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 T Á J É K O Z T A T Ó 

A 2019. május 23-i közgyűlés óta végzett munkáról 

 

 

1. A  közgyűlési határozatok végrehajtása 

- A Kgy. 1-6/2019. (05.23.) sz. határozatok a közgyűlés technikai határozatai voltak (levezető 

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

napirend elfogadása 

 

- A Kgy. 7/2019.(05.23.) sz. határozat az Elnökség beszámolóját elfogadta, külön intézkedést 

nem igényelt. 

 

- A Kgy. 8/2019.(05.23.) sz. határozat a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása volt. 

 

- A Kgy. 9/2019.(05.23.) sz. határozat a 2018. évi beszámoló és a 2019. évi terv elfogadását 

tartalmazta. A terv teljesítését az 1.sz és 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

 

2. Gazdasági, számviteli tanácsadás, segítségnyújtás 

 

- 2019. 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 késéssel történtek a kiutalások. Vannak beadott, de egy- 

másfél évig el nem bírált pályázatok.  

Tagjaink 2019. évi fejlesztései közül kiemelkedik a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. 

Kunszentmiklóson történt 2 Mrd Ft összegű fejlesztése, melyből a támogatás összege 483 M 

Ft. A beruházás 2020. májusára fejeződik be. 

Jelentős egy tagunk 70 M Ft összegű munkahelyteremtő beruházása is. 

Két tagunk a GINOP-2.1.8-17 Kkv-k versenyképességének növelése adaptív technológiai 

innováció révén c. pályázaton nyert összesen 36 M Ft-ot. 

Három tagunk GINOP-5.2.4-16 ill.19 Gyakornoki program pályázaton 17 M Ft-ot kapott. 

Egy tagunk a GINOP-4.1.3-19 Napelemes rendszer telepítésének támogatása pályázaton 3 M 

Ft támogatást nyert. 

 

- A főkönyvelői értekezleteket a bevált hagyományok szerint folytattuk, három értekezletet 

tartottunk volna, de a koronavírus miatt a 2020. március 24-i értekezlet elmaradt, tagjaink e-

mailen tehettek fel kérdést az előadónak. 

Előadóink Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna könyvvizsgáló, adószakértő (az Országos 

Számviteli Bizottság tagja, Adótanácsadók Országos Egyesületének Elnökségi tagja) valamint 
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Hulák Zsuzsa volt főosztályvezető (EMMI), TB és nyugdíj témakörben, aki  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 26 alkalommal küldtünk ki a beszámolási időszakban, amelyek 

döntő része pályázatokkal, pályázati figyelemfelhívásokkal foglalkozott, utóbbi időben pedig 

a koronavírussal kapcsolatos rendeletekkel. 

 

- 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 mindössze 5 alkalommal, mivel a 
koronavírus miatt több rendezvény, gyűlés elmaradt vagy elektronikusan zajlott le. 

 

 

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 6 ágazati a munkabiztonság és munkaegészségügy fejlesztése 
(GINOP-5.3.4-16-2018) című – 2019 év végéig befejezendő pályázatban vett részt, ebből 5 
pályázatban konzorcium vezetőként, egyben pedig konzorciumi tagként. Az OKISZ támogatási 
összege összesen 308.012 E Ft. 

 

- Jelenleg futó GINOP pályázatok:  

 

- a) Közép- ill. Dél-Dunántúli Jogpontok 2021.12.31-i fizikai befejezési határidővel. Az OKISZ 
támogatási összege 332.225 E Ft. 

 

- b) Vállalkozni érdemes! Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válása című pályázat, melyben 
az OKISZ támogatási összege287.305 E Ft. 
 

- Elbírált, megnyert pályázat: Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztése az ipari gép, 
berendezés, eszköz javítása ágazatban (GINOP-5.3.5-18-2018). Az OKISZ támogatási összege 
34.292 E Ft. 
 

- Bírálatra váró benyújtott pályázatok: Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó 
tematikus projektek (GINOP-5.3.5-18-2020). Az OKISZ támogatási összege 86.741 E Ft. 
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- 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 Arany Gyűrű kitüntetésében részesült Kovács Zoltán az Ökonet 

Európa Kft (Dabas) ügyvezetője, munkájáért, kiemelkedő kapcsolati, hálózatépítési, képzési 

tevékenységéért, 20 éves iparszövetségi tagsága alkalmából. 

 

A Magyar Iparszövetség Elismerő Oklevele kitüntetésében részesült Gombkötő Márk a 

GOMÉP Kft (Lajosmizse) ügyvezetője kiemelkedő teljesítményéért és társadalmi 

szerepvállalásáért.  

 

Egyéb kamarai és országos elismerések: 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „Év beszállítója” kitüntetésben részesült 

tagunk a KALFÉM Kft. (ügyvezető Kaldenekker Sándor). 

Az „Év Felelős Foglalkoztatója” díjban részesült középvállalkozások kategóriájában a Peki 

Restaurant Kft. (ügyvezető Héjja János). 

  

 
5. Érdekérvényesítés – érdekképviseleti munka 

 
- Elnökségünk a beszámolási időszakban 5 elnökségi ülést tartott, melyből 2 kihelyezett, 

kibővített elnökségi ülés volt. A munkatervben kitűzött 2020. 05.07-i ülést elektronikusan 
tartjuk meg a vészhelyzetre tekintettel.  
 

