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Választás 2012

Összefogás
Romló világgazdasági környezetben, a
múltból eredeztetett terhekkel sújtva kell
ma a magyar vállalkozásoknak Fejérben és
a Kárpátmedencében mindenhol mûköd
ni, munkahelyet fenntartani, részt venni a
közteherviselésben és ezzel egyidejûleg
megteremteni a versenyképes fejlõdés kör
nyezetét. Nehéz feladat.
A könnyû külsõ állami források híján
felértékelõdik az emberi erõforrás, a krea
tivitás, a kapcsolat, a hiteles információ, a
hálózatos együttmûködés, a közös érdek
védelem és érvényesítés. Mindaz, amit a
kamarai környezet, a vállalkozók kamarai
közössége nyújtani tud.
Építeni kell, nem rombolni. Hinni kell, nem csüggedni. Aktuális és ideillõ
Wekerle Sándor megyénk szülöttjének, a magyar gazdasági nehézségek gyöke
rének is tekinthetõ trianoni csonkolás után elhangzott mondata. A mi feladatunk
is az építés, a hit visszaállítása, a gazdaság megerõsítése. Nagy a felelõsség!
Ehhez várjuk a közösségi munkában, a gazdasági közéletben tevékenyen részt
venni kívánó vállalkozókat, vállalkozás vezetõket a mostani tisztújítás során.
Az összefogáshoz, közös munkához csatlakozik a siker.
Azt kívánom, hogy legyen aktív és eredményes a Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara tisztújító választása!

www.fmkik.hu
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Kamarai választások júniusban
 minden vállalkozás érintett
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparka
mara Alapszabálya szerint 4 éves
meghatározott idõtartamra szólnak a
küldötti és a testületi szervek tiszt
ségviselõi mandátumai. Kamarai
választások 2008. évben voltak
utoljára, ezért idén a választás is
mét aktuálissá válik. 2012 júniusá
ban kerül sor a négy tagozat (ipari,
kereskedelmi, szolgáltató és kézmû
ves) ülésére, amelyeken a kamara kül
dötteit választják meg. Az FMKIK tisztújító
küldöttgyûlését 2012. június 29én tartjuk, melyen a kamara tisztségviselõinek,
az Elnökségnek, az Etikai Bizottságnak, az Ellenõrzõ Bizottságnak, és a Ma
gyar Kereskedelmi és Iparkamara küldött testületébe az FMKIKt képviselõ ún.
országos küldötteknek a megválasztására kerül sor a gazdasági kamarákról
szóló 1999. évi CXXI. törvény, az FMKIK Alapszabálya és Szervezeti és
Mûködési Szabályzata alapján.
A választások elõkészítése érdekében a kamara 2012. május 24i küldöttgyûlése
elfogadta azokat a szabályokat, amelyek szükségesek a választások lebonyolí
tásához. Megbízást adott a kamarai választások lebonyolítását koordináló és
törvényességét felügyelõ technikai bizottságoknak, azok elnökeinek és tagjai
nak (Választási Bizottság, Jelölõ Bizottság, Mandátumvizsgáló Bizottság, Sza
vazatszámláló Bizottság). A bizottságokban valamennyi tagozat képviselõje
helyet kapott.
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Kamarai szervezeti rend
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabálya a küldöttek man
dátumát 120 fõben határozza meg, figyelembe véve a törvény szerint gazdasági
súlyarányosan szétosztandó mandátumok számát a kamarán belül mûködõ négy
tagozatra vonatkozóan. A gazdasági súly kiszámításakor a tagozathoz tartozó
kamarai tagok létszámát és korrigált nettó árbevételét, valamint a befizetett
tagdíjat egyaránt figyelembe kellett venni.
2012 júniusában a négy tagozati ülésen összesen 120 küldötti mandátum betöl
tésére lesz lehetõség.

Testületek, tisztségviselõk
Elnökség
Etikai Bizottság
Ellenõrzõ Bizottság
Országos küldött

Választható személyek száma
13 fõ
5 fõ
5 fõ
8 fõ

A választók jelölést tehetnek a kamara tisztségviselõire, a testületek tagjaira is.
Az elnökség tagjai, az etikai bizottsági tagok és az országos küldöttek csak már
megválasztott kamarai küldöttek lehetnek, de az ellenõrzõ bizottságnak nem
kamarai küldött is tagja lehet.

Tagozat
Ipari tagozat
Kereskedelmi tagozat
Szolgáltató Tagozat
Kézmûves tagozat

www.fmkik.hu

Választható küldöttek száma
48 fõ
22 fõ
32 fõ
18 fõ
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A Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Választási Bizottsága
Elnök:
Dr. Vári Kovács József

Hat Faktor Kft.

Szolgáltató tagozat

László István

Lászlóvill Kft.

Ipari tagozat

Nagy Alajos

Garzon Bútor Zrt.

Kereskedelmi tagozat

Buza Ernõ

Ezerszó Bt.

Szolgáltató tagozat

Dávid Lajos

egyéni vállalkozó

Kézmûves tagozat

Tagok:

A Választási Bizottság szerepe a kamarai választásoknál:
A választások elõkészítésére és koordinálására alakult a Választási Bizottság.
Feladata jellemzõen koordinatív jellegû, a választások során a törvényesség
ÕRE.
A Választási Bizottság gondoskodik a névjegyzék és tagjegyzék közzétételérõl,
meghatározva annak idõpontját, idõtartamát. Hatásköre a közzététel idõtartama
alatt a névjegyzékkel és tagjegyzékkel kapcsolatos kifogások felügyelete és az
esetleges szükséges intézkedések megtétele. Gondoskodik a választásra jogo
sultak informálásáról. A bizottság jelöli ki a kamarai választások idõpontját,
helyét, szervezi meg és bonyolítja le azokat, készíti elõ a tisztújító kül
döttgyûlést.
Irányadó szabályok: a gazdasági kamarákról szóló törvény, az FMKIK Alap
szabály VI. Fejezete, és a Választási Bizottság ajánlásai.
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Interjú Dr. Vári Kovács Józseffel,
a Választási Bizottság elnökével
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparka
mara 2008 évben megválasztott küldöttei
nek és testületi szervei tisztségviselõinek
mandátumai az idei év õszén lejárnak.
2012ben, a korábbi gyakorlattól eltérõen
nem õsszel, hanem május  június hónap
ban kerül sor az új küldötteket választó
tagozati ülések és a tisztújító közgyûlés
megtartására.
Dr. Vári Kovács József a Választási Bi
zottság elnöke elmondta, hogy a kamarai
törvény 2011. évi módosítása a választási
szabályokat nem változtatta meg. Tovább
ra is a választási névjegyzékben szereplõ
gazdálkodó szervezetek választhatnak és
csak a kamarai tagok választhatók. A választás korábban kialakult rendje szerint
elsõ szakaszban a választásra jogosultak és a választhatók adatainak közzététe
lére kerül sor. Ezzel szorosan összefügg a második szakasz, amikor megtartásra
kerülnek a küldötteket megválasztó tagozati jelölõ gyûlések, amelyeken jelölik
a tisztségviselõket. A folyamatot a tisztújító küldöttgyûlés koronázza meg,
amelyen a tagozati jelölõ gyûléseken megválasztott küldöttek az ott jelölt
személyek közül megválasztják a következõ négy éves idõszak tisztségviselõit
és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara küldötteit.
A Választási Bizottság elnöke szerint az elmúlt négy éves idõszakban a gazda
sági válság gyengítette a szavazásra jogosult gazdálkodó szervezeteket, ezért
felettébb szükséges volna, ha a választásokon minél nagyobb számban venné
nek részt, mert ez erõsítené a gazdasági kamara társadalmi és politikai tényezõk
általi elfogadottságát. Az elmúlt évtizedek történéseit figyelembe véve, soha
nem volt oly mértékben szükség erõs kamarai intézményrendszerre, mint jelen
leg és a várható jövõben.

www.fmkik.hu
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Választási névjegyzék, tagjegyzék
 tagozatba sorolás
Választási névjegyzék
A választási névjegyzéket a kamarai törvény alapján vezeti a kamara, amelyben
nyilvántartja Fejér megye összes gazdálkodó szervezetét, az egyéni vállalkozó
kat, társas vállalkozásokat, szövetkezeteket, közhasznú társaságokat, kivéve a
fõ tevékenységû agrárgazdálkodókat. A választási névjegyzék tartalmazza a
megye területén székhellyel rendelkezõ (és nem pl. agrárkamarához tartozó)
gazdálkodó szervezetek adatait: nyilvántartási szám, cégnév, székhely, tevé
kenységi kör, a kamarai választások során a gazdálkodó szervezet képviseleté
ben szavazásra jogosult személy neve. Dunaújvárosban is mûködik területi
kereskedelmi és iparkamara, ezért a dunaújvárosi vállalkozások nem szerepel
nek a névjegyzékben. Kivételt képeznek az FMKIK dunaújvárosi székhelyû
vagy telephelyû tagjai, akik szerepelnek mindkét jegyzékben, választhatnak és
választhatók is. A megyei gazdálkodó szervezetekrõl a kamara tagozatonként
és szakmacsoportonként választási névjegyzéket állít össze és tesz közzé a
választásokat megelõzõen.
Tagjegyzék
A kamara közzé teszi a tagjegyzékét is, hisz ez alapján lesz nyilvános, mely
vállalkozás képviselõje, egyéni vállalkozó jelölhetõ és válaszható küldöttnek. A
kamarába tagként bejelentkezett gazdálkodó szervezetekrõl a kamara tagoza
tonként tagjegyzéket állít össze és vezet. A tagjegyzék tartalmazza a kamarai
tag nevét, székhelyét, tevékenységi körét, a tagsági viszony kezdõ idõpontját és
a tagsági viszonnyal összefüggõ kérdésekben a kamarai tag nevében a kamarai
törvény szerint képviseletre jogosult személy(ek) nevét. A tagjegyzék a válasz
tási névjegyzék része.
Tagozatba sorolás, átsorolás
Kamaránk tagjait fõtevékenységük alapján négy tagozatba soroltuk  Ipari
Tagozat, Kereskedelmi Tagozat, Szolgáltató Tagozat és Kézmûves Tagozat ,
a tagozatokon belül szakmacsoportokban regisztráltuk, a tagok által visszakül
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dött átsorolási kérelmek figyelembe vételével. A kamara tagja dönthetett arról
is  fõtevékenységétõl függetlenül , hogy mely tagozathoz és ezen belül
szakmacsoporthoz kíván tartozni.

Választójog
 Ki választhat és ki választható?
A vonatkozó törvényi elõírások és rendeletek értelmében csak az a gazdálkodó
szervezet választhat küldöttet, amely a közszemlére
tett választási névjegyzékben szerepel. Küldött
nek, testületi szerv tagjának, elnöknek, alel
nöknek és kamarai tisztségviselõnek csak
az választható, aki nagykorú, magyar
állampolgár vagy külföldi, aki ren
delkezik munkavállalási engedély
lyel, szerepel a tagjegyzékben,
olyan gazdálkodó szervezet tagja
vagy alkalmazottja, aki tagja a ka
marának, tagsági viszonyból szár
mazó kötelezettségének eleget tett.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (FMKIK) küldötteinek választá
sánál az agrár vállalkozások és a hivatásrendi kamarák tagkörének kivételével
 bár ezek esetében kivétel, ha tagja az FMKIKnak  minden vállalkozás
választójoggal rendelkezik. Minden vállalkozás csak székhelye szerint bír
választójoggal, kivéve, ha telephelyei más megyében az adott kamarában re
gisztrált kamarai tagok. Ebben az esetben a kamarai tag telephely gyakorolhatja
a választójogát, és egyben a képviseletre jogosult személy választhatóvá is
válik. A kamara regisztrált tagjai egyrészt választhatnak is, valamint jelölhetõk
és választhatók is küldöttnek.
A jelölésben és választásban csak az vehet részt, aki jogosult a cég jegyzésére,
illetve akit a jegyzésre jogosult a kamara felé írásban magánokiratban a kamara
felé bejelentett.
A választások során minden gazdálkodó szervezetet egy szavazat illet meg.

