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Köszöntő / Bemutatkozás
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közel huszonöt éve áll a megyei vállalkozások szolgálatában, segíti a megye gazdaságának
fejlődését. A kamara kiemelt célja a megyei vállalkozások között olyan együttműködési lehetőségek megteremtése és fenntartása, amelyek elősegítik, és folyamatosan biztosítják a gazdálkodó szervezetek közötti közvetlen gazdasági
kapcsolatokat, a kölcsönös érdekeken alapuló együttműködést.
Jelen kiadványunk a kamara szolgáltatásait mutatja be röviden és áttekinthető
módon, hiszen a kamara tevékenységi köre folyamatosan bővül és egyre több
területen tudunk a megye gazdasági szereplőivel együttműködni. Tájékoztatónkban gyorsan és egyszerűen találhatják meg a kamarai szolgáltatások rövid
leírását, és a kiadványban szereplő linkek segítségével az interneten is pillanatok alatt elérhetőek az azokhoz kapcsolódó legfontosabb információk.
Reméljük, hogy kiadványunk eléri célját és hasznos segítőtársként ott lesz
minden megyei vállalkozás asztalán, segítve mindennapi munkájukat!
Kérjük, hogy forduljon bizalommal kamaránkhoz, munkatársainkhoz!
Legyenek közös sikereink!
Pekó László
a kamara elnöke
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Közfeladatok
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény határozza meg azokat
az alapvető feladatokat, amelyeket az országos gazdasági kamarának, valamint
a területi kamaráknak el kell látniuk és szintén e törvény rendelkezik a kamarák által a gazdálkodó szervezetek részére nyújtandó szolgáltatásokról is. A
törvény által előírt kamarai feladatok az alábbiakban kerülnek összefoglalásra.

1. Általános feladatok
A működő vállalkozások közhiteles nyilvántartása
A biztonságosabb gazdálkodás céljából az Országgyűlés 2011. november 21én módosította a gazdasági kamarákról szóló törvényt. Eszerint valamennyi
- kamarai tag és nem kamarai tag - társas és egyéni vállalkozásnak kérvényezni
szükséges kamarai nyilvántartásba vételét a székhelye szerint illetékes kereskedelmi és iparkamaránál, és minden év március 31-ig megfizetni a kamarai
hozzájárulást, melynek évi összege 5.000,-Ft. A törvénymódosítás nem érinti
az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra nem terjed ki a hatálya.
Web: www.szabkam.hu
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Építőipari kivitelezők kötelező nyilvántartása, ellenőrzése
A jogszabályok értelmében 2009. október 1-jétől az MKIK-nál vezetett vállalkozó kivitelezői nyilvántartásba valamennyi építőipari kivitelezési tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozásnak be kell jelentkeznie. A kivitelezői
nyilvántartásba vételi regisztráció díja 5000,- Ft (igazgatási szolgáltatási díj
jogcímen fizetendő).
Web: www.mkik.hu

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése
A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) a 2013. évi XXXIV. törvény
alapján az építészeti-műszaki tervezési, építési és kivitelezési szerződések teljesítéséből fakadó viták ügyében tud eljárni. Kérelmet adhat be és így a szakértői eljárás lefolytatását kérheti a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az
alvállalkozó. A szakértői eljárási díj mértéke a kérelemben vitatott összeg nettó
értékének 1 %-a, min. 60 000,- Ft, max. 450 000,- Ft.
Web: https://www.mkik.hu/hu/tszsz/

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
A békéltető testület a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
független testület, mely a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás
keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést
hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A hazai békéltető testület ingyenesen igénybe vehető és az ország egész területén hozzáférhető vitarendezési fórum. Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a
vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek
közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági
eljáráson kívüli rendezése.
Web: http://bekeltetes-szabolcs.hu/
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Állandó Választott Bíróság

Okmányhitelesítés

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság gazdálkodó szervezetek közötti viták rendezésére szolgál, de akkor is
alkalmazható, ha csupán az egyik fél gazdasági tevékenységgel hivatásszerűen foglalkozó személy. A választottbírósági szerződés a felek megállapodása,
amely szerint meghatározott, akár szerződéses, akár szerződésen kívüli jogviszonyukból keletkezett vagy keletkező vitájukat választottbíróság elé terjesztik. Választottbírósági szerződés más szerződés részeként vagy önálló szerződésként köthető.

A kamara az üzleti forgalom biztonságának megőrzése érdekében származási
bizonyítványok (Certificate Origin) és a kereskedelmi forgalomban szükséges
egyéb okmányok – kereskedelmi szerződések, számlák, minőségi tanúsítványok, árlisták – hitelesítését végzi.

