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 T Á J É K O Z T A T Ó 

A 2018. május 29-i közgyűlés óta végzett munkáról 
 
 

1. A  közgyűlési határozatok végrehajtása 
- A Kgy. 1-6/2018. (05.29.) sz. határozatok a közgyűlés technikai határozatai voltak (levezető 

elnök, szavazatszámláló, jegyzőkönyvvezető, ill. jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása, ill. a 
napirend elfogadása 
 

- A Kgy. 7/2018.(05.29.) sz. határozat az Elnökség beszámolóját elfogadta, külön intézkedést 
nem igényelt. 
 

- A Kgy. 8/2018.(05.29.) sz. határozat a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása volt. 
 

- A Kgy. 9/2018.(05.29.) sz. határozat a 2017. évi beszámoló és a 2018. évi terv elfogadását 
tartalmazta. A terv teljesítését az 1.sz és 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 

- A Kgy. 10/2018.(05.29.) sz. határozat az Alapszabály módosítását tartalmazta, melyre a 
Kecskeméti Törvényszék 2018. július 23-val elfogadó végzést hozott. 
 

- A Kgy. 11/2018.(05.29.) sz. határozat a szövetség elnökének a munkaviszonyát módosította, 
melyre a későbbi jogszabály módosítása miatt nem volt szükség. 
 
 

2. Gazdasági, számviteli tanácsadás, segítségnyújtás 
 
- 2018. évben is kiemelt feladatnak tekintettük az uniós és a hazai pályázati lehetőségek 

figyelemmel kísérését és tagjaink informálását, segítését.  
Megyei szövetségünk mellett a Magyar Iparszövetség is folyamatos pályázatfigyeléssel, 
állandó információs forrásként áll tagjaink rendelkezésére. 
A Magyar Iparszövetség Elnöke 3 operatív program (köztük a GINOP) monitoring 
bizottságában tagként informál bennünket. 
 

- A pályázatokkal ebben az időszakban is sok problémánk volt, a régebben elbírált, megkötött 
szerződésekre is több esetben éves, kétéves késéssel történtek a kiutalások. Voltak beadott, 
de egy- másfél évig el nem bírált pályázatok.  
A 2018. évben elbírált pályázatok alapján:  
- 5 tagunk összesen 82.904E Ft-ot nyert GINOP-2.1.8-17 A kkv-k versenyképességének 
növelése adaptív technológiai innováció révén. 
- 3 tagunk összesen 48.790 E Ft-ot nyert a GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása 
kkv-k munkavállalói számára pályázaton. 
- 1 tagunk 3.345 E Ft-ot nyert a GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők 
támogatására című pályázaton. 
- 1 tagunk 56.864 E Ft-ot nyert a GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzés támogatása 
nagyvállalatok munkavállalói számára. 



3 
 

- 1 tagunk 56.898 E Ft-ot nyert a GINOP-8.1.1-16 Vállalati K+F+I tevékenységek támogatása 
kombinált hiteltermék keretében. 

 
- Forrásátcsoportosítások és a közbeszerzési kötelezettség miatti nehézségek, a jelentős 

építőipari, gépipari áremelkedések, a munkaerőpiaci drágulások, a hosszú elbírálás után a 
meghiúsuló nyertes pályázatok miatt a GINOP-ban és a Vidékfejlesztési OP-ban újabb kiírások 
várhatóak. 
  

- A főkönyvelői értekezleteket a bevált hagyományok szerint folytattuk, három értekezletet 
tartottunk. 
Előadóink Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna könyvvizsgáló valamint Hulák Zsuzsa 
főosztályvezető (EMMI), TB és nyugdíj témakörben, aki időközben nyugdíjas lett, de 
szakértőként tovább dolgozik. Felhívjuk a figyelmet a www.adonavigator.hu honlapra és a 
zsuzsi@adonavigator.hu e-mail címre, melyen adózási, számviteli kérdéseket lehet feltenni. 
 

- Figyelemfelhívó körlevelet 28 alkalommal küldtünk ki a beszámolási időszakban, amelyek 
döntő része pályázatokkal, pályázati figyelemfelhívásokkal foglalkozott, munkáltatói 
fórumokkal, a Magyar Iparszövetség által megküldött EU-s hírlevelet, közbeszerzési törvényi 
módosításról, GDPR –ról stb. is küldtünk ki anyagokat. 

