A kamara – ahol a gazdaság terem

Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara 2012. évi tevékenységéről
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Bevezetés
Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet 2012.
évben végzett munkájáról, az elért eredményekről, az elmúlt év kamarai történéseiről.
Az elvégzett feladatok áttekintése, valamint az év elején megfogalmazott célok
megvalósításának értékelése egyúttal segítséget ad a jövőbeli kamarai feladatok, elképzelések
tervezése, azok hatékony lebonyolítása kapcsán.
A 2013. évben általános – és továbbra is meghatározó – célként jelentkezik hogy a
szervezet lehetőség szerint még hatékonyabb érdekvédelmi szervvé, szolgáltató-bázissá
váljon, mely hathatósan és eredményesen képes képviselni tagvállalatai érdekeit, aktívan tud
hozzájárulni a megyei vállalkozások versenyképességének, gazdasági potenciáljának
növeléséhez, a térség gazdasági és társadalmi fejlődéséhez.
A gazdasági válság még a 2012. évben is éreztette hatását, még akkor is, ha egyes
ágazatokban némi fejlődés volt tapasztalható. Összességében megállapíthatjuk, hogy van
hová fejlődünk… mind megyei gazdasági, társadalmi, mind pedig szervezeti szinten egyaránt.
A stratégiai célok tehát olyan szervezet létrejöttét és folyamatos kiegyensúlyozott
működését kívánják, mely képes nyomon követni és hatékonyan kommunikálni az aktuális
gazdasági és társadalmi folyamatok vállalkozásokat érintő hatásait, igazodik a folyamatosan
változó piaci igényekhez, valamint magas minőségi szolgáltatást nyújt.
Elmondható, hogy az elmúlt évi kamarai tevékenység ezen célkitűzések mentén valósult
meg, s a jövőben is ezen irányvonal mentén kerül megszervezésre.

1. Gazdasági környezet
1.1. Az ország gazdasága
A jelen beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi tevékenységét
hivatott bemutatni. Ahhoz, hogy az elvégzett munkát, feladatokat, illetve elért eredményeket
helyesen tudjuk értékelni meg kell vizsgálnunk azt a gazdasági környezetet is, amelyben a
vállalkozások próbáltak talpon maradni, s ehhez szervezetünk próbált segítséget adni. A
„helyzetjelentés” a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján készült.
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Makrogazdasági és pénzügyi folyamatok
Az eurózóna adósságválságának reálgazdasági hatásai jelentős fékezőerőnek bizonyultak
nemcsak az európai konjunktúrában, hanem a globális gazdaságban is. A Nemzetközi
Valutaalap becslése szerint a globális konjunktúra lendületvesztése 2012-ben is folytatódott: a
világgazdaság 3,2%-kal bővült. A túlnyomórészt fejlett országokat tömörítő OECD egészére
számított bruttó hazai termék 2012-ben 1,3%-kal emelkedett az előző évihez képest.
Előzetes adatok alapján 2012-ben az Európai Unió (EU-27) tagországainak együttes
teljesítménye 0,3%-kal mérséklődött az egy évvel korábbihoz képest. A csökkenésben
számottevő szerepet játszik a dél-európai országok recessziója. Az unió legjelentősebb
nemzetgazdasága, Németország teljesítménye ugyanakkor 0,7%-kal bővült.
Az Európai Unióval ellentétben a főbb nemzetgazdaságok többségében a gazdasági
teljesítmény emelkedett 2012-ben: az Egyesült Államoké 2,2, az ázsiai országok közül Kínáé
7,8, Japáné pedig 1,9%-kal bővült.
Magyarország bruttó hazai terméke a KSH – korlátozott információs bázisra épülő –
gyorsbecslése szerint 2012 IV. negyedévében 2,7%-kal csökkent az előző év azonos
időszakához képest. 2012-ben összességében 1,7%-kal mérséklődött a gazdasági teljesítmény.
Utóbbi mutatójával hazánk az európai uniós rangsor utolsó harmadában helyezkedik el.
A nemzetgazdasági beruházások csökkenő tendenciája folytatódott 2012-ben: a IV.
negyedévben 7,9, az év egészében 5,2%-kal maradt el a beruházások volumene az egy évvel
korábbitól.
Az előzetes külkereskedelmi adatok szerint a január–decemberi időszak egészében az
export euróértéke 0,2%-kal, az importé 0,4%-kal bővült. A külkereskedelmi mérleg 2012-ben
6930 millió eurós aktívummal zárt, 131 millió euróval kevesebbel, mint egy évvel korábban.
A részletesen feldolgozott első tizenegy havi adatok alapján az árufőcsoportok közül a
legjelentősebb súlyt képviselő gépek és szállítóeszközök esetében a kivitel volumenének
kismértékű csökkenése a behozatal stagnálásával párosult, a feldolgozott termékek
volumenében a forgalom mindkét irányában egy számjegyű növekedést mérhettünk.
Az év első tizenegy hónapjában a külkereskedelmi forgalom forintban mért árszínvonala
az exportban 3,8%-kal, az importban 5,2%-kal növekedett, így a cserearány 1,3%-kal romlott.
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Az államháztartás központi alrendszerének 2012. évi pénzforgalmi szemléletű,
konszolidált hiánya – a Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes adatai alapján – 607 milliárd
forint volt, ami az egyenleg 1134 milliárd forintos javulását jelenti 2011-hez viszonyítva.
2013. januárban a deficit 2 milliárd forintot tett ki, ami a mérleg 110 milliárd forintos
romlását jelenti az egy évvel korábbihoz képest.
A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint 2012 végén a háztartások bruttó pénzügyi
vagyona 28,3 billió forint volt, 3,9%-kal több az egy évvel korábbinál. A tartozások 9,7 billió
forintot, a 2011 véginél 13%-kal kevesebbet tettek ki. A két tényező különbségeként előálló
nettó pénzügyi vagyon 18,7 billió forint volt, 15%-kal több az egy évvel korábbinál. A
tartozások oldalán megjelenő devizahitelek 2012 végi állományi értéke (4,9 billió forint)
26%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A háztartások nettó finanszírozási képessége
2012-ben 1512 milliárd forint volt, ami a GDP 5,3%-ának felelt meg.
Ágazati teljesítmények
A mezőgazdaság bruttó hozzáadott értéke 2012-ben előző évi áron számítva 24%-kal
csökkent, elsősorban a rendkívüli szárazság következményeként. A mezőgazdaság
kibocsátásának 9%-os volumencsökkenése a növényi termékek volumenének 16%-os
visszaeséséből és az állattenyésztés kibocsátásának 1%-osemelkedéséből adódott. Az aszály a
gyümölcsök kivételével minden növényi kultúra terméseredményét rontotta. Elsősorban az
egyéni gazdaságokban tapasztalható élénkülés folytán a szarvasmarha-állomány két éve
gyarapodik (10%), míg a sertés- és baromfiállomány tovább csökkent.
A növénytermesztési és kertészeti termékek értékesítése az előző évi szinten maradt, az
élő állatok és állati termékeké azonban 5%-kal nőtt, így a mezőgazdasági termékek
felvásárlása összességében 2%-kal emelkedett. A mezőgazdasági termékek termelőiár-szintje
2012-ben 15%-kal nőtt, a növényi termékek átlagosan 18, az élő állatok és állati termékek
11%-kal drágultak. A mezőgazdasági ráfordítások árszínvonala 7%-kal nőtt 2012-ben.
Az ipari termelés volumene 2012-ben 1,7%-kal alacsonyabb volt, mint egy évvel
korábban. Az export volumene 0,7%-kal, a belföldi eladásoké pedig 3,9%-kal csökkent a
2011. évihez viszonyítva. Az ipari kibocsátás mintegy kilenctizedét adó feldolgozóipari
alágak közel felében emelkedett a termelés volumene. A nagyobb súlyúak közül a
járműgyártást és az élelmiszeripart 8,5, illetve 4,4%-os bővülés jellemezte, míg a számítógép,
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elektronikai, optikai termékek gyártásában és a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban 18,
illetve 10%-os visszaesés következett be.
A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében az egy alkalmazásban állóra jutó
ipari termelés 0,4%-kal haladta meg a 2011. évit. A termelékenység növekedése abból
adódott, hogy az alkalmazottak létszáma nagyobb mértékben csökkent, mint a termelés.
December végén a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes rendelésállományának
volumene 48%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest, ami elsősorban egy novemberi
nagyobb megrendelésnek köszönhető. Az új rendelések volumene az év nagyobbik részében
elmaradt az egy évvel korábbitól, decemberben a csökkenés 8,7%-os volt.
Az ipari termelői árak 2012-ben 4,3%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban.
Valamennyi feldolgozóipari alág termelőiár-színvonala emelkedett, közülük a legnagyobb
mértékben, 15%-kal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásé. A belföldi árak átlagosan 5,3, az
exportértékesítés árai pedig 3,6%-kal nőttek egy év alatt.
Az építőipar termelése 2012-ben 5,9%-kal kevesebb volt a megelőző évinél, ezen belül az
épületek építésének volumene 7,6%-kal, az egyéb építményeké 4,0%-kal csökkent. Az új
építőipari szerződések volumene 15%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az építőipari
vállalkozások szerződésállománya december végén 26%-kal volt magasabb, mint az egy
évvel korábbi alacsony bázis. 2012-ben az építőipar termelői árai 1,9%-kal haladták meg az
egy évvel azelőttit.
Már negyedik éve tart a lakásépítések folyamatos csökkenése. 2012-ben 10 560 lakást
építettek az országban, 17%-kal kevesebbet, mint a megelőző évben. Az elmúlt évek gyors
visszaesését követően azonban mind a lakásépítések, mind az építési engedélyek száma
lassuló ütemben csökkent. Az újlakás-építésen belül egyre alacsonyabb a vállalkozások által
épített és az értékesítésre szánt lakások aránya.
2012-ben a használatba vett lakások átlagos alapterülete 107 négyzetméter volt, 4,1
négyzetméterrel nagyobb, mint 2011-ben. Az építésügyi szakhatóságok 2012-ben 10 600
lakás építésére adtak ki engedélyt, ami 15%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál.
A szolgáltató ágak közül a kiskereskedelmi forgalom volumene április óta egyre nagyobb
mértékben maradt el a megelőző évitől: decemberben 3,1, 2012-ben összességében 2,1%-os
volt a visszaesés mértéke. Az összforgalom csaknem felét kitevő élelmiszer- és élelmiszer
jellegű vegyes kiskereskedelem forgalma 2012-ben 0,8%-kal elmaradt a 2011. évitől. A nem
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élelmiszertermékek eladási volumene 3,5%-kal csökkent, a tevékenységcsoporton belül a
legnagyobb

visszaesést

(11%)

a

bútor-,

műszakicikk-üzletek

szenvedték

el.

A

kiskereskedelmi forgalom csökkenésében az üzemanyagtöltő állomások is szerepet játszottak:
az üzemanyag-forgalom – az üzemanyagárak jelentős, 13%-os áremelkedése mellett – 2,6%kal maradt el az előző évitől.
A kereskedelmi szálláshelyeken a vendégek száma 3,6, a vendégéjszakáké 4,8%-kal
emelkedett

2012-ben,

ami

nagyrészt

a

külföldivendég-forgalom

növekedésének

következménye. A külföldi vendégek száma 8,1, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 8,5%kal emelkedett. A belföldi vendégek száma ugyanakkor 0,5%-kal mérséklődött, míg a
vendégéjszakáiké 1,0%-kal nőtt. A vendégforgalom több mint háromnegyedét fogadó
szállodákban 5,9, illetve 7,9%-os növekedést regisztráltunk, szobafoglaltságuk 47,8% volt.
A vendéglátóhelyek változatlan áron számított eladásai az előző évhez képest lényegében
stagnáltak, a forgalom értéke 2012-ben összesen 731 milliárd forintot tett ki.
2012-ben a nemzetgazdaság árutonna-kilométerben kifejezett áruszállítási teljesítménye
másfél százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A teljesítmény mérséklődése
mögött a szállított áruk tömegének csökkenése áll. A helyközi személyszállítás utaskilométerteljesítménye 12%-kal esett vissza a 2011. évihez képest, ami a repülőgépes közlekedés –
Malév

megszűnése

miatti

–

teljesítménycsökkenésével

magyarázható.