- Elnökségünket megtisztelte a beszámolási időszakban 
 

Kollár Péter a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályvezetője 

Palotás József a Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesületének Elnöke 

 
- Az Országos Érdekegyeztető Tanács megszüntetésével az NGTT (Nemzeti Gazdasági és 

Társadalmi Tanács) létrehozásával szűkült a mozgástér, a hatékonyság. A Magyar 
Iparszövetség megítélése kedvező, hisz Dr. Vadász György ügyvezető elnökünk rendszeresen 
vett rész és vesz a különböző szűkebb körű egyeztetéseken, jó a média (tv, rádió, sajtó) 
megjelenése. Minden a kkv-k működését elősegítő fórumon ott van. 
 

- A Vállalkozásfejlesztési Tanács legfontosabb témaköre a KKV Stratégia megalkotásában való 
részvétel volt, melynek tagja a Magyar Iparszövetség is. Megyei szövetségünkből többen 
kamarai tisztségviselőként aktívan részt vettünk Kecskeméten, Dr. György László államtitkár 
által tartott konzultációval egybekötött, a stratégiával kapcsolatos konferencián. 

2019. december 9-én – mivel a stratégia fontos kereteket ad, de a végrehajtás és a 
megvalósítás, az „aprópénzre váltás” tud eredményt hozni – a Vállalkozásfejlesztési Tanács 
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összevont ülést tartott ahol a stratégia végrehajtási rendszere, a vállalkozók adminisztrációs 
terheinek felmérése és mérséklését célzó javaslatok kerültek megvitatásra. 

 
 

- A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok (MFKB-k) munkájában részt vettünk.  
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, az MFKB megszűnt, de a 2019. november 28-án a 
Bajai Szakképzési Centrumban tartottuk meg az utolsó MFKB ülést és megállapodtunk a 
további együttműködésben. 2020. májusában megyei ágazati munkacsoportok és 
kerekasztalok alakulhatnak. 
 

 

- 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.  

 

- A beszámolási időszak első részében a munkaerő- és bérverseny jelentette az első számú 

növekedési korlátot a vállalkozások számára. Egyetértettünk az alacsony magyarországi 

bérek emelésével és ennek ösztönzésével, ezt azonban a gazdaság teljesítőképességének 

visszaesése nélkül, csak a bérterhek, az adómértékek csökkentésével láttuk biztosíthatónak. 

A kkv-k feltőkésítése, digitális felzárkóztatásának támogatása szintén szükséges lenne, mint 

kifejtettük a kormány KKV Stratégiája kialakításánál. 

Jelenleg és az előttünk álló időszakban koronavírus vészhelyzet és ennek következményei 

váltak elsődleges problémává. 

 

 

A 2020. 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. 
 

- 2020. április 29-én lett volna a Magyar Iparszövetség (OKISZ) tisztújító közgyűlése, az új 

időpont a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül kerül kitűzésre. A vezető 

tisztségviselők mandátuma az új választás időpontjáig folyamatos. Azt sem tudjuk, hogy a 

2020. május 9-i „100 éves az OKISZ” ünnepséget mikor, hogyan tartjuk meg. 

 

- A megyei szövetségünk tisztségviselő választó közgyűlése 2020. november 24-én lenne. 

Tehát a koronavírus miatti veszélyhelyzet sok problémát okozott eddig is és a későbbiekben 

is nagy a bizonytalanság. 
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- A 2020. évi tervben nem mutat jól, hogy az utóbbi időkben rendszeres 4 M Ft összegű 

MISZKSA támogatás elmaradásával megnő veszteségünk nagyságrendje, de a székház 

eladásakor ezt visszamenőleg megkapja szövetségünk. 

A koronavírus miatt a bérleti díjak, tagdíjak nem emelhetők. A kamatbevételek 

bizonytalanok, új kibocsátású állampapírt továbbra sem vehetünk. 

 

- 2020 szeptember közepén várhatóak – veszélyhelyzettől függően – megyei kereskedelmi és 

iparkamaránk küldöttválasztó tagozati ülései, októberben pedig a tisztségviselő választó 

küldöttgyűlés. Szövetségünk számára fontos kamarai pozíciónk megőrzése. 

 

- Tagjaink közötti gazdasági együttműködést tovább kell erősíteni. 

 
- A Magyar Iparszövetség és megyei szövetségünk EU-s pályázati feladatai továbbra is kiemelt 

fontosságúak, hisz a 2014-2020-as programozási időszak után, nem várható hasonló összegű 
és vissza nem térítendő pályázati lehetőség. 2020-ban az átcsoportosításokból és az ún. 
visszahulló pályázatokból még lehetnek újabb kiírások. 
 

- 2020-21-ben fontos feladatunk lesz a koronavírus utáni programokra támogatásokra, 

kedvezményes hitellehetőségekre felhívni tagjaink figyelmét és segíteni őket a vállalkozásuk 

stabílitásában. 

 

- Körleveleinkben és honlapunkon is felhívjuk tagszervezeteink figyelmét a Magyar 
Iparszövetség Szociális, Kulturális és Sport Alapítványának üdülőszállóit bemutató és a 2019. 
ill. 2020. 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 MISZKSA támogatások 2019 évben segítették az üdültetési, szociális, oktatási és 
sportcélokat, a gyereküdültetést és a nyugdíjas találkozók megrendezését. A 2020. év 
lehetőségei beszűkültek a székház eladással rendeződhetnek. 

 

Kecskemét, 2020. május 

 

         ELNÖKSÉG 