 
- A gazdasági, számviteli, pályázati tanácsadás gyakorlatában előzetes időpont egyeztetés 

mellett a legfontosabb, legsürgetőbb ügyekben a helyszínen vagy szövetségünknél is 
többször nyújtottunk segítséget. 
Több esetben sikeresen segítettünk kormányhivatalnál, hatósági, ellenőrzési, méltányossági 
vagy banki ügyekben. 

 
- Az időpont előzetes egyeztetése mellett részt vettünk tagjaink taggyűlésén, közgyűlésén, 

évfordulóján, évzáróján vagy fontos tárgyalásán 10 alkalommal.  
 
 

3. Műszaki – kereskedelmi, jogi információ, képzés, pályázataink 
 
 

- Az üzletember találkozók, vásárok, rendezvények terén, a megyei kamarával, országos 
szövetségünkkel és az országos kamarával működtünk együtt. 

 A Magyar Iparszövetség rendszeres tanácsadást nyújt: piacszerzési, - bővítési, hitelfelvételi, 
kérdésekben, közreműködik pályázatok előkészítésében, valamint képzéseket is tart. 

 
- A Magyar Iparszövetség  megnyert ill. folyamatban levő, le nem zárt pályázatai jelenleg az 

alábbiak: 
 

- GINOP-5.1.9.17 Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése, tervezett 
időtartam: 2018.01.02-2021.12.31. Magyar Iparszövetség része:287.305 E Ft. 
 

- GINOP-5.3.3-15 Közép Dunántúli Jogpontok. A Magyar Iparszövetség konzorciumvezető, 
része 544.651 E Ft. Időtartam: 2016.06.01-2019.09.30.  
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- GINOP-5.3.3-18 Közép Dunántúli Jogpontok. A Magyar Iparszövetség konzorciumvezető, 
része 306.222 E Ft, tervezett időtartam 2019.05.02-2021.12.31. (az előző pályázat folytatása) 
 

- GINOP-5.3.3-18 Dél Dunántúli Jogpontok. A tervezett időtartam 2019.05.02-2021.12.31. A 
Magyar Iparszövetség része 306.222 E Ft. 
 
 

- Ágazati pályázatok (GINOP-5.3.4-16 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a … 
ágazatban) 
1. A közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítási ágazatban: tervezetten 

hosszabbítással:2018.04.02-2019.09.22. Magyar Iparszövetség része:19.291 E Ft. 
 

2. Öt ágazati projekt (fafeldolgozás, adminisztráció, művészet –élelmiszer, ital – 
informatikai és pénzügy – szállítás, raktározás.) Időtartam:2018.06.01-2019.05.31. a 
Magyar Iparszövetség mindenütt konzorciumvezető, része az öt ágazatban 285.475 E Ft. 

 
 

 
- Megyei szövetségünk elnöksége 2018.09.20-i ülésén úgy döntött, hogy nem indul a 

konzorciumban beadható GINOP-5.3.5-18 munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztése 
című pályázaton, elsősorban finanszírozási bizonytalanságok, az előleg mértékének felére 
csökkentése, a nehezen megfogható kötelezően megvalósítandó tevékenységek miatt. Az 
eredeti első beadási határszakasz nap 2018. október 30. volt az utolsó pedig december 21. 
Bírálat a beadott pályázatoknál azóta sem történt. A beadási határidőt 2019. szeptember 30-
ra kitolták. A mai információk szerint a várható elbírálás 2019.évvége vagy 2020 év eleje 
lehet. A fent leírtak is alátámasztják a megyei elnökségi döntés indokoltságát. 
 

- A Magyar Iparszövetség Inkubátorháza a fenntartási időszak letelte után is a kezdő 
vállalkozók, valamint a szakmai fórumok, továbbképzések, tanfolyamok számára biztosít 
helyszínt. 

 
4. Elismerések, kitűntetések 
 

Magyar Iparszövetségi elismerések: 
 

 
A Magyar Iparszövetség Alkotói Díj kitüntetésében részesült Gál István a Kamintherm Kft. 
(Kiskunhalas) ügyvezetője, FB tag, eredményes életművéért. 
 
A Magyar Iparszövetség Arany Gyűrű kitüntetésében részesült Lazics Tivadar a TEKISZ Kft 
(Kecskemét) ügyvezetője, FB tag eredményes életpályájáért. 
 
