IA TAGCSOPORT ELNÖKÖK KOLLÉGIUMA
2017. évi szakmai program

(Megtárgyalta és elfogadta a Tagcsoport Elnökök Kollégiuma a 2016 november 17.-i ülésén.)
A Tagcsoport Elnökök Kollégiuma az új kamarai elképzelésekkel összhangban a szolgáltató
kamara széles körű minden vállalkozó számára elérhető széleskörű kamarai szolgáltatásokat
helyezi előtérbe. A munkaprogram legfontosabb eleme a teljes körű kamarai szolgáltatások
regionalitásának megvalósítása a már működő regionális irodák bázisán, de azok célszerű és
gazdaságos átszervezésével. A feladatokat alapvetően két fő területre koncentráljuk, a szoros
önkormányzati együttműködésre, és az intenzív tagszervezésre éppen a szolgáltatások
kiterjesztése által. A tagcsoporti feladatok során törekszünk a minél szorosabb és tematikus
együttműködésre a kamarai tagozatokkal és részt vállalunk a kamara központi rendezvényeinek
szervezésében is. Mindezeken túlmenően azonban fontos számunkra, hogy önálló tagcsoporti
projekteket is megvalósítsunk.
A kerületi tagcsoportok legfontosabb partnerei a kerületi önkormányzat és a kerületekben működő civil
szervezetek, ezek közül is első sorban a gazdasági célú tömörülések valamint a vállalkozói klubok és
egyéb önszerveződő szakmai érdekképviseletek. A kamara köztestületi jellegénél fogva és
vállalkozások kötelező kamarai regisztrációjához kapcsolt közszolgálati feladatok révén el kell érni,
hogy a főváros vállalkozói számára elérhető legyen minden kamarai szolgáltatás, továbbá hogy
növeljük az önkéntes tagok számát és aktivitását a kerületekben.
A.) Önkormányzatokkal való kapcsolattartás
Együttműködési Megállapodás
A vállalkozói érdekérvényesítő munka alapját a kerületi Önkormányzatokkal megkötött Együttműködési
Megállapodások adják, melyek mindegyikét folyamatosan közszolgálati céllal is kibővített
keretszerződésekké kívánjuk átalakítani.
Ennek keretében törekedni kell a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások kiterjesztésére az
önkormányzatokkal közösen és aktív kamarai tagcsoport elnökségek révén minél szélesebb körben kell
elérni a kerületi vállalkozókat.
Feladat: Minden kerületben felül kell vizsgálni a meglévő megállapodásokat és azokra új javaslatot kell
tenni, és ennek megfelelően meg kell kötni az új megállapodásokat.
Kamarai képviselők delegálása a kerületi önkormányzatok bizottságaiba
A kerületi önkormányzatok munkájába folyamatos és aktív kamarai résvételt kell biztosítani. és
törekedni kell a vállalkozások érdekvédelmi rendszerének teljes körű kialakítására.
Több önkormányzat honlapján nem lehet megtalálni a testületi ülések anyagait, nyilvánosan nem teszik
közzé.
Szakértői Csoportok

