JEGYZŐKÖNYV
Amely készült:

a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XL. Küldöttgyűlésén
2012. január 31-én a VMKIK Székházában
(9700 Szombathely,Honvéd tér 2.)

Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint
Kiss Sándor főtitkár
Tóth Anikó jegyzőkönyv-vezető

Kovács Vince elnök 15.00 órakor megnyitotta a Küldöttgyűlést, köszöntötte a megjelenteket.
Javasolta, hogy a levezető elnöki tisztet Breznovits István alelnök lássa el.
A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta.
1/2012. (01.31.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XL. rendkívüli Küldöttgyűlésén a levezető
elnöki teendőket Breznovits István látja el.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2012. január 31.
Breznovits István levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, bejelentette, hogy a
Küldöttgyűlés határozatképes, mivel a 45 fő küldöttből 23 fő küldött van jelen.
Javaslatot tett a Küldöttgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének és jegyzőkönyv-hitelesítőinek
személyére.
Jegyzőkönyv-vezetésre Tóth Anikót a kamara ügyintéző szervezet munkatársát javasolta.
Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:
2/2012. (01.31.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése jegyzőkönyv-vezetésre Tóth
Anikót a kamara ügyintéző szervezet munkatársát egyhangúlag elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2012. január 31.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Horváth Tibort és Benczenleitner András urakat javasolta.
Egyéb javaslat nem érkezett, a Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:
3/2012. (01.31.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése jegyzőkönyv hitelesítésre
Horváth Tibor és Benczenleitner András urakat 21 igen és 2 tartózkodás mellett
elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2012. január 31.
Breznovits István levezető elnök javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat
változatlan sorrendben tárgyalja meg a Küldöttgyűlés.

4/2012. (01.31.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a meghívóban szereplő
napirendi pontokat változatlan sorrendben tárgyalja meg.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2012. január 31.

1. napirend
Beszámoló az előző Küldöttgyűlés óta eltelt időszak kamarai eseményeiről, az előző
Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról
Breznovits István levezető elnök azzal a kérdéssel fordult a napirend előterjesztőjéhez,
Kovács Vince elnökhöz, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az összeállított anyaghoz.
Kovács Vince elnök az írásos anyaghoz nem kívánt kiegészítést tenni, a küldöttek részéről
kérdés, egyéb észrevétel nem merült fel.
5/2012. (01.31.) sz. Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése az előző Küldöttgyűlés óta
eltelt időszak legfontosabb kamarai eseményeiről és a küldöttgyűlés ezen időszak
határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: -

2. napirend
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának módosítása
Breznovits István levezető elnök felkérte Kovács Vince elnök és Kiss Sándor főtitkár urakat
tájékoztatójuk megtartására.
Kovács Vince elnök elmondta, hogy az Alapszabály módosítás előkészítésére összehívta a
tagozati elnököket, az ülésen részt vett a kamara jogtanácsosa ill. Kiss Sándor főtitkár. Az
egyeztetésnek megfelelően készítette el a jogtanácsos a módosításra vonatkozó előterjesztést,
mely a Küldöttek részére megküldésre került. Piros színnel kiemelve szerepelnek benne az új
és a módosuló részek. Elmondta a módosításnál alapvetően két dolgot vettek figyelembe: mi
változott a kamarai törvényben és mi szerepel az MKIK Alapszabály módosítás
előterjesztésében. Ami kiemelendő, a II. fejezetben került rögzítésre a szolgáltatási kör
elhatárolás, valamint a gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartására vonatkozó
rendelkezések. Az V. fejezetben, mely a kamara pénzügyi forrásait rögzíti, meghatározásra
kerültek a kamarai hozzájárulásra vonatkozó szabályok. Ehhez kapcsolódóan értelemszerűen
a kamara Tagdíjszabályzata is módosításra került. Beépítésre került az MKIK felé fizetendő
10%-os fizetési kötelezettségre vonatkozó szabályozás. Az elnökségi ülésen hozott határozat
értelmében törlésre került az Alapszabály 84/D pontja, mely visszaemelésre kell hogy
kerüljön, mivel az Országos Küldöttgyűlés azt fogadta el, hogy a március 31. után befolyt