A Magyar Iparszövetség Elismerő Oklevele kitüntetésében részesült Héjja János a PEKI 
Restaurant Kft (Kecskemét) ügyvezetője kiemelkedő teljesítményéért és társadalmi 
szerepvállalásáért.  
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Egyéb országos kitüntetések:  

 
Rangos országos elismerésben, Üzleti Etikai Díj kitüntetésben részesült Héjja János 
Középvállalati kategóriában.  
 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Elnöki Aranyérem kitüntetését kapta Gál István. 
 
 

5. Érdekérvényesítés – érdekképviseleti munka 
 

- Elnökségünk a beszámolási időszakban 6 elnökségi ülést tartott, melyből 2 kihelyezett, 
kibővített elnökségi ülés volt.  
 

- Elnökségünket megtisztelte a beszámolási időszakban 
 

Kovács Ernő a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott 
Madari Örs főosztályvezető Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  
Palotás József a Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesületének Elnöke 

 
- A Magyar Iparszövetség (OKISZ) Elnöksége a beszámolási időszakban 6 elnökségi ülést 

tartott, melyeken többször foglalkozott gazdaságpolitikai, vállalkozásokat érintő kérdésekkel, 
alapszabály módosítással.  
 

- A sokszor ülést tartó NGTT-nak (Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács) továbbra sincs 
megfelelő hatásköre. A működése továbbiakban is formális a kormány módosítási, 
változtatási szándéka nem került napirendre azóta sem. Sajnos az olyan fontos kérdés, mint a 
szakképzés („Szakképzés 4.0”) napirenden volt nemrég, de levették. 
Sok érdekképviseleti szervezettel szemben a Magyar Iparszövetség megítélése kedvező, hisz 
képviselőink, így ügyvezető elnökünk rendszeresen részt vett és vesz a különböző szűkebb 
körű egyeztetéseken, jó a média (tv, rádió, sajtó) megjelenése. 
 

- A Vállalkozásfejlesztési Tanács ez év márciusában tárgyalta a kormány KKV stratégiájának 
tervezetét. A tervezetbe mindazon gondolatok, javaslatok nagyrészt beépültek, melyeket a 
Magyar Iparszövetség a kormányzati egyeztetéseken felvetett illetve javasolt. Így benne van 
a működési feltételek könnyítése, bérterhek enyhítése, az adminisztrációs bürokratikus 
terhek csökkentése. Jelentős feladatot fogalmaz meg a tervezet a kkv szektor finanszírozása 
könnyítése, a közbeszerzés elősegítése, a nemzetközi piacra való segítse területein. A 
tervezet tartalmazza a növekedést elérni akaró vállalkozások „generációváltás” okozta 
nehézségeit. A tervezet kiemelten foglalkozik a kkv-ék digitális felzárkóztatásának 
támogatásával, a GINOP program fokozott figyelemmel kísérésével. A kormány a tervezetet 
folyamatosan kívánja elemezni, értékelni és tervezi stratégiai tanácsadó testület létre 
hozását. 
A tervezet azonban nem tartalmazza a javaslatok bevezetésének időpontjait és mértékeit. 
A tervezetet, további egyeztetéseket követően, várhatóan 2019. május hónapban fogja a 
parlament tárgyalni. 
 
 

- A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok (MFKB-k) munkájában részt vettünk.  
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Bács-Kiskun megyében Pintye László, szövetségünk elnöke, mint a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamarai delegáltja, két 3 éves ciklusban volt az MFKB elnöke a szakképzésért felelős 
miniszter megbízásából. A ciklus lejárt a „Szakképzés 4.0” stratégiai anyag másképp oldja 
meg a szakmaszerkezeti javaslatot, amely sok tekintetben nem egyértelmű. 2019 év végéig 
derülnek ki a konkrétumok. 
Ettől függetlenül 2019. január 17-én a bizottság véleményezte a megyei hiányszakmákra, 
valamint a szakmaszerkezetre (képzési irány-arányokra) készült kormányrendelet tervezetet, 
egy hiányszakmában sikerült változást elérni. A bizottságnak jelentős szerepe volt a duális 
képzés megvalósításában, valamint kidolgozta a megyei szakképzési szervezés-fejlesztési 
koncepciót (stratégiát). 
 

- Megyei szövetségünk együttműködése a megyei kereskedelmi és iparkamarával mind a 
vezetéssel, mind a munkaszervezettel ez időszakban is jó volt. 
 

