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Összefogás 

Közösségépítés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
A küldöttjelölő, valamint a tagozati ülések a  

Gazdaság Házában (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6) kerülnek 

lebonyolításra. 
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Kamarai választások – minden vállalkozás 

érintett 
 

 

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabálya szerint 4 éves 

meghatározott időtartamra szólnak a küldötti és a testületi szervek tisztségviselői 

mandátumai. Kamarai választások négy évvel ezelőtt voltak utoljára, ezért idén 

a választás ismét aktuálissá válik. 2020. szeptemberében kerül sor a négy 

tagozat (ipari, kereskedelmi, szolgáltató és kézműves) ülésére, amelyeken a 

kamara küldötteit választják meg. Az FMKIK tisztújító küldöttgyűlését 2020. 

szeptember 15-én tartjuk, melyen a kamara tisztségviselőinek, az Elnökségnek, 

az Etikai Bizottságnak, az Ellenőrző Bizottságnak, és a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara küldött testületébe az FMKIK-t képviselő ún. országos küldötteknek 

a megválasztására kerül sor a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. 

törvény, az FMKIK Alapszabálya és Szervezeti és Működési Szabályzata 

alapján.  
 

A választások előkészítése érdekében a kamara 2020. június 30-i küldöttgyűlése 

elfogadta azokat a szabályokat, amelyek szükségesek a választások 

lebonyolításához. Megbízást adott a kamarai választások lebonyolítását 

koordináló és törvényességét felügyelő technikai bizottságoknak, azok 

elnökeinek és tagjainak (Választási Bizottság, Jelölő Bizottság, 

Mandátumvizsgáló Bizottság, Szavazatszámláló Bizottság). A bizottságokban 

valamennyi tagozat képviselője helyet kapott. 
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Kamarai szervezeti rend 
 

 

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabálya a küldöttek 

mandátumát 120 főben határozza meg, figyelembe véve a törvény szerint 

gazdasági súlyarányosan szétosztandó mandátumok számát a kamarán belül 

működő négy tagozatra vonatkozóan. A gazdasági súly kiszámításakor a 

tagozathoz tartozó kamarai tagok létszámát és korrigált nettó árbevételét, 

valamint a befizetett tagdíjat egyaránt figyelembe kellett venni. 2020 

szeptemberében a négy tagozati ülésen összesen 120 küldötti mandátum 

betöltésére lesz lehetőség. 

 

Tagozatonként választható küldöttek száma 

Ipari Tagozat 48 fő 

Kereskedelmi Tagozat 22 fő 

Szolgáltató Tagozat 32 fő 

Kézműves Tagozat 18 fő 

 

A választók jelölést tehetnek a kamara tisztségviselőire, a testületek tagjaira is. 

Az elnökség tagjai, az etikai bizottsági tagok és az országos küldöttek csak már 

megválasztott kamarai küldöttek lehetnek, de az ellenőrző bizottságnak nem 

kamarai küldött is tagja lehet. 

 

Testületek, tisztségviselők Választható személyek száma 

Elnökség 13 fő 

Etikai Bizottság 5 fő 

Ellenőrző Bizottság 5 fő 

Országos küldött 8 fő 
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A Fejér Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara Választási Bizottsága 
 

Elnök: 

Dr. Vári Kovács József  Hat Faktor Kft.    Szolgáltató Tagozat 

 

Tagok: 

Fodor János   Fodor és Molnár Kft.  Ipari Tagozat 

Szigeti László  Csutora Kft.    Kereskedelmi Tagozat 

Szabó Zsuzsanna  Érted Oktatási Kh. Egyesület Szolgáltató Tagozat 

Sántha Károly  Alba-Fitter Kft.   Kézműves Tagozat 

 

Választási Bizottságba póttagok: 

Madarász Viktor  Korona Zrt.     Kereskedelmi Tagozat 

    

 

A Választási Bizottság szerepe a kamarai választásoknál: 

 

A választások előkészítésére és koordinálására alakult a Választási Bizottság. 

Feladata jellemzően koordinatív jellegű, a választások során a törvényesség 

„ŐRE”. 

 

A Választási Bizottság gondoskodik a névjegyzék és tagjegyzék közzétételéről, 

meghatározva annak időpontját, időtartamát. Hatásköre a közzététel időtartama 

alatt a névjegyzékkel és tagjegyzékkel kapcsolatos kifogások felügyelete és az 

esetleges szükséges intézkedések megtétele. Gondoskodik a választásra 

jogosultak informálásáról. A bizottság jelöli ki a kamarai választások időpontját, 

helyét, szervezi meg és bonyolítja le azokat, készíti elő a tisztújító 

küldöttgyűlést. Irányadó szabályok: a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi 

CXXI. törvény, az FMKIK Alapszabály VI. Fejezete, és a Választási Bizottság 

ajánlásai. 
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Választási Bizottság 
 
A választások előkészítésére és koordinálására alakított technikai feladatot ellátó 

bizottság; a választások során a törvényesség „őre”. Gondoskodik a kamarai 

névjegyzék és tagjegyzék közzétételéről, meghatározva annak időpontját, 

időtartamát. Hatásköre a közzététel időtartama alatt a névjegyzékkel és 

tagjegyzékkel kapcsolatos kifogások felügyelete és az esetleges szükséges 

intézkedések megtétele. A bizottság jelöli ki a kamarai választások időpontját, 

helyét, szervezi meg és bonyolítja le azokat és előkészíti a tisztújító 

küldöttgyűlést. 
 

