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Tájékoztató a kamarai szolgáltatásokról 

1. Közfeladatok 

Általános 
 A működő vállalkozások közhiteles nyilvántartása 

A biztonságosabb gazdálkodás céljából  az Országgyűlés 2011. november 21-én módosította a 

gazdasági kamarákról szóló törvényt. Eszerint valamennyi – kamarai tag és nem kamarai tag - társas és 

egyéni vállalkozásnak kérvényezni szükséges kamarai nyilvántartásba vételét a székhelye szerint 

illetékes kereskedelmi és iparkamaránál, és minden év március 31-ig megfizetni a kamarai 

hozzájárulást, melynek évi összege 5.000,-Ft. 

 Kamarai Állandó Választott Bíróság 

A gazdasági élet szereplői naponta szembesülnek azzal, hogy a jogviták elbírálása az állami 

bíróságokon rendkívüli módon elhúzódik. Számos esetben előfordul, hogy a vita során a másik fél a 

hosszadalmas eljárás alatt felszámolással megszűnik, ezért a gazdasági élet megfelelő működéséhez 

elengedhetetlen feltétel a jogviták belátható időn belül való eldöntése és a döntések végrehajtásának 

lehetősége, amit a jelenlegi kétszintű bírósági rendszer nem tesz lehetővé. 

A vitás ügyekben a választottbíróság egyszerűbb megoldással szolgál, továbbá az eljárás díja és illetéke 

nem éri el az állami bíróság első- és másodfokú eljárás díjának összegét. A választottbíróság egyszintű, 

azaz fellebbezésnek helye nincs, az eljárást pedig maximum 3 hónap alatt le kell bonyolítani. A 

választottbírósági ítélet hatálya ugyanaz, mint a jogerős bírósági ítéleté. 

A választottbíróság gazdálkodó szervezetek közötti viták rendezésére szolgál, de akkor is alkalmazható, 

ha csupán az egyik fél gazdasági tevékenységgel hivatásszerűen foglalkozó személy. A 

választottbírósági szerződés a felek megállapodása, amely szerint meghatározott, akár szerződéses, akár 

szerződésen kívüli jogviszonyukból keletkezett vagy keletkező vitájukat választottbíróság elé terjesztik. 

Választottbírósági szerződés más szerződés részeként vagy önálló szerződésként köthető. 

A választottbíróság abban az esetben vehető igénybe, ha a felek jogvitájuk esetére, írásban kikötik 

annak illetékességét. Ezzel a megállapodással kivonják magukat az állami bíróság joghatálya alól és a 

választottbíróság fog az ügyben eljárni – megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező, gyakorló 

jogászokból, ügyvédekből, közgazdászokból, mérnökökből álló testületével. 

Az eljárás díja a perérték alapján számítható ki az MKIK honlapján található díjkalkulátor 

segítségével. 

 Fogyasztóvédelmi Békéltető Testület 

A békéltető testület eljárásának célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy 

(fogyasztói jogvita) egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén 

pedig az ügy eldöntése a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésének biztosítása 

érdekében. 

A hazai békéltető testület ingyenesen igénybe vehető és az ország egész területén hozzáférhető 

vitarendezési fórum, a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő független testület. 

Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a 

termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti 

szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e 

célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés 

hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása 

érdekében. 

 Építőipari kivitelezők kötelező nyilvántartása, ellenőrzése 

A jogszabályok értelmében 2009. október 1-jétől az MKIK-nál vezetett vállalkozó kivitelezői 

nyilvántartásba valamennyi építőipari kivitelezési tevékenységet folytató egyéni és társas 

vállalkozásnak be kell jelentkeznie. A kivitelezői nyilvántartásba vételi regisztráció díja 5000,- Ft 

(igazgatási szolgáltatási díj jogcímen fizetendő). 

 Építőipari Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése 

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) a 2013. évi XXXIV. törvény alapján az építészeti-

műszaki tervezési, építési és kivitelezési szerződések teljesítéséből fakadó viták ügyében tud eljárni. 