A

helyi

személyszállítást igénybe vevő utasok 2012. évi száma 1,9%-kal volt alacsonyabb, mint egy
évvel korábban.
Az év során 107 ezer személygépkocsit helyeztek első alkalommal forgalomba az
országban, ami az egy évvel korábbi, alacsony bázishoz képest 39%-kal több. 2011-hez
hasonlóan a növekedés 2012-ben is jelentős részben a használt személygépkocsik
forgalomba-helyezésének emelkedésével magyarázható.
Társadalmi és jövedelmi folyamatok
Az előzetes népmozgalmi adatok alapján 2012-ben 90 300 gyermek született, ami 2,6%kal több az egy évvel korábbinál, a születési arányszám 8,8 ezrelékről 9,1 ezrelékre nőtt. Az
elhunytak száma 129 500 fő volt, ami 0,5%-kal haladta meg a 2011. évit, a halálozási
arányszám 0,1 ezrelékpontos növekedés mellett 13,0 ezreléket tett ki. A természetes fogyás
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39 200 fős száma 1546 fővel volt kevesebb az előző évinél. A 2012. év során 36 200
házasságot kötöttek, 1,1%-kal többet, mint az azt megelőző évben. 2012-ben ezer
élveszületésre 4,9 csecsemőhalálozás jutott, ugyanannyi, mint egy évvel korábban.
2012-ben – a 15–64 éves korosztályt tekintve – 3 millió 843 ezer fő dolgozott, az előző
évinél 64 ezer fővel többen, foglalkoztatási arányuk pedig 1,4 százalékponttal 57,2%-ra nőtt.
A férfiak és a nők foglalkoztatottsága egyaránt emelkedett az elmúlt évben, a férfiak
foglalkoztatási aránya 62,5, a nőké 52,1%-os volt, 1,3, illetve 1,5 százalékponttal meghaladva
a 2011. évit. A foglalkoztatás emelkedése jellemezte a 15–24 éves fiatalokat, a legjobb
munkavállalási korú 25–54 és az idősebb 55–64 éveseket egyaránt.
Ugyanezt az időszakot és korosztályt tekintve a munkanélküliek száma és aránya 475 ezer
főt, illetve 11,0%-ot tett ki. A munkanélküliek száma 7 ezer fővel (1,5%-kal) emelkedett, míg
arányuk megegyezett a 2011. évivel. A nők körében mérséklődött, a férfiak esetében nőtt a
munkanélküliség, előbbiek munkanélküliségi rátája 10,7, utóbbiaké 11,3% volt 2012-ben. A
15–24 éves fiatalok munkanélkülisége emelkedett, a 25–54 éveseké lényegében nem változott
az elmúlt évben, míg az 55–64 éveseké csökkent. A munkanélküliek közel 47%-a legalább
egy éve keresett állást, a munkanélküliség átlagos időtartama 17,6 hónapra mérséklődött.
Az elmúlt évben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 223
ezer, ennek nettó összege 144 ezer forint volt. Előbbi 4,6, utóbbi 2,0%-kal meghaladta a
2011. évit. A nettó bérek a verseny- és a nonprofit szférában egyaránt 4,3%-kal emelkedtek
az előző évhez képest, míg a költségvetés területén 3,4%-kal csökkentek. Utóbbit a
közfoglalkoztatás növekvő súlya befolyásolta, ezt kiszűrve a nettó átlagkeresetek a
közszférában 2,1%-kal nőttek. A költségvetési és a nonprofit szférában alkalmazottak
mintegy 55, illetve 9,2%-a az adó- és járulékváltozások ellentételezése céljából a keresetbe
nem tartozó kompenzációban részesültek, a juttatás havi összege bruttó 10 100 és 10 200
forint volt.
2012-ben 17 ezer fővel (0,6%-kal) kevesebben, 2 millió 674 ezren álltak alkalmazásban a
nemzetgazdaságban a legalább öt fős vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a
megfigyelt nonprofit szervezeteknél. A versenyszférában alkalmazottak száma 34 ezerrel
(1,8%-kal) elmaradt az egy évvel korábbitól, miközben a költségvetési szféráé 17 ezer fővel
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(2,3%-kal) meghaladta a 2011. évit. (A költségvetés közfoglalkoztatottak nélküli létszáma
2,3%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál.)
2012-ben a fogyasztói árak az előző évinél gyorsabb ütemben, 5,7%-kal emelkedtek. A
fogyasztói árak alakulására az év során az adóváltozások (áfa- és jövedékiadó-emelés), az
üzemanyagárak erőteljes emelkedése, valamint a forint árfolyamának gyengülése is hatással
volt. A nyugdíjas fogyasztóiár-index a teljes lakosságéval azonos mértékű, 105,7% volt. 2013
januárjában az infláció mértéke 3,7%-ra lassult.
1.2.Tolna megyei gazdasági mutatói
Az országos gazdasági „eredmények” megyénk gazdaságát is alapvetően meghatározták.
Esetenként az országos átlag túllépését tapasztalhatjuk!
Tolna megyében a demográfiai folyamatok országosnál is kedvezőbb alakulásáról
számolhatunk be. 2012-ben az élveszületések számának növekedésével párhuzamosan
mérséklődött a halálozások száma, így számottevően csökkent a természetes népességfogyás
üteme.
A munkaerőpiaci folyamatok vegyes képet mutatnak. A munkaerő-felmérés IV.
negyedévi adatai szerint bővült a foglalkoztatottak száma és mérséklődött a munkanélkülieké.
A foglalkoztatás arány (49,9%) elmaradt az országostól (51,1%), a munkanélküliségi ráta
(7,9%) viszont lényegesen kedvezőbb volt annál (10,7%). Az intézményi munkaügyi
statisztika éves létszámadatai szerint az alkalmazásban állók száma a versenyszférában
mérséklődött, (97,2%), a költségvetési területen – növekvő közfoglalkoztatás mellett –
gyakorlatilag stagnált (99,8%).
Emelkedett a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó, illetve nettó keresete az egy
évvel korábbihoz képest (105,8, illetve 101,7%).
Tolna megye gazdasága is vegyes képet mutatott. A mezőgazdaságban a fontosabb
növényfajok terméseredményei elmaradtak a kedvező 2011. éviektől. Az állattenyésztést
tekintve a szarvasmarha-állomány stagnált, a sertések száma pedig bővült. Az ipar éves bruttó
kibocsátásának volumene számottevően (106,0%) felülmúlta a 2011. évit, mind a belföldi,
mind az exportpiacokon nőtt az értékesítés. A kereskedelmi szálláshelyek forgalmi mutatói
élénkülésről tanúskodtak, 2012-ben mind a vendég-, mind a vendégéjszaka-szám
számottevően felülmúlta az egy évvel korábbit (106,1, illetve 106,0%). A megyében
bejegyzett építőipari vállalkozások teljesítménye viszont nagymértékben visszaesett (76,4%).
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Alacsony volt a gazdasági szervezetek beruházási aktivitása, az új beruházások
teljesítményértéke folyó áron is jelentősen csökkent. A lakáspiac továbbra is stagnált, az
épített lakások száma a 2011. évi rendkívül alacsony bázist sem érte el (99,2%), a fajlagos
lakásépítési teljesítmény pedig az országosnak kevesebb, mint fele volt.
Munkaerőpiac
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) ajánlásai alapján végzett reprezentatív
munkaerő-felmérés adatai szerint 2012. IV. negyedévben Tolna megyében a 15–74 éves
népesség 54,2%-a, mintegy 94 800 gazdaságilag aktív személy volt jelen a munkaerőpiacon.
Közülük a foglalkoztatottak száma (87 200 fő) 5,2%-kal bővült, a munkanélkülieké (7500 fő)
ugyanakkor ötödével csökkent a 2011. évihez képest. A megyei foglalkoztatási arány (49,9%)
továbbra is elmaradt az országostól (51,1%), bár a régión belül a legkedvezőbb volt. A 7,9%os munkanélküliségi ráta – amely az egy évvel korábbi IV. negyedévinél 2,3 százalékponttal
kedvezőbb – az ország egészére (10,7%) és a másik két dél-dunántúli megyére jellemzőnél is
alacsonyabb volt, Baranyában 14,0, Somogyban 8,3%-os rátát mértek.
Az intézményi munkaügyi statisztika Tolna megyei létszámadatai 2012-ben sem mutattak
kedvező irányú változást. A megfigyelt megyei székhelyű vállalkozásoknál és nonprofit
szervezeteknél, valamint a költségvetési intézményeknél az elmúlt év során átlagosan 44 900
fő állt alkalmazásban, mintegy 2%-kal kevesebb, mint 2011-ben. (Országosan kevesebb, mint
egy százalékkal mérséklődött az alkalmazotti létszám.) A munkavállalók 63%-át
foglalkoztató versenyszférában közel 28 100 főt alkalmaztak, 3%-kal kevesebbet az egy évvel
korábbinál. Ezen belül az alkalmazásban állók 72%-át képviselő fizikai munkakörben
dolgozók száma kevésbé csökkent, mint a szellemi foglalkozásúaké. A költségvetés területén
viszont gyakorlatilag stagnált (0,2%-kal mérséklődött) az összlétszám, ezen belül csökkent a
fizikai munkakörben dolgozók száma, a szellemi foglalkozásúaké pedig kismértékben bővült.
Az elmúlt évben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete –
számviteli nyilvántartások szerint – 199 300 forint volt, 5,8%-kal magasabb a 2011. évinél. A
havi nettó átlagkereset 129 000 forintot tett ki a családi adókedvezmények figyelembevétele
nélkül, ez 1,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A versenyszférában 3,4%-os
keresetemelkedést, a költségvetésben viszont 1,7%-os csökkenést regisztráltunk. A közszféra
átlagkeresetét

jelentősen

visszafogta

az

alacsonyabb

keresetű

közfoglalkoztatottak

létszámának bővülése.
A nemzetgazdasági szintű átlagos havi munkajövedelem bruttó összege Tolna megyében
214 900 forint volt, 4,2%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. A havi kereseten felüli
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egyéb pénzbeli, illetve természetbeni juttatások (étkezési térítés, munkába járással
kapcsolatos költségtérítések, lakhatási támogatás, jubileumi jutalom) a munkajövedelem
7,2%-át tették ki, ami 1,4 százalékponttal elmaradt a 2011. évitől. Az egyéb munkajövedelem
aránya az építőiparban (13,1%), az energiaiparban (12,0%) és a feldolgozóiparban (8,7%)
volt a legjelentősebb.
A Tolna megyei havi átlagkereset és munkajövedelem továbbra is elmaradt az
országostól: a különbség a havi bruttó átlagkeresetnél 23 700, a munkajövedelemnél 20 300, a
nettó átlagkeresetnél pedig 15 000 forint volt az országos átlag javára.
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 2012. december végén Tolna
megyében 14 647 álláskeresőt tartottak nyilván, létszámuk az országosnál jóval nagyobb
mértékben, 6,9%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A nyilvántartott álláskeresők
gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya (14,2%) – a 2011. decemberit 0,8, a
tárgyév végi országos rátát 1,4 százalékponttal meghaladva – régión belül továbbra is
megyénkben volt a legalacsonyabb, Baranyában 2,3, Somogyban 4,8 százalékponttal mértek
magasabb értéket a tolnainál.
A munkanélküliségi ráta a megye kirendeltségei közül a tamásiban volt a legmagasabb
(19,7%), de igen magas volt a dombóvári körzetben is (18,2%). A megyei és az országos
mutatónál alacsonyabb volt ugyanakkor a ráta Paks (11,4%), Bonyhád (11,7%) és Szekszárd
(12,7%) térségében.
A tolnai álláskeresők 13%-a pályakezdő, 17%-a 25 éven aluli volt, előbbiek száma 30%kal, utóbbiaké 13%-kal bővült a vizsgált időszakban.
A nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti összetétele némileg módosult az
egy évvel korábbihoz képest. A nyolc általánost, illetve az ennél kevesebb évfolyamot
végzettek száma az összlétszámnál nagyobb mértékben bővült, előbbi 16, utóbbi 10%-kal, így
az álláskeresőkön belüli részarányuk 5, illetve 39%-ra emelkedett. Az elhelyezkedni kívánók
31%-a szakiskolai, vagy szakmunkás végzettséggel keresett munkát, létszámuk 7%-kal bővült
a vizsgált időszakban. Bár az érettségizettek száma is kismértékben emelkedett (egy
százalékkal), hányaduk 21%-ra mérséklődött. Csökkent viszont 3%-kal a diplomás
munkanélküliek száma, közel 4%-át képviselték az álláskeresőknek.
2012. decemberben az egy évvel korábbinál háromszor több, 766 bejelentett álláshely várt
betöltésre a megyében. Az egy betöltetlen álláshelyre jutó álláskeresők száma (19) így – a
korábbi évekkel ellentétben – az országos átlagnál (21) is kedvezőbben alakult, a dél10

dunántúli mutatónak pedig mintegy fele volt. A régió másik két megyéjében a tolnainál jóval
magasabb volt a mutató értéke, Baranyában 44, Somogyban 62 álláskereső jutott egy
betöltetlen álláshelyre.
Az álláskeresőket ellátó rendszerben tovább csökkent az álláskeresési járadékban (1439
fő), illetve segélyben részesültek (154 fő) száma, előbbieké 36%-kal, utóbbiaké 10%-kal volt
kevesebb a 2011. decemberinél. Szociális ellátást 9%-kal kaptak többen az egy évvel
korábbinál, a 2012. év végén 4727 fő részesült ebben az ellátásban.
Gazdasági szervezetek
2012-ben Tolna megyében valamelyest bővült a gazdasági szervezetek száma, a
növekedési ütem azonban az országosan és a Dél-Dunántúlon regisztráltnál alacsonyabb volt.
December végén közel 37 600 szervezetet tartottak nyilván Tolna megyei székhellyel, a
Magyarországon regisztráltaknak 2,1%-át, a dél-dunántúliaknak kevesebb, mint egynegyedét.
A tolnai gazdasági szervezetek meghatározó hányada (91%-a) vállalkozásként működött, a
nonprofit szervezetek 7,5, a költségvetési és társadalombiztosítási szervek 1,1%-ot
képviseltek.
A vállalkozások lakónépességre vetített száma (ezer lakosra 151 jutott) közepes
vállalkozási aktivitásról tanúskodott.
A korábbiakhoz hasonlóan a 2012. december 31-ei adatok is az egyéni vállalkozások –
országosnál is erőteljesebb – túlsúlyát mutatták. A megyei vállalkozások (34 300) 77%-a e
gazdálkodói körhöz tartozott, számuk némileg tovább mérséklődött (99,9%) az elmúlt egy
évben. (Országosan 64%-os volt a részesedésük, számuk pedig valamelyest növekedett.) A
Tolna megyei székhellyel bejegyzett 26 340 egyéni vállalkozás 36%-a szerepelt az egyéni
vállalkozói nyilvántartásban (korábbi nómenklatúra szerint vállalkozói igazolvánnyal
rendelkezők). E körben az elmúlt egy évben folytatódott a szervezetszám mérséklődése
(96,2%), ütemét tekintve azonban lassúbb volt a országosnál (95,7%). A munkavégzés jellege
szerint 2012 végén az egyéni vállalkozók kevesebb, mint egyharmada volt főállású, 43%-uk
mellékfoglalkozásban, további egynegyedük nyugdíj mellett végezte tevékenységét. (Ezen
arányszámok az országoshoz hasonlóak.) A regisztrációban szereplő egyéni vállalkozások
44%-a a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászatban volt bejegyezve, a többi gazdasági ág
közül az ingatlanügyletek (14%), a kereskedelem és gépjárműjavítás (7%), valamint a
szakmai, tudományos, műszaki tevékenységek (6%) területe képviselt még jelentősebb
súlyarányt. (Az említett arányszámok nem változtak 2011. decemberhez képest.)
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A társas vállalkozások száma – az országoshoz hasonlóan – bő egy százalékkal
emelkedett a 12 hónappal korábbihoz képest. Gazdálkodási formájukat tekintve a 2012. év
végén megyei székhellyel nyilvántartott közel 8000 társas vállalkozás 62%-át a korlátolt
felelősségű (kft), 33%-át a betéti társaságok (bt) képviselték. Szövetkezeti formában 132,
részvénytársaságként 68 cég szerepelt a nyilvántartásban. Az országos tendenciához
hasonlóan a kft-k és a részvénytársaságok száma jelentősen bővült (4,9, illetve 9,7%-kal),
míg az említett másik két gazdálkodási formában bejegyzett szervezeteké tovább
mérséklődött (5,0, illetve 1,5%-kal). Főtevékenysége alapján a társas cégek közel egynegyede
a kereskedelem, gépjárműjavítás, 15%-ka a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, 11–
12%-ka a feldolgozó-, illetve az építőipar, 6%-ka pedig a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás,
halászat területén tevékenykedett. Az említett gazdasági ágakban az építőipar kivételével
mindenütt nőtt a cégszám a 12 hónappal korábbihoz képest. Egy év alatt nem változott
számottevően