Elnök: Dr. Vári Kovács József 
 

 

 

„A 2016. évi kamarai 

választásokhoz képest 

lényegi változás nem 

történt, továbbra is a 

kamarai törvény 

(Gazdasági kamarákról 

szóló 1999. évi CXXI. 

törvény) és az 

Alapszabály mindenkor 

hatályos választási 

szabályai az irányadók.” 

– Dr. Vári Kovács 

József. 
 

 

 

 „A választás első szakaszában a választásra jogosult és a választható 

gazdálkodó szervezetek adatainak közzétételére kerül sor. A második 

szakaszban megtartásra kerülnek a küldötteket megválasztó tagozati jelölő 

gyűlések, amelyeken már jelölhetők a tisztségviselők. Tisztségviselőket ezután 

is lehet írásban jelölni, a küldöttgyűlést megelőzően meghatározott időpontig. A 

folyamat a tisztújító küldöttgyűléssel zárul, amelyen megválasztják a következő 

négy éves időszak tisztségviselőit és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

(MKIK) küldött testületébe delegált képviselőit. A választási névjegyzékben 

szereplő gazdálkodó szervezetek választhatnak és a kamarai tagjegyzékben 

szereplő gazdálkodó szervezetek, képviselők választhatók.   
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Választási névjegyzék, tagjegyzék – tagozatba 

sorolás 
 

Választási névjegyzék 
 

A választási névjegyzéket a kamarai törvény alapján vezeti a kamara, amelyben 

nyilvántartja Fejér megye összes gazdálkodó szervezetét, az egyéni 

vállalkozókat, társas vállalkozásokat, szövetkezeteket, közhasznú jogállású 

társaságokat, kivéve a fő tevékenységű agrárgazdálkodókat. A választási 

névjegyzék tartalmazza a megye területén székhellyel rendelkező (és nem pl. 

agrárkamarához tartozó) gazdálkodó szervezetek adatait: nyilvántartási szám, 

cégnév, székhely, tevékenységi kör, a kamarai választások során a gazdálkodó 

szervezet képviseletében szavazásra jogosult személy neve. Dunaújvárosban is 

működik területi kereskedelmi és iparkamara, ezért a dunaújvárosi vállalkozások 

nem szerepelnek a névjegyzékben. Kivételt képeznek az FMKIK dunaújvárosi 

székhelyű vagy telephelyű tagjai, akik szerepelnek mindkét jegyzékben, 

választhatnak és választhatók is. A megyei gazdálkodó szervezetekről a kamara 

tagozatonként és szakmacsoportonként választási névjegyzéket állít össze és tesz 

közzé a választásokat megelőzően. 

 

Tagjegyzék 
 

A kamara közzéteszi a tagjegyzékét is, hisz ez alapján lesz nyilvános, mely 

vállalkozás képviselője, egyéni vállalkozó jelölhető és válaszható küldöttnek. A 

kamarába tagként bejelentkezett gazdálkodó szervezetekről a kamara 

tagozatonként tagjegyzéket állít össze és vezet. A tagjegyzék tartalmazza a 

kamarai tag nevét, székhelyét, tevékenységi körét, a tagsági viszony kezdő 

időpontját és a tagsági viszonnyal összefüggő kérdésekben a kamarai tag 

nevében a kamarai törvény szerint képviseletre jogosult személy(ek) nevét. A 

tagjegyzék a választási névjegyzék része. 
 

Tagozatba sorolás, átsorolás 
 

Kamaránk tagjait főtevékenységük alapján négy tagozatba soroltuk – Ipari 

Tagozat, Kereskedelmi Tagozat, Szolgáltató Tagozat és Kézműves Tagozat –, a 

tagozatokon belül szakmacsoportokban regisztráltuk, a tagok által visszaküldött 

átsorolási kérelmek figyelembevételével. A kamara tagja dönthetett arról is – 

főtevékenységétől függetlenül –, hogy mely tagozathoz és ezen belül 

szakmacsoporthoz kíván tartozni. 
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Választójog– Ki választhat és ki választható? 
 

 

A vonatkozó törvényi előírások és rendeletek értelmében csak az a gazdálkodó 

szervezet választhat küldöttet, amely a közszemlére tett választási 

névjegyzékben szerepel. A közszemlére tétel helye: Gazdaság Háza 8000 

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.  