www.fmkik.hu
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A választási névjegyzéket és
tagjegyzéket közszemlére teszi a
Választási Bizottság
Az FMKIK Választási Bizottságának közleménye
2012. június havi tagozati jelölõ ülések keretében küldöttválasztásra kerül sor a
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál.
Az FMKIK Választási Bizottsága 2012. május 24. és június 08. között teszi
közzé a választási névjegyzéket és tagjegyzéket a kamara székhelyén, a Gazda
ság Háza ügyfélszolgálatán (Székesfehérvár, Hosszúsétatér 46.), melyet sze
mélyes betekintésre bárki számára hozzáférhetõvé tesz.
A választási névjegyzékkel és tagjegyzékkel kapcsolatos kifogást a közszemlé
re tétel idõtartama alatt lehet megtenni írásban a Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Választási Bizottságának címezve (8000 Székesfehérvár, Hosszú
sétatér 46.). Vonatkozó jogszabály: a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi
CXXI. tv. 32 § (4) bekezdés.
A kifogások beadásának végsõ határideje személyes ügyintézés esetén 2012.
június 08. (péntek) 12.00 óra a Gazdaság Háza, kamarai székház ügyfélszolgá
lata (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 46.); vagy postai úton 2012. június
08i postai feladás keltezéssel.
A Választási Bizottság és a Jelölõ Bizottság a kamara www.fmkik.hu internetes
honlapján keresztül is folyamatosan tájékoztatást ad a kamarai választásokról.
A Választási Bizottság a küldöttválasztó tagozati jelölõ ülések idõpontjait a
Gazdasági Kalauz 2012. május 30i és a 2012. június 13i számában közle
ményben is megjelenteti.
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A Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Jelölõ Bizottsága
Elnök:
Nagy István

Nagy és Társa Kft.

Ipari tagozat

Jahola Jánosné

Kalorkomfort Kft.

Ipari tagozat

Ring Ferenc

Ring Bt.

Kereskedelmi tagozat

Jutifo Kft.

Szolgáltató tagozat

Udvardi és Társa Kft.

Kézmûves tagozat

Tagok:

Folmegné Czirák
Julianna
Udvardi Ferenc

A Jelölõ Bizottság szerepe a kamarai választásoknál:
A kamarai Jelölõ Bizottság tagozatok szerinti részletességgel készíti elõ a
küldöttjelölési folyamatot, amelyhez a kamara ügyintézõ szervezete admi
nisztratív támogatást biztosít. Kialakítja és összeállítja a tagozatonkénti jelölõ
lapokat, hitelesíti a jelöléseket. A tagozati küldöttjelölõ üléseken tájékoztatást
ad, közzé teszi az írásban beérkezett jelöléseket.
A küldöttgyûlési küldöttek megválasztása után javaslatot tesz a tisztségviselõk
re, a kamara elnökségének tagjaira, a bizottsági tagokra, az országos küldöttek
személyére.

www.fmkik.hu
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Interjú Nagy Istvánnal,
a Jelölõ Bizottság elnökével
Az elõzõ, 2008. évi fejér megyei kamarai
választást követõen sötét felhõk gyülekez
tek a gazdaság égboltján. Elõbb az Ameri
kai Egyesült Államokban robbant ki a
mohó, megalapozatlan hitelkihelyezések
miatt a banki szektor földcsuszamlása. Ezt
követõen gazdasági válság alakult ki, majd
ez globalizálódott, átterjedt Európára is,
elérve a kis, törékeny, nyitott és a világ
gazdaság játékának kitett magyar gazdasá
got is. Az amerikai vagy európai válság
idõnként megoldódni látszik, de a magyar
gazdaság saját belsõ válsága ennél jóval
nehezebb dió.
Ma már nyilvánvaló, hogy a magyar gazdaság jelenlegi helyzetében az eddigi
individuális gazdaság szemlélettel innen kitörni nem tudunk. Kell az összefo
gás, az átgondolt stratégiai és/vagy projekt szemléletû szervezkedés, együttmû
ködés.
A 2012es Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara választásának tétje pont
ez. A gazdaság szereplõi a gazdasági önkormányzat választandó tisztségviselõ
itõl legfõképpen az odaadást, a rendíthetetlen kitartást várják el 4 éves felelõs
ségteljes szolgálatuk során. Másodsorban talán az alázatot a példaértékû
munkavégzés közben. Mert a feladatok száma tengernyi  folytatni kell azokat
az erõfeszítéseket, amelyeket a jelenlegi elnökség a meglévõ szakmai és egyéb
klubok szervezésére, mûködtetésére tett: építõipari tagozat, energia klub, autó
mentõ tagozat, minõség klub, Plato, mentor klub, nõi klub. Gazdaságfejlesztõ
tevékenységek: látogatások és részvétel vásárokon, konferenciákon, üzletember
találkozókon itthon és külföldön. Projektek generálása és támogatása, érdek
képviselet, a gazdasági környezet alakításában politikust meghazudtoló bátor
ság és kitartás. Az új feladatok mennyisége ennél is számosabb
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Nekünk a jelölõbizottságban az elsõdleges dolgunk, hogy a tagozatok szintjén
részletesen elõkészítsük a teljes küldött és jelölési folyamatot. Kialakítjuk és
összeállítjuk tagozatonként a jelölõ lapokat, hitelesítjük a beérkezett jelöléseket.
A tagozati küldöttjelölõ üléseken tájékoztatást adunk, illetve írásban is közzé
tesszük a beérkezett jelöléseket. A küldöttgyûlésen a beérkezett adatok alapján
javaslatot teszünk a tisztségviselõkre, bizottsági tagokra és országos küldöttek
re.
Célunk az, hogy munkánk jogszerû, eredményes és hatékony legyen.