a

társas

vállalkozások

létszám-kategóriánkénti

összetétele,

99%-uk

kisvállalkozás (ezen belül a mikrovállalkozások aránya 98%) volt. A középvállalkozások
(50–249 főt foglalkoztatók) száma 82, míg az ennél nagyobb létszámúaké mindössze 11 volt
a megyében.
A 2011. évi gyors ütemű növekedést követően az elmúlt évben valamelyest mérséklődött
a felszámolás, illetve csődeljárás alatt lévő cégek száma. A megyében 2012. december 31-én
761 társas vállalkozás állt az említett eljárások valamelyike alatt (az országosan
nyilvántartottaknak 1,0%-a), szemben a 12 hónappal korábbi 782-vel. (Összehasonlításul: a
Tolna megyei társas vállalkozások az országos állomány 1,3%-át képviselték december 31én.)
Beruházás
2012-ben Tolnában az országosnál is erőteljesebben csökkent a nemzetgazdasági
beruházások volumene. Az előzetes adatok szerint a megfigyelt megyei székhelyű
gazdálkodó szervezetek az év folyamán 43 milliárd forint értékű új beruházást valósítottak
meg, amely folyó áron számítva közel 11 milliárd forinttal elmaradt a 2011. évitől. (2011-ben
növekedést regisztráltunk.) A 2012. évi beruházási teljesítményérték az országosnak
mindössze 1,4%-át képviselte, szemben az egy évvel korábbi 1,7%-kal. A Tolna megyei új
beruházások egy lakosra jutó 188 600 forintos értéke az országos átlagnak bő hattizedét, a
Budapest nélkül számítottnak közel nyolctizedét jelentette. E fajlagos mutató a megyék és
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Budapest országos rangsorában Tolnának a 13. helyet biztosította. Térségünk másik két
megyéje közül Baranyában a tolnainál némileg kedvezőbb (192 ezer Ft/fő), Somogyban
viszont lényegesen kedvezőtlenebb (152 ezer Ft/fő) volt a fajlagos mutató, így az ország
nagyobb területi egységei közül a Dél-Dunántúlon számítottuk a legalacsonyabb
népességarányos beruházási értéket (178 ezer Ft/fő).
A nemzetgazdasági ágak többségében – 19-ből 14-ben – a folyóáras beruházási
teljesítményérték csökkenését regisztráltuk, növekedés mindössze öt ágban következett be. A
megyében jelentősebb invesztornak számító gazdasági ágak közül a legnagyobb hányadot
(38%) képviselő energiaipari beruházások értéke közel egynegyedével, az azt követő
feldolgozóiparban (16%) realizáltaké bő egytizeddel, a sorban harmadikként szereplő
mezőgazdaságban (13%) mintegy 3%-kal csökkent a 2011. évihez képest. A kisebb
súlyarányt képviselő ágazatok közül a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás
területén 16%-os volt a mérséklődés, az oktatásban az egy évvel korábbinak valamivel több
mint felét, a humánegészségügyi, szociális ellátás gazdasági ágban pedig alig több mint
egyhatodát fordították új beruházásokra 2012-ben. Ez utóbbi területen mért nagyarányú
csökkenés mögött jelentős bázishatás húzódott meg. Említést érdemelnek még a korábbi
időszakhoz képest növekedést mutató területek, mint a kereskedelem, gépjárműjavítás
(115%), a szállítás, raktározás (132%), az információ, kommunikáció (154%), valamint az
adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (160%) nemzetgazdasági ágak.
A 2012. évi teljesítményérték anyagi–műszaki összetételét tekintve tovább mérséklődött
az építési beruházások aránya (36-ról 31%-ra) és ezzel párhuzamosan emelkedett a gépek,
berendezések, járművek beszerzésére fordított összegek hányada (62-ről 66%-ra). Ez
utóbbiakon belül nőtt a hazai gyártásból származók részaránya (57%), az importbeszerzéseké
pedig valamelyest mérséklődött (43%). Bár folyó áron emelkedett az egyéb beruházásokra
(ültetvények, erdők, tenyész- és igásállatok) fordított összeg, az összes teljesítményértékből
képviselt hányaduk továbbra is szerény (3%) volt.

Ipar
Tolna megye ipari teljesítménye 2012-ben az országosan tapasztalt mérséklődéssel
(98,3%) ellentétben tovább bővült. A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások megyében
működő ipartelepei termelésének összehasonlító áron számított értéke 6,0%-kal meghaladta a
2011. évit. (2011-ben Tolnában 7,1%, országosan 5,3% volt a növekedés.) Az éven belül a
kibocsátás volumene – részben a bázis folyamatokkal összefüggésben – hullámzóan alakult.
Az első félévi dinamikus növekedést a III. negyedévben némi megtorpanás követte, majd az
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utolsó három hónap teljesítménye ismét számottevően felülmúlta a 2011. év azonos időszakit.
A megfigyelt vállalkozások Tolna megyei telepei 2012-ben mintegy 336 milliárd forint értékű
ipari bruttó termelési értéket állítottak elő, a hasonló méretű gazdálkodói kör országos
teljesítményének 1,5%-át képviselve. Egy lakosra vetítve 1 millió 474 ezer forint ipari
kibocsátás jutott, az országos átlagnak 63%-a. A 19 megyét tekintve ötben – köztük
Baranyában – számíthattunk ennél alacsonyabb fajlagos összeget. A térség harmadik
megyéjének, Somogynak az egy lakosra jutó ipari teljesítménye némileg felülmúlta Tolnáét,
összességében azonban az ország régiói közül a Dél-Dunántúlon a legalacsonyabb a fajlagos
mutató értéke, az országosan regisztráltnak alig több mint felét képviselve.
A megyei székhelyű közepes és nagyméretű (legalább 50 fős) ipari vállalkozások 2012.
évi kibocsátása – 290 milliárd forint – a fent említett körben regisztráltnál nagyobb
mértékben, 7,9%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. Az értékesítés volumene a
termeléshez hasonló mértékben emelkedett, a belföldi eladások erőteljesebb (8,7%), az export
szerényebb (5,4%) növekedése mellett. (Ez utóbbiakban szintén jelentős szerepe volt a
bázisnak, 2011-ben ugyanis a külföldi eladások 18, a hazai értékesítés 3%-os bővülését
regisztráltuk.) A növekedés a megyei ipar mindkét ágában megfigyelhető volt, üteme azonban
jelentősen eltért. A 2012. évi kibocsátás 63%-át produkáló, kizárólag hazai piacra termelő
energiaipar teljesítménye 10%-ot is meghaladó mértékben bővült, a feldolgozóiparban,
amelyhez a termelés további 37%-a kötődött, 4,3%-os (egy évvel korábban 15%-os) volt a
volumenemelkedés. Ez utóbbi iparág exportteljesítménye (105,4%) a belföldi eladásoknál
(103,5%) gyorsabb ütemben nőtt.
A megfigyelt feldolgozóipari alágak (8) háromnegyedében tapasztaltunk növekedést. A
megyében jelentősebb gazdasági súlyt képviselő ágazatok közül, a termelés és az értékesítés
35–35%-át adó élelmiszer, ital, dohánytermék gyártás teljesítménye 6,2%-kal bővült a
belföldi eladások 7%-os növekedése és az export 5%-ot meghaladó mérséklődése mellett. A
textil- és bőripar – amelyhez a feldolgozóipari termelés, illetve értékesítés több mint egyötöde
kötődött, a 2011-ben tapasztalt dinamikus bővülés után 2012-ben is az átlagosnál gyorsabban
– 5,6%-kal – növekedett. A döntően exportra termelő alág a kiviteli volumen 4,7%-os
emelkedése mellett a hazai piacon is 20%-kal növelte eladásait az egy évvel korábbihoz
képest.

A

megyében

jelenlévő

gépipari

ágazatok

összességében

közel

10%-os

termelésnövekedést regisztrálhattunk.
Közülük a legnagyobb súlyarányú – a feldolgozóipari kibocsátás 17%-át képviselő –
villamos berendezés gyártás területén azonban mind a termelés, mind az értékesítés némileg
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elmaradt (99,1%) a 2011. évi magas bázistól (akkor közel 40%-os növekedést mértünk). Az
exportorientált (88%) alág termékei iránti külföldi kereslet valamelyest mérséklődött, amelyet
nem tudott teljesen ellensúlyozni a belföldi értékesítés volumenének 21%-os emelkedése. A
fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártás – amelyhez a megyei feldolgozóipari
produktum 15%-a kötődött – 2012. évi teljesítménye 1,5%-kal felülmúlta az egy évvel
korábbit, a magasabb súlyarányt képviselő export megrendelések dinamikus (14%)
bővülésének köszönhetően. A belföldi piacon folytatódott az eladások visszaesése (76%), így
2012-ben ez utóbbiakból az árbevételnek mindössze 12%-a származott a 2011. évi 25%-kal
szemben.
Az ipari teljesítmény növekedésével párhuzamosan nem nőtt a megyei székhelyű
szervezeteknél az alkalmazásban állók száma. A legalább 50 főt foglalkoztató
vállalkozásoknál 2012-ben átlagosan 8840 munkavállaló állt alkalmazásban, 72%-uk a
feldolgozóipar területén. E létszám az energiaiparban 0,5, a feldolgozóiparban 4,1%-kal
elmaradt az egy évvel korábbitól, amelynek eredményeképpen mindkét iparágban számottevő
termelékenység emelkedést számíthattunk. Az egy alkalmazásban állóra jutó termelés 2012ben az energiaszektorban közel 11, a feldolgozóiparban csaknem 9%-kal felülmúlta a 2011.
évit.
Építőipar
Tolna megye építőipari teljesítménye a 2011-ben regisztrált növekedést követően 2012ben az országosnál erőteljesebb visszaesést mutatott. A megyében székhellyel rendelkező
legalább 5 fős építőipari vállalkozások az év folyamán mintegy 18 milliárd forint bruttó
termelési értéket hoztak létre, amely összehasonlító áron számítva az egy évvel korábbinak
alig több mint háromnegyedét (76,4%) képviselte. A volumen-visszaesés a 2011-ben
nagymértékű bővülést mutató egyéb építmények kivitelezése építmény-főcsoportban
erőteljesebb (37%) volt, mint az épületépítés területén (10%). (Országosan előbbi körben 4,
utóbbiban 5%-os volt a mérséklődés.) A tárgyidőszakban produkált tolnai termelés közel
hattizede épületek, bő négytizede egyéb építmények kivitelezéséből származott. (Országosan
ez utóbbi képviselte a nagyobbik hányadot, 52%-ot.)
A Tolna megyei székhelyű szervezetek építési teljesítménye 2012-ben az országosnak
mindössze 1,6%-át képviselte, szemben az egy évvel korábbi 2,0%-kal. Egy lakosra vetítve
79 ezer forint bruttó termelési érték jutott, amely az országos átlagnak kevesebb, mint
héttizedét tette ki. Ezen mutatóérték alapján az ország megyéinek rangsorában – a viszonylag
magas budapesti értéktől eltekintve – Tolna a középmezőnyben, a kilencedik helyen állt.
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Az építőipari szerződéskötések vegyes képet mutattak. Az év folyamán megkötött új
szerződések értéke a 2011. évinek a kétharmadát sem tette ki, a 2012. év végi állomány
viszont 9,4%-kal felülmúlta a 12 hónappal korábbit. December végén a megfigyelt Tolna
megyei

székhelyű

szervezetek

közel

3,7

milliárd

forintnyi

szerződésállománnyal

rendelkeztek, amelynek 92%-a egyéb építmények kivitelezését tartalmazta. Ez utóbbi
építménycsoportra vonatkozó megrendelések volumene 27%-kal felülmúlta a 2011. év végit,
az épületek kivitelezésére adottaké viszont az egy évvel korábbinak alig több mint
négytizedét képviselte.
Lakásépítés
Tolna megyében 2012-ben stagnált a továbbra is igen alacsony szinten álló lakásépítési
teljesítmény. Az elmúlt évben a 2011. évinél eggyel kevesebb, 119 új lakás
használatbavételére adtak ki engedélyt a hatóságok. Az ország többi megyéje közül kilencben
4–37% közötti teljesítménynövekedést, a másik kilencben 7–42% közötti csökkenést
regisztráltak.
Térségünkből Baranyát 23%-os teljesítmény-visszaesés, Somogy megyét pedig 10%-os
bővülés jellemezte. Az újonnan épített lakások tízezer lakosra vetített száma – ami
megegyezett a 2011. évi mutatóval – Tolnában (5,2) az ötödik legalacsonyabb volt az ország
megyéi közül, az országosnak pedig a felét (49%) sem érte el. A Dél-Dunántúl másik két
megyéje közül Baranyában 7,4, Somogyban 10,8 volt a fajlagos mutató értéke, ez utóbbi
meghaladta az országos átlagot is (10,6).
A megyében az elmúlt évben újonnan átadott 119 lakás 27%-a Szekszárdon, 50%-a a
többi városban, 23%-a pedig a községekben épült. A lakások 76%-át a lakosság, 24%-át
vállalkozások finanszírozták. Az új otthonok héttizede saját használatra épült, 26%-a
értékesítési céllal készült, ugyanakkor 2 lakást bérbeadási szándékkal, további 3-at pedig
szolgálati használatra építtettek. Bár az átadott lakások száma alig változott a vizsgált
időszakban, azok szobaszám szerinti összetétele némileg módosult. Felére csökkent az
egyszobás lakások aránya (4%), a kétszobásoké viszont több mint duplájára emelkedett
(19%).
A háromszobás lakások hányada jelentősen (10 százalékponttal) visszaesett (21%). A
négy és több szobás otthonok részaránya ugyanakkor nem változott számottevően, 2012-ben
55%-os hányadot képviseltek, szemben az egy évvel korábbi 53%-kal. A lakások átlagos
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mérete a lakossági építkezések alapterületének jelentősebb (29%-os) növekedése miatt 116ról 139 m2-re emelkedett.
Tolna megyében az elmúlt év során 56 lakás szűnt meg, 15%-kal kevesebb a 2011. évinél.
A lakások 77%-át avulás miatt bontották el. Az összes megszűnés 68%-a az 1945 előtt épített
lakásokat érintette.
Az újonnan kiadott lakásépítési engedélyek száma az elmúlt tíz esztendőt tekintve még
soha nem volt olyan alacsony szinten, mint 2012-ben. Tolna megyében 2012-ben az előző
évinél 38%-kal kevesebb, összesen 92 lakás építésére adtak ki engedélyt a hatóságok.
(Országosan 15%-os volt a csökkenés.) Baranyában a tolnainál is nagyobb, 44%-os
visszaesést regisztráltak, e megyében is a tavalyi évben volt az utóbbi tíz évet tekintve a
legalacsonyabb a lakásépítési hajlandóság. Somogyban viszont élénkülés volt tapasztalható,
bár a kiadott engedélyek száma csupán a 2011. évinél volt magasabb (27%-kal), a korábbi
évekre jellemzőtől továbbra is elmaradt.