A kollégium által kezdeményezett és 2015-ben már létrehozott Szakértői Csoportokat célszerűen
átalakítva olyan szakmai testületeket kell működtetni, amelyet az önkormányzatok vállalkozásokat érintő
feladatait segítik és ugyanakkor szakmai lobby tevékenység ellátásár is alkalmasak.
Feladat: Önkormányzati egyeztetések alapján a lehetséges feladatok, ill. feladatcsoportok
meghatározása és az ehhez hozzárendelhető szakértői csoportok létrehozása.
B.) Állami, illetve önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási (szakképző) intézményekkel
való kapcsolattartás
Intézményi Tanácsba kamarai képviselők delegálása
A 2013. évtől a kamara a Tagcsoport Elnökök Kollégiuma hatáskörébe utalta az állami, illetve
önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények Intézményi Tanácsába történő kamarai
képviselők delegálását főtitkári felhatalmazás alapján. Ennek felülvizsgálata illetve indokolt esetben
folytatása továbbra is a kollégium feladata.
A képviselői kört az önkéntes kamarai tagok sorából kiválasztott főként a tagcsoport elnökségek tagjai
és a tagozatok tisztségviselői alkotják, akik a személyes egyeztetést, majd a tanácstagság írásos
nyilatkozatban történő elfogadását követően kerülnek delegálásra - hivatkozással a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (3) bekezdésében foglaltakra - az adott iskola
Intézményi Tanácsába szavazati joggal rendelkező tagként az adott tanévre vonatkozóan.
Feladat: A jelenlegi helyzet áttekintése és szükség esetén annak kiegészítése módosítása. Az új
kamarai választást követően a képviselők szükséges cseréje.
C.) Vállalkozásokkal való kapcsolattartás, tagszervezés
Kerületi rendezvényeken keresztül
A helyi vállalkozásokkal legfőképpen az önállóan, vagy az önkormányzatokkal, egyéb szervezetekkel
közösen szervezett rendezvényeken, fórumokon, információs napokon valósul meg a kapcsolattartás.
A kerületi rendezvényekre szóló meghívók nem csak az önkéntes tagoknak kerülnek elektronikusan
szétküldése, hanem a kötelezően nyilvántartásba vett (regisztrált) vállalkozások adatbázisából
leválogatott gazdasági társaságok részére is.
A rendezvényeken arra törekszünk, hogy a résztvevő nem önkéntes tagok figyelmét felhívjuk a tagság
előnyeire, tájékoztatást adjunk kamaránk tevékenységéről, szolgáltatásairól, melynek maradandó
tálalásához nagy segítség lenne a kerületi sajátosságok figyelembe vételével elkészített szóróanyag,
illetve rövid bemutatkozó kisfilm.
Feladat: A tagcsoport kollégium által szervezett felkészítés a tagcsoportok elnökei és elnökségi tagjai
részére. Ennek része a kamarai strtaégia és szolgáltatások teljeskörű és részletes ismertetése, hanem
kamarai kommunikációs tréning keretében a helyi megjelenés és nyilatkozattételre történő felkészítés
is.

A kerületi tagcsoportok (Kollégium) által szervezett szakmai programok célja:
- a vállalkozások rendszeres tájékoztatása, (jogszabályok, helyi rendeletek, egyéb szabályozók változásairól),
- vállalkozói vélemények, tapasztalatok összegyűjtése,
- a vállalkozói tevékenység kapcsán felmerülő problémák felszínre hozása és megoldásuk közös
megtalálása.
A kerületi szakmai rendezvények szervezésénél arra törekszünk, hogy az egyes fővárosi, illetve
országos szintű aktuális témakört felölelő vállalkozói fórum, információs nap ún. roadshow-ként kerüljön
megtartásra, régiónként, vagy akár kerületenként, de mindenképpen sorozatban több helyszínen, a
vállalkozók minél szélesebb körének informálása érdekében.
A kerületi szakmai rendezvények önállóan, regionálisan illetve kamarai osztályokkal történő
társszervezésben valósulnak meg.
A Kamara központi szervezésű, vagy a tagozatok, kerületi tagcsoportok, illetve a helyi
önkormányzatok, civil szervezetek által szervezett üzletember találkozó jellegű rendezvények
célja:
-

a vállalkozók összefogása,
a kötetlen keretek közötti eszmecsere,
a kapcsolatrendszer építése.

