésezett, 43 határozatot hozott. A
határozatok végrehajtásáról testületi beszámolás megtörtént.
A küldöttgyűlés 2 alkalommal került összehívásra. A küldöttgyűlés által hozott határozatok
száma 15 volt. Megállapítható, hogy a gazdálkodás színvonala és annak tervszerűsége tovább
javult.. Egyes területeken a tervtől való eltérések objektív okokkal magyarázhatók (pályázatok,
RFKB megállapodás, kamarai jubileum).
Különösen pozitív egyes üzletágak (építésügyi regisztráció, szakképzési közjogi feladatai,
helyiség bérbeadás) tervezettnél magasabb eredménye valamint a költségtakarékos gazdálkodás.
A kiszámlázott tagdíjbevétel terv szinten teljesült, annak ellenére hogy a taglétszám csökkenő
tendenciát mutat. Annak ellenére, hogy egyes kamarai szolgáltatásoknál (okmányhitelesítés,
Széchenyi Kártya, tanfolyamok) bevétele számszerűleg elmaradt a tervezettől, a szolgáltatási
bevétel összességében teljesült. Pozitívumként értékelendő, hogy a szakképzés közjogi
feladataiból eredően a tervezettnél magasabb eredmény realizálódott. Különösen jó, hogy a
pályázatok lehetőségek biztosítanak a kamara bér- és rezsi költségeinek elszámolására, ennek
eredmény javító hatását. Összességében a mérleg szerinti eredmény idősorban vizsgálva 2010ben kedvezően alakult.
Működési eredmény
Mérleg szerinti eredmény

2006.
10 104
5 529

2007.
8 242
6 652

2008.
706
-5 444

2009.
5 490
722

2010.
7.702
5.050

Az utófinanszírozott pályázati projektekkel kapcsolatban jelentős követelés állományt tart
nyilván a kamara. Ennek következtében a likviditási mutató I (forgóeszköz/rövid lejáratú
kötelezettségek) 2,18-as értéke mellett a likviditási mutató 2. (értékpapír + pénzeszközök/rövid
lejáratú kötelezettségek) csak 0,81-es értéket mutat.
A kamarai pénztartalék az elmúlt évi 39,7 millió forintról 47,8 millió forintra nőtt, amely tartalék
nagy része pályázati követelésként szerepel.
Összefoglalva a beterjesztett 2010. évi gazdálkodási beszámolót, mérleget, eredmény-kimutatást
és könyvvizsgálói jelentést az Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Küldöttgyűlésnek.
Könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása a Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2010. évi éves beszámolójáról
Csuka Gyuláné az Elvika Kft. képviselője tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy a könyvvizsgálat
során a kamara egyszerűsített éves beszámolóját felülvizsgálták, ennek alapján megállapították,
hogy az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint
készült el. Az egyszerűsített éves beszámoló a VMKIK 2010. december 31-én fennálló vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.
6/2011. (04.19.) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a kamara 2010. évi
tevékenységéről valamint gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta
azzal, hogy a 2010. évben 158.831 ezer Ft összes bevétel és 151.129 ezer Ft összes kiadás
mellett 7.702 ezer Ft működési eredmény realizálódott, a mérleg szerinti eredmény 168.238
ezer Ft eszköz-forrás főösszeggel 5.050 ezer Ft-ot tett ki.
2010. december 31-én az értékpapírszámla, a bankszámla és a pénztárak egyenlege
összesen 24.266 ezer Ft. A kötelezettségekkel, követelésekkel és időbeli elhatárolásokkal
korrigált egyenleg az elmúlt év végi 39.687 ezer Forintról 47.789 ezer Forintra nőtt.
Felelős: Kovács Vince elnök, Kiss Sándor főtitkár
Határidő: -
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3./