Kérelmet adhat be és így a szakértői eljárás lefolytatását kérheti a megrendelő, a tervező, a kivitelező 

vagy az alvállalkozó. A szakértői eljárási díj mértéke a kérelemben vitatott összeg nettó értékének  

1 %-a, minimum 60 000 Ft, maximum 450 000 Ft. 
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Kereskedelemfejlesztés 

 Okmányhitelesítés 

A kamara kereskedelmi szerződések és egyéb, kereskedelmi jellegű dokumentumok hitelesítését illetve 

vis-maior igazolások kiállítását, származási igazolások (Certificate Origin) kibocsátását és ezzel 

kapcsolatos tanácsadást végzi, kamarai tagok részére kedvezményes áron. 

Megnevezés bruttó díj tagok részére (Ft) bruttó díj nem tagok részére 

(Ft) 

1 garnitúra származási bizonyítvány 6.350,- 13.970,- 

további copy példány hitelesítése 2.540,- 5.715,- 

1 garnitúra kereskedelmi számla 6.350,- 13.970,- 

aláírás hitelesítés példányonként 6.350,- 13.970,- 

különféle kereskedelmi okmányok 

hitelesítése példányonként 

6.350,- 13.970,- 

a fogadó ország kereskedelmi előírásain 

felüli minden további példány 

hitelesítése 

2.540,- 5.715,- 

az MKIK által végzett hitelesítések 6.350,- 13.970,- 

Vis maior igazolás kiállítása 12.700,- 27.940,- 

igazolás kiállítása vállalkozás ill. 

szolgáltatási exporthoz ( a projekt 

lezárása után a teljes vállalkozási illetve 

szolgáltatás szerződés bruttó 

kiszámlázott összegének maximum fél 

ezreléke 

67.056,- 111.760,- 

 

 ATA Carnet hitelesítés 

Az ATA Carnet (nemzetközi vámokmány, amely egy éven keresztül lehetővé teszi az áruk 

vámmentesen történő ideiglenes behozatalát és kivitelét) kibocsátását, illetve az ezzel kapcsolatos 

tanácsadást a kamarai tagok jelentős kedvezménnyel vehetik igénybe. 

Áruérték Bruttó díj tagok részére 

(Ft) 

Bruttó díj nem tagok részére (Ft) 

100.000,-Ft-ig 3.175,- 4.826,- 

200.000,-Ft-ig 6.350,- 9.525,- 

400.000,-Ft-ig 12.700,- 19.050,- 

600.000,-Ft-ig 15.875,- 24.130,- 

1.000.000,-Ft-ig 24.130,- 34.925,- 

1 millió Ft felett minden további 

megkezdett millió után 

3.175,- 4.826,- 

max. 3-szori utazásig alapdíjon felül, 

utanként 

3.175,- 4.826,- 

Szakképzés 

 Tanulószerződések kötése, ellenőrzése, nyilvántartása 

A kamara saját eszközeinek felhasználásával ösztönzi a tanulószerződések széleskörű alkalmazását, a 

vállalkozásoknál folyó gyakorlati képzést, valamint a munkavállaló és vállalkozói kompetenciák 

fejlesztését a képzés során. A tanulószerződések adatbázisát naprakészen vezeti. Kiadványokat, 

ajánlásokat készít, tájékoztató napokat szervez a tanulószerződéssel kapcsolatos információk átadására. 

Ellenőrzi a tanulószerződésben valamint a szakképzési törvényben előírt szabályok betartását és ehhez 

kapcsolódóan tanácsadást végez.  

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 
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 Általános szakképzési tanácsadás 

A kamara szakképzési munkatársai a szakképzéshez kapcsolódóan általános tanácsadási tevékenységet 

végeznek. 

 A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

 

 Pályaorientációs, pályaválasztási tanácsadás 

Kamaránk egyik kiemelt feladatának tekinti a pályaorientációt. A cél az, hogy a pályaválasztás előtt álló 

diákokat a szakképzés felé orientáljuk, kiemelten a hiány és keresett szakmákban. Fontosnak tartjuk, 

hogy olyan szakmák felé irányítsuk a diákokat melyre megyénk gazdaságának kiemelten szüksége van. 

Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a megyében a megye gazdasága számára szükséges mennyiségű 

és a munkáltatók igényeihez jobban igazodó szakképzett munkaerőt biztosítsunk a jövőben. 

Ennek érdekében kamaránk együttműködik a pályaválasztásban, pályaorientációban érintett 

intézményekkel, hivatalokkal, gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal, szakképzőkkel, a Nemzeti 

Munkaügyi Hivatallal. 