A vitás ügyekben a választottbíróság egyszerűbb megoldással szolgál, továbbá
az eljárás díja és illetéke nem éri el az állami bíróság első- és másodfokú eljárás díjának összegét. A választottbíróság egyszintű, azaz fellebbezésnek helye
nincs, az eljárást pedig maximum 3 hónap alatt le kell bonyolítani. A választottbírósági ítélet hatálya ugyanaz, mint a jogerős bírósági ítéleté.
A választottbíróság abban az esetben vehető igénybe, ha a felek jogvitájuk
esetére, írásban kikötik annak illetékességét. Ezzel a megállapodással kivonják
magukat az állami bíróság joghatálya alól és a választottbíróság fog az ügyben
eljárni – megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező, gyakorló jogászokból,
ügyvédekből, közgazdászokból, mérnökökből álló testületével. Az eljárás díja
a perérték alapján számítható ki az MKIK honlapján található díjkalkulátor
segítségével.
Web: https://www.mkik.hu

2. Gazdaságfejlesztés
Kamaránk a gazdaság fejlesztésével összefüggésben részt vesz a gazdaságfejlesztési, gazdaságstratégiai döntések előkészítésében és együttműködik minden olyan helyi, megyei, regionális és országos szervezettel, melyekkel a napi
munka során a vállalkozások kapcsolatba kerülhetnek (NAV, városi- és megyei
önkormányzatok, kormányhivatali szervek, valamint vállalkozásfejlesztési
intézmények). Az együttműködések célja, hogy támogassák a megyei kis- és
középvállalkozások eredményesebb működését, ezáltal a térség gazdaságának
fejlődését.

Bruttó díj
tagok részére (Ft)

Bruttó díj
Nem tagok részére (Ft)

6.350,-

13.970,-

További copy példány hitelesítése

2.540,-

5.715,-

1 garnitúra kereskedelmi számla

6.350,-

13.970,-

Aláírás hitelesítés példányonként

6.350,-

13.970,-

Egyéb kereskedelmi okmányok
hitelesítése példányonként

6.350,-

13.970,-

Megnevezés
		
1 garnitúra származási bizonyítvány

A kamara ügyfélszolgálatán történik az ATA Carnet igazolvány hitelesítése, valamint az igazolvány kibocsátásával kapcsolatos tanácsadás is. Az ATA Carnet
olyan nemzetközi vámokmány, amely egy éven keresztül lehetővé teszi az áruk
vámmentesen történő ideiglenes behozatalát és kivitelét.
Bruttó díj
tagok részére (Ft)

Bruttó díj
Nem tagok részére (Ft)

3.175,-

4.826,-

200.000,-Ft-ig

6.350,-

9.525,-

400.000,-Ft-ig

12.700,-

19.050,-

600.000,-Ft-ig

15.875,-

24.130,-

1.000.000,-Ft-ig

24.130,-

34.925,-

1 millió Ft felett minden további
megkezdett millió után

3.175,-

4.826,-

maximum 3-szori utazásig alapdíjon
felül, utanként

3.175,-

4.826,-

Áruérték
		
100.000,-Ft-ig

Web: www.szabkam.hu, www.mkik.hu
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Területfejlesztés
• A kamara közreműködik a helyi területfejlesztési koncepciók és programok kidolgozásában és végrehajtásában.
• Partnerként részt vesz a megyei foglalkoztatási paktumokban, amelyek
a helyi igényekre alapozva, a helyi szereplők bevonásával és összefogásával támogatják új munkahelyek megteremtését, melynek köszönhetően
a munkanélküliség csökkenése, a foglalkoztatás színvonalának növelése,
valamint a munkaerő-piacról jelenleg kiszorult hátrányos helyzetű rétegek integrációja valósulhat meg.
• Rendszeresen felméri a megyei vállalkozások üzleti helyzetét és várakozásait, mely felmérés eredményeit felhasználja az OECD, a Nemzetközi
Valutaalap (IMF), valamint a magyar kormányzat a gazdaságra vonatkozó előrejelzései és elemzései során.
• A kamarai hálózat feladatai közé tartozik a vállalkozások K+F+I potenciáljának fejlesztése, ennek érdekében tájékoztatást nyújt szabványosítással, iparjogvédelemmel, különböző innovációs adatbázisokkal (InnoPortfólió, Nyitott Labor) kapcsolatban, valamint elősegíti a területet
érintő képzések, továbbképzések szervezését.