Turizmus
Tolna megye kereskedelmi szálláshelyein 2012-ben a vendégforgalom bővüléséről
számolhatunk be. A mintegy 71 400 vendég 156 600 éjszakát töltött el a megyében, 6-6%-kal
növekedett mind a vendég-, mind a vendégéjszaka-szám az egy évvel korábbihoz képest.
(Országosan a vendégszám 0,5%-kal mérséklődött, a hozzájuk kötődő éjszakáké pedig egy
százalékkal nőtt a vizsgált időszakban.) A vendégforgalom 88%-át adó belföldivendég-szám
6,7%-kal, a külföldieké 2,1%-kal bővült, de a vendégéjszaka-szám is hasonlóan változott
mindkét körben, előbbiek 6,9, utóbbiak 1,3%-kal több éjszakát töltöttek el a megye
kereskedelmi szálláshelyein, mint 2011-ben. A megyébe látogató külföldiek mintegy 35%-a
Németországból érkezett, létszámuk ugyan közel 2%-kal mérséklődött, vendégéjszakáik
száma viszont 3%-kal bővült. A 2011-ben tapasztalt visszaesés után 2012-ben – a
külföldivendég-forgalom 8%-át képviselve – az egy évvel korábbinál 18%-kal több osztrák
turista szállt meg a megye kereskedelmi szálláshelyein, vendégéjszakáik száma pedig 43%kal emelkedett. A korábban még nagyobb létszámban megyénkbe látogató olaszok mellé
kezdenek felzárkózni a Romániából érkezők is, de míg Olaszországból 6%-kal kevesebb,
addig keleti szomszédunkból mintegy 50%-kal több turistát regisztráltunk, mint egy évvel
korábban.
A megyébe érkező vendégek 64%-át a szállodák fogadták, 8,1%-kal bővült e szállástípus
vendégforgalma a belföldivendég-szám 9,7%-os növekedésének köszönhetően, a külföldieké
ugyanis 2,2%-kal mérséklődött. A panziókban viszont a külföldivendég-szám 16,2%-os
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bővülése mellett a belföldieké csökkent 7,9%-kal, összességében a megyei vendégforgalom
mintegy 15%-át képviselve. A 12%-os hányadot adó közösségi szállásokon pedig
megtöbbszöröződött – ötszörösére nőtt – a külföldi szálláskérők száma, és a belföldieké is
29%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az üdülőházakban a vendégforgalom
6%-át regisztrálták, mind a belföldi-, mind a külföldivendég-szám számottevően visszaesett a
2011. évihez képest, előbbi 28, utóbbi 31%-kal. A kempingekben a vendégek közel 4%-a
szállt meg, és amíg a belföldivendég-forgalom a duplájára emelkedett, addig a külföldieké
2,5%-kal mérséklődött.
A kereskedelmi szálláshelyeken 2012-ben realizált összes bruttó bevétel 23%-kal
meghaladta az egy évvel korábbit. Mind a szállásdíjból, mind a vendéglátásból származó
bevételek összege bővült, előbbi 16, utóbbi 28%-kal. A mintegy 1,8 milliárd forint
összbevétel 44%-a szállásdíjból, 39%-a vendéglátásból származott. Az üdülési csekkek
felhasználása tovább csökkent, a beváltásából származó 35,9 millió forint a 2011. évinek
csupán 28%-át tette ki, a belföldi bruttó szállásdíjból való részesedése pedig 25-ről 6%-ra
mérséklődött. Mind nagyobb bevétel származik a 2012-ben bevezetett SZÉP-kártya
elfogadásából. Az elmúlt évben az ebből befolyó 33,9 millió forint a belföldi bruttó szállásdíjbevételnek 7,4%-át jelentette.

2. A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2.1. Taglétszám alakulása 2012-ben
A kamara taglétszáma 2012. év végén 912 fő/vállalkozás volt.
A kamarai tagok megoszlása „működési forma szerint”:
- Egyéni vállalkozás: 274 db
- Társas vállalkozás: 638 db
A tagvállalatok tagozati megoszlását az alábbi ábra és felsorolás szemlélteti:
-

Ipari tagozat:

34,43 %

-

Kereskedelmi tagozat:

30,48 %

-

Kézműipari tagozat:

9,76 %

-

Szolgáltató tagozat:

25,33 %
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A tagvállalatok tagozati megoszlása

Százalékos megoszlás
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30,00%
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20,00%
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10,00%
5,00%
0,00%
Ipari tagozat

Kereskedelmi
tagozat

Kézműipari
tagozat

Szolgáltató
tagozat

Tagozatok

Tagvállalatok megoszlása kistérségenként:
Bonyhádi kistérség:

14,36 %

Dombóvári kistérség:

10,76 %

Paksi kistérség:

16,88 %

Szekszárdi kistérség:

45,50 %

Tamási kistérség:

12,50 %

45,50%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

14,36%

10,76%

16,88%

12,50%

10,00%

Kistérségek
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2.2. A kamara szervezeti egységei
2.2.1. A 2012. év kiemelt kamarai eseményei – rendezvényei
Az elmúlt évben is számos kamarai rendezvény, megállapodás szolgálta a vállalkozások
érdekeit, tájékoztatását, az információ áramlás hatékonyságát:
Január:
 Együttműködési megállapodás aláírása a TMKIK és a Magyar Mesterdetektív
Szövetség között
 Tájékozató rendezvény az adótörvény változásairól
 Szakképzési fórum (Szekszárd, Dombóvár)
Február:
 Együttműködési megállapodás aláírása a TMKIK és a Tolna Megyei Kormányhivatal
között
 Regisztrációs napok (Tamási, Bonyhád, Bátaszék, Tolna, Dombóvár, Paks) –
Vállalkozások kötelező kamarai regisztrációja
 Pályázati szeminárium a TMKIK és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal közös
szervezésében
Március:
 Kéményseprő mestervizsga
Április:
 Küldöttgyűlés
Június:
 Tisztújító küldöttgyűlés

Augusztus:
 Jubileumi kamarai családi nap

Szeptember:
 Paksi Iparos és Vállalkozói Kör klubtalálkozója Hága László és Hornok Jenő
közreműködésével
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Október:
 „Piacra jutási lehetőségek, üzleti kapcsolatok Németországban, Romániában és a
nyugat-balkáni országokban” című gazdasági fórum a TMKIK és a Nemzeti
Külgazdasági Hivatal közös szervezésében
 Kamarai Tanácsadói Napok az ukrán gazdasági lehetőségekről a PBKIK és az
Enterprise Europe Network szervezésében a TMKIK közreműködésével

November:
 Kamarai Tanácsadói Napok a horvát gazdasági lehetőségekről a PBKIK és az
Enterprise Europe Network szervezésében a TMKIK közreműködésével
 Vállalati Öngondoskodás konferencia a TMKIK és az UFS Group Zrt. közös
szervezésében
 „Innovációban rejlő lehetőségek, vállalkozói szemmel” című előadássorozat
(Szekszárd, Paks)
 Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló tanfolyam a TMKIK és a Dunagáz Zrt.
közös szervezésében
 Gazdasági fórum (Paks)

December:
 „Innovációban rejlő lehetőségek, vállalkozói szemmel” című előadássorozat
(Dombóvár, Tamási)
 Exportőr Képzési Nap a TMKIK és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal közös
szervezésében
 „Mire jó a szellemi tulajdonvédelem?” című tájékoztató előadás Szekszárdon
2.2.2. Küldöttgyűlés
A Küldöttgyűlés a kamara legfőbb szerve, mely évente legalább egyszer ülésezik. A
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi rendes küldöttgyűlését 2012. április 25én tartotta.
A fórum összesen nyolc határozatot hozott.
1/2012.(04.25.) sz. határozatában a kamara 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót,
2/2012.(04.25.) sz. határozatában az Ellenőrző Bizottság beszámolóját fogata el.

21

A 3/2012.(04.25.) sz. határozatában a 2011. évi egyszerűsített éves beszámoló mérlegét
97.065,- e Ft mérleg főösszeggel, és – 10.697,– e Ft mérlegszerinti eredménnyel, és a
közhasznú eredmény kimutatását – 10.697,- e Ft, tárgyévi közhasznú eredménnyel, és a
kamara 2011.01.01-2011.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozó költségvetés teljesüléséről
szóló beszámolóját fogadta el.
4./2012.(04.25.) sz. határozatában a 2012. évi költségvetési tervét fogadta el, illetve az
5./2012.(04.25.) sz. határozatában az Etikai Bizottság beszámolója került elfogadásra.
6./2012.(04.25.) sz. határozatában a kamara küldöttgyűlése az Alapszabály módosításait,
7./2012.(04.25.) sz. határozatában az SZMSZ releváns részeinek módosításait fogadta el.
Végezetül 8./2012.(04.25.) sz. határozatában a küldöttgyűlés általános alelnöknek a Paksi
Atomerőművet képviselő Cziczer Jánost elfogadta.
Tisztújító Küldöttgyűlésre 2012. június 27-én került sor, melynek eredményeként felállt a
kamara legfőbb szerve, a küldöttek megválasztották az elnökséget, felügyelő szerveket,
bizottságokat:
Elnök:
Dr. Fischer Sándor (Kevatok Kft.)
Általános alelnök:
Cziczer János (Paksi Atomerőmű Zrt.)

Ipari tagozat:
Elnök:

Topa Imre (Ermibau Kft.)

Elnökségi tag:

Ranga Józsefné (Nexter Kft.)

Elnökségi tag:

Dr. Beréti Zsolt (Völgység Cargo Kft.)

Kereskedelmi tagozat:
Elnök:

Szűcs István (egyéni vállalkozó)

Elnökségi tag:

Góla Sándor (egyéni vállalkozó)

Elnökségi tag:

Nagy Tibor (Polip Bt.)

Szolgáltató tagozat:
Elnök:

Csoma József (Hal-Agro Kft.)

Elnökségi tag:

Hámoriné Glück Terézia (Hámori Építész Iroda Kft.)

Elnökségi tag:

Schattmann Csaba (S-Contó Kft.)
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Kézműves tagozat:
Elnök:

Huszár Tibor (Dual Kft.)

Elnökségi tag:

Herner Ádám (egyéni vállalkozó)

Elnökségi tag:

Sebestyén Gyula (Elektrolit Kft.)

Etikai bizottság elnöke:
Jakab Ede (Kop-Ka Zrt.)
Tagok:
Takács Árpád (Hő-Cső 1998. Kft.)
Szőts Lajos (Egyéni vállalkozó)
Tarczalné Dér Valéria (T és D Euró Kontó Kft.)
Nepp Dénes (Egyéni vállalkozó)
Ellenőrző bizottság elnöke:
Hámori Róbert (Tolna Alimentál 91 Kft.)
Tagok:
Pásti István (Egyéni vállalkozó)
Gyugyi Tamás (Gyugyi Tamás Faipari Kft.)
Kolontár Zoltán (Egyéni vállalkozó)
Paksi István (Cicó Kft.)
Küldöttgyűlés a hatályos Alapszabály módosítással, az MKIK tisztújító Küldöttgyűlésével
kapcsolatban:
1/2012.(09.05.) sz. határozatában a kamara küldöttgyűlése a 2012. június 27. napján kelt
Alapszabályát az alábbiak szerint módosította:
1.) Az Alapszabály 4.1. pont első bekezdésének helyébe lép:
„A kamara küldöttgyűlése a tagozatok küldötteiből áll. A küldöttek száma: 40 fő küldött
és 12 fő pótküldött. Az ipari tagozat 13 fő, a kereskedelmi tagozat 12 fő, a kézműipari tagozat
5 fő és a szolgáltató tagozat 10 fő. Tagozatonként 3 fő pótküldöttet választanak.”
2.) Az Alapszabály 4.2.5. pontjának első mondatát hatályon kívül helyezik.
3.) Az Alapszabály 14.3. pontját és a 14.4. pontját hatályon kívül helyezik.
2/2012.(09.05) sz. határozatában az MKIK tisztújító küldöttgyűlésével kapcsolatos
tájékoztatást fogata el.
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2.2.3. Elnökség
„Az elnökség feladata a kamara és belső szervezeti egységei működésének irányítása a
küldöttgyűlések közötti időszakban, a küldöttgyűlés határozatainak megfelelően, továbbá
dönt a küldöttgyűlés hatáskörébe nem utalt kérdésekben. A titkár feletti munkáltatói jogokat a
munkaviszony létesítése és megszűntetése, valamint a munkaszerződés módosítása
tekintetében kizárólag az elnökség gyakorolja. A kamara feladatainak ellátásához a
megyeszékhelyen

kívüli

városokban

kamarai

képviseletek

létrehozásáról,

illetve

megszüntetéséről kizárólag az elnökség dönthet.
Az elnökség biztosítja a kamara által alapított gazdasági társaság, illetve közhasznú
társaság működését és gazdálkodását. Elbírálja a tiszteletbeli és pártoló tagok felvételét.”
Fentieken túlmenően a Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi feladatokat határozza
meg az elnökség számára:
Az elnökség kialakítja a kamara stratégiai programját, meghatározza a kamarai feladatok
megvalósítása terén az elnökség, az ügyvezetőség, a tagozatok, az osztályok, a bizottságok,
valamint az apparátus közötti munkamegosztást a kamarai törvény és az Alapszabály szerint.
Hatáskörénél fogva javaslatot tesz a küldöttgyűlésnek az előző évi költségvetési beszámolóra,
mérlegre,

eredmény-kimutatásra,

közhasznúsági

jelentés

jóváhagyására,

továbbá

megtárgyalja és előterjeszti a küldöttgyűlésnek a költségvetési tervezetet.
Ezeken túlmenően az elnökség dönt a szervezeti, személyi feltételekről, eszközrendszerről
a költségvetés keretein belül, valamint dönt a jogszabályok keretein belül a gazdaság
fejlesztésével összefüggésben nem a kamara által létrehozott testületekben a kamarai
delegáltak személyéről, a kamara Tiszteletbeli Tagja cím odaítéléséről, illetve annak
visszavonásáról is.
Előterjesztést tesz a kiemelkedő gazdasági, társadalmi és szervezeti munkát végző tag
elismerésére is.
Szintén az elnökség feladatát képezi a kamara működésére vonatkozó belső szabályzatok
jóváhagyása.
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Dönt a kamara működését elősegítő bizottságok létrehozásáról, annak feladatairól,
valamint figyelemmel kíséri, és értékeli a tisztségviselők, a bizottságok, a tagozatok, az
osztályok és az apparátus vezetőjének munkáját.
Fenti

feladatokkal

összefüggésben

személyi

döntéseket

hoz

(a

bizottságokkal

kapcsolatban) tagozati javaslatok alapján.
Az éves költségvetés keretén belül részletesen meghatározza a testületi tagok
költségtérítését, továbbá dönt a tagdíjakkal kapcsolatos észrevételekről, valamint a - tagsággal
együtt járó kötelezettségének ismételt, vagy súlyos megsértése miatt – a kizárásról.
Az elnökség dönthet a kamara céljaival összefüggő alapítvány, közhasznú társaság
létrehozásáról, meghatározva annak célját, feladatait. Dönthet a kamara kiemelten közhasznú
szervezetként

történő

nyilvántartásba

vételének

kezdeményezéséről,

illetve

annak

megszüntetéséről, valamint határozhat gazdasági társaság alapításáról (kiállítási és
vásárszervezési, ipari park-létesítési és fenntartási célra), a társaságban a részesedés
mértékéről.
A kamara elnökségének további feladatai:

-

Kidolgozza a stratégiai program végrehajtási módszereit;

-

Együttműködik a megyei és a helyi önkormányzatokkal, decentralizált szervezetekkel;

-

Figyelemmel kíséri és értékeli a tagok munkáját befolyásoló tényezőket;

-

Szakmai és területi látogatásokat szervez;

-

Együttműködik a vállalkozói érdekképviseletek területi vezetőivel;

-

Közreműködik a külföldi gazdasági és érdekképviseleti szervekkel, kamarákkal való
kapcsolattartásban;

-

Kulturális, szabadidő, sport és egyéb rendezvényeket szervez.