A pályaorientáció során üzemlátogatásokat, szakmai bemutatókat, tájékoztató előadásokat szervezünk a 

pályaválasztásban érintett korosztályok diákjainak, szüleiknek, tanáraiknak. Az általános iskolák 

igazgatóit tájékoztatjuk a kamara pályaorientációs tevékenységéről, egyben megkérjük őket, jelöljék 

meg azokat a szülői értekezleteket, ahol a pályaorientációs tanácsadó ismerteti a megye hiány szakmáit, 

bemutatja a helyi vállalkozások által igényelt szakmák körét és tájékoztatást ad arról, hogy az adott 

szakmát melyik iskolában lehet elsajátítani. 

Osztályfőnöki órákon a hiány szakmákat bemutató filmeket vetítünk le a diákoknak. A filmek 

bemutatják egy-egy szakma érdekességeit, a szakmák művelőinek hozzáértését, munkájuk értékét a 

mindennapokban és a mesterségbeli tudással, munkával elérhető sikereket. Fontosnak tartjuk azt is, 

hogy olyan szakmát válasszon a gyermek, amelyik érdeklődésének, képességeinek megfelelő legyen, 

ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni tanácsadásra. Kérdőívekkel, interjúkkal próbáljuk 

meg felmérni, hogy a pályaválasztás előtt álló iskolás gyermek számára melyik lehet a megfelelő 

szakma, amiben sikeres lehet. Végső célunk az, hogy minél több fiatal szerezzen – lehetőleg a 

hiányszakmában – szakmát, szakmunkás bizonyítványt, akár az érettségi megszerzése után is. 

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

 Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése, nyilvántartása 

A jelenleg is alkalmazott kétszintű minősítési és ellenőrzési rendszert az alábbiak szerint működtetjük. 

Az első szinten az ellenőrzés a jogszabályokban előírt képzési feltételek teljesítésére irányul. Az első 

ellenőrzési fázis több részből áll: a gazdálkodó szervezetre vonatkozó adatok, a képzőhely 

felkészültségének értékelése, valamint a képzés feltételeinek szakmánkénti vizsgálata. A gazdálkodó 

szervezetre vonatkozóan: alapadatok, működésének főbb paraméterei, a képzés jogi formája, és az 

ehhez kapcsolódó tanulói juttatások biztosítása. A képzőhely felkészültsége esetén a működés 

körülményeit, az oktatott szakmákat, azon belül a tanulók arányát értékeljük. A képzés feltételeinél, a 

személyi és a tárgyi feltételek biztosítását, valamint az oktatási, képzési és pedagógiai dokumentációk 

meglétét vizsgáljuk. 

Az első minősítési szint az ellenőrzés, határozat kiadásával zárul. 

A második szinten az akkreditációs eljárás a képzés minőségére, az azt befolyásoló környezetre, a 

képzőhelyen folyó oktató-nevelő munka eredményességének megállapítására irányul. Szintén több 

összetevőt vizsgálunk. A képzést befolyásoló közvetett feltételeknél a képzést érintő beruházásokat, 

munkaerő fejlesztéseket valamint a képzés megszervezését, irányítási rendszerét értékeljük, továbbá az 

ingatlan feltételeket, a munka és biztonságtechnikai feltételeket és az oktatási kapacitást. Az oktatói 

munka értékelésénél vizsgáljuk: a képzés szervezettségét, módszertani felépítettségét, a szakmai 

anyagok és dokumentumok használatának eredményességét, és az oktatói tevékenység tudatosságát. 

A képzőhelyek második szintjét, az akkreditációt, tanúsítvány kiadása zárja. A tanúsítvány a 

szakképzési hozzájárulás visszaigénylésének alapfeltétele. 

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

 Szintvizsgák szervezése a szakiskolákban 

A szintvizsgáztatás célja, hogy hozzájáruljon a szakképzés minőségének és hatékonyságának 

javításához, és ezáltal a kamara feladatot és felelősséget vállaljon a szakképzés innovációjában. Egy 

olyan „gyártásközi” (szintvizsga) ellenőrzés működtetése, amely a gyakorlati képzés minőségbiztosítási 

rendszerének alapfeltétele. A szintvizsga lebonyolítása során mérhetővé válik, hogy a tanuló 

elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat. A feladat ellátásához 

kapcsolódóan folyamatosan végezzük a gyakorlati képzéssel foglalkozó oktatók, szintvizsga elnökök, 

vizsgabizottsági tagok és segítő tanárok felkészítését is. 