Tájékoztatás
A kamara alapvető feladati közé tartozik a vállalkozások naprakész tájékoztatása a gazdasági életet érintő valamennyi területtel kapcsolatban. E feladatát
a kamara tájékoztató rendezvényeken keresztül vagy személyes tanácsadás formájában teljesíti.
• Tájékoztatást ad a gazdasággal összefüggő magyar jogszabályokról, valamint a gazdálkodó szervezetek tevékenységét érintő gazdaságpolitikai
intézkedésekről.
• Hazai, európai uniós, nemzetközi, műszaki, környezetvédelmi és jogi információkat gyűjt és bocsát a vállalkozások rendelkezésére.
• A kereskedelemfejlesztés érdekében gazdasági/relációs tájékoztatókat,
konferenciákat, szakmai utakat szervez a külpiacok megismertetése céljából.
• Tanácsadással segíti a gazdálkodó szervezetek szabványosítással, iparjogvédelemmel összefüggő tevékenységét.

K öz f e l a dato k
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3. Szakképzés
A kamara legfontosabb feladata a duális szakképzés népszerűsítése, melynek
érdekében a kamara számos szakképzési feladatot lát el. Ezek külön-külön
feladatonként, illetve együttesen nézve is a duális szakképzés megerősítését
célozzák, a tanulók valós munkakörülmények közötti gyakorlati képzésének
megszervezését ösztönzik.
Alapvető cél, hogy a szakmát tanuló diákok közül minél többen gazdálkodó
szervezeteknél töltsék gyakorlati képzésüket, melynek eredményeként a munka világába ágyazott tanulás során sajátíthatják el szakmájuk legfontosabb
fogásait, valamint a képzés során megszerzett gyakorlati tapasztalatokkal a
birtokukban nagyobb eséllyel indulhatnak a munkaerő-piacon. A kamara által
végzett szakképzési szolgáltatások minden esetben térítésmentesen állnak a
vállalkozások rendelkezésére.

Tanulószerződés
A duális szakképzés egyik legfontosabb eleme a tanulószerződés, mely a tanuló és
a gazdálkodó szervezet között létrejött írásbeli megállapodás. A tanulószerződés
tartalmazza a gyakorlati képzésre vonatkozó irányelveket, és megtalálhatóak benne mindkét félre vonatkozóan a jogok és kötelezettségek.
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A tanulószerződésekkel kapcsolatos feladatokat a kamara tanulószerződéses
tanácsadói látják el, akik a tanulószerződésekkel összefüggő adminisztratív
feladatok mellett folyamatosan keresik azokat a potenciális gazdálkodó szervezeteket, akik bevonhatóak a gyakorlati képzésbe.
Tanácsadóink mind a már képzésben résztvevő, mind a tanulószerződés iránt
még csak érdeklődő vállalkozások számára rendelkezésre állnak, hogy akár személyes tanácsadás keretében válaszoljanak a tanulószerződéses gyakorlati képzéshez kapcsolódó kérdésekre.
A szakképzéssel foglalkozó munkatársaink nemcsak a vállalkozásokkal, hanem
a tanulószerződést kötő tanulókkal és szüleikkel, valamint a tanulók elméleti
képzését biztosító szakképző intézményekkel is kapcsolatban vannak annak
érdekében, hogy a tanulószerződéses gyakorlati képzés minden érintett számára a lehető legmagasabb színvonalon szerveződjön.
Web: www.szabkam.hu; www.mkik.hu; www.tanuloszerzodes.hu

Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése
A kamara szakképzési tanácsadóinak feladata, hogy minél több gazdálkodó
szervezet vegyen részt a tanulók gyakorlati képzésében. Ennek kapcsán tanácsadóink a már tanulószerződéssel rendelkező vállalkozásokkal szinte napi
kapcsolatban vannak, hogy a gyakorlati képzés minősége a képzés teljes ideje
alatt megfelelő legyen, továbbá keresik azokat a vállalkozásokat is, melyek új
belépőként vállalják a tanulók gyakorlati képzését.

K öz f e l a dato k
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Annak érdekében, hogy a tanulók gyakorlati képzése megfelelő színvonalon
valósuljon meg, a kamara kétszintű minősítési és ellenőrzési rendszert működtet, melynek elemei a bevezető, valamint a köztes ellenőrzés. A bevezető ellenőrzést szakértők bevonásával minden olyan esetben elvégzi a kamara, amikor
egy vállalkozás újonnan kerül be a gyakorlati képzést végző képzőhelyek nyilvántartásába. A bevezető ellenőrzés a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi
képzési feltételek meglétének vizsgálatára irányul. Amennyiben a gazdálkodó
szervezet megfelel a bevezető ellenőrzés során támasztott követelményeknek,
a kamara nyilvántartásba veszi és annak időpontjától kezdődően tanulószerződés kötésére jogosult.
A gyakorlati képzés feltételeinek való megfelelés azonban nemcsak a gyakorlati képzőhellyé nyilvánítás során fontos, hanem a tanulószerződéses gyakorlati
képzés teljes ideje alatt, amelynek mérésére a kamara köztes, folyamatközi ellenőrzéseket végez. A köztes ellenőrzés a képzés minőségére, a képzőhelyen folyó oktató-nevelő munka eredményességére, valamint a képzéshez kapcsolódó
dokumentáció meglétére fókuszál. Ez a folyamat tanúsítvány kiadásával zárul,
melynek birtokában a gazdálkodó szervezet tovább folytathatja a gyakorlati
képzést.
Web: www.szabkam.hu, www.mkik.hu; www.tanuloszerzodes.hu

Pályaorientáció
A tanulószerződés mellett a kamara nagy hangsúlyt fektet a pályaorientációra,
pályaválasztásra is.