A 2012. évben a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége 6 alkalommal
ülésezett, s 28 határozat született.
Határozat született többek között:
 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának, Szervezeti Működési
Szabályzatának módosításáról
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 A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi munkatervéről
 Határozat született a rendezetlen kamarai tagdíjjal rendelkezők tagnyilvántartásból
való törléséről
 A TMKIK Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi költségvetési beszámolójáról, illetve a
2012. évi költségvetési tervezetről
 A TMKIK 2011. évi tevékenységéről, az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről
 A TMKIK 2011. évi költségvetés teljesüléséről, a 2012. évi költségvetési tervéről
 A

TMKIK

Szolgáltató

Nonprofit

Kft.

Felügyelő

Bizottságának

személyi

összetételének módosításáról
Fentiek figyelembevételével megállapítható, hogy a Tolna Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöksége a szervezet alapszabálya, valamint annak szervezeti és működési
szabályzata szerint megfogalmazott / meghatározott – igen széleskörű – szakmai feladatot
látott el 2012. évben is. Azaz elvégezte a kamara belső szervezeti egységei működésének
irányítását, s az elfogadott stratégiai céloknak megfelelően koordinálta a szervezet működését
a küldöttgyűlések közötti időszakban.
2.2.4. A kamara apparátusi munkaszervezete
A szakmai apparátus 2009. nyarától három osztályban tevékenykedik:
 Gazdasági osztály
 Vállalkozásfejlesztési osztály
 Szakképzési osztály
 Titkárság (nem minősül osztálynak)
2.2.4.1. Titkárság
A kamara ügyintéző szerve. Munkáját a titkár irányítja. Feladatai sokrétűek a kamara
szervezetének kiszolgálása terén. Az önkormányzatiságból adódóan munkája egy felől a
társadalmi szervezet működéséhez biztosít előkészítő, szervező, végreható hátteret, másfelől a
kamara szervezetének napi ügyintézését irányítja.
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A társadalmi szervezet kiszolgálásának teendői közétartozik:
 a testületi ülések írott anyagainak elkészítése, eljuttatása az érintettekhez,
 testületi

ülések,

rendezvények

előkészítése,

lebonyolításában

személyes

közreműködés,
 az ülések határozatainak, jegyzőkönyveinek vezetése, iktatása,
 megbízatás alapján titkári teendők elvégzése / munkabizottságok /
 a társadalmi szervezet általános adminisztratív kiszolgálása , infrastrukturális segítése.
A kamara napi szervezeti ügyintézésének feladatai:
 a postai és egyéb műveletek - levelek, és elektronikai úton érkező egyéb információs
anyagok fogadása, iktatása, illetve továbbküldése az érintetteknek, a szervezetben
készülő anyagok kifelé történő eljuttatása az előbbiek szerint- végzése,
 a szervezeti adminisztráció elvégzése, rendezése
 anyagok gyűjtése a célfeladatokhoz,
 operatív ügyekben eljárás.
Egyéb feladatok:
 a kamara informatikai rendszerének zavartalan biztosítása, fejlesztése.
 PR. Teendők szervezése, végzése (internetes honlap, kiadványok, sajtó)
2.2.4.2. Gazdasági osztály
A gazdasági osztály a kamara gazdálkodásának dokumentálását – könyvelés, analitikus
nyilvántartás, mérleg és beszámoló készítés, közhasznúsági jelentés, költségvetési
kapcsolatok – végzi, valamint a pénzügyi tranzakciókat bonyolítja.
A kamara, mint kiemelten közhasznú szervezet tevékenységét koordinálja, e területen
szolgáltat nemcsak a kamara tagjai, hanem a megye illetve a régió vállalkozói, vállalkozásai
számára. Ez irányú tevékenységéhez adományokat gyűjt.
A kamara által benyújtott saját pályázatokat készíti a társosztályokkal, részt vesz az
eredményes pályázatok megvalósításában, és végzi a kapott támogatások pénzügyi
elszámolását.
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A

társosztályokon

folyó

szolgáltatásokhoz

kapcsolódó

adózással,

könyveléssel

kapcsolatos területeket előkészíti.
Az osztályon történik a kamarai tag- és tagdíjnyilvántartása, a külső megrendelők részére
címlista kiszolgálás biztosítása is. Nagy hangsúlyt helyeznek a tagszervezésre, melyet az új és
minden esetben a vállalkozások érdekeit szolgáló szolgáltatásokkal, információkkal
valósítanak meg.
Az egyéni vállalkozók, társas vállalkozások részére a vállalkozás indításával,
gazdálkodással, adózással, számvitellel, pénz- és hitelügyekkel, biztosításokkal kapcsolatos
tanácsadásokat is adnak.
A gazdasági évek során több alkalommal szerveznek a megyében a vállalkozások részére
a

gazdálkodással

kapcsolatos

aktuális

témákban

felkészítéseket,

tanfolyamokat,

konferenciákat:
- Gazdasági szakemberek konferenciája
- Számvitel
- Munkaügy, Társadalombiztosítás
- Adózás
- Pénzügyi, befektetési lehetőségek
Az osztály végzi a közúti árufuvarozók részére a kauciót kiváltó biztosítások ügyintézését.
2.2.4.3. Vállalkozásfejlesztési osztály (korábban Szolgáltatási osztály)
A vállalkozásoknak alapvetően gyors, megbízható és testre-szabott információkra van
szüksége, hogy döntéseiket a megfelelő időben a legkörültekintőbben tudják meghozni.
Ehhez szolgál hatékony információs bázisként a Vállalkozásfejlesztési osztály, melyet
kamarai tagok és nem tagok is felkeresnek.
Ezen oknál fogva legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy az osztályt felkereső
vállalkozók elégedetten távozzanak, melyhez szakmailag és emberileg is maximálisan
igyekszünk megfelelni.
Az azonnal nem megválaszolható kérdések estében minden ügyfelet továbbra is egy ún.
megkeresés lapon regisztrálunk, ahol feltüntetjük a cég nevét, elérhetőségét, kérdését és a
kapott választ, így akár később is tájékoztatást tudunk küldeni a vállalkozónak az őt érintő
tárgykörben, amennyiben arra igény mutatkozik.
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Rendezvények (szemináriumok, konferenciák, üzleti találkozók) szervezése
A Vállalkozásfejlesztési osztály a kamarai apparátus egyéb koordinációs osztályaival
közösen folyamatosan szervez előadásokat, szemináriumokat, illetve egyéb rendezvényeket
más szervezettel.
Információk nyújtása vállalkozók részére
Előfordul, hogy érkeznek a Vállalkozásfejlesztési osztályra olyan kérések ill. kérdések,
melyekre nem áll módunkban teljes körű választ adni. Ehhez viszont fontos, hogy tudjuk,
merre kell irányítani az ügyfelet, így igyekszünk naprakész információkkal rendelkezni az
aktuális szabályozásokról, előírásokról és az azt kezelő szervezetekről, hivatalokról.
Okmányhitelesítés
Az okmányhitelesítéssel kapcsolatos feladatok közé tartozik az ATA igazolványok,
származási bizonyítványok kibocsátása, a kereskedelmi számlák, valamint az árut kísérő
egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása.
2012-ben összesen 115 db származási bizonyítvány került kiállításra, melyből 1 db az EU
térségbe, 109 db pedig egyéb országba irányult (Etiópia 1 db, Fehéroroszország 5 db, India
33 db, Kanada 17 db, Kína 3 db, Kuba 1 db, Oroszország 18 db, Ukrajna 27 db, Amerikai
Egyesült Államok 2 db, Üzbegisztán 2 db). Exporthitel finanszírozásához 5 db származási
bizonyítvány került hitelesítésre.
A kibocsátott ATA Carnetek száma 2012-ben 1 db volt, mely igazolványon szereplő áruk
összértéke 22.909,- Ft.
Üzleti partnerkeresés
A Vállalkozásfejlesztési osztályra beérkező személyes és telefonon történő megkeresések
között gyakran szerepel külföldi üzleti partner felkutatására irányuló kérés, melyhez az adott
országba lévő EIC irodát, kamarát vagy kereskedelmi szolgálatot keresünk meg a szükséges
információk beszerzéséhez. Ezen információkérés vonatkozhat potenciális üzleti partner
cégek listájára vagy adott ország különböző előírásaira, rendelkezéseire.
Jó kapcsolatot építettünk ki és ápolunk a Nemzeti Külgazdasági Hivatal helyi
képviseletével.
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Házipénztár vezetése
A TMKIK és a kamarai Nonprofit Kft. házipénztárának kezelése immáron a Gazdasági
osztály hatáskörébe került, itt történik minden készpénzes be- ill. kifizetés.
Telefonközpont kezelése
A Vállalkozásfejlesztési osztály új formájának kialakításakor továbbra is fontos
szempontként jelentkezett, hogy a beérkező telefonhívásokra a leggyorsabban

és

leghatékonyabban adjunk tájékoztatást, így az összes beérkező hívást – mint azt korábban is
tettük – itt fogadjuk és innen történnek a kapcsolások is a munkatársaknak a megfelelő
osztályokra.
Építőipari regisztráció – építőipari kivitelezők nyilvántartása
Az LXXVIII. évi Építési törvény 39. § (2) alapján üzletszerű gazdasági tevékenységként
építőipari kivitelezési tevékenységet az folytathat,
 akinek az építőipari kivitelezői tevékenység a tevékenységi körei között szerepel,
továbbá
 kivitelezési tevékenységhez alkalmas székhellyel, illetve telephellyel rendelkezik,
 aki rendelkezik az általa folytatott kivitelezési tevékenységi körének megfelelő
szakképesítéssel, vagy legalább egy – vele tagsági, alkalmazotti, vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban álló – ilyen szakképesítéssel rendelkező szakmunkással
és
 aki az 1997. évi LXXVIII. Étv. 39/A § alapján az építési hatósági engedélyhez kötött
tevékenységek folytatása esetén felelős műszaki vezetői feladatok ellátására alkalmas
személyt alkalmaz munkaviszonyban, tagsági, vagy megbízási jogviszonyban.
Minden vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni
vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető
Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni. Köteles továbbá az EGT tagállamokból,
a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező valamennyi szolgáltató határon átnyúló
szolgáltatásnyújtás keretében vállalkozó kivitelezői tevékenységét az MKIK-hoz bejelenteni.
Napjainkig 1252 Tolna megyei vállalkozás nyújtotta be regisztrációját.
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Gazdálkodó szervezetek kamarai regisztrációja
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatása alapján Tolna megyében 16.083
vállalkozás működik, ebből 11.704 vállalkozás (6.375 egyéni, 5.329 társas) tett eleget a
regisztrációs kötelezettségének.
A 2013. április 29-i feldolgozottság szerint a 2012-es évre 9.379 vállalkozás (5.006
egyéni, 4.373 társas), míg a 2013-as évre 4.376 vállalkozás (2.113 egyéni, 2.263 társas)
rendelkezik rendezett regisztrációval. Valamint a 2012-es évre 9.406 vállalkozás (5.016
egyéni, 4.390 társas), míg 2013-as évre 4.388 vállalkozás (2.122 egyéni, 2.266 társas) fizette
meg a kamarai hozzájárulást.
Egyéb adminisztráció
Az osztály napi munkája során felmerülő adminisztrációs teendők ellátása (gépelés,
iktatás, iratkezelés, stb.)
2.2.4.4. Szakképzési osztály
A kamara szakképzési osztálya ellátja a kamarai-, szakképzési- és közoktatási törvényben
meghatározott feladatokat. Segítséget nyújtunk ahhoz, hogy a tanulók a piaci igényeknek
megfelelő szakmát és megfelelő képzést biztosító gyakorlati helyet válasszanak. Ezzel a
munkával egyben elősegítjük a gazdasági szereplők munkaerőigényének kielégítését. A
szakképzési osztály minősíti, nyilvántartja és ellenőrzi a gyakorlati helyeket, így biztosítva a
képzés magas színvonalát. Szintén a mi feladatunk a tanulószerződések engedélyezése,
nyilvántartása, a gyakorlati munkahelyek oktató-munkájának segítő ellenőrzése.
Szintén ehhez az osztályhoz tartozik a mesterképzés is. A jelentkezők számára
tanfolyamokat, vizsgákat szervezünk, illetve bonyolítunk le.
Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése, akkreditációja
Az év munkájának egyik jelentős részét a képzőhelyek ellenőrzése, valamint különböző
gazdasági szervezetek (potenciális képzőhelyek) látogatása tette ki. A céglátogatások célja, a
tanulóképzésbe bekapcsolódni szándékozó gazdálkodókat megfelelő információkkal lássuk el
a tanulóképzés rendszerével kapcsolatban.
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a 2011. december 1-től 2012. november 30ig terjedő időszakra összesen 286 db képzőhely ellenőrzést, bevezető ellenőrzést és emelt
szintű ellenőrzést végzett.
31