tagdíjakat a negyedévet követő hónap végéig kell a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
részére megfizetni. Hozzátette még, hogy az Elnökség részéről felmerül olyan kérés – mivel
2012. választási év – az Alapszabályt át kellene tekinteni, kiegészítő mellékleteivel együtt. Az
Elnökség úgy határozott, hogy az őszi választások előtti Küldöttgyűlésen határoznak ezekről a
szabályzatokról.
Kiegészítésként ennyit kívánt hozzátenni, jelezte ha bárkinek kérdése merülne fel jelen van a
Kamara jogtanácsosa, Dr. V. Nagy Alíz, aki ezekre szakszerű választ tud adni a Küldöttgyűlés
tagjai részére.
Breznovits István levezető elnök megköszönte a tájékoztatást, majd felkérte Kiss Sándor
főtitkárt, hogy tegye meg hozzászólását a napirendre vonatkozóan.
Kiss Sándor főtitkár elmondta egyetlen ponthoz kíván hozzászólni, az alapszabály
mellékletét képező Tagdíj szabályzat módosításához. Jelezte, például a másodállású
vállalkozók esetében, mérsékelt tagdíj került megállapításra a tagdíjszabályzat alapján. Náluk
a regisztrációs díj levonása a következőképpen zajlik majd: az első féléves tagdíjnál 4000
forinttal kell számolniuk, míg a második félévben nem kell fizetniük.
Breznovits István levezető elnök megköszönte a tájékoztatást
A napirendre vonatkozóan javaslat, hozzászólás a küldöttek részéről nem érkezett, a
Küldöttgyűlés az alábbi határozatot hozta:
6/2012. (01.31) számú Küldöttgyűlési határozat:
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése a kamara Elnökségének
96/2012. (01.24) számú határozatával előterjesztett, a Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Alapszabályának módosítását, a 2. számú mellékletet képező
Tagdíjszabályzat módosítását és a 4. számú mellékletet képező Kérelem a területi
gazdasági kamaránál vezetett nyilvántartásba történő bejegyzésre elnevezésű
nyomtatványt elfogadta.
Felelős: Kovács Vince elnök
Határidő: 2012. január 31.

3. napirend
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatója a kötelező kamarai
regisztrációra való felkészülésről és annak menetéről
Breznovits István levezető elnök felkérte Kiss Sándor főtitkárt, hogy amennyiben a
napirendhez kapcsolódóan mondandója van, tegye meg kiegészítését.
Kiss Sándor főtitkár az előzetesen megküldött anyag kiegészítéseképpen elmondta, hogy a
Küldöttgyűlés részére az évzáró ülésen ismertette a kötelező kamarai regisztrációval
kapcsolatos feladatokra vonatkozó terveket. Ezen tervek időközben megvalósultak. A feladat
elindításához a személyi háttér biztosítása 2 fő új munkavállalóval megtörtént, a technikai
háttér biztosítása most van folyamatban. A hét városi önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodásnak megfelelően külső helyszíneken is lehetőség van a regisztrációra, ezzel

elébe megyünk a vállalkozásoknak. A kidolgozott kommunikációs terv alapján
megvalósításra kerülő kampány célja, hogy a vállalkozások elsősorban ne a kötelezettséget
lássák, hanem az ebben rejlő lehetőségeket, szolgáltatásokat. A vidéki megjelenést az
önkormányzatok, a vállalkozások is pozitívan fogadták. A regisztráció révén új önkéntes
tagok is vannak.
A kamara által nyújtott szolgáltatásokat két csoportra kell osztani: a regisztrált
vállalkozásoknak illetve az önkéntes tagoknak nyújtott szolgáltatásokra. Fontos, hogy az
önkéntes tagok megtalálják azokat az előnyöket a kamarai szolgáltatásokban, mely a tagságuk
megtartására ösztönzi őket.
A megyében a számítások szerint kb. 21 ezer vállalkozás érintett a regisztrációban. Ha
szigorúan nézzük a határidőt, alig több mint egy hónap van arra, hogy a döntő többség ennek
a kötelezettségének eleget tegyen.
Sajnos a rendszer nem ügyfélkapus, így ha el is indul az elektronikus rögzítési lehetőség,
akkor is papír alapon be kell küldeni a kamarába a regisztrációs lapot.
A kamarák a cégnyilvántartásból és az egyéni vállalkozói nyilvántartásból meg fogják kapni
az adatbázist, melynek azonban 20-30%-a hibás adatot tartalmaz. Ezt mind kontrollálni kell.
Összességében elmondható, hogy a kamara jól indította ennek a kötelező közjogi feladatnak a
végrehajtását. Amennyiben az ügyfélszolgálat forgalma jelentősen megnő, akkor az azt
megelőző tárgyalás értelmében, az egykori MDF (JESZ) szinten kettő iroda átmenetileg
regisztrációs célból megnyitásra kerülhet.

4. napirend
Egyebek
Breznovits István levezető elnök felkérte Kovács Vince elnök urat a napirendi ponttal
kapcsolatban, amennyiben van, tegye meg hozzászólását.
Kovács Vince elnök egyetlen dologra kívánt kitérni, hogy az idei évben Zalaegerszegen kerül
megrendezésre a Regionális Gazdasági Évnyitó rendezvény, 2012. február 9-én. Jelezte a Vas
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara autóbuszt indít a rendezvényre, ezért kérte a küldötteket
szíveskedjenek visszajelzést küldeni részvételi szándékukról.
Breznovits István levezető elnök megköszönte a tájékoztatást, és 16.00 órakor a
Küldöttgyűlést bezárta.
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