
 

 
 
 
 

Beszámoló 2018. évi munkánkról 
MKIK elnöksége részére 

 
Tisztelt Elnökség! 
 
Az alábbiakban mutatjuk be és számolunk be a Magyar - Szerb Kereskedelmi és Iparkamara 
2018. évi munkájáról és az ahhoz kapcsolódó legfontosabb információkról. 
 
Aktivitásunk: 
 
Az év során 24 rendezvényen vettünk részt, mintegy 620 résztvevőt biztosítottunk ezekre.  
10 olyan rendezvényünk volt, amelynek saját-, ill. társszervezői voltunk. Újvidék, Szabadka, 
Bácskatopolya, Nagybecskerek városok vásárain - hagyományosan - „Magyar Szakmai 
Napok” előadást tartottunk, B2B-t szerveztünk, valamint kiállítási és információs standot 
üzemeltettünk.  
 
Június hónapban az PROSOCENT elnevezésű, általunk vezetett, határon átnyúló, EU 
támogatott IPA pályázathoz kapcsolódó nyitókonferenciát rendeztünk Szegeden a felújított 
Megyeháza dísztermében nagy érdeklődés mellett. A rendezvényen - komoly sajtóérdeklődés 
is volt - több mint 80 meghívott vendég jelent meg. 
 
Munkánk jelentős részében foglalkoztunk KKV-k határon átnyúló érdeklődéseinek 
menedzselésével. Itt érezhetően a magyar érdeklődés folyamatosan nő, de részünkről kiemelt 
fontosságúnak tartjuk – a Vajdaságból, Szerbiából - a magyar piacok felé megjelenni kívánó 
vállalkozásokat is.  
 
Az év során több hazai és vajdasági tagunkkal találkoztunk személyesen, illetve ahol erre igény 
merült fel, felkerestük őket vállalkozásukat érintő kérdések megtárgyalására. Volt arra is példa, 
hogy tagjaink egymást közvetlenül megkeresték – határon átnyúló – kapcsolat előkészítése 
céljából (divatos fogalommal élve, a terepmunkát is előtérbe helyeztük). 
 
Kiemelt fontosságúnak tartjuk azt a szerbiai szakértői hálózatot, amely az évek során kialakult 
és mellettünk működik gyakorlati kérdések tekintetében, (vámügy, jog, engedélyeztetés, 
logisztika, marketing stb.) hasznos tanácsokkal tudja ellátni az érdeklődő vállalkozásokat, 
illetve felkérés esetén, üzleti alapon közreműködnek a feladatok megoldásában. 
 
Kiemelt információk: 
 
Az év során több fontos - minisztériumok és kormányok közötti - rendezvény volt amelyen 
részt vettünk, és több javaslattal is segítettük annak munkáját. 
Budapesten, Szerbia Nagykövetségén a gazdasági attasé felkérésére több rendezvénynek is 



társszervezői voltunk, ahol Szerbiából, Vajdaságból jelentek meg - piacszerzés érdekében - 
önkormányzatok, vállalkozások és párhuzamosan tagszervezeteink is be tudtak mutatkozni 
ezeken a fórumokon. 
 
Folyamatos információs kapcsolatban állunk a MKIK és annak Nemzetközi Igazgatóságával, 
valamint alapítói kamaráinkkal: CSMKIK, BKIK, BKMKIK, BMKIK is. A Vajdaság területén 
több önkormányzattal, új típusú Kamarai képviseletekkel (Szabadka, Kikinda, Zombor, 
Újvidék) és természetesen számos hazai és vajdasági, szerbiai KKV-vel tartunk fent 
kapcsolatot. 
 
IPA projektünkről egy pár gondolat: 
Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület Szeged, az Üzleti Inkubátor 
Kft. Zenta, valamint Kamaránk a kedvezményezett. 
A projekt címe: Szociális vállalkozások népszerűsítése Szerbiában és Magyarországon 
Rövidítés: PROSOCENT 
Projektazonosító: HUSRB/1602/42/0210 
Elkülönített forrásösszeg: 216.575,00 euró 
Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 184.088,75 euró 
A projekt kezdete: 2018. 05. 01. 
A projekt zárása: 2019. 10. 31. 
 
Egyéb kérdések: 
 
Ügyvezető elnökségünk és kamaránk munkáját, szerződéses megállapodással könyvelőirodák, 
honlapunkat folyamatosan kezelő IT szakember, egyéni ügyvédek, vámszakértők valamint 
tagjaink és a társszervezetek is segítik. Nagyobb rendezvények szervezése esetében külső 
erőforrásokat is igénybe veszünk (szinkron tolmácsolás, catering szolgáltatás, standok 
létesítése stb.) 
 
2019. évben Kamaránk megalakulásának 10 éves évfordulójáról méltóképpen kívánunk 
megemlékezni, eredményes IPA projekt befejezést és annak elszámolását tervezzük, valamint 
alapvető stratégiai elképzeléseink fenntartása mellett (KKV- határon átnyúló üzleti 
kapcsolatainak menedzselése) a szervezet taglétszámának bővítését, a vállalkozói közvetlen 
kapcsolatok szélesítését, és változatlan stabil gazdálkodás megvalósítását tűzzük ki célként. 
 
 

Kérjük 2018. évről szóló tájékoztató jelentésünk megtárgyalását és elfogadását.  
 
Szeged, 2018. november 19. 
 
Tisztelettel: 
 
Török György sk.                         Jójárt Miklós sk 
MSZKIK elnöke                         MSZKIK ügyvezető alelnöke 
 

6722. Szeged, Párizsi krt. 8-12. 
+36 70 45 222 33 
info@mszkik.hu 
www.mszkik.hu 