Az ellenőrzések, bevezető ellenőrzések és akkreditációk előkészítő munkáját már 2011.
novemberben elkezdtük, párhuzamosan az előző évi ellenőrzések és akkreditációk zárásával.
A korábbi évekhez hasonlóan szakmai konzultációkat tartottunk az akkreditációs folyamatokban valamennyi közreműködő számára, ahol szó esett a lebonyolítás menetéről, a szakértők
feladatairól, az adatlapok kitöltéséről, valamint az értékelések szempontrendszeréről.
Mind az iskolák, mind kamaránk kiemelt figyelmet fordítanak az oktatásban résztvevő
szakemberek ellenőrzésére, a megfelelő színvonal biztosítására. A mai korra jellemző
versenyhelyzet miatt nagyrészt csak azok a vállalkozások tudnak életben maradni, amelyek
fejlett technológiát képviselő gépekkel, szerszámokkal rendelkeznek. Ez miatt, szinte minden
képzőhelyen megfelelőek a tárgyi feltételek.
A folyamatosnak mondható kamarai kapcsolattartásnak köszönhetően a vállalkozások
rendelkeznek az oktatott szakma szakmai és vizsgakövetelményeivel és a gyakorlati oktatás
központi programjával. A képzők 99%-a rendszeresen vezeti a munkavédelmi, valamint a
foglalkozási naplót.
Mindenképpen pozitív a szakértői tevékenység megítélése, a gazdálkodók hasznosnak
tartják a rendszeres ellenőrzéseket, látogatásokat, illetve egyetértenek az akkreditáció
fontosságával. A konzultációk kapcsán hasznos információkhoz juthatnak, mely meghatározó
módon elősegíti a tanulóképzés szabályszerű működését, az előírások betartását. A
tanulóképzésbe újonnan bekapcsolódni szándékozó gazdálkodók igen pozitívan értékelték a
képzési rendszer megismerését segítő kiadványokat, melyeket az első látogatások alkalmával
kapnak.
Vizsgáztatás
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a 2012-es évben összesen 285 vizsgához
delegált vizsgabizottsági tagot, illetve elnököt. Ebben az időszakban mintegy 3585 fő
vizsgázót jelentettek be a vizsgaszervezők. A 2011-es évhez képest az új OKJ-s szakmák
javára dőlt a mérleg, hisz míg 18 fő vizsgázott régi OKJ-s szakmákból, ami 10 vizsgát jelent,
addig az új OKJ-s modurális vizsga szerint 3567 fő adott számot tudásáról a megbízott
vizsgabizottság előtt 275 vizsgán. Az előbbiből 10, míg az utóbbiból 95 szakmából került
vizsga megrendezésre.
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A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 176 alkalommal küldött megbízást a
vizsgabizottság elnöki teendőinek ellátására, míg a tagi kinevezések száma 109 volt.
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mintegy 197 fő vizsgabizottsági tag közül
válogathat a mintegy 105 szakma vizsgáihoz, ez a szám az elnökök tekintetében 27 fő, amit
szeretne bővíteni a kamara a vizsgadelegálás munkájának megkönnyítése érdekében minél
jobb szakmai tudással rendelkező szakemberrel.
A májusi vizsgaidőszakban a legnehezebb a szakmai vizsgabizottságok delegálása, mivel
az egyes szakmákhoz a tagokat, elnököket úgy kell kinevezni, hogy a vizsgák időpontjai ne
ütközzenek egymással. Több esetben kérünk fel a régióhoz tartozó megyékből elnököt a
vizsgabizottsági feladat ellátására, így orvosolva a problémát. A vizsgák utáni tagi, illetve
elnöki jelentések visszajuttatása a kamarához és az érdekképviseletekhez mintegy 75-80%-os,
az elmaradt jelentések pótlására felszólítja a kamara az illetőt. A pótlás után a jelentés az
ISZIIR rendszerben kerül felrögzítésre.
Kamara a szakképzésért Tolna megyében
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2012-ben is több iskolai, vállalati rendezvényen vettünk
részt, ahol a tanulók elhelyezkedésének segítése mellett a képzőhelyek támogatását is kiemelt
feladatként kezeltük. A 2012. évi pályaválasztási tájékoztatóhoz is összegyűjtöttük és
közreadtuk azoknak a gazdálkodó szervezeteknek, vállalkozásoknak a listáját, akik a
tanulóidő

alatt

tanulószerződést

(vele

jelentős

összegű

ösztöndíjat),

sikeres

szakmunkásvizsgát követően munkalehetőséget ajánlanak.
A tanulószerződés népszerűsítésének érdekében a szakképző iskolákban történt
látogatásokkor, pl. szülői értekezleten ismertettük a tanulószerződéshez kapcsolódó
tudnivalókat. Így felhívtuk a figyelmet a képzőhely kötelező juttatásairól a tanulók részére
(ösztöndíj, étkezési hozzájárulás – természetbeni, vagy étkezési utalvány formájában-,
munkaruha, védőfelszerelés, kötelező tanuló felelősségbiztosítás).
Továbbá a gyakorlati vezetőkkel egyeztettünk a Tolna megyei képzőhelyeket illetően,
különös figyelemmel a képzésbe újonnan bekapcsolódó gazdálkodó szervezetekre.
Részt vettünk a Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézménye

által

kiadott

Tolna

Megyei

Pályaválasztási

Tájékoztató

kiadásának

előkészítésében. A kiadványba a Tolna megyei középfokú oktatási intézményei mutatkoznak
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be, illetve kamaránk ad egy tájokoztatást a tanulószerződéses tanulóképzésről, valamint a
TMKIK által akkreditált képzőhelyekről találhat egy listát benne az olvasó.
Szintvizsgák
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a 2011/2012-es tanévben 15 szakma 872
tanulójának szintvizsgáját szervezte meg, és bonyolította le 58 vizsgacsoportban.
A szintvizsga szervezését a vizsgában közreműködő szakképző iskolák igazgatóinak és
gazdálkodó szervezetek vezetőinek személyes felkeresésével kezdtük meg.
Részletesen tájékoztattuk őket a szintvizsga menetéről, majd a szintvizsgák elnökeivel
közösen kiválasztottuk a szintvizsga feladatsorát. Mivel a szakképző iskola helyi tantervébe
kellett beilleszteni a szintvizsgát, ezért csak olyan tétel(sor)t lehetett kiválasztani, amelyben a
feladatok megoldásához szükséges tananyag a tanulók számára már ismert, illetve a vizsga
időpontjáig elegendő idő állt a jelentkezők rendelkezésére a megfelelő gyakorlati tudás
megszerzéséhez.
A szintvizsgákról különböző módon, így személyesen, levélben, telefonon, kamaránk
honlapján is részletes tájékoztatást adtunk az érdekeltek számára. A szintvizsga
feladatbankját, valamint a szakmai és vizsgakövetelményeket honlapunkon hozzáférhetővé
tettük.
A szintvizsgában érdekelt szakképző iskolák igazgatói megfelelő partnerei voltak a
kamarának, minden segítséget, támogatást megadtak a szervezéshez. Örömmel vették a
kamara szintvizsgával kapcsolatos szerepét; kinyilvánították, hogy a jövőben is partnerei
kívánnak lenni a kamarának a szintvizsgák lebonyolításában.
A gyakorlati szintvizsgák előkészítése az észrevételek alapján mind az iskolák, mind a
Kamaránk részéről mintaszerű volt. A vizsgáknak helyet adó iskolák a gyakorlati
műhelyeikben minden esetben magas színvonalon biztosították a zavartalan, balesetmentes
munkavégzést. A szintvizsga helyszíneken az érintett iskolák, vizsgabizottságok elnökei és
tagjai, a vizsgáztatási tapasztalataikkal, észrevételeikkel, hozzáállásukkal nagymértékben
elősegítették a szintvizsgák eredményes szervezését, zökkenőmentes lebonyolítását. A
vizsgázók valamennyi vizsgaalkalommal felkészültek voltak, magatartásuk, vizsgához történő
hozzáállásuk kifogástalan volt. A tapasztalatok alapján elmondható, hogy átérezték a
szintvizsga jelentőségét.
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Szakma Kiváló Tanulója Verseny
A Szakma Kiváló Tanulója Verseny szervezése egy előzetes felméréssel kezdődött, mely
alapján az iskoláktól 2011. decemberben beérkezett jelzések szerint 204 fő jelentkezett az
SZKTV írásbeli elődöntőire.
A tanulói jelentkezési lapokat 2012. január 5-ig kellett az iskoláknak a területi
kamarákhoz eljuttatni, amely alapján megtörténhetett a versenyzők nyilvántartásba vétele.
A végleges jelentkezők száma 8 fővel több lett, mint amennyit előzetesen jeleztek, ebből
az elődöntő írásbeli versenyeken ténylegesen 191 fő jelent meg Tolna megyében.
A központilag kiadott írásbeli dolgozatok megírására szakmánként, más időpontokban
került sor. A verseny tisztaságát, zavartalanságát biztosítottuk. A felügyelő tájékoztatást adott
a verseny szabályairól, és kitöltette a kódszámokat tartalmazó nevezési lapot a tanulókkal. A
verseny megkezdése előtt ültetési rendet készített, melyen a versenyzők neve helyett a
kódszámukat tüntette fel.
A

versenydolgozatokat

központi

javítás

céljából

zárt,

sértetlen

borítékban,

szakképesítésenként személyesen adtuk át az MKIK–nak.
A kijavított dolgozatokat két időpontban lehetett megtekinteni a kamara székházában.
A döntőn élelmiszer- és vegyiáru-eladó szakmában az első helyezést, szerkezetlakatos
szakmában pedig az első, a második és a harmadik helyezést érték el az Tolna Megyei Szent
László Szakképző Iskola Vályi Péter Szakképző Tagintézmény tanulói. Első helyezést ért el
festő, mázoló és tapétázó szakmában a Herczeg Esterházy Miklós Szakközépiskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium diákja, valamint harmadik helyezett lett kozmetikus szakmában a
Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola Székhely Intézményének tanulója.
Új feladatok előtt a kamara
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztálya az elmúlt évek
gyakorlatához hasonlóan feladatait a kamara-, szakképzési- és köznevelési törvényben
meghatározottak szerint látja el.
A 2012. január elsejétől életbe lépő 2011. évi CLXXXVII. számú szakképzési törvény és
a 2011. évi CLV. számú szakképzési hozzájárulási törvény, valamint ezek módosításai miatt
feladataink jelentős mértékben megnövekedtek.
Továbbra is felügyeljük, gondozzuk a tanulószerződéses rendszert, nyilvántartjuk,
ellenőrizzük a gyakorlati képzőhelyeket – biztosítva ezzel a képzés magas színvonalát.
Segítünk a tanulóknak abban, hogy a piaci igényeknek megfelelő szakmát és megfelelő
képzést biztosító gyakorlati helyet válasszanak. Továbbra is feladataink között szerepel a
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mesterképzés, a jelentkezők számára tanfolyamokat, vizsgákat szervezünk, illetve
bonyolítunk le. Az osztály feladatköréhez tartozik a szintvizsgák megszervezése, a szakmai
záróvizsgákra a vizsgabizottságba elnökök, illetve tagok delegálása, valamint a Szakma
Kiváló Tanulója Verseny és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny elődöntőinek
lebonyolítása.
Osztályunk munkatársai feladataikat továbbra is „vállalkozó-barát” szemlélettel végzik.
A vállalkozói visszajelzések alapján pozitív a tanácsadói hálózat tevékenységének
megítélése, a gazdálkodók hasznosnak tartják a rendszeres céglátogatásokat. A konzultációk
kapcsán olyan hasznos információkhoz jutnak, melyek meghatározó módon elősegítik
működésüket.
2.2.4.6. Gazdaságfejlesztési csoport – pályázati kabinet (Vállalkozásfejlesztési osztály
keretein belül)
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
gazdaságfejlesztési csoportja 2012-ben is a korábbi évekhez hasonló tevékenységet folytatott:
a pályázatírás mellett a korábban már elnyert pályázatok elszámolása, közbeszerzési
tanácsadás, egyéb forráskoordinációs feladatok jelentkeztek, mely továbbra is kiemelt
feladatként jelentkezett: Különböző vállalkozói hitelek (elsősorban a Széchenyi-kártya)
közvetítése, egyéb beruházási-hiteligénylések összeállítása, továbbítása a megjelölt
hitelintézetek, vagy közreműködő szervezetek felé, szintén a kabinet általános feladatai közé
tartozott és tarozik jelenleg is. 2012-ben is több mikrohitel kérelmet állítottunk össze.
Jövőre vonatkozó célkitűzésként az „egyablakos szolgáltatásrendszer” további fejlesztése
jelölhető meg, annak érdekében, hogy a felmerülő igényeket hatékonyan és eredményesen,
teljes körűen tudjuk kezelni, hozzájárulva tagjaink, valamint a megyei vállalkozások
versenyképességének növeléséhez, piaci helyzetük megerősödéséhez.
A tervek között szerepel egy egységes monitoring rendszer felállítása, melyhez szeretnénk
vissza nem térintendő támogatást is igénybe venni.
A rendszer kiépítésének célja a kamara pályázati kabinetének munkája hatékonyságának –
ezáltal a szervezet működési hatékonyságának – fokozása, növelése, az elektronikus
adatnyilvántartás és adatközlés alapjainak megteremtése, a minőségbiztosítás, mint általános
követelmény kiépítése, működtetése, illetve szervezeti szintű fejlesztés.
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Egy modern pályázatfigyelő, ügyfél tájékoztató és egységes monitoring információs
rendszer kiépítésével lehetőség nyílik a teljes pályázati folyamat állandó nyomon követésére,
kontrolljára.
A Gazdaságfejlesztési csoport tevékenysége alapvetően az alábbi területekre terjed ki:
 Pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás, pályázatírás
 Közbeszerzési tanácsadás
 Forráskoordinációs tevékenység
 Intézkedési programok kidolgozásában való részvétel
 Elnyert pályázathoz kapcsolódó projekt megvalósítás
2.2.4.6.1. Kombinált mikrohitel pályázat
A 2012. év nagy „slágere” volt továbbra is a kombinált mikrohitel pályázat, ahol a
mikrovállalkozások már 10 százalék önerő mellett új gépek és eszközök beszerzésére,
valamint ingatlan vásárlására és felújítására, vagy akár infrastruktúra, illetve információs
technológiai fejlesztéshez kapcsolódó szoftver, ill. hardver beszerzésekre felhasználható
finanszírozási lehetőséget igényelhettek. Ennek keretében egyszerűsített pályázati eljárással,
egyablakos rendszerben tehettek szert legalább 1, de legfeljebb már 10 millió forint vissza
nem térítendő, és 1-től 20 millió forintig terjedő visszatérítendő támogatásra, azaz hitelre.
A támogatott hitelt 120 hónapos futamidőre, max. 9 százalékos kamattal csak a vissza
nem

térítendő

támogatással

együttesen

lehetett

igénybe

venni.