Kihez fordulhat a választások
kapcsán?
A kamarai választások idõszakában az Önök rendelkezésére áll:
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Választási Bizottsága
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Jelölõ Bizottsága.
Elérhetõség az FMKIK ügyintézõ szervezetén keresztül:
 Sipos Éva fõtitkár,
Tel.: 22/ 510339, Email: fmkik@fmkik.hu
 Erdõsné Sz. Zsuzsa programmenedzser,
Tel.: 22/ 510314, Email: zsuzsa.erdos@fmkik.hu
 Csepcsányiné O. Tünde minõségügyi vezetõ, programkoordinátor,
Tel.: 22/ 510336, Email: tunde.csepcsanyi@fmkik.hu
 Ügyfélszolgálat: Tel.: 22/510310, Email: info@fmkik.hu
 Információs és ügyfélkapcsolati koordinátorok:
Bodor Ákos József, Erdélyiné Kléman Gabriella, dr. Pintér Adrienn:
Tel.: 22/510310, Email: ugyfelszolgalat@fmkik.hu
Aktuális választási információk: www.fmkik.hu
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Küldöttek mandátumának
megoszlása
Tagozatok / Küldött mandátumok száma(fõ)
Ipari Tagozat

48

Alapanyag és feldolgozóipar, gép és jármûipar
Villamosgép  és híradástechnikai ipar
Élelmiszer és könnyûipar
Építõ és építõanyag ipar, építõipart segítõ szolgáltatás
Kereskedelmi Tagozat

22

Élelmiszer és vegyi áru kereskedelem
Iparcikk kereskedelem
Vendéglátás, idegenforgalom, nem bolti kereskedelem
Szolgáltató Tagozat

32

Szállítás, hírközlés
Pénzügyi és egyéb gazdasági tevékenységet segítõ
szolgáltatás
Közszolgáltatás
Oktatás és egyéb szolgáltatás
Kézmûves Tagozat

18

Ipar
Építõipar
Szolgáltatás
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A jelölés folyamata
A kamarai küldöttek választását jelölés elõzi meg. A jelölés írásban és szóban
is történhet a tisztújító küldöttgyûlést megelõzõen.
Írásbeli jelölés
A tagozati jelölõgyûléseket megelõzõen írásban a közzétett jelölõlapokon jelö
lést lehet tenni a tagozat küldötteire. Ugyanezen a jelölõlapon lehetõség van az
ún. tisztségviselõkre, elnökségi tagokra, bizottsági tagokra, országos küldöt
tekre is jelölést tenni, de csak a tagozat tagjai közül, és ezen belül is azokra, akik
szerepelnek a kamarai tagjegyzékben, és a jelölõlapon küldöttnek is jelöltek
(kivétel: ellenõrzõ bizottsági tagságra nem küldött is jelölhetõ). Az írásbeli
jelöléshez szükséges jelölõlapokat a kamara székhelyén (Gazdaság Háza 
Fejér Megyei Kereskedelemi és Iparkamara, Székesfehérvár, Hosszúsétatér
46.) és honlapján (www.fmkik.hu) elérhetõvé tesszük. Írásbeli jelölésre az
FMKIK Alapszabálya VI. Fejezet Választási Szabályok alatti fõcíme, A
jelölés alatti 5. alpontjának 4. bekezdése szerint a választásokat lebonyolító
tagozati ülés elõtt 7 nappal megelõzõ idõpontig van lehetõség. A véghatáridõ a
hivatalosan közzétett jelölõlapokon szerepel.
Szóbeli jelölés  csak a tagozati üléseken
Szóbeli jelölés csak a küldöttválasztó tagozati jelölõ ülésen
történhet. Jelölésre minden vállalkozó jogosult (aki a vá
lasztási névjegyzékben szerepel).

www.fmkik.hu
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Ki jelölhetõ és választható küldöttnek?
Csak a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagjai jelölhetõk és választ
hatók küldöttnek.
Ki jelölhetõ és választható tisztségviselõnek?
Csak az a személy lehet kamarai tisztségviselõ, akit küldöttnek már jelöltek,
illetve megválasztottak.
A megválasztott küldöttek jelölései a tisztségviselõkre
A tagozati jelölõgyûléseken megválasztott küldöttek egy küldötti jelölõlapon
tehetnek javaslatot az elnök, általános alelnök, elnökségi tagok és a bizottságok
tagjainak személyére (tagozattól függetlenül),
legkésõbb 2012. június 25. 10:00 óráig.
A Jelölõ Bizottság javaslattétele
A Jelölõ Bizottság a küldöttgyûlési küldöttek megválasztása után írásban tesz
javaslatot az elnök, általános alelnök, a további alelnökök, elnökségi tagok, a
bizottságok tagjai és az országos küldöttek személyére.

16
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A választásokat lebonyolító tagozati
jelölõ ülések idõpontjai, helyszíne
és napirendjei
Tagozati jelölõ ülések idõpontjai:
Ipari tagozat: 2012. június 19. (kedd) 9,00 óra
Kézmûves tagozat: 2012. június 19. (kedd) 15,00 óra
Szolgáltató tagozat: 2012. június 20. (szerda) 14,00 óra
Kereskedelmi tagozat: 2012. június 22. (péntek) 10.00 óra
Helyszín:
Gazdaság Háza  Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 46.
A tagozati jelölõ üléseket aktuális gazdasági információkkal
indítjuk. Ezt követõen kerül sor az alábbi napirendekre:
 küldöttek jelölése és választása
 a tagozati vezetõség létszámának meghatározása
 a tagozat elnökének és vezetõségének jelölése
 a tagozat elnökének megválasztása (a kamara Alapszabálya szerint a
jelölõgyûlésen megválasztott tagozati elnök a küldöttgyûlés
jóváhagyásával válik alelnökké)
 tagozat vezetõségének megválasztása
 jelölés a kamara további tisztségviselõire, elnökségi tagjaira, etikai
és ellenõrzõ bizottsági tagjaira
 jelölés az országos küldöttekre, akik a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara küldött testületében képviselik majd az FMKIKt.

www.fmkik.hu
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A Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara
TISZTÚJÍTÓ
KÜLDÖTTGYÛLÉSE
Idõpont:
2012. június 29. (péntek) 9.00 óra
Helyszín:
Gazdaság Háza
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Székesfehérvár
Hosszúsétatér 46.