Fontosnak tartjuk a kötetlenebb, a szigorú etikai szabályok nélküli találkozók, rendezvények kamarai
szervezését, vagy az önkormányzatok, egyéb szervezetek által szervezett eseményeken való kamarai
részvételt, melynek alkalmával könnyebben felszínre kerülhetnek a vállalkozói kört foglalkoztató helyi
problémák, illetve szorosabb kapcsolatrendszer kialakítására nyílik lehetőség a kormányzati és
önkormányzati döntéshozók, a gazdálkodó- és civil szervezetek vezetői és a kamara tisztségviselői,
vezetői között.
TERVEZETT PROGRAMOK:
INFORMÁCIÓS NAPOK (Önkormányzati, kormányhivatali szakértők bevonásával):
- a kerületek fejlesztési terveiről,
- a helyi rendeletek változásairól,
- az aktuális kerületi közbeszerzési kiírásokról, pályázati lehetőségekről,
- a vállalkozásokat érintő helyi aktualitásokról.
SZAKMAI FÓRUMOK (Hatósági, hivatali szakértők bevonásával):
- az adózással kapcsolatos változásokról,
- a Munkaügyi változásokról,
- a vállalkozások forráshoz jutásának lehetőségeiről, aktuális pályázatokról,
- a szakképzés területén bekövetkező változásokról.
KAPCSOLAT TEREMTŐ ÉS

TÁRSADALMI CÉLÚ TÁRSASÁGI RENDEZVÉNYEK

Kiemelt kollégiumi programok
Tagcsoporti támogatású BUM programok

A tagcsoport kollégium kiemelten támogatja a BUM programjait, ezek közül is különösen új tematikus utcák
létrehozását és a Rögtön Jövök fővárosi program ot. A tematikus utcák programjainál kiemelten támogatunk
olyan vásárló ill. szolgáltató utcák létrehozását, amely a régi mesterségek, kereskedések életben tartását és
újjáélesztését célozzák. Ennek megvalósításában a nemzetközi mintákat és a Rögtön Jövök program
célkitűzéseit kell összehangolni és mielőbb létre kell hozni a legelső ilyen utcát Budapesten.
KKV TOP100
A program az ország legjobb 5.000-8.000 KKV vállalkozásának kiemelt marketing támogatása, részükre egy
díj alapítása és annak átadása, továbbá KKV TOP100 klub létrehozását célozza. A 2016. évben a Mediacity
és az Eventikum társaságok szervezésében jött létre és el is kezdődött és számos támogató mellett a BKIK is
a támogatók közé állt. Az induló évben a BKIK Krisztina körúti székházában adtunk otthont a két budapesti
rendezvénynek, amelyen fővárosi és főváros környéki vállalkozók vettek részt. A BKIK bemutatta a hazai és
nemzetközi kamarai rendszert, annak előnyeit és az előadás részletesen bemutatta a BKIK új szolgáltató
kamara stratégiáját. A 2017. évi események már kiemelt marketing támogatás mellett a BKIK főtámogatásával
folytatódnak és a BKIK a fővárosi díjban is részt vállal.
Kamarai Bizalom
Az önkéntes kamarai tagok részére egy kamarai BRAND megteremtése a Kamarai Bizalom embléma
megalkotásával és bevezetésével. A Kamarai Bizalom embléma naprakészségét a kamarai tagcsoportok általi
folyamatos ellenőrzéssel tudjuk biztosítani. Ezzel a kamarai regisztrációs irodák részére is új feladatot
teremthetünk. A Kamarai Bizalom teljes rendszere a nemzetközi kamarák által működtetett hálózattal közösen
a World Chambers Network és a BKIK közötti szerződés alapján kerül bevezetésre.
Kerületi Vállalkozói bálok/estélyek és Kamarai bál
A tagcsoportok által már több alkalommal rendezett vállalkozó bálok, estélyek csúcspontjaként egy összevont
és hagyományteremtő kamarai bál rendezését kívánja a kollégium támogatni, amelynek kiemelt kamarai
társadalmi rendezvénynek kell lennie. Megfontolandó a kamarai díjak közül a Főváros Gazdaságért díj
átadásának áthelyezése a Kamarai Bálra. A kamarai bál javasolt helyszíne az Intercontinental, vagy Marriott
bálterme, éppen annak kiemelt jelentőségét biztosítandó. Ezzel együtt természetesen az egyes kerületekben
már jól működő vállalkozói bálok estélyek továbbra is megmaradnak és mintegy felvezetik a kamarai bált. A
kerületi rendezvényeken díjajzott kiemelt vállalkozók részére belépést kellene biztosítani a Kamarai Bálra.
Ügyfélszolgálati konferencia
A XIII. kerületi tagcsoport által elindított Ügyfélszolgálati konferenciát ki kell terjeszteni és szélesebb körű
rendezvényt lehet szervezni, éppen a kamarai marketing és PR jegyében központban a kamarai
szolgáltatásokkal.
A Főváros legígéretesebb fiatal vállalkozója díj
A több kerületben is tervezett fiatal vállalkozók pályázatot fővárosi kamarai szintre lehetne emelni. Ennek a
lényege egy pályázat rendszerben bonyolított verseny elindítása fővárosi szinten is a kerületben már elindult
vállalkozások közül a fővárosi szinten is kiemelt vállalkozók részére.
Kamarai Szolgáltató Irodák