A

vállalkozások

ingatlanfedezet mellett, vagy egyéb pénzügyi/pénzintézeti fedezet mellett igényelhettek
Kombinált Mikrohitelt. A Konstrukció igénylésére azon maximum 9 főt foglalkoztató
vállalkozások jogosultak, melyek éves nettó árbevétele az utolsó lezárt üzleti évben (kezdő
vállalkozások esetén a megkezdett üzleti évre vonatkozó üzleti tervük szerint) nem haladhatja
meg a 200 millió forintot.
2012-ben is több ilyen pályázatot készítettünk, melyek kapcsán az igényelt támogatási
összeg meghaladta a 80 millió Ft-ot, mellyel párhuzamosan a kedvezményes kamatozású hitel
nagysága is elérte ezt az összeget.
Kedvezményes kamatozású mikrohitel vonatkozásában az igényelt forgóeszköz és
beruházási típusú hitelösszeg csaknem 10 millió forintot tett ki.
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2.2.4.6.2. Kamarai innovációs projekt
Kamaránk tájékoztató fórumokat tartott a közelmúltban a megye négy városában. A
workshopok központi témája az innováció, kutatás-fejlesztés és iparjogvédelem volt.
A rendezvénysorozat létrejöttét a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara között létrejött támogatási szerződés biztosította. A támogatás
célja a hazai kis- és középvállalkozások innovációs képességének fejlesztése, ösztönzése, a
kamarai hálózatban rejlő lehetőségek kihasználásával.
A szakmai rendezvényekre 2012. november 27. és december 12. között került sor, a
megye négy városában: Szekszárdon, Pakson, Dombóváron és Tamásiban.
Az előadássorozat „Az innovációban rejlő lehetőségek, vállalkozói szemmel”, illetve
„Mire jó a szellemi tulajdonvédelem?” címet kapta. A két téma bár szorosan kapcsolódik
egymáshoz, mégis úgy ítéltük meg, hogy hasznosabb, ha a szabadalom és iparjogvédelem
témában külön fórumot szervezünk.
A rendezvénysorozat egyik kiemelt és központi témája az új nemzeti innovációs stratégia
(Nemzeti Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020) volt, hiszen szinte párhuzamosan
zajlott annak országos szintű társadalmi egyeztetése is. A Nemzeti Innovációs Hivatal és a
Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai támogatásával, komoly kompetenciával rendelkező
előadók ismertették a stratégia főbb célkitűzéseit, terveit, irányait.
A stratégiai célok elérése érdekében nagyító alá vettük – Jámbor Anita, pályázatkezelési
koordinátor, MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ segítségével és tolmácsolásában –
az aktuális hazai és eu-s pályázati forrásokat, támogatási lehetőségeket.
Fontos volt megismerni azt a szűkebb gazdasági környezetet is, mely a megyei és
regionális gazdaság, az innováció és kutatás-fejlesztés, valamint a vállalkozói szféra
kapcsolatát, viszonyát jellemzi. Erre Kocsis Tamás, a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője, illetve Temesvári Rita, projektmenedzser
vállalkozott.
A résztvevők visszajelzései alapján érdekes és figyelemfelkeltő előadásokat hallhattunk
Bán Anna, szervezetfejlesztési szakembertől, aki a Kékgazdaságra, mint komplex rendszerre,
annak a gazdaságban történő alkalmazhatóságára hívta fel a figyelmet, s konkrét példákkal
illusztrálta annak alkalmazhatóságát a napi gazdasági életben.
A projekt vonatkozásában a kamaránk 4.712.395 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert
el.
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2.2.4.7. Széchenyi kártya iroda
A Széchenyi Kártya az egyik „legnépszerűbb” a kamarai szolgáltatások közül. A tavalyi
évben több személyi változás is történt, de az iroda folyamatos működését ez nem
akadályozta.
Országos áttekintés a konstrukció működése óta…
Eddig összesen befogadott igénylések darabszáma: 241.000 db,

100 %

Ebből, Egyéni Vállalkozás:

57.000 db,

24 %

Társas Vállalkozás:

184.000 db,

76 %.

Összes elutasított igénylés:

58.000 db,

26 %

Tehát a kérelmeknek csak a 74 %-a volt sikeres az elmúlt időszakban. Az összes kihelyezett
hitel állomány, a bankok által is megítélt és elfogadott kérelmeket követően 1.155,0 mrd Ft
volt. Így az átlagosan kihelyezett hitelállomány nagysága, 4,75 M Ft volt.
A hitelállomány bankok közti megoszlása %-osan:
1.

Takarékszövetkezetek / TKSZ /

28 %

2.

OTP

27 %

3-4. MKB,

16 %

3-4. ERSTE

16 %

5.

Volksbank

10 % .

6.

Egyéb Bank

3%

A jelenleg aktív állomány számai:
28.000 db SZK, ebből késedelmes 8.000 db, ami az összes állomány 29 %-a. Ez a szám igen
magasnak tekinthető, és azt jelenti, hogy az egy éves felülvizsgálat, illetve hosszabbításkor a
vállalkozás nem képes a megújításra, a mutató számai alapján. Ekkor a bank általi felmondás
esetén nem képes a hitel azonnali visszafizetésére.
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A Tolna megyei helyzetkép
Az összes befogadott kérelem száma 9.200 db. A bankok közti megoszlás az alábbiak szerint
alakul:
1. TKSZ

3012 db,

33 %

2. OTP

2780 db

30 %

3. ERSTE

1665 db

18 %

4. MKB

661 db

7%

5. VB

533 db

6%

6. EGYÉB

549 db

6 % / UNICREDIT, K&H, Budapest Bank /

Az országos számokhoz képest a megyénkben is hasonló a bankok közti sorrend, de a TKSZ
részaránya erősebb, mint az országos átlag. Budapesten a nagyobb bankok, míg vidéken a
TKSZ-ek képviselnek nagyobb arányt.
A 2012. év a megyei Széchenyi Kártyák tükrében:
Látszik, hogy még igen nehéz évük volt a vállalkozásoknak. A befogadott igénylések száma
240 db volt, ami az előző évihez képest 42 db-al kevesebb.
Az igényelt hitelek nagysága: 1.75 mrd Ft volt, ebből a Bankok a kérelmeket követően, 1,25
mrd forintot ítéltek meg a kérelmezőknek, ez az összes kérelemnek a 71 %-a, ami 3 %-al
rosszabb az országos átlagnál.
Sajnálatos módon ez azt mutatja, egyrészt a vállalkozások mutató számai (szokásos
vállalkozói eredmény, mérleg szerinti eredmény, saját tőke, jegyzett tőke aránya) nem volt
megfelelő, valamint a bankok ezek miatt is kockázatosnak ítélték a vállalkozás működését,
illetve továbbra sem mutattak nagyobb hajlandóságot a hitelezésre. A 2012. üzleti év
tekintetében csak egy-két vállalkozás tudta azt megtenni, hogy az eddig élő Széchenyi
Hitelkártya hitelkeretét nem újította meg, mert nem volt rá szüksége.
A megyei adatok az országos átlaghoz képest egészen hasonló átlagot mutatnak, 2012-ben az
igényléseknél egyéni vállalkozó: 60 db, ez az összes igénylésnek a 25 %-a, míg a társas
vállalkozások aránya, 180 db igénylés, ez pedig a 75 %.
2012-ben már jelentős eltérés mutatkozik a bankok piaci részesedését illetően a megyében,
mint az eddigi időszak összesítését figyelve.
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1. TKSZ 83 db

34 %,

2. OTP

62 db

26 %

3. VB

60 db

25 %,

4. MKB

14 db

6 %,

5. ERSTE 11 db

5 %,

6. UNICR

6 db

2 %,

7. BB

2 db

1 %,

8. K&H

2 db

1 %.

Igen látványos a VOLKSBANK előretörése, a magas piaci részesedés elérése terén, ami az új
tulajdonosnak tudható be.
A SZK 2012-ben is jellemzően megmaradt a klasszikus SZK-nak, azaz a folyószámla
hitelkeretnek. Ezek mellett a tavalyi évben összesen 6 db egyéb igénylés volt. Ebből 4 db
Forgóeszköz hitel, melyből 3 –ból lett banki folyósítás. Agrár SZK, illetve Támogatás
Megelőlegező igénylés is volt 1-1 db, de sajnos ezek elutasításra kerültek.
Sajnálatos még, és a beruházások elmaradását mutatja, hogy SZK Beruházási hitel, még igény
szinten sem jelentkezett. Tolna megye a lakosság létszámát, valamint a vállalkozások számát
tekintve igen jó helyet foglal el a megyék közötti rangsorban. A listát Budapest vezeti, Tolna
megye a 11. helyen szerepel.
A Befogadó Irodák közötti sorrendet nézve még jobb a helyezése a TMKIK SZK Irodának.
Az országban jelenleg 239 helyen lehet SZK-t igényelni. Ebben az összes kamarának, a
VOSZ-nak, valamint a TKSZ-eknek a befogadó irodája, értékesítési pontja van benne.
Ezen aspektusból a TMKIK SZK iroda a 9. helyen szerepel!
A felsorolásban 5 Budapesti és Pest megyei, valamint 3 vidéki: Borsod, Bács-Kiskun és
Csongrád megyének a Kereskedelmi és Iparkamara irodája előz meg.
Változás az értékesítő bankok körében
2013. márciustól csatlakozott a Raiffeisen Bank is a hitelezők köréhez.
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3. A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságról
3.1. Általános összefoglalás
A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság, ami 2012. október 1.-től
Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság a 2011. december 1.-től 2012. november 30.-ig
terjedő időszakban, a jogszabályban meghatározott feladatoknak tett eleget. Az ügyrendjében
megfogalmazott feladatok figyelembe vételével folytatta tevékenységét, ebben az átmeneti
időszakban is, a folytonosság biztosítása érdekében. Ebben az átalakuló irányítási
rendszerben idén, egy átmeneti feladatmegvalósítás érvényesült. A cél és a feladatok
hasonlóak az előző éviekhez.
Kielemeztük a tavaszi kérdőíves felmérés adatait, azért, hogy a gazdaság igényeit és a
munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint az országos beiskolázásra vonatkozó döntéseket
figyelembe véve megállapíthassuk a szakképzés regionális szükségleteit. 2012-ben először
megyénként tettünk javaslatot a térségi integrált szakképző központ által folytatandó
szakképzés irányait és beiskolázási arányait, meghatároztuk a hiány, illetve ösztöndíjra
javasolt szakmák körét. Egyeztető tárgyalásokon, workshopokon vettünk részt. Szakképzési
Fórumokat

tartottunk

a

Tiszk-vezetőinek,

a

gazdasági

szervezeteknek

és

érdekképviseleteknek.
A munka gyakorlatilag a Regionális Munkaügyi Központtal együttműködve folyt.
Közreműködésükkel előkészítettük az RFKB 2012. évi irány-arány döntést, ami a
későbbiekben a jogszabályoknak megfelelően pontosítottunk, javítottunk.
Ugyan úgy, mint tavaly az RFKB működéséhez kapcsolódott tavasszal egy átfogó
felmérés elkészítése, amelynek keretében a megyei kamarák munkatársai központilag
meghatározott terv szerint, adott ágazatokban, meghatározott alkalmazotti létszám kategóriájú
cégeket kerestek fel, a GVI által kidolgozott kérdőív kitöltése érdekében. A kutatás lényege a
vállalkozások jövőbeni (1-3 év) munkaerő igényének felmérése,a még tanulószerződéses
diákokkal való megelégedettség mértékének, a szakmával rendelkező pályakezdők
elhelyezkedési lehetőségeinek és a diplomás pályakezdők munkaerő piaci lehetőségeinek
vizsgálata állt. A felmérést a gazdasági kamarák végezték, az adatgyűjtés pedig megyénként
folyt.
Ezeket az eredményeket figyelembe véve, plusz hozzáadva a tavaly iskolarendszerbe
belépők, szakmák szerinti hol regionális, hol pedig megyei számát és az egy évvel ezelőtti
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döntést mind táblázatokba foglalva felkészültünk a szeptemberi workshopra. A régióba
tartozó másik két megyei koordinátorral és a konzorciumi tagokkal Budapesten találkoztunk,
közreműködésükkel meghatároztuk az idei általános és Tiszk-es irány-arány döntést. Az idei
két napos rendezvényen első nap a délelőtti országos plenáris ülés után, régiónkét különkülön előadótermekben folyt az általános döntéstábla kidolgozása. A második nap a
Tiszkenkénti döntést dolgoztuk ki a kollegákkal. A Tolna Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara munkatársai is tevékenyen részt vettek a munkában.
Idén is szerveztünk szakképzési fórumokat, melyek jól sikerültek. Magas volt az
érdeklődés, színvonalasak voltak az előadások. Mind az iskolavezetők, érdekképviseletek,
mind pedig a gazdasági szervezetek kielégítő választ kaptak kérdéseikre.