18
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Mi a szerepe a kamara tisztújító
küldöttgyûlésének?
A tagozati jelölõ ülések után, a küldöttek megválasztását követõen ülésezik az
új küldöttgyûlés. A kamara Alapszabályának megfelelõen feladata többek
között a kamara elnökének, általános alelnökének (általános elnökhelyettes) az
elnökségi tagoknak, etikai és ellenõrzõ bizottsági tagoknak és országos küldöt
teinek megválasztása. A tagozati elnökök a küldöttgyûlés jóváhagyásával alel
nökökké válnak. A tisztújító küldöttgyûlésen megjelent küldöttek választási
jogosultságát a Mandátumvizsgáló és a Szavazatszámláló Bizottság ellenõrzi.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mandátumvizsgáló Bizottsá
ga
Elnök:
Csepregi Csegõ BCL Kft. Ipari Tagozat
Tagok:
Kész Ottó Kész és Kész Bt. Ipari Tagozat
Madlerné Kiss Ágnes Lucullus 3 Kft. Kereskedelmi Tagozat
Németh Sándor Kémény Zrt. Szolgáltató Tagozat
Zámbó Zoltánné egyéni vállalkozó Kézmûves Tagozat
A Mandátumvizsgáló Bizottság feladata a megszerzett mandátumok tényének
igazolása, melynek során az összeférhetetlenségi szabályokat, a választással
kapcsolatos kifogásokat is vizsgálja.

www.fmkik.hu
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A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szavazatszámláló Bizottsága
Elnök:
Ádám László egyéni vállalkozó Kézmûves Tagozat
Tagok:
Köpf Jenõ AIKSZ Zrt. Ipari Tagozat
Sulák Rudolf Koktél Bt. Kereskedelmi Tagozat
Németh János Pedellus 2000 Bt. Szolgáltató Tagozat
Fehér János DeltaF Kft. Kézmûves Tagozat
A Szavazatszámláló Bizottság a szavazást megelõzõen ellenõrzi a gazdálkodó
szervezetek választási jogosultságát, majd megállapítja a leadott szavazatok
érvényességét. Összeszámolja a szavazólapokat, jegyzõkönyvben dokumentál
ja azokat.
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Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara kamarai szakmai
tagozatok és szakmacsoportok
Az FMKIK Küldöttgyûlése 2008. április 3án az egyes kamarai szakmai
tagozatokba tartozó tevékenységek körét a TEÁOR 2008 alapján a
18/2008.04.03. sz. küldöttgyûlési határozatával az alábbiak szerint módosította:

IPARI TAGOZAT
12. sz. Alapanyag és feldolgozóipari, gép és jármûipar szakmacsoport:
BÁNYÁSZAT,
KOKSZGYÁRTÁS,
KÕOLAJFELDOLGOZÁS,
NUKLEÁRIS FÛTÕANYAG GYÁRTÁSA, VEGYI ANYAG, TERMÉK
GYÁRTÁSA, GUMI, MÛANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA, Öblösüveggyár
tás (23.13), Üvegszálgyártás (23.14), Mûszaki, egyéb üvegtermék gyártása
(23.19), Háztartási kerámia gyártása (23.41),Egyéb mûszaki kerámia gyártása
(23.44), Egyéb kerámiatermék gyártása (23.49), Tûzálló kerámiatermék gyártá
sa (23.20), Máshova nem sorolt egyéb nem fém ásványi termék gyártása
(23.99), FÉM ALAPANYAG GYÁRTÁSA, Fémalakítás, porkohászat (25.50),
NYERSANYAG VISSZANYERÉSE HULLADÉKBÓL (38.31,38.32)
Fémszerkezet, épületelem gyártása (24.33, 25.11, 41.20, 25.12, 43.32), Fémtar
tály, fûtési kazán, radiátor gyártása (25.29, 25.21), Ipari gép berendezés üzem
be helyezése (33.20) Gõzkazán gyártása (25.30), Fém felületkezelése (25.61),
Fémmegmunkálás (25.62), Evõeszköz gyártása (25.71), Szerszámgyártás
(25.73) Egyéb szerszámgép gyártása (28.49), M. n. s. egyéb fémfeldolgozási
termék gyártása (25. 99), GÉP, BERENDEZÉS GYÁRTÁSA,
JÁRMÛGYÁRTÁS, Gépjármûjavítás karbantartás (45.20)
3. sz. Villamosgép és híradástechnikai ipar szakmacsoport:
VILLAMOS GÉP, MÛSZER GYÁRTÁSA, Szórakoztatóelektronikai cikk
javítása (95.21), Háztartási gép, háztartási kerti eszköz javítása (95.22) Óra,
ékszerjavítás (95.25)
www.fmkik.hu
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4. sz. Élelmiszer és Könnyûipar szakmacsoport:
ÉLELMISZER, ITAL, DOHÁNY GYÁRTÁSA , TEXTÍLIA, TEXTILÁRU
GYÁRTÁSA,
BÕRTERMÉK,
LÁBBELI
GYÁRTÁSA,
FAFELDOLGOZÁS,
PAPÍR,
PAPÍRTERMÉK
GYÁRTÁSA,
BÚTORGYÁRTÁS,
ÉKSZERGYÁRTÁS,
HANGSZERGYÁRTÁS,
SPORTSZERGYÁRTÁS, JÁTÉKGYÁRTÁS, MÁSHOVA NEM SOROLT
EGYÉB FELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA (2599), Lábbeli, egyéb
bõráru javítása (95.23), Kommunikációs eszköz javítása (95.12), Egyéb szemé
lyi, háztartási cikk javítása (95.29) Textilkikészítés (13.30)
5. sz. Építõ, építõanyagipar, építõipart segítõ szolgáltatás szakmacsoport:
Síküveggyártás (23.11), Síküveg továbbfeldolgozása (23.12), Egészségügyi
kerámia gyártása (23.42), Kerámiaszigetelõ gyártása (23.43), Kerámiacsempe,
lap gyártása (23.31), Égetett agyag építõanyag gyártása (23.32), Cement,
mész, gipszgyártás (23.51, 23.52), Beton, gipsz, cementtermék gyártása
(23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.69), Kõmegmunkálás (23.70),
ÉPÍTÕIPAR, Mérnöki tevékenység, tanácsadás (71.11, 71.12)