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 
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 Vizsgabizottsági elnöki és tagi delegálásra javaslat  

A kamara feladata a szakmai záróvizsgákra 124 szakképesítésben az elnökre és tagra vonatkozó javaslat 

megtétele a rendelkezésre álló szakértői adatbázis segítségével. A szakértői névjegyzékbe történő 

felvételre a jelentkezés folyamatos. 

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

 

 Szakma Kiváló Tanulója Verseny szervezése (Szakma Sztár, Worldskills, és Euroskills) 

A Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának gondozásra 

átadott szakképesítésekben a nappali tagozaton végzős tanulók számára megszervezett megmérettetés. 

A verseny célja a kiemelten gyakorlatigényes „fizikai” szakmák társadalmi presztízsének és 

vonzerejének növelése, a szakmunkás pályamodell bemutatása és népszerűsítése. A döntőbe való 

bejutáshoz szükséges egy írásbeli vizsga, melynek lebonyolítását minden évben a helyi kamarák 

vállalják.  
A verseny fő célkitűzései 

A magyar szakképzés színvonalának emelése, a szakképzés eredményeinek bemutatása széles 

körben. 

A végzős tanulók, és az iskoláik szakmai megfeleltetése a gazdaság igényeinek és elvárásainak. 

A szakképzésben részt vevő tehetséges tanulók számára a jelenleginél szélesebb körben a 

megmérettetés és a kiemelkedő eredmények elérési lehetőségének biztosítása 

A gyakorlati szintvizsga szerepének erősítése, a döntőre továbbvitt pontszámokba a 

szintvizsgán elért pontszámok is beszámításra kerülnek. 

A fizikai szakmák társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése a szakmunkás 

pályamodell bemutatása, népszerűsítése révén. Pályaválasztás és pályaorientáció elősegítése. 

Új, kötetlen formákkal a verseny fesztivál jellegének erősítése. 

Életszerű, gyakorlatorientált, kompetenciákat mérő feladatsorok bevezetése. 

Az országos döntőre tanulók utaztatását is szervezi a kamara, hogy a szakmákat megismerjék és ezzel 

segítsék a pályaválasztást. 

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

 Munkáltatói szakmunkásigények felmérése 

Kérdőíves felmérés végzése évente egy alkalommal a vállalkozók körében arra vonatkozóan, hogy 

milyen szakképesítéssel rendelkező munkavállalót igényelnének az elkövetkezendő időszakban, ezzel 

segítve a keresletvezérelt szakképzés kialakítását. 

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

 

 Decentralizált pályázatok tartalmi értékelése, támogatásra javaslat kidolgozása 

A Szakképzési Törvény 82. § e) pontja értelmében az MFKB részt vesz az iskolai rendszerű szakképzés 

fejlesztésével összefüggő, a decentralizált kerettel kapcsolatos és az egyéb szakképzési pályázatok 

elkészítésében és értékelésében, javaslatot tesz a decentralizált keret pályázatainak nyerteseire és az 

általuk elnyert összeg nagyságára. A pályázatok tartalmi értékelését a kamara munkaszervezete 

koordinálja.  

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

 

 Gyakornoki program népszerűsítése és tanácsadás 

A gyakornoki programmal kapcsolatban a résztvevő gyakornokokat fogadók segítséget kapnak a 

módszertani útmutatás, a gyakornoki program keretében alkalmazandó központi dokumentáció 

kidolgozása, tájékoztatás, közvetítés, a szükséges igazolások kiadása, a program sikerességének és 

hatásindikátorainak mérése, értékelése illetve a gyakornoki programba lépést ösztönző központi 

szolgáltatások ellátása terén. 

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

 

 Mesterképzés és vizsgáztatás 

A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és egzisztenciális 

életpálya modell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és 

vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Tanúsítsa a mindennapi vállalkozási 

gyakorlathoz szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek 

megszerzését és készségszintű ismeretét. Ezzel a szakmai megbecsülés, anyagi erkölcsi elismerés és 

bizalom garanciáját teremtse meg.  