Beszámoló a Vas Megyei Kereskedelmi
Bizottságának 2010. évi tevékenységéről

és

Iparkamara

Ellenőrző

Höfle László az Ellenőrző Bizottság elnöke tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy az Ellenőrző
Bizottság a Kamarai törvény, a VMKIK Alapszabálya alapján végezte a munkáját.
A Bizottság tagjai a lehetőségekhez képest rendszeresen és tevékenyen részt vettek a munkában,
és javaslataikkal, illetve véleményeikkel segítették a bizottság munkáját.
Az Ellenőrző Bizottság az eddigi gyakorlatnak megfelelően éves munkatervet készített. 2010.
évben a munkaterv alapján 4 alkalommal ülésezett. A munkaterv összeállításánál fő szempont
volt az előző évek gyakorlatának megfelelően a VMKIK gazdálkodási folyamatainak ellenőrzése.
Foglalkozott és véleményezte a kamarai projektek alakulásával és a gazdálkodásra gyakorolt
hatásával, illetve a szakképzési feladatok végrehajtásának értékelésével. A Bizottság munkájának
eredményes elvégzéséhez a kamara főtitkára és munkatársai a szükséges támogatást és
információkat megadták.
Az Ellenőrző Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a kamara gazdálkodását és működését,
a Bizottság elnöke részt vett az Elnökségi és Küldöttgyűléseken.
A Küldöttgyűlésnek rendszeresen beszámolt, értékelte és véleményezte az éves gazdálkodási
terveket, az éves beszámolót és mérleget, valamint az eredmény-kimutatást. A tervekhez, illetve
a beszámolókhoz több ajánlást is adott a kamara részére. A kamara könyvvizsgálójával megfelelő
együttműködést, munkakapcsolatot folytatott.
Höfle László kérte a Küldöttgyűlést, hogy az Ellenőrző Bizottság 2010. évi munkájának
beszámolóját fogadja el.
7/2011. (04. 19.) számú Küldöttgyűlési határozat
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a VMKIK Ellenőrző
Bizottságának 2010. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
Felelős: Höfle László az Ellenőrző Bizottság elnöke
Határidő: 2011. április 19.
4./

Tájékoztató a Békéltető Testület 2010. évi tevékenységéről

Cseri József levezető elnök tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy Dr. Kövesdi Zoltán a Békéltető
Testület elnöke halaszthatatlan elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a Küldöttgyűlésen.
Azzal a kéréssel fordult a Küldöttgyűléshez, amennyiben kérdés van az írásos anyaghoz, azt
jelezzék.
8/2011. (04.19.) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a Békéltető Testület 2010. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta.
Felelős: Dr. Kövesdi Zoltán a Békéltető Testület elnöke
Határidő: 2011. április 19.
5./

Egyebek

Nem érkezett javaslat az Egyebek napirendi pont alatt megtárgyalásra kerülő témára.
II.