KERESKEDELMI TAGOZAT
6. sz. Élelmiszer és vegyiáru kereskedelem szakmacsoport:
Mezõgazdasági termék nagykereskedelme (46.21, 46.22, 46.23, 46.24), Élelmi
szer, ital, dohányárunagykereskedelem (46.31, 46.32.,46.33, 46.34, 46.35,
46.36, 46.37, 46.38, 46.39), Élelmiszer jellegû bolti vegyes kiskereskedelem
(47.11), Élelmiszer ital, dohányárukiskereskedelem (47.21, 47.22, 47.23,
47.24, 47.25, 47.26, 47.29) Vegyi áru nagykereskedelme (46.75)
7. sz. Iparcikk keresekedelem szakmacsoport:
Személygépjármû, könnyûgépjármûkereskedelem (45.11), Egyéb gépjármû
kereskedelem (45.19), Gépjármûalkatrész nagykereskedelem (45.31), Gépjár
mûalkatrész  kiskereskedelem (45.32), Motorkerékpár,  alkatrész kereskedel
me, javítása (45.40), Gépjármûüzemanyagkiskereskedelem (47.30), Háztartási
és fogyasztási cikk nagykereskedelme (46.41, 46.42, 46.43, 46.47, 46.52,
46.44, 46.49, 46.73, 46.45, 45.46, 45.47,46.48, 46.49), Fém, érc nagykereske

22

www.fmkik.hu

Választás 2012
delme (46.72), Fémáru, szerelvény, fûtési berendezés nagykereskedelme
(46.74), Gép, berendezésnagykereskedelem (46.62, 46.63, 46.64, ), Irodabú
tor nagykereskedelem (46.65) Egyéb irodagép,  berendezés nagykereskedelme
(46.66) Vegyes termékkörû nagykereskedelem (46.90) Egyéb termelési célú
termék nagykereskedelme (46.76) Hulladéknagykereskedelem (46.77), Ipar
cikk jellegû bolti vegyes kiskereskedelem (47.19), Gyógyszer, gyógyászati
termék, illatszer kiskereskedelme (47.73, 47.74, 47.75) Egyéb m. n. s. új áru
kiskereskedelme (47.78), Használtcikk bolti kiskereskedelme (47.79)
8. sz. Vendéglátás, idegenforgalom, nem bolti kereskedelem szakmacsoport:
Ügynöki nagykereskedelem (46.1), Nem bolti kiskereskedelem (47.91, 47.81,
47.82,
47.89,
47.99),
SZÁLLÁSHELYSZOLGÁLTATÁS,
VENDÉGLÁTÁS, Utazásszervezés, utazási ügynöki tevékenység, idegenveze
tés (79.11, 79.12, 79.90),

SZOLGÁLTATÓ TAGOZAT
9. sz. Szállítás, hírközlés szakmacsoport:
SZÁRAZFÖLDI, CSÕVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS (49), VÍZI SZÁLLÍTÁS
(50), LÉGI SZÁLLÍTÁS (51), Rakománykezelés, tárolás, raktározás (52.24,
52.10), Egyéb, szállítást segítõ tevékenység, szállítmányozás (52.21, 52.22,
52.23, 52.29), Postai tevékenység (53.10), Egyéb postai, futárpostai tevékeny
ség (53.20), Rádiómûsor szolgáltatás (60.10), Televízió mûsor összeállítása,
szolgáltatása (60.20), TÁVKÖZLÉS (61.10, 61.20, 61.30, 61.90)
10. sz. Pénzügyi és egyéb gazdasági tevékenységet segítõ szolgáltatás szakma
csoport:
PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS (64), Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos ügy
let (68.10, 68.20), Ingatlanügynöki tevékenység (68.31), Ingatlankezelés
(68.32),
Építményüzemeltetés
(81.10),
KÖLCSÖNZÉS
(77),
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG (62) (58), Jogi,tevékenység
(69.10), Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység (69.20), Piac,
közvélemény kutatás (73.20), PR, kommunikáció (70.21), Üzletviteli, egyéb
vezetési tanácsadás (70.22), Vagyonkezelés (64.20), Üzletvezetés (70.10) ,
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Mûszaki vizsgálat, elemzés (71.20), Reklámügynöki tevékenység (73.11), Mé
diareklám (73.12), Munkaközvetítés (78,10), Munkaerõkölcsönzés (78.20),
Egyéb emberi erõforrás ellátás,  gazdálkodás (78.30), Személybiztonsági
tevékenység (80.10), Biztonsági rendszer szolgáltatás (80.20), Nyomozás
(80.30), Általános épülettakarítás (81.21), Egyéb épület,  ipari takarítás
(81.22), Egyéb takarítás (81.29) Egyéb gazdasági szolgáltatások (74.20, 74.30,
82.11, 82.19, 82.99, 82.20, 63.99, 74.10, 82.30, 82.91).
11. sz. Közszolgáltatás szakmacsoport:
VILLAMOSENERGIA, GÁZ, GÕZ, VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZ,
HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI SZOLGÁLTATÁS, Temetke
zés, temetkezést kiegészítõ szolgáltatás (96.03)
12. sz. Oktatás és egyéb szolgáltatás szakmacsoport:
KIADÓI, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG, EGYÉB SOKSZOROSÍTÁS (58),
KUTATÁS,
FEJLESZTÉS
(72.11,
72.19,
72.20),
OKTATÁS,
EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, ÉRDEKKÉPVISELETI
TEVÉKENYSÉG (94), SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT (59) (60)
(90), Textil, szõrme mosása, tisztítása (96.01), Fodrászat, szépségápolás
(96.02), Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (96.04), Testedzési szolgáltatás
(93.13), Sport, szabadidõs képzés (85.51), M. s. n. egyéb személyi szolgáltatás
(96.09)