Minden

alkalommal képet kapunk a szakképzés aktuális helyzetről, a várható, jövőbeni,
prognosztizált átalakításairól, a jogszabályi háttérváltozásokról.
3.2. Kérdőívekre vonatkozó indikátor teljesülése, a kitöltés és rögzítés tapasztalatai
2012. februárban kezdődött az idei Szakiskolai kérdőívezés. Mivel a felmérés
lebonyolítása idén a kamarákra hárult, az év elején kamarai koordinátorok Budapesten kaptak
tájékoztatót a teendőkről, illetve segédanyagokat a munkához. A szerződések megkötését
követően elvégeztük a kérdőíves vállalásunkat, valamint a határidő közeledtével ellenőriztük
az előrehaladás állását. A kérdőívezést minden esetben személyesen végeztük, kivéve
pályakezdő szakmunkások tekintetében telefonos kérdezést engedélyezték a tavalyi
tapasztalatok alapján. A döntésre szükség is volt, mert ezt a célcsoportot nagy számban kellett
megkeresni, elérhetőségük viszont igen bizonytalan volt. A kérdőíves felmérés végeztével
összesítettük az eredményeket.
A kérdőívezést végül határidőn belül, néhány százalékkal túlteljesítve fejeztük be.
A kérdőívek rögzítése különösebb problémát nem jelentett, ha mégis elakadtunk valahol, a
GVI munkatársai készségesen álltak szolgálatunkra.
3.3. Az anyagi erőforrások (pénz, infrastruktúra, eszközök) értékelése
A tavalyi is várva-várt, de végül elmaradt Decentralizált pályázatokról NGM-ből érkezett
levél tájékoztatott, hogy Matolcsy György miniszter úr 2011.02.28-án a Munkaerő piaci Alap,
képzési alaprész 2011. évi előirányzatának 2,7 milliárd forintos zárolásáról rendelkezett.
Ennek biztosítása érdekében a képzési alaprész meghatározott szabad forrásai terhére nem
vállalható kötelezettség. A döntés alapján az MPA képzési alaprész 2011. évi decentralizált
kerete terhére kötelezettség nem vállalható, a keret 907,9 millió forintos zárolása megtörtént.
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Fentiek alapján az MPA képzési alaprész 2011. évi decentralizált kerete terhére ez évben
eszközbeszerzési és nívódíj pályázat nem írható ki, azonban az előző évekről áthúzódó
kötelezettségek teljesíthetőek.
Idén rendelkezésünkre állt az anyagi háttér, amit mind a gazdálkodók, mind pedig az
iskolák képviselői nagyon vártak. Tolna megye 216.940.000.-FT-ra pályázhatott 2012.-ben.
Az NMH-ba érkező pályázatok 10 %-a megbukott az ott történő formai bírálaton. Ezután
érkezett le a megyékhez a székhely szerinti illetékes kamarákhoz a szakértői elő bírálatra,
majd az azt követő Megyei bizottsági javaslatra. Ezt a bizottsági javaslatot küldtük vissza az
NMH részére, ami tartalmazza a támogatásra javasolt pályázatok névsorát.
Idén az anyagi eszközök a projekt végrehajtásához rendelkezésre álltak, a pénzügyi
források szerkezetileg és nagyságrendileg reálisan kerültek elosztásra. Az infrastrukturális és
informatikai háttér kamaránkban a támogatásnak is köszönhetően megfelelő.
3.4. A képzési és beiskolázási szerkezet kialakításával kapcsolatos eddigi tapasztalatok
A válság hatására érezhetőek a változások és átszervezések együttes hatása. Az a
véleménye a Bizottságnak, hogy a válságot követő gazdasági helyzetre kell koncentrálni és
olyan szakmákat kell preferálni szakiskolai tanulmányi ösztöndíjjal és a szakképzésben
résztvevő gazdálkodókat decentralizált alappal, melyek a gazdaság fellendülését segítik. A
szakképzést egyébként sem rövidtávon kell meghatározni, hanem hosszú távú stratégia
mentén.
Idén az irány-arány meghatározása különösebb nehézségekbe nem ütközött, bár előrébb
hozták az idei döntést, ennek ellenére sikerült teljesíteni a feladatainkat, mivelhogy egy jól
előkészített anyaggal tudott dolgozni a Bizottság. Fontosnak tartanám megjegyezni, hogy a
régiónk RFKB-ja a többi régióhoz hasonlóan osztotta be a szakmáknál az általa jónak tartott
támogatási formát, a kiemelten támogatott, a támogatott, a nem támogatott és a nem oktatott
szakmákra. A TISZK-ek által indítandó osztályok létszámánál ezt a meghatározást követte
azzal, hogy elsődlegesnek az indítandó osztályok számát tekintette, míg a 2 kategóriát
másodlagos mutatónak fogadta el.
3.5. A fenntarthatóság értékelése/véleményezése
Egyre jobb munkakapcsolat alakul ki a társkamarák koordinátoraival, minek
köszönhetően egyre gyümölcsözőbb a kapcsolatunk a régióban.
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A struktúra átalakítás után Megyei szinten működtünk tovább, már két ülést is tartottunk,
melyen döntöttünk a 2012 évi Decentralizált keret terhére kiírt pályázati pénz Tolna megyei
elosztási javaslatáról. Felvetődtek előre nem látható időbeli csúszások, ezért sürgős esetben emailen, telefonon történt az egyeztetés. A bizottság ülései megfelelően látogatottak, a
színvonalas és érdemi munkához a létszám biztosított.
Az intézményi fenntarthatóság a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában működik,
a feladat során az elnök, a koordinátor és a szakképzési kollegák együttműködése biztosított.
Korábban az Oktatási Hivatal, későbbi esetben a SMKH a Dél-Dunántúlon számos szakértői
anyaggal segítette a döntéshozatalt, jelen esetben a kormányhivatal munkatársai és három
másik szervezet vesz részt a bizottság munkájában.
A jelenlegi források ütemezésével és mértékével a projekt fenntartható. A források
összege pontosan került megbecslésre, a Támogatási Szerződésben az egyes költségsorokon
rögzített kiadások a piaci viszonyoknak megfelelőek, tarthatóak.
Az együttműködések fenntarthatósága a régióban nem ütközik akadályba, a projektben
szereplő személyek némiképp változtak, de a közös cél megmaradt. A munka egyre
rugalmasabban zajlik, köszönhetően az egyre jobb kommunikációnak, munkakapcsolatnak és
együttműködésnek. A társkamarákkal kialakított viszony is egyre jobb, a közös munkák jó
hangulatban zajlanak.
3.6. A nyilvánosság biztosítása
Mind az RFKB, mind pedig az MFKB ülések, mind a szakmai konzultációs fórumok
során érzékelhető volt a sajtó fokozott érdeklődése: a helyi televízió- és rádiótársaságok és a
nyomtatott média képviselői általában jelen vannak a rendezvényeken,idén rádiótól is érkezett
felkérés Dr. Fischer Sándor úr, esetenként személyes interjút készít velük. Az RFKB által
elfogadott határozatokat korábbiakban az Oktatási Hivatal, idén pedig az SMKH rendszeresen
feltölti Internetes oldalára, októbertől pedig a TMKIK honlapján teszik közzé.
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4. A kamara kommunikációja
A megfelelő kommunikációs stratégia kidolgozása és alkalmazása rendkívül fontos,
hiszen a szakmai eredményeket, kiemelt eseményeket megfelelően kell a nyilvánosság
számára közzé tenni, a kommunikáció tehát továbbra is az a terület, amelynek színvonala
nagymértékben befolyásolja a munkát és annak megítélését, s éppen ezért állandó
karbantartást, fejlesztést, ellenőrzést igényel. Hatásai számszerűsíthető eredményekben is
mérhetőek.
A 2012. év prioritásai között továbbra is központi szerepet tölt be a kommunikáció
erősítése a kamaránál.
Kommunikáció a tagok felé több csatornán keresztül valósult meg:
-

kamarai újság,

-

kamarai honlap,

-

egyéb média bevonásával (helyi és egyéb városi televíziók, rádiók stb.)

-

rendezvények (gazdasági fórumok, tájékoztatók, információs napok)

-

valamint a már egy éve beindított és rendszeresen frissített hírleveleken keresztül.

1.) A havonta megjelenő lapban elsősorban a vállalkozók üzletvitelét igyekszik segíteni a
szervezet. Az adott időszak eseményei itt is összefoglalva jutnak el a tagokhoz. 2009. év
végén az újság új arculatot kapott. A korábbi időszak rovatai egy kicsit új köntösben
jelentek/jelennek meg. A vállalkozói információk mellett, hatósági és ágazati hírekkel
egészült ki az újság, s „Az egy arc a gazdaságban…” rovat is egy kicsit átalakult. Új, illetve
régi kamarai tagvállalkozások bemutatásával egyfajta marketing tevékenységet végzünk,
mely teljesen díjmentes. A kamarai oldalakon az aktualitásokat közöljük, egy új rovatban
olyan tagvállalkozásokat mutatunk be, amelyek a közelmúltban valamilyen szép szakmai
sikert értek el.
Természetesen továbbra is fontos szerepet kap a vállalkozásfejlesztési rovat, ahol az aktuális
pályázati lehetőségek kerülnek bemutatásra. 2005. évtől kezdődően már a megjelenés előtt
felkerül a honlapra a Tolnai Kamara anyaga, így az aktuális szám még gyorsabban eljut a
tagsághoz. További pozitívum, hogy az archívumban akár vissza is lehet keresni a korábbi
számokat.
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2012-től újabb rovatokat indítottunk el a Tolna Megyei Kormányhivatallal kötött
együttműködés jegyében. A cikksorozat a kormányhivatal szervezeteit hivatott bemutatni,
mintegy ismertetve a megyei szervezet sokrétű feladatait, illetékességi területeit.
Rendszeres cikkezünk adózási, egyéb hatósági információkról, közérdekű rovatunk egyéb
érdekességet, aktualitást/aktualitásokat tartalmaz.
2.) A honlap a tagok felé irányuló kommunikáció egyik leggyorsabb útja, mert az
eseményeket, és az aktualitásokat azonnal el tudjuk helyezni. A honlap látogatottsága egyre
nő, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy nem csak a tagok, de más vállalkozók és
intézmények is figyelemmel kísérik. 2005. novembere óta honlapunk az AlsóbajorFelsőpfaltzi Kézműves Kamara honlapjáról is azonnal elérhetővé vált.
A kamarai honlap szinte napi rendszerességgel frissülő információforrás, amelynek tartalmára
a hírlevélben is folyamatosan felhívjuk a figyelmet. Havonta 1000-1200 látogatót regisztrál
az oldal, kb. 100-200-zal többet, mint az előző években. Ez azt jelzi, hogy jelentős, s egyre
bővülő számú vállalkozás tájékozódik a weblapunkon az aktualitásokról.
3.) A kamara általában havi rendszerességgel megjelenik a Tolnatáj Televízióban, valamint az
Antritt Rádióban is aktuális témákat, hasznos információkat közölve a tagság felé. A Tolnai
Népújság szintén, mint kommunikációs eszköz szerepel a palettán, több eseményről és
szolgáltatásról számolt be a megyei napi lap az elmúlt évben is. Továbbra is szoros a viszony
a Pixel internetes televízióval is.
4.) A szervezet rendszeresen megjelenő hírlevéllel tájékoztatja tagságát. A friss információkat
nyújtó hírlevelet az azt külön igénylő vállalkozások, illetve a tagsági viszony létesítése során
e-mail-es elérhetőséget megadó vállalkozások kapják továbbra is heti gyakorisággal.
Eredmények: A visszajelzésekből egyértelműen kitűnik, hogy a külső kommunikáció talán
egyik legjobban hasznosítható eleme a kamarai hírlevél, hiszen az információk gyorsan,
egyszerűen és költségkímélő módon jutnak el az érintettekhez (regisztráltakhoz). Ez növeli a
hatékony információátadást, hozzájárulva ezzel a tagvállalatok eredményes működéséhez.
Továbbra is elmondható, hogy szinte minden kommunikációs csatornát felhasználunk,
intenzív reklámkampánnyal (Kamarai Újság, Rádió, hírlevél) igyekszünk erre felhívni a
figyelmet, ennek ellenére a vállalkozások továbbra is nehezen mozdulnak.
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5.) A kommunikáció egyik leghatékonyabb része a személyes tanácsadás, ami a kamara
központjában

egyéb

rendezvényeken,

fórumokon,

tájékoztatókon

nyújtunk

tagvállalatainknak.
Napjaink információ áradatában még tovább kell növelni, erősíteni az elektronikus
kommunikációt. A tagjaink számára nyújtandó információdömping tovább növelheti a
vállalkozásokat érintő kérdések, problémák hatékony megoldását.
Továbbra is kiemelkedő fontossággal bír az arculati elemek tudatos alkalmazása,
megőrzése. Ez több területen is megmutatkozik: (Logo, embléma, szlogen, stb.)
-

Megjelenés a médiában

-

Megjelenés a külső partnerek (tagvállalatok, partner-szervezetek) felé

-

Stratégiai célokhoz igazodó külső és belső kommunikáció

5. A kamarai együttműködések - partnerkapcsolatok
5.1. Együttműködési megállapodás a kamara és a megyei kormányhivatal között
Országosan egyedülálló együttműködési megállapodás aláírására került sor 2012. február
6-án a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal
között.
A megállapodás célja, a két szervezet/intézmény (alintézményeken keresztül) közti
érdemi együttműködés feltételrendszerének megalkotása, a vállalkozói szféra hathatós és
hatékony tájékoztatása, a megfelelő információáramlás biztosítása, hozzájárulva egy
versenyképesebb térségi gazdaság létrejöttéhez, szoros gazdasági együttműködéseken alapuló
üzleti kapcsolatrendszerek kiépítéséhez, továbbá hatékony érdekképviseleti tevékenység
fenntartásához.
Az együttműködő partnerek – felismerve és elfogadva a helyi vállalkozások kiemelt
szerepét és fontosságát – a gazdaság hosszú távú fejlődési lehetőségei vonatkozásában
kinyilvánították azon szándékukat, hogy köz- és érdekvédelmi feladataik ellátása során, a
vállalkozói kultúra erősítésében, a fejlesztési lehetőségek, egyéb vállalkozásokat támogató
programok megvalósításában együtt kívánnak működni.
Az együttműködés egyik fő hozadéka a hatékonyabb információáramlás lehet. A
közvetlen tájékoztatásnak óriási jelentősége van, hiszen a vállalkozásokhoz így gyorsabban és
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hatékonyabban tudnak eljutni azok az információk, melyek alapvetően befolyásolják
működésüket pl. szabályozások, eljárásrend módosítások stb.
A partneri kapcsolatnak köszönhetően a visszacsatolás is eredményesebb lehet, mely az
érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenységet erősítheti.
A kormányhivatal célja szintén az, hogy a térségben működő vállalkozások minél
sikeresebbek legyenek és könnyebben boldoguljanak. Ehhez minden segítséget és támogatást
meg kívánnak adni, így mindkét fél sokat vár az együttműködéstől, hiszen a megfogalmazott
célok közösek! A megállapodás aláírásával többek között a szakigazgatási szervek
kerülhetnek közelebb a gazdasági élet szereplőihez.
5.2. Együttműködési megállapodás a kamara és a Tolna Megyei Önkormányzat között
2013. február 5-én a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamra együttműködési
megállapodást írt alá a Tolna Megyei Önkormányzattal, kamaránk székházában. A Paksi
Atomerőmű Zrt. mellett így már a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is azon
partnerek között van, akik bevonásával készül a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció.
A megállapodás, amelyet Dr. Puskás Imre közgyűlési elnök és Dr. Fischer Sándor, a
kamara elnöke írt alá, rögzíti, hogy a területfejlesztési koncepció elkészítésénél figyelembe
veszik a kamara véleményét, a szervezet pedig adatokat szolgáltat a fejlesztési tervekhez.
A megállapodás célja tehát, hogy a megyei önkormányzat az együttműködő partner
szakmai tudására és tapasztalatára támaszkodva elő kívánja segíteni a Tolna megye hosszú
távú területfejlesztési koncepciójának és a megye fejlesztési programjának magas színvonalon
történő elkészítését, ezzel támogatva megyénk számára az európai uniós fejlesztési források
minél nagyobb arányú megszerzését, a megye fejlődési pályára állítását.
Az együttműködés keretében a fejlesztési koncepció készítése során az önkormányzat
előzetes egyeztetés alapján írásbeli szakmai véleményt kér a rendelkezésre álló munka/munkaközi anyagokról, még társadalmi vitára bocsátás előtt, melyet aztán figyelembe vesz
annak véglegesítése során.
A Tolna Megyei Önkormányzat a területfejlesztés és vidékfejlesztés területi szintű
legfontosabb szereplőjeként kiemelt feladatának tekinti, hogy a megye gazdasági,
önkormányzati és civil szereplőivel közösen gondolkodva készítse el a Tolna Megyei
Területfejlesztési Koncepciót, amely megalapozza a következő Európai Uniós finanszírozási
időszak fejlesztési terveit.
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Összegzés
A gazdasági kamarák feladata, hogy a rendelkezésére álló eszközök segítségével
támogassák a vállalkozásokat a gazdasági növekedésükben, segítsék fejlesztési céljaik
megvalósításában. A kamarának mindenkor készen kell állnia arra, hogy a törvényből,
szabályzataiból, a tagság igényéből adódó feladatait optimálisan elvégezze. Megállapítható,
hogy az önkormányzati rendszerben korábban lezajlott szerkezeti átalakulás nem zavarta meg
a folyamatos munkát. Az elnökség irányításával a kamara az elmúlt időszakokban kivívott
társadalmi elfogadottságot és megbecsülést a külső támadások ellenére 2012. évben tovább
erősítette, ezt a tevékenységet kell a jövőre nézve is továbbvinni, új célok kitűzésével
elősegíteni a vállalkozói szféra gazdasági megerősödését, fejlődését, célként megjelölve egy
erős, hatékonyan működő szolgáltató kamara létrehozását.
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