rész

A kereskedelmi és iparkamarák jelenlegi helyzete, jövőbeni kilátásai és várható feladatai
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Cseri József levezető elnök felkérte Dr. Parragh Lászlót az MKIK elnökét adjon
tájékoztatást a megjelent küldötteknek a kamarák jelenlegi helyzetéről és jövőbeni kilátásairól.
Dr. Parragh László az MKIK elnöke köszöntötte a Küldöttgyűlést. Bevezetőjében elmondta,
a kamarai törvény előkészítésének kellős közepén lehetetlen konkrétumokkal szolgálni, ám az
MKIK törekvéseiről, s az egyeztetés alatt lévő témákban tud tájékoztatást adni.
Régóta hangoztatott, hogy mivel Magyarország legjelentősebb piaci partnereinél a kötelező
kamarai tagság intézménye működik, hazánkban is újragondolandó e rendszer jövője.
Napjainkban a politikai vezetés elfogadja ezen érvelést, de kissé tart a vállalkozói ellenállástól.
Pedig a versenyképesség fő feltétele, hogy az európai, s ne a balkáni modell szerint szerveződjön
a gazdaság.
A törvényelőkészítő tárgyalások során az agrár-, illetve a kereskedelmi és iparkamarák
hatósugara még nem dőlt el. Az MKIK a klasszikus értelemben vett agrárium mellett érvel, azaz
megítélése szerint a föld-, erdő-, és vízgazdálkodás tartozik e körbe. A természeti erőforrásokon
kívül minden más terület a kereskedelemhez és az iparhoz tartozik. A Vidékfejlesztési
Minisztérium viszont minden agrártermékkel kapcsolatos szegmensről azt tartja, hogy az
agrárkamarához kell tartoznia. Így a hús-, avagy a fabútor feldolgozást és értékesítést is be akarja
kebelezni.
Probléma továbbá, hogy a bár a két gazdasági önkormányzati törvény egyidejű elkészítése
logikusnak tűnik, de az MKIK jóval előbbre jár a folyamatban, s nem szeretné emiatt késleltetni a
törvény előre eltervezett megszületését.
Az európai trendhez igazodás megkérdőjelezi a túlburjánzott magyar hivatásrendi kamarák létét
is. Amíg a kontinens államaiban az élet, az egészség és a testi épség összefüggősében csak
természetes személyekhez kötött orvosi, gyógyszerész és ügyvédi kamarák kapnak teret,
hazánkban, cégekkel telítetten, 17 hivatás köré csoportosodott kamara működik.
A kamara jövőbeli belső strukturális felépítésénél pedig arra szükséges ügyelni, hogy a
választások során a kisvállalkozók ne szavazhassák ki a testületekből a nagyobb cégek
képviselőit. Az egy tag, egy szavazat elv ugyanis torzulásokat okozhat.
Parragh László a vasi küldöttek előtt azt is elmondta, hogy a feszültségek elkerülése végett az
MKIK javaslatában kettős finanszírozási mód szerepel.
A minimális összegű éves tagdíjon kívül az állam a feladatok átvállalásának ellenértékeként
hozzájárulást fizetne. Eszerint megállapodás köttetne a két fél között, s a kamara évente
elszámolna e forrás felhasználásáról.
Az új szerkezet alapján az ország három városi gazdasági önkormányzata, a soproni, a
nagykanizsai és a dunaújvárosi, várhatóan a megyei kamarákba olvad.
Területi kamarák jogi önállóságát egyetlen indítvány sem vitatja. A rendszer erejét ugyanis a
helyi szerveződések biztosítják. Szemben a temérdek érdekegyeztető szervezettel, melyek érdemi
helyi bázisokkal nem rendelkeznek.
Az elképzelések szerint a törvényi jellegű keretek a lehető legszűkebbre méretezetten jelennek
majd meg, s az önkormányzatiság kiteljesedésének szellemében a küldöttgyűlések döntenek
minden más szabályozásról.
S mivel az országos érdekegyeztetési folyamat is átgondolás előtt áll, az érdekképviseleti-, s
egyeztető szervezetek támadásaitól sem kell tartania a logikusan felépített és szakmailag sem
kifogásolható kamarai törvénytervezetnek.
A mostani menetrend alapján a közigazgatási egyeztetéseket követően, e dokumentum májusban
a kormány elé kerülhet, s a honatyák a módosító indítványok figyelembe vételével, júniusban
szavazhatnak elfogadásáról. Az év második felében pedig az önkormányzati és választási
rendszer megalkotására kerülhet sor. Ha a határidőkben nem történik csúszás, 2012. január
elsejétől életbe lép a jogutódként létrejövő kötelező tagságú kamarai rendszer. A kibővülő tagság
megválasztja majd az új testületeket.
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A szerkezeti reformok véghezvitelén túlmenően a közterheket, a bürokráciát, s a korrupció
mértékét csökkenteni, az állami vállalatokat, illetve a települési önkormányzatokat pedig
átalakítani kellene. Emellett több uniós forrás szükséges a gazdaság fejlesztéséhez.
Kockázatot jelent a gyors pályázat elbírálás és a pontos fizetés politikai szándékával szemben
menő apparátusi attitűdlánc, valamint a megtermelt nemzeti jövedelem óriási mértékének