A mesterképzés és a vizsga is két részből tevődik össze. A pedagógiai és vállalkozási ismeretekből, 

melyekből szóbeli vizsgát kell tenni; és szakmai részből, melyből szóbeli, írásbeli, gyakorlati és - az 

egyes szakmákban a modul szerinti vizsga esetében - interaktív vizsgát kell tenni. A mesterjelöltek 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Kereskedelmi_%C3%A9s_Iparkamara
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részvizsgát követően tanúsítványt kapnak, ha mindkét részvizsgán megfelelt eredményt érnek el, a 

kamara kiállítja és átadja a mesterlevelet.  

Megnevezés Kamarai tagok részére  Nem kamarai tagok részére  

Szakmai vizsgadíj 66.000,-Ft (bruttó) 79.200,-Ft (brutó) 

Pedagógiai és  

vállalkozói  ismere-

tek vizsgadíj 

34.000,-Ft (bruttó) 40.800,-Ft (bruttó) 

Szakmai tanfolyam 

díja  

500,-Ft/óra+ÁFA 625,-Ft/óra+ÁFA 

Pedagógiai és 

vállalkozási ismere-

tek tanfolyam díja 

500,-Ft/óra+ÁFA (135 óra) 625,-Ft/óra+ÁFA (135 óra) 

Területfejlesztés 

 Közreműködés a területfejlesztési koncepciók és programok gazdaságfejlesztési munkarészeinek 

kidolgozásában és végrehajtásában. A szakképzés fejlesztési koncepció kidolgozása és aktualizálása. 

 Konjunktúra felmérés végzése a tagvállalkozók körében 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. (MKIK GVI) 

1998 óta évente kétszer rendszeresen felméri a magyar vállalkozások üzleti helyzetét és várakozásait. 

Az MKIK GVI e vizsgálattal képviseli Magyarországot az Eurochambres éves európai konjunktúra 

vizsgálatában, amely az EU országaiban mintegy 18 millió vállalkozás adataira alapozva ad előrejelzést 

az európai gazdasági konjunktúra várható alakulásáról. Az eddigi tapasztalatok szerint felvételünk 

eredményei pontosan jelzik előre a magyarországi GDP várható alakulását. Eredményeinket többek 

között felhasználja az OECD, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a magyar kormányzat a magyar 

gazdaságra vonatkozó előrejelzései és elemzései során. 

2. Szolgáltatások 

Rendezvényszervezés 

 Terembérleti lehetőség díjtételei: 

Megnevezés Hétköznap első két 

óra (Ft) 

Hétköznap 

minden további 

óra (Ft) 

 tag nem tag tag nem tag 

Konferenciaterem  

(120 fős) 

20.000,- 24.000,- 5.000,- 6.000,- 

1.emeleti oktatóterem 

(20 fős) 

10.000,- 12.000,- 2.500,- 3.000,- 

A terembérleti díjak összege mentes az adó alól. 

 Terembérlet alkalmával megrendelhető szolgáltatások 

 Tagok részére Nem tagok részére 

Hangosítás Ft/nap 3.000,-/1db 
mikrofon 

5.000.-/2db 
mikrofon 

7.000.-/3db 
mikrofon 

4.000,-/1db 
mikrofon 

6.000.-/2db 
mikrofon 

8.000.-/3db 
mikrofon 

Projektor Ft/óra 6.350,- 7.620,- 

Kávé Ft/db 150,- 150,- 

Mentes ásványvíz Ft/0,33 l 200,- 200,- 

Szénsavas ásványvíz Ft/0,33 l 180,- 180,- 

Üdítő Ft/2 dl 180,- 180,- 

Szendvics Ft/db 400,- 400,- 

Pogácsa Ft/kg 2.100,- 2.100,- 
Az árak 27% Áfá-t tartalmaznak. 

 Irodabérlet (11m2) egységesen 40.000,-Ft/hó (mentes az adó alól) 
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Innováció 

 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a területi kamarák 2013. év végén indították el a Nyitott 

Labor kezdeményezést, melynek legfőbb célja az, hogy a kutatóközpontokban valamint K+F-fel 

foglalkozó vállalkozásoknál felmerülő szabad kutatói és eszközkapacitásokat kiajánlják. 