10

K öz f e l a da t ok

K öz f e l a dato k

11

Pályaorientációs tevékenységünk célja, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalokat a szakképzés irányába tereljük, továbbtanulási alternatívaként a szakképzést is megismerjék. Ennek kapcsán a kamara pályaorientációs tanácsadói az
általános iskola felső tagozatos tanulói számára osztályfőnöki órák keretében
mutatják be elsősorban a gazdaság által igényelt szakmákat, a tanulószerződés intézményrendszerét. A tájékoztatók mellett a kamara pályaorientációval
foglalkozó munkatársai további szakmai programokat is szerveznek a diákok
számára.

A szintvizsga a szakképzés szakmai követelményeire épül és elsősorban gyakorlati feladatokból áll. A szintvizsga megszervezése a kamara és a szakképző
intézmény szoros együttműködésben valósul meg. A kamara tartja nyilván a
szintvizsga elnököket és gondoskodik folyamatos továbbképzésükről, felkészítésükről.

A tanulók körében nagyon népszerű üzemlátogatások, pályaorientációs táborok, szakmai versenyek alkalmával saját maguk is kipróbálhatják a szakmák
gyakorlását. Kamaránk folyamatosan bővíti azon cégek listáját, ahol az általános iskolások közvetlenül ismerkedhetnek meg egy-egy szakmával, bepillantást nyerhetnek egy vállalkozás mindennapjaiba.

A kamara a komplex szakmai záróvizsgákkal kapcsolatban javaslattételi jogkörrel rendelkezik. A kamara a gondozásában lévő szakképesítések tekintetében
javaslatot tesz a szakmai vizsgabizottság elnökére és tagjaira, míg néhány további szakképesítés esetében a vizsgabizottság tagjaira vonatkozóan.

Web: www.szabkam.hu; www.mkik.hu;

Web: www.szabkam.hu; www.mkik.hu

Vizsgadelegálás

/ Szabolcs Pályaválasztás

Szintvizsgák szervezése
A kamara szervezésében lezajló szintvizsga célja annak mérése, hogy a tanuló
elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat. A szintvizsga sikeres teljesítése az alapja a tanulószerződés megkötésének,
hiszen az eredményes szintvizsga jelzi, a tanuló szakmai ismeretei megfelelőek
és alkalmassá teszik arra, hogy megkezdhesse gyakorlati képzését külső helyszínen, vállalkozásnál (termelési, szolgáltatási, valós munkakörülmények között).

A vizsgabizottsági tagi névjegyzékbe történő felvétel folyamatos és díjmentes, a pályázati adatlap a kamara honlapján elérhető, valamint a pályázat is
benyújtható a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához. A komplex
szakmai vizsgákra kizárólag az országos elnöki és vizsgabizottsági tagi névjegyzékben szereplő személy javasolható. A kamara gondoskodik a vizsgabizottsági
elnökök és tagok folyamatos felkészítéséről és továbbképzéséről is.
Web: www.szabkam.hu; www.mkik.hu; www.nive.hu
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Megyei fejlesztési és képzési bizottság
A megyei fejlesztési és képzési bizottságok alapvető feladata, hogy tevékenységükkel összehangolják a szakképzést a munkaerőpiac igényeivel. A bizottságok
a szakmaszerkezeti javaslatok összeállításával kifejezetten a gazdaság szükségleteire alapozva kialakítják az adott megyére vonatkozó beiskolázási arányokat
és képzési irányokat.
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beli elődöntők után kerülhetnek be a verseny döntőjébe, ahol minden szakmában az ország legjobb szakmunkás tanulói mérik össze tudásukat. Az országos
döntőre a kamara általános iskolás tanulók utaztatását is megszervezi, hogy
ezzel is elősegítse a szakmák iránt érdeklődő tanulók pályaválasztását.
Web: www.szabkam.hu; www.mkik.hu; www.szakmasztar.hu

Mesterképzés és vizsgáztatás
A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és egzisztenciális életpálya modell, karrier kialakításának lehetőségét.
A mesterlevél tanúsítja a mindennapi vállalkozási gyakorlathoz szükséges
szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek meglétét
és készségszintű ismeretét, mellyel a szakmai megbecsülés, anyagi és erkölcsi
elismerés és bizalom garanciáját teremti meg.