KÉZMÛVES TAGOZAT
13. sz. Ipari szakmacsoport:
Vas, fém, mûszer, ruha, textil, bõripar, jármûjavítás
14. sz. Építõipari szakmacsoport:
Fa, építõipar és épületgépészet, elektromos ipar
15. sz. Szolgáltató és ipari szakmacsoport:
Élelmiszer, üveg, papír, kerámiagyártás, egészségügyi és testápolási szolgál
tatók
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Székesfehérváron
Üzletfejlesztés karnyújtásnyira
az Európai Bizottság tájékoztató hálózata
Az Európai Bizottság vállalkozásfejlesztési hálózatot indított útjára a kis és
középvállalkozások támogatására.
A brüsszeli háttérrel mûködõ hálózatnak Magyarországon 8 irodája létesült, a
konzorcium vezetõje a Nemzeti Külgazdasági Hivatal. A hálózat Középdunán
túli régiós központja Székesfehérváron, a Gazdaság Házában mûködik.

Hogyan juthatnak a magyar kis  és középvállalko
zások a hálózat szolgáltatásaihoz?
Európa és az ország bármely pontján is fordul a kis  és középvállalkozás az
Enterprise Europe Network hálózat tanácsadójához, mindenhol a teljes hálózat
tudása, kapcsolatai és szakértelme segíti õt vállalkozása fejlesztésében a fenti
szolgáltatásokkal.
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Enterprise Europe Network
Üzletfejlesztés karnyújtásnyira
Elsõ kézbõl információ a Gazdaság Házában
Mi ez a hálózat?
Elsõdleges információs pont kis  és középvállalkozások (KKVk) számára,
innovációval, technológia  és tudásátadással összefüggõ kérdésekben, valamint
az egységes belsõ piac mûködésével kapcsolatos kérdésekben.
Az Európai Bizottság az új vállalkozásfejlesztési hálózatot elsõsorban a kis és
középvállalkozások támogatására 2008ban indította útjára.
Milyen szervezetek alkotják a hálózatot?
Az Enterprise Europe Network kezdeményezés túlmutat az Európai Unió hatá
rain: a hálózat az uniós tagországokon kívül jelen van Törökországban, Mace
dóniában, Norvégiában, Izlandon, Örményországban, Izraelben és Svájcban is.
Az új hálózat a korábbi, szintén a Bizottság által támogatott Euro Info Központ
(EIC) és Innováció Közvetítõ Központ (IRC) hálózatok tapasztalataira építve,
tevékenységeik összevonásával jött létre, ezzel egységesítve a két hálózat
egyaránt magas színvonalú szolgáltatási palettáját. Az Enterprise Europe Net
work hálózatot több mint 600 szervezet alkotja, az egyes országokban mûködõ
kereskedelmi kamarák, regionális fejlesztési ügynökségek és egyetemi techno
lógia központok hálózatának 4000 naprakész szakértõje áll a vállalkozások
rendelkezésére Európa 51 országában.
A brüsszeli háttérrel mûködõ hálózatnak Magyarországon 8 irodája van, a
konzorcium vezetõje a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA). A hálózat Kö
zépdunántúli régiós központja Székesfehérváron, a Gazdaság Házában mûkö
dik.
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Milyen szolgáltatást biztosít?
Az Enterprise Europe Network hálózat mindazoknak a vállalkozóknak biztosít
segítséget, akik üzlettársakat keresnek más uniós tagországokban, innovatív
ötleteik megvalósításához szaktanácsra tartanak igényt, vagy éppen azt szeret
nék megtudni, hogyan juthatnak európai kutatási támogatáshoz, vagy más
európai uniós forráshoz.