A regisztráló intézmények és vállalkozások profilokat tölthetnek fel, melyek között a K+F 

szolgáltatások iránt érdeklődő „vevők” kereshetnek. A kapcsolatfelvétel biztonságát a kamarák 

garantálják, amelyek megkeresés esetén közvetítői szerepük révén biztosítják a profil tulajdonosát a 

megkeresés komolyságáról. 

Az oldalon minden olyan kutatóintézet és vállalkozás regisztrálhat, amely szeretné, hogy kihasználatlan 

kapacitásai más számára hasznosulhassanak, ezáltal bevételt generálva saját magának 

(http://nyitottlabor.hu/ ). 

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

 Az InnoPortfólió projektben együttműködő partnerek célja a hazai ipari és kutatói innovációs / K+F 

kapacitások és lehetőségek összekapcsolása abban a reményben, hogy: 

 olyan együttműködések indulnak, melyek a nemzetközi piacokon is sikereket érnek el 

 olyan kutatási együttműködések szerveződnek, melyekben az ipari és kutató szereplők 

hozzáadott értéket teremtenek 

 olyan együttműködések indulnak, melyek a 2014-től induló HORIZON és COSME támogatási 

programokra történő felkészülést megalapozzák. 

Az InnoPortfólió innovációs adatbázis célja, hogy hidat képezzen a piaci igényeken alapuló 

termékfejlesztés és a kutatói szféra közt, kiszolgálva a gyártói és forgalmazói megrendeléseket. Az 

adatbázis a kereskedelmi és iparkamarák szerteágazó kapcsolatrendszerén keresztül a regionális 

innovációs kapacitás minél optimálisabb kihasználását teszi lehetővé. 

A projektet a pécsi, szegedi, győri és debreceni kamarák és egyetemek indították, de 2013-tól a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara döntése alapján országosan – egy és ugyanazon módszertan alapján 

történik a magyar-magyar innovatív együttműködések szervezése. A módszertan alapját az Enterprise 

Europe Network adja. 

A kutatói és vállalkozói profilok szabadon megtekinthetők, a tulajdonosaikkal való kapcsolatba 

kerüléshez azonban regisztráció szükséges (http://innoportfolio.hu/ ). 

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

 A Klaszter portfólió program célja a magyarországi innovációs klaszterek portfóliójának feltérképezése. 

Tizennyolc klaszter portfóliója készült el eddig. 

Az elsődleges cél a klaszter együttműködések segítése (C2C – cluster-to-cluster) a kapacitások és 

tevékenységek közreadásával, ezek adatbázisban és publikus honlapon való megjelentetésével, valamint 

aktív közvetítői tevékenységgel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara területi kamaráinak 

közreműködésével (http://klaszterportfolio.hu/ ). 

A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

 

Széchenyi hitelkonstrukciókkal kapcsolatos szolgáltatások 

  kamarai tagok részére nem kamarai tagok részére 

tájékoztatás hitellehetőségekről ingyenes ingyenes 

Széchenyi Kártya egységcsomag ingyenes ingyenes 

 

 

 

 

 

 

  
             Nem kamarai tagok részére 

http://nyitottlabor.hu/
http://innoportfolio.hu/tartalomkezelo/tartalom/egyuttmukodo_partnerek
http://www.mkik.hu/
http://www.mkik.hu/
http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
http://innoportfolio.hu/
http://klaszterportfolio.hu/
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REGISZTRÁCIÓS DÍJ (Bruttó) 

kamarai tagok 

részére 

Nincs SZK programhoz 

csatlakozó érdekv. szerv. 

tagság 

SZK programhoz 

csatlakozó érdekv. 

szerv. tagság 

esetén 

Széchenyi Kárya Folyószámlahitel ingyenes 17000,-Ft 8500,-Ft 

Széchenyi Forgóeszközhitel ingyenes 17000,-Ft 8500,-Ft 

Széchenyi Beruházási Hitel ingyenes 17000,-Ft 8500,-Ft 

Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel ingyenes 17000,-Ft 8500,-Ft 

Széchenyi Önerő Kiegészitő Hitel ingyenes 17000,-Ft 8500,-Ft 

Agrár Széchenyi Kártya ingyenes 17000,-Ft 8500,-Ft 

USZH hitelek ingyenes ingyenes ingyenes 

 

Törvény által előírt ingyenes szolgáltatások regisztrált vállalkozások számára 

 tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben 

 üzleti partnerkeresés 

üzleti találkozók szervezése (hazai és nemzetközi) 

vállalkozások termékeinek megjelentetése hazai és külföldi támogatott kiállításokon 

bel és külföldi üzleti ajánlatok közvetítése 

céginformáció céghírekből 

Magyar Exportőr Adatbázis: a kamara lehetőséget kíván biztosítani a kamarai 

regisztrációt teljesítő vállalkozások számára arra, hogy térítésmentesen 

bekerülhessenek az online működő magyar exportőr adatbázisba (Export Directory). 