A kamara jelenleg is ellátja a bizottság munkaszervezeti feladatait, ezzel is
növelve a gazdaság szerepvállalását a szakképzés irányításában. Az MFKB a
szakmaszerkezeti javaslatok mellett szakmai tanulmányok készítését is támogatja, valamint feladata a megyei szakképzés-fejlesztési koncepció kidolgozása
és folyamatos aktualizálása is.
Web: www.szabkam.hu

Szakma Kiváló Tanulója Verseny szervezése
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a területi kamarákkal együttműködve, a
gondozásába átadott szakképesítések tekintetében minden évben megszervezi
az országos szakmai versenyeket (OSZTV, SZKTV), melynek célja a kiemelten
gyakorlatigényes szakmák társadalmi presztízsének növelése, a szakmunkás
életpálya modell bemutatása, népszerűsítése. A végzős tanulók a megyei írás-

A kamara által szervezett mesterképzés keretén belül a mesterjelöltek a szakmai jártasságuk mellett pedagógiai és vállalkozási ismeretekből is számot adnak tudásukról.
Web: www.szabkam.hu; www.mkik.hu
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Szolgáltatások
1. Rendezvények szervezése
A kamara kiemelt feladatként kezeli, hogy a vállalkozások számára minél több
hasznos, a mindennapi tevékenységük végzéséhez szükséges információval
szolgáljon. Ehhez kapcsolódóan folyamatosan tematikus szakmai előadásokat,
fórumokat, konferenciákat szervez a megyei vállalkozásoknak az azokat érintő
hírekről, jogszabályváltozásokról, intézkedésekről, eseményekről, külpiacokról.
A vállalkozók jelentős részét érintő, nagy horderejű változásokról konzultációs lehetőséggel egybekötött szakmai napokat és fórumokat szervez a kamara
évente több alkalommal. Minden évben nagy érdeklődés kíséri az adófórumot,
a közbeszerzési tájékoztatót, a fogyasztóvédelmi, a környezetvédelmi, a munkabiztonsági és munkavédelmi, valamint a termékdíjjal és a pályázati lehetőségekkel foglalkozó tájékoztató előadásokat.

2. Terembérleti szolgáltatások

A kamara székházában lehetőség van irodák bérlésére is. Az irodák (11 m2)
bérleti díja egységesen 40.000,- Ft / hó (mentes az adó alól).

A kamara 120 férőhelyes konferenciaterme és 20 fős tárgyalóterme nemcsak
kamarai rendezvények helyszínéül szolgál, hiszen kamaránk terembérleti szolgáltatást is nyújt a lehetőség iránt érdeklődő szervezetek és vállalkozások számára. (A terembérleti díjak összege mentes az adó alól.)
Terembérlet alkalmával kiegészítő szolgáltatásként rendelhető hangosítás (vezetékes és vezeték nélküli mikrofonok), projektor, valamint catering szolgáltatás.

Bérelhető
helyiségek
		

Hétköznap
első két óra (Ft)

Hétköznap
minden további óra (Ft)

Kamarai tag

Nem kamarai tag

Kamarai tag

Nem kamarai tag

Konferenciaterem
(120 fős)

20.000,-

24.000,-

5.000,-

6.000,-

Tárgyaló (20 fős)

10.000,-

12.000,-

2.500,-

3.000,-

S z ol g á l t a t á s ok
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Hitel összege

Saját erő

Futamidő

Rendelkezésre tartási
idő

Türelmi idő

Elvárt lezárt év

Hitel felhasználás
célja

Széchenyi Kártya
Folyószámlahitel

Széchenyi
Forgóeszköz hitel

500 e Ft - 100 M Ft

1 M Ft - 50 M Ft

Nincs

Nincs

Széchenyi
Beruházási Hitel
1 M Ft - 100 M Ft
A beruházás tervezett
(bruttó vagy nettó, attól függően, hogy a finanszírozásnál bruttó,
vagy nettó költségek
vehetőek figyelembe)
költsége legalább 20%nak megfelelő saját forrással kell rendelkeznie.

Széchenyi Önerő
Kiegészítő Hitel

Széchenyi Támogatást
Megelőlegező Hitel

Agrár Széchenyi Kártya

500 ezer Ft - 100 M Ft

500 ezer Ft -100 M Ft

500 ezer Ft - 100 M Ft

A beruházás tervezett (bruttó
vagy nettó pályázattó függ)
költsége legalább 20 %-nak
megfelelő minden hiteltől,
lízingtől mentes.