kiáramlása Magyarországról. A hazai hétszázaléknyi mérték jócskán meghaladja még a visegrádi
államok szintjét is. Ahogy a bruttó állóeszköz felhalmozásban is tetemes a magyar lemaradás. S
az eladósodottság súlyát jelzi, hogy nálunk már a hitelkamatokat is hitelből finanszírozza az
állam.
Az árfolyamveszteség, s az energiaárak magasba szárnyalása éppoly teher a szektor szereplői
számára, mint a vállalati hitelkamatok elképesztő magassága.
A magyar jegybanki alapkamat magasabb, mint a velünk versenyző országok vállalati
hitelkamata.
A mobiltelefonálás költségei 60 százalékkal haladják meg a németországit.
A külhoni cégek jövedékhozama 107%. A kereskedelemben 80%, a pénzügyi szolgáltatásoknál
átlagosan 155 % e mérték. Előfordult, hogy az 1995. évi privatizáció óta a vállalat a vételárat már
háromszor kitermelte.
Az úgynevezett polcpénz hazai15 százalékával szemben Európában 3-4 % az elfogadott. S
másutt az árufeltöltő státusz nem jelenti a minimálbér, illetve a munkaügyi szabályok kijátszását.
A magyar vásárlóerő kvalitás 2003 óta tartó romlása révén, napjainkban távolabb állunk az
uniótól, mint a csatlakozás előtt. Miközben a foglalkoztatás szintje öt éve, gyakorlatilag nem
emelkedett. Méltatlan helyzetben vergődik a kutatás-fejlesztés, s az innováció.
A szakképzés válsága minden oktatási szinten egyre súlyosabb. A legfeltűnőbben a felsőoktatás
nem veszi figyelembe a gazdaság igényeit. Az általános 20 százalékkal ellentétben a hazai
műszaki képzés öt százalék körül mozog.
Cseri József levezető elnök megköszönte a tájékoztatást és mivel a Küldöttgyűlés részéről
kérdés, észrevétel nem hangzott el az előadással kapcsolatban a levezető elnök két kérdéssel
fordult az MKIK elnökéhez.
Elmondta, a kamarai integrációt az motiválta a vállalkozások részéről, hogy egyfajta
érdekérvényesítést reméltek a kamarai tagságtól.
Az új kamarai törvény tervezetéből az érdekérvényesítés nem jelenik meg határozott
célkitűzésként és kamarai feladatként, ugyanakkor a kamarának jelentős lépéseket kell tenni a
hazai vállalkozások érdekeinek érvényesítését illetően. Ebben az ellentmondásban kérte válaszát
Dr. Parragh László elnöktől.
Másik kérdésében felvetette, többszöri utalás hangzott el a versenyhivatalra, amikor kamarai
törekvéseket kérdőjelezett meg, és az a tapasztalat, hogy a vállalkozások is többször érzékelik
miszerint a versenyhivatal olyan jogkörökkel rendelkezik, amelyek korlátozzák a vállalkozások
szabadságát vagy érdekeinek érvényesítését.
Dr. Parragh László az MKIK elnöke a versenyhivatallal kapcsolatban megjegyezte, a
versenyhivatali magatartás jó példája annak, ami a magyar hivatali magatartást jellemzi.
Valahonnan kívülről hozzák mit kell csinálni, de érdekes módon az Európai Unió szabályainak
betartása korán sem olyan kötelező érvényű, mint Magyarországon a betartása. Erre jó példa a
HACCP rendszere. A kamarának azt kell hangsúlyoznia a hatóságok felé, hogy ezt a formai
szabálykövetést ne tegyék. Ennek nagyon fontos felülete a közbeszerzés, ahol a cégek vesztesei a
közbeszerzésnek, azért, mert nagyon betartjuk a szabályokat. A kamarai szerepbővüléstől
remélhetjük, hogy kissé átalakul a rendszer.
A kamarai érdekérvényesítést illetően nincs ok aggodalomra. A törvény erre vonatkozólag nem
fog változni. A szakmai érdekképviselet lesz majd egy vita tárgya, ugyanis szükségszerűen fel
fog erősödni a kamarának a szakmai érdekképviselet iránti igénye.
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Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában Cseri József levezető elnök felkérte Kovács Vince
elnököt zárszavának megtartására.
Kovács Vince elnök megköszönte a Küldöttgyűlés, az Elnökség és az ügyintéző szervezet 2010.
évi munkáját, valamint köszönetet mondott Dr. Parragh László elnöknek előadása megtartásáért.
Hangsúlyozta továbbá, hogy a jövőben a legfontosabb feladat az érdekérvényesítés és
érdekképviselet. A kamara soha nem törekedett arra, hogy az Országos Érdekegyeztető
Tanácsban szerepet kapjon, mert oda tényleges a munkaadói érdekképviseleteknek kellene
menni, a kamarának pedig tárgyaló partnerének kell lenni a kormányzatnak. Azzal a kéréssel
fordult a megjelentekhez, hogy a jövőben is aktívan vegyenek részt a kamarai munkában.
Cseri József levezető elnök egyéb hozzászólás hiányában megköszönte a Küldöttek részvételét
és 17.45 órakor az ülést bezárta.
Kmf.

Kovács Vince
elnök
Piri József
jegyzőkönyv-hitelesítő

Heckenast István
jegyzőkönyv-hitelesítő

Forjánné Bakucz Krisztina
jegyzőkönyv-vezető