Helyben elérhetõ magas szintû
szolgáltatások a vállalkozások
szolgálatában
Mit jelent ez?
Vállalkozásfejlesztés  Piacra lépés támogatása
Üzleti  gazdasági  kereskedelmi kapcsolatok bel és külpiacon való kiépítése,
az EU belsõ piacán való megjelenés, üzletembertalálkozókon, kiállításokon,
vásárokon való megjelenés szervezésével. Olyan üzleti adatbázis kerül kialakí
tásra, amely ezeket az igényeket maximálisan kielégíti a partnerkeresés terüle
tén is.
TechnológiaInnováció  Az innováció és fejlesztések támogatása
Nemzetközi partnerkeresés, pályázatírási rendezvények, tréningek,
jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, új, megjelenõ pályázatok, tenderek
közzététele, hazai és EUs források megszerzésére vonatkozó információk.
Tanácsadás a szellemi tulajdonjoggal, szabványokkal és az innovációhoz kap
csolódó más uniós szabályozásokkal kapcsolatban.
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Kutatásfejlesztés  Az EU kutatásfejlesztési programjaiban való rész
vétel támogatása
Kutatási és szektorspecifikus témákban (energia, nanotechnológia, mechatro
nika, kutatásfejlesztés, információtechnológia) tanácsadással, projektötletek
összegyûjtésével, közös (konzorciumi) pályázatokon való induláshoz potenciá
lis partnerek felkutatásával és összehozásával támogatja a gazdálkodókat. Az
Európai Unió kutatásfejlesztési keretprogramjában, az FP7es pályázatokban
való részvételt számos szolgáltatás segíti, úgymint információterjesztés és
tanácsadás, pályázat generálás, nemzetközi üzleti partnerkeresés.
No wrong door  Egyablakos szolgáltatási rendszer megvalósítása
Az új, kibõvült, integrált szolgáltatásokat nyújtó információs hálózat az ún.
egyablakos rendszert valósítja meg, azaz bárhol fordul a vállalkozás a hálózat
irodájához  Székesfehérváron, Barcelonában vagy Tamperében , mindenütt
ugyanazt az egységes szolgáltatást kapja. Mindenhol a teljes hálózat kapcsolat
rendszere, információja és szakértelme segíti a vállalkozásokat.
Hol érhetõ el a magyar hálózat?
Nemzeti Külgazdasági Hivatal
Email: een@hita.hu
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Email: eenszeged@csmkik.hu
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Email: een@fmkik.hu
GyõrMosonSopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Email: een@gymskik.hu
HajdúBihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Email: eendebrecen@hbkik.hu
PécsBaranyai Kereskedelmi és Iparkamara
Email: een@pbkik.hu
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PRIMOM Vállalkozásélénkítõ Alapítvány
Email: primomeu@chello.hu
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Email: eenzmva@zalaszam.hu
Hol található az Enterprise Europe Network Középdunántúli régiós iro
dája?
Gazdaság Háza, Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 46.
Tel.: 22510316, 510310 Fax: 22510312
Email: een@fmkik.hu,
Web: www.fmkik.hu/enterprise
Ha Ön
 növelni szeretné exportját,
 új piacot keres,
 új befektetési lehetõségek iránt érdeklõdik,
 gyakorlati információkat szeretne,
 beszállítót, forgalmazót keres,
 pályázni szeretne, ezáltal fejleszteni kívánja cégét,
 szélesítené üzleti partnerkapcsolatait
keresse irodánkat, vegye igénybe szolgáltatásainkat!
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Széchenyi Kártya

Széchenyi Kártya igénylését indítsa
a kamarában
Kamarai tagoknak a regisztráció
díjmentes!
Mire használható a kártya?
Kedvezõ hitellehetõség már mûködõ magyar
mikro, kis és középvállalkozások (ev, Bt, Kft, Rt, KKt, szövetkezet)
átmeneti pénzügyi terhei áthidalására. MasterCard üzleti bankkártya
segítségével rugalmasan és szabadon használhatja hitelkeretét
készpénzfelvétel, bankkártyás vásárlás, banki átutalás útján.
Kik igényelhetik?
A Széchenyi Kártya konstrukcióban azon vállalkozások vehetnek részt,
amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes (365 nap) naptári
(üzleti) évre vonatkozó  a vállalkozási formához igazodó  éves,
egyszerûsített éves vagy egyszerûsített beszámolóval, vagy egy teljes
naptári (365 nap) évre vonatkozó egyéni vállalkozói mûködést igazoló
személyi jövedelemadó bevallással. Az igénylõ lehet egyéni vagy társas
vállalkozó.
Milyen összegben igényelhetõ?
A hitel összege 500 ezer Fttól 25 millió Ftig terjedhet: a 25 millió
forint hitelösszeg 2 lezárt, naptár szerinti gazdálkodási év után
igényelhetõ.
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Milyen elõnyei vannak?
Ÿ 1 % kamattámogatás
Ÿ 50%os Hitelgarancia garanciadíj támogatás
Ÿ Nincs jelzálogfedezet 10mFtig biztosan, e felett a bank egyedi döntése
Ÿ Visszafizetés a futamidõ végén egy összegben, de a hitel évrõl évre
meghosszabbítható
Forgalmazók:
OTP, Erste, MKB, a Takarékszövetkezeti hálózat, Volksbank,
UniCredit, Budapest Bank, K&H.
Széchenyi Kártya Program
A folyószámla hitel kombinálható további Széchenyi Kártya
termékekkel: forgóeszköz, beruházási, önerõ hitelekkel, összesen
150mFt nagyságrendben.
Agrár Széchenyi Kártya
Igényelhetõ
További információ:
Tel.: (22) 510310, (22) 510317,
Email: gyongyi.szabados@fmkik.hu,
www.fmkik.hu
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Képzés

Mestervizsgákat, felkészítõket
szervez a kamara
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
folyamatosan regisztrálja a mestervizsgákra
jelentkezõket, akik szeretnék elsajátítani a
szakmájukban legmagasabb szintû mesterfo
kozatot. Az elmúlt évek során több száz
szakember tett kamaránknál sikeres mester
vizsgát.
Miért fontos a mestervizsga?
A magasabb szakmai felkészültséget a kor követelményei teszik fontossá, a
tudásszint emelését egyes szakmákban a technika fejlõdése és az emelkedõ
fogyasztói elvárások kényszerítik ki. A mestervizsga biztosítja a szakemberek
nek a magasabb szakmai elismertséget jelölõ minõsítés elérését, hogy az egyes
szakmákban, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott mûködési feltételek
nek eleget tudjanak tenni.
Melyek a jelentkezés feltételei?
A mesterjelöltnek a szakmai követelményekben meghatározott képesítéssel,
legalább 35 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie, melyet hivatalos
dokumentumokkal (bizonyítványok, oklevelek) igazolni tud. A pontos szakmai
követelményekrõl a kamara munkatársai adnak felvilágosítást.
Hol jelentkezhet?
Mestervizsgára az állandó lakóhelye, telephelye, székhelye, vagy kamarai
tagsági viszonya szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál lehet
jelentkezni.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársa további, részletes
információval készséggel állnak az Ön rendelkezésére:
BertaMudri Krisztina képzési tanácsadó,
tel.: 22510331, krisztina.berta@fmkik.hu
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