A szolgáltató kamara egyik kiemelt feladata a kamarai szolgáltatás helyi decentralizálása, azaz az
egyetlen teljes körű kamarai szolgáltató iroda tevékenységének a főváros több helyén történő
megvalósítása. Ennek elve a regionalitás, azaz a vállalkozások minél közvetlenebb és egyszerűbb
módon érjék el a kamarai szolgáltatásokat. Az eddig már kialakult gyakorlat hasznos és elfogadott
elemeit elfogadva a regionális irodákat be kell kapcsolni a kamara szolgáltatási rendszerébe és teljes
körűvé kell tenni azok szolgáltatásait. Az eddig már kialakult rendszert is figyelembe véve a következő
irodák létrehozása indokolt. hoz igazodva alap esetben a következő regionális irodák megtartsa ill.
létrehozása indokolt, de minden esetben egységes kamarai szolgáltató irodaként és a kamara
rendszere építve.
Központi iroda (Budai kerületek I, II, III, XI, XII, XXII)
Belvárosi iroda (Belvárosi kerületek V, VI., VII, VIII és a IX. és a XIII: belvárosi része)
Észak pesti iroda (Észak Pest kerületei IV, XIV,és XIII kerület nem belvárosi része)
Kelet pesti iroda (Kelet Pest kerületei (X. XV, XVI. XVII kerület)
Dél pesti iroda (XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII. kerület és IX kerület nem belvárosi része)
A regionális irodákat a kamarai központ működteti, de azok az egyes tagcsoportokhoz vannak kamarai
szakmai szempontból hozzárendelve és az ott dolgozó munkatársak a tagcsoportokkal kapcsolatos
titkársági feladatokat is ellátják.
A regionális irodák feladatai
-

Széchenyi-kártya tanácsadás, hitelügyintézés;
Az önkéntes kamarai tagság létesítésének ügyintézése;
A kötelező kamarai nyilvántartásba vétel ügyintézése;
A kamara szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségeiről teljes körű tájékoztatás;
A vállalkozásokat érintő ügyintézésben való segítségnyújtás a kerületi önkormányzatok és
kormányhivatalok illetékes munkatársainak bevonásával.

Az irodák munkatársai, az ügyfélszolgálati tevékenységük mellett, segítik az adott régióhoz tartozó
tagcsoport elnökségek munkáját, üléseik-, rendezvényeik szervezésével, lebonyolításukban való
részvételükkel, valamint emlékeztetők, jegyzőkönyvek, egyéb dokumentációk készítésével.
A Tagcsoport Elnökök Kollégiuma titkári feladatait, valamint a szolgáltató irodák munkatársai
tevékenységének koordinálását, irányítását a Kerületi Koordinációs Iroda vezetője látja el.