- Szövetségünk, mint alapító részt vesz a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
munkájában. Szövetségünk elnöke pedig a kuratórium tagja. Az alapítvány elsősorban a 
kezdő és mikrovállalkozásokat segíti mikrohitellel illetve egyéb szolgáltatásokkal.  
 

- Jelenleg a munkaerő- és bérverseny jelenti az első számú növekedési korlátot a vállalkozások 
számára. Egyetértünk az alacsony magyarországi bérek emelésével és ennek ösztönzésével, 
ezt azonban a gazdaság teljesítőképességének visszaesése nélkül, csak a bérterhek, az 
adómértékek csökkentésével látjuk biztosíthatónak. A kkv-k feltőkésítése, digitális 
felzárkóztatásának támogatása szintén szükséges lenne, mint kifejtettük a kormány KKV 
Stratégiájánál tervezeténél. 
 

 

A 2019. évi fontosabb országos és megyei érdekképviseleti feladatok: 

 
- Az érdekegyeztetés folyamatában a Magyar Iparszövetség és a Bács-Kiskun Megyei 

Iparszövetség továbbra is folyamatosan arra törekszik, hogy a hatalmon lévő kormányokkal 
és hivatalaikkal – szakmai, kritikai véleményeit nem mellőzve – jó munkakapcsolatot 
létesítsen és tagjainak érdekeit eredményesen szolgálja. 
A Magyar Iparszövetség a különböző egyeztető tárgyalásokon a kisvállalati adó, a 
munkáltatói járulék csökkentését szorgalmazta, valamint elsődlegesen a kkv-kat terhelő 
adminisztratív terhek csökkentését. Az adminisztráció csökkentés a vállalkozóbarát, jogi és 
társadalmi környezet megteremtéséhez és a versenyképesség növeléséhez is 
elengedhetetlen. Fontos vállalkozói igény a köz (állami) szféra hatékonyságának és 
szolgáltató jellegének növelése.  
 
Összefoglalóan az alábbi feladatok eredményes képviseletét tartjuk kiemelten fontosnak: 

- a bérterhek érzékelhető mérséklése 
- az intézményi bürokrácia visszaszorítása 
- az adminisztrációs terhek csökkentése 
- a vállalkozói fórumokon a kormányzati ígéretek, szándékok megvalósulásának 

nyilvántartása, számonkérése 
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- a kommunikációs lehetőségeink, eszközeink segítségével hatékony fellépés az 
átláthatóság érdekében. 

 
 

- Tagjaink közötti gazdasági együttműködést tovább kell erősíteni. 
 

- A Magyar Iparszövetség és megyei szövetségünk EU-s pályázati feladatai továbbra is kiemelt 
fontosságúak, és más tevékenységekkel szemben prioritást élveznek, hisz a 2014-2020-as 
programozási időszak után, nem várható hasonló összegű és vissza nem térítendő pályázati 
lehetőség a vállalkozások számára. Az előzőekben leírtak alapján 2019-2020-ban az 
átcsoportosításokból és az ún. visszahulló pályázatokból még lesznek újabb kiírások. 
 

- Körleveleinkben és honlapunkon is felhívjuk tagszervezeteink figyelmét a Magyar 
Iparszövetség Szociális, Kulturális és Sport Alapítványának üdülőszállóit bemutató és a 2018. 
ill. 2019. évi üdülési díjakat tartalmazó katalógusára, amelyet tagszervezeteink megkaptak. 
 

A törzsvendégek számára még több kedvezményes üdülési lehetőség érhető el. Erről, 
valamint a folyamatosan bővülő kínálatból a www.napfenyhotels.hu honlapon vagy a kft 
irodájában (Budapest, XIV. Thököly út 60.) tájékozódhatnak. 

 

 Elérhetőségek:  Tel: (06-1) 395-6586 

    Fax: (06-1) 395-8982 

    E-mail: info@napfenyhotels.hu 

 

- A Magyar Iparszövetség Szociális, Kulturális és Sport Alapítványa (MISZKSA) a területi 
szövetségek részére szabadidő- és sportrendezvények megrendezéséhez minden év elején 
pályázatot hirdet, melyben el kell készíteni a lebonyolítás költségvetését, megjelölve a 
szervezésért felelős nevét. 
 

- A MISZKSA támogatások segítik az üdültetési, szociális, oktatási és sportcélokat, a 
gyereküdültetést és a nyugdíjas találkozók megrendezését. 

 

Kecskemét, 2019. május 

 

 

         ELNÖKSÉG 