Nincs, de a pályázatban kiírt
projekt szerinti saját forrás
elvárásnak meg kell felelnie.

Nincs

1, 2 vagy 3 év

1 + 1 év

13 - 36 hónap

13 - 120 hónap

13-120 hónap

12-60 hónap (nem haladhatja meg az adott pályázat
pénzügyi elszámolás benyújtásának végső határidejét követő 12 hónapot)

Nincs

• 1 éves futamidőnél
3 hónap
• Éven túl max.
6 hónap

max. 18 hónap

min. 2 hónap
max. 18 hónap

min. 2 hónap
max. 18 hónap

Nincs

Nincs

• Rendelkezésre tartási
idővel azonos
• Éves futamidőnél
max. 3 hónap
• Éven túl max.
8 hónap

Rendelkezési tartási
idővel azonos, max.
24 hónap

Rendelkezési tartási idővel
azonos, min. 2 hónap max.
24 hónap. MKB-nál:5 év
alatti futamidő esetén max. 3
hó, 5-10 éves futamidő esetén max. 9 hó

Nem értelmezhető

Nincs

500 e Ft - 24 M Ft 1 év
25 M Ft és afelett 2 év

24,9 M Ft-ig 1 év
25 M Ft felett 2 év

1 év

1 év ahol az adott pályázat
nem ír elő gazdasági múltat,
ott kezdő vállalkozás is lehetséges

1 év, ahol az adott pályázat
nem ír elő gazdasági múltat,
ott kezdő vállalkozás is lehetséges

Fiatal mezőgazdász 25 M Ft-ig
25 M Ft-ig 1 év, 25 M Ft felett
2 év

Forgóeszközszolgáltatás,
áru,
készlet,
alapanyag

• Ingatlan vásárlás,
építés, fejlesztés
• Gép, berendezés,
egyéb tárgyi eszköz
(váll. tevékenységhez
kapcsolódó)
• Beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz,
max. a hitel 20 %-ig

Valamennyi
pályázathoz
kapcsolódóan igényelhető.
Csak elnyert pályázathoz.
Megkezdett projekt esetében
csak akkor, ha nem tiltják.

Valamennyi
pályázathoz
kapcsolódóan igényelhető.

Szabad felhasználású

Szabad felhasználású

Web: https://www.kavosz.hu

3. Széchenyi hitelkonstrukciókkal
kapcsolatos szolgáltatások
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4. Pályázat- és rendezvényfigyelés
A pályázat- és rendezvényfigyelő szolgáltatás célja, hogy a vállalkozások tájékoztatást kapjanak az érdeklődési körüknek megfelelő pályázati lehetőségekről, közbeszerzési kiírásokról, valamint a kamarai rendezvényekről, képzésekről
és kiállítási lehetőségekről. A rendszerbe való belépést követően lehetőség van
különböző témakörök megjelölésére, amelyekről a későbbiekben hírlevelet kap
a vállalkozás. A hírlevelek tartalmához a pályázati kiírások terén a főbb online
pályázatkiíró platformok (pl: Széchenyi 2020, Közbeszerzési értesítő, megyei
önkormányzatok honlapjai, stb.), míg a rendezvényeknél a területi kamarák és
az MKIK weboldala szolgálnak az információk bázisául.

5. Üzleti partnerkeresés
A hazai és nemzetközi üzleti találkozók, valamint relációs tájékoztató rendezvények szervezésén túl a kamara több térítésmentes szolgáltatást biztosít
azoknak a vállalkozásoknak, aki új üzleti kapcsolatokat szeretnének kialakítani
bel- és külföldön. A megyei cégek az alábbi lehetőségek közül válogathatnak:

S z ol g á l t atáso k
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• Az Üzlet@Hálón olyan adatbázis, amelyen a regisztrált vállalkozások
és az önkéntes kamarai tagvállalkozások térítésmentesen lehetnek jelen. Az adatbázisba feltölthetik saját cégprofiljukat és folyamatosan
frissíthetik üzleti ajánlataikat, kereshetnek üzleti partnereket. Web:
http://www.uzletahalon.hu/hu
• Az Export Directory (Magyar Exportőri Adatbázis) külföldi cégek /
szervezetek számára ad angol nyelven tájékoztatást exportra szánt
magyar termékekről és szolgáltatásokról. Az adatbázis létrehozásával
a kamarai hálózat célja volt, hogy a magyar vállalkozások külpiaci tevékenységét támogassa. A vállalkozások cégprofiljukat, termékeiket /
szolgáltatásaikat, valamint a potenciális célpiacokat is feltölthetik az
adatbázisba. Web: http://exportdirectory.mkik.hu/hu/
• Az Export Kalauz néven elindult szolgáltatás elsősorban azoknak a
kis- és középvállalkozásoknak nyújt gyakorlati segítséget, amelyek
először próbálkoznak termékeik vagy szolgáltatásaik értékesítésével a
határon túl. Az útmutató öt lépésben kalauzolja végig a potenciális
exportőröket a külpiacok meghódításának gyakorta rögös útján, az
exportképesség felmérésétől a lehetséges célpiacok kijelölésén és az
exportstratégia meghatározásán át a kapcsolatteremtés sokféle módszerének ismertetéséig. Web: http://mkikexport.uzletahalon.hu/
• A kamaránkhoz érkező bel- és külföldi üzleti ajánlatok kiközvetítésre
kerülnek a kamara honlapján, valamint elektronikus hírlevelén keresztül.
• Az országos cégnyilvántartó adatbázisból a vállalkozások igényeinek
megfelelően céglistát szolgáltatunk tevékenységi kör, valamint területi / létszámbeli behatárolás alapján. A lista a vállalkozások nevét és
székhelycímét tartalmazza.
• Igény esetén lehetőség van arra, hogy a vállalkozások termékeinek /
szolgáltatásainak kollektív megjelenését biztosítsuk hazai és külföldi
kiállításokon, vásárokon.
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6. Tanácsadás
A kamarai nyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó szervezetek részére kötelezően nyújtandó térítésmentes kamarai alapszolgáltatás a gazdasági, pénzügyi,
adózási és hitelhez jutási kérdésekben történő tanácsadás.

7. Szakmai klubok, tagozatok
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HR klub
A 2018 márciusában megalakult klub munkájában jelenleg már közel húsz
megyei nagyvállalat HR vezetője, munkatársa vesz részt. A klub üléseivel kapcsolatos szervezési feladatokat a kamara teljes egészében magára vállalja, a
klubtagok elsősorban az ülések témáira vonatkozó ötleteikkel járulnak hozzá a
klub működéséhez, ami garantálja, hogy minden ülésen a résztvevők számára
fontos és aktuális kérdések kerüljenek terítékre.

A kamara által nyújtott szolgáltatások egyike, a szakmai tagozatok, illetve klubok működtetésének lehetősége. Kamaránk már jelenleg is több szakmai tagozatot és klubot működtet nagy sikerrel, a tagozatok munkájában résztvevő
vállalkozások örömmel vették azok elindítására vonatkozó kamarai kezdeményezést, és az azóta eltelt időszak is azt igazolja, hogy a szakmai tagozatok
rendkívül hasznosak a vállalkozások számára, nagyban hozzájárulnak mindennapi tevékenységük megkönnyítéséhez.

Könyvelők Klubja
A jelenleg működő kamarai klubok közül a legrégebben alakult klub az aktuális
adózási, pénzügyi és gazdasági kérdésekben nyújt segítséget a klubtagoknak.

A kötetlen hangulatú összejövetelek során a klub tagjai szakmai körben vitathatják meg az adott témával kapcsolatos problémáikat, ötleteiket.
A klub folyamatosan várja további cégek jelentkezését, hogy programjai minél
több megyei vállalkozás HR területen dolgozó munkatársának mindennapi
munkáját tudja támogatni.
Web: www.szabkam,hu

Női Vállalkozók Klubja

Web: www.szabkam.hu

A 2016-ban megalakított klub célja, hogy a női vezetők, vállalkozók a klub
programjainak köszönhetően jobban előtérbe kerüljenek, segítsék egymás tevékenységét.
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Jelenleg az alábbi mester szakmai tagozatok működnek a kamara keretén belül:
• Cukrász Mester Szakmai Tagozat,
• Építész Mester Szakmai Tagozat,
• Épületgépész Mester Szakmai Tagozat,
• Fodrász Mester Szakmai Tagozat,
• Kézápoló és műkörömépítő Mester Szakmai Tagozat,
• Kozmetikus Mester Szakmai Tagozat,
• Pincér Mester Szakmai Tagozat,
• Szakács Mester Szakmai Tagozat.
Web: www.szabkam.hu

A klub a kezdeti induló létszámot egy év alatt közel négyszeresére növelte, így
jelenleg több mint harminc vállalkozó hölgy részvételével zajlanak a klubtalálkozók, melyeket a szakmai témák mellett minden alkalommal kötetlenebb,
nőies programok is színesítenek.
Web: www.szabkam.hu