Az Export Directory a külföldi cégek számára ad angol nyelven tájékoztatást a magyar 

exporttermékekről. 

Az Üzlet@Hálón a kereskedelmi és iparkamarák b2b platformja, egy e-piactér a 

kamarai regisztrált cégek, az önkéntes kamarai tagok és partnereik számára, ahol 

céginformációk, termékek és szolgáltatások részletes leírása, üzleti ajánlatok, üzleti 

hírek találhatók. Lehetőség van részletes keresésre. Az Üzlet@Hálón kitűnő 

lehetőséget nyújt a kamaránál regisztrált vállalkozások számára az interneten való 

megjelenéshez. Adószámukkal és jelszavukkal (amit a kamarai regisztráció 

elvégzésekor adtak meg) bármikor frissíthetik, módosíthatják, bővíthetik a 

vállalkozásaik ajánlatait. 

 pályázatfigyelés 

A szolgáltatás célja, hogy rendszeresen tájékoztatni tudjuk a vállalkozásokat az új 

pályázati lehetőségről, közbeszerzési kiírásokról, illetve a kamarai rendezvényekről, 

képzésekről és kiállítási lehetőségekről. A rendszerbe való belejelentkezést követően 

lehetőség van különböző témakörök megjelölésére, melyek később módosíthatóak. A 

szolgáltatás heti három alkalommal küld hírleveleket a megjelölt témákban. A 

hírlevelek tartalmához a pályázati kiírások terén a főbb online pályázatkiíró 

platformok (pl. NFÜ, Közbeszerzési értesítő, a megyei önkormányzatok honlapjai 

stb.), míg rendezvényeknél a területi kamarák és az MKIK weboldala szolgálnak az 

információk bázisául. 

Egyéb szolgáltatások 

 Kamarai tagok részére Nem kamarai tagok részére 

Kamarai hírlevél ingyenes ingyenes 

Elektronikus hírlevél ingyenes ingyenes 

Egyéb kamarai kiadványok ingyenes ingyenes 

Konferenciák, tájékozató 

előadások szervezése 

ingyenes ingyenes 

Cégkivonat egyéb esetekben 

(bruttó) 

5.000,-Ft 5.000,-Ft 
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 Kamarai tagkártya 

A kamarai tagkártyával rendelkező vállalkozások számos termékhez és szolgáltatáshoz jutnak 

hozzá térítés nélkül vagy féláron, illetve kedvezményesen. Több mint ezerhatszáz elfogadóhely 

vehető igénybe az ország minden táján. A kártya kapcsolódik az EURO DISCOUNT CLUB 

(EDC) kedvezményeket biztosító törzsvásárlói rendszerhez, így a tag vállalkozások nemcsak 

kedvezményesen tankolhatnak, vásárolhatnak, hanem saját termékeikkel, szolgáltatásaikkal is 

bekapcsolódhatnak a kedvezményt adókhoz, több mint egymillió lehetséges vásárlót nyerve 

így! Az országosan egységes Kamarai Tag- és Kedvezménykártya mérföldkő a kamarai tagok 

és komoly lehetőség a kamarához csatlakozó vállalkozások számára is. 

A szolgáltatás térítésmentes. 

 Szakmai tagozatok és klubok működtetése 

A kamara a vállalkozások hatékonyabb informálása érdekében szakmai tagozatokat és 

klubokat működtet. 

A jelenleg működő szakmai tagozatok: 

 Fodrász szakmai tagozat 

 Kozmetikus szakmai tagozat 

 Épületgépész szakmai tagozat 

A szolgáltatás térítésmentes. 

 

Nyíregyháza, 2014. június 24. 

 

          Nagyné Varga Katalin 

           főtitkár 

 

 

 

 

 