Mester szakmai tagozatok
2017-ben több mester szakmai tagozat alakult meg a kamarában, melyek szakmai fórumot teremtenek az adott szakmacsoport mesterei, gyakorlati oktatói,
cégei számára. A tagozatok tevékenységükkel a gyakorlati képzés minőségének
javulását is kívánják támogatni, a gyakorlati oktatásban szerepet vállaló oktatók részére pedagógiai, szakmai, módszertani segítség nyújtásával. A mester
szakmai tagozatok programjainak alapvető célja, hogy a tagok megismerkedjenek szakterületük legújabb technológiáival, módszereivel, eljárásaival.
A tagozatok létrehozásának mozgatórugója volt az is, hogy egy hatékony, jól
működő klubéleten keresztül a nem kamarai tagok részére is vonzóvá tegyék
a kamarai tagságot.
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8. Egyéb szolgáltatások
Hírlevél szolgáltatás, kiadványok
Negyedévente jelenik meg a Kelet-Magyarország mellékleteként a „Kamarai Hírek” elnevezésű hírlevél, amelyből a vállalkozások tájékozódhatnak a
kamarai aktualitásokról, rendezvényekről, programokról, valamint a cégeket érintő jogszabályváltozásokról és intézkedésekről.
Az e-mail címmel rendelkező regisztrált gazdálkodó szervezetek – hozzájárulásuk esetén – heti gyakorisággal kapnak elektronikus hírlevelet az
aktualitásokról.
Tematikus tájékoztató kiadványainkból a vállalkozások bővebb információt kaphatnak egy-egy konkrét témakörre vonatkozóan. Ilyen tematikus kiadványok pl.: Adótanácsadó – Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére; Üzleti7 - Szakképzési Különszám; Üzleti7 - TSZSZ
Különszám; Tanulószerződéssel, együttműködési megállapodással és hallgatói munkaszerződéssel a munka világában; SzakmaTár - pályaorientációs kiadvány, TOP100 kiadvány.
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Független kárszakértői, kárbiztosi és kárrendezői tevékenység
Az MKIK Szolgáltató Nonprofit Kft. nyújtja a fenti szolgáltatást független
megbízott igazságügyi szakértőin keresztül, amely magába foglalja a külkereskedelmi és egyéb magyarországi káresemények veszteségeinek megállapítását, igazolását, illetve az alábbi alapvető kárbiztosi tevékenységeket:
• kárszakértés, kármegállapítás helyszíni szemlével, Magyarországon
és külföldön, megbízás alapján
• kárszemle-jegyzőkönyv készítés, idegen nyelven is
• áruszakértés, mennyiségi és minőségi árureklamációkban, kereskedelmi minőségi viták esetén
• raktárellenőrzés, raktározási körülmények vizsgálata
• berakodás ellenőrzés, fuvareszköz tisztaság, súly- és minőségvizsgálat, árumintavétel
• tanácsadás, szakvélemény készítés; kárrendezés, kárigényekkel
kapcsolatos intézkedések.
Az említett szolgáltatások megbízás alapján, díjfizetés ellenében vezetők igénybe.
Web: www.mkik.hu
Igazolás kiadása az osztrák hatóságok felé
A megyei vállalkozások Ausztriában történő munkavégzéshez (fuvarozó
tevékenység) térítésmentesen igényelhetnek kamarai igazolást.
Cégkivonat
A gazdálkodó szervezeteknek lehetőségük van cégkivonatot igényelni a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál. A cégkivonat igénylésének díja bruttó 5.000,- Ft egységesen.
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Hasznos linkek gyűjteménye
http://www.szabkam.hu
https://www.mkik.hu
http://www.tanuloszerzodes.hu
http://www.szakmasztar.hu
http://bekeltetes-szabolcs.hu
https://www.kavosz.hu
http://exportdirectory.mkik.hu
http://www.uzletahalon.hu
http://www.sztnh.gov.hu
http://www.nav.gov.hu
http://www.nyiregyhaza.hu
http://www.szszbmo.hu
http://szabolcsipaktum.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
/ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szolgáltatásaink
Békéltető testület – fogyasztói viták rendezése
Céginformáció szolgáltatás, címszolgáltatás
Cégkivonat kiadása
Építőipari regisztráció
Hazai és külföldi üzleti ajánlatok közvetítése
Hazai és külföldi üzleti találkozók szervezése
Információ hazai és külföldi kiállításokról és vásárokról
Információs és kommunikációs technológiai tanácsadás
Kamarai hírlevél megjelentetése
Kamarai hozzájárulással és tagdíjjal kapcsolatos ügyintézés
Kamarai tagregisztráció, kamarai igazolások kiadása
Okmányhitelesítés
Pályázatfigyelés
Pénzügyi, gazdasági és jogi tanácsadás
Rendezvényszervezés, terembérleti szolgáltatás
Szakképzési tevékenység
Szakmai kiadványok gondozása
Szakmai klubok és tagozatok működtetése
Széchenyi Kártya hitelügyintézés
Teljesítésigazolási Szakértő Szerv – építőipari viták rendezése
Üzlet@Hálón szolgáltatás
Üzleti partnerközvetítés
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