 

Küldöttnek, testületi szerv tagjának, elnöknek, alelnöknek és kamarai 

tisztségviselőnek csak az választható, aki nagykorú, magyar állampolgár vagy 

külföldi, aki rendelkezik munkavállalási engedéllyel, szerepel a tagjegyzékben, 

olyan gazdálkodó szervezet tagja vagy alkalmazottja, aki tagja a kamarának, 

tagsági viszonyból származó kötelezettségének eleget tett. 

 

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (FMKIK) küldötteinek 

választásánál az agrárvállalkozások, és a hivatásrendi kamarák tagkörének 

kivételével – bár ezek esetében kivétel, ha tagja az FMKIK-nak – minden 

vállalkozás választójoggal rendelkezik. Minden vállalkozás csak székhelye 

szerint bír választójoggal, kivéve, ha telephelyei más megyében az adott 

kamarában regisztrált kamarai tagok. Ebben az esetben a kamarai tag telephely 

gyakorolhatja a választójogát, és egyben a képviseletre jogosult személy 

választhatóvá is válik. A kamara regisztrált tagjai egyrészt választhatnak is, 

valamint jelölhetők és választhatók is küldöttnek. 

 

A jelölésben és választásban csak az vehet részt, aki jogosult a cég jegyzésére, 

illetve akit a jegyzésre jogosult a kamara felé írásban, magánokiratban a kamara 

felé bejelentett. 

 

A választások során minden gazdálkodó szervezetet egy szavazat illet meg. 
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A választási névjegyzéket és tagjegyzéket 

közszemlére teszi a Választási Bizottság 
 

 

Az FMKIK Választási Bizottságának közlemény: 

 

Az FMKIK Választási Bizottsága 2020. július 3 – 20. között teszi közzé a 

választási névjegyzéket és tagjegyzéket a kamara székhelyén, a Gazdaság Háza 

ügyfélszolgálatán (Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.), melyet személyes 

betekintésre bárki számára hozzáférhetővé tesz. 

 

A választási névjegyzékkel és tagjegyzékkel kapcsolatos kifogást a közszemlére 

tétel időtartama alatt lehet megtenni írásban a Fejér Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara Választási Bizottságának címezve (8000 Székesfehérvár, 

Hosszúsétatér 4-6.). 

Vonatkozó jogszabály: a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv. 32 § 

(4) bekezdés. 

A kifogások beadásának végső határideje személyes ügyintézés esetén 2020. 

július 20., hétfő, a Gazdaság Háza, kamarai székház ügyfélszolgálata (8000 

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.); vagy postai úton 2020. július 20. napjáig 

beérkezőleg. 

A Választási Bizottság és a Jelölő Bizottság a kamara www.fmkik.hu internetes 

honlapján keresztül is folyamatosan tájékoztatást ad a kamarai választásokról. 

A Választási Bizottság a küldöttválasztó tagozati jelölő ülések időpontjait a 

Gazdasági Kalauz 2020. július 8-i és az augusztus 12-i számában 

közleményként is megjelenteti. 
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Kihez fordulhat a választások kapcsán? 
 

A kamarai választások időszakában az Önök rendelkezésére áll: 

 

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Választási Bizottsága 

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Jelölő Bizottsága 

Tel.: 22/510-310, 

Email: fmkik@fmkik.hu 

 

 

Elérhetőség az FMKIK ügyintéző szervezetén keresztül: 

Sipos Éva főtitkár 

Tel.: 22/ 510-339, 

Email: fmkik@fmkik.hu 

 

Erdősné Sz. Zsuzsa programmenedzser 

Tel.: 22/ 510-314, 

Email: zsuzsa.erdos@fmkik.hu 

 

Csepcsányiné O. Tünde minőségügyi vezető, programkoordinátor 

esélyegyenlőségi felelős 

Tel.: 22/ 510-336, 

Email: tunde.csepcsanyi@fmkik.hu 

 

 

 

 

Aktuális választási információk: fmkik.hu 
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A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Jelölő Bizottsága 
 

A kamarai Jelölő Bizottság tagozatok szerinti részletességgel készíti elő a 

küldöttjelölési folyamatot, amelyhez a kamara ügyintéző szervezete 

adminisztratív támogatást biztosít. Kialakítja és összeállítja a tagozatonkénti 

jelölőlapokat, hitelesíti a jelöléseket. A tagozati küldöttjelölő üléseken 

tájékoztatást ad, közzé teszi az írásban beérkezett jelöléseket. A küldöttgyűlési 

küldöttek megválasztása után javaslatot tesz a tisztségviselőkre, a kamara 

elnökségének tagjaira, a bizottsági tagokra, az országos küldöttek személyére. 

 

Elnök: Puska József  Eudeal Plusz Kft.  Ipari Tagozat  

 

Tagok: 

Belegrai Péter   MOTE Kft.   Ipari Tagozat 

Ring Ferenc    Ring Catering Kft.  Kereskedelmi Tagozat 

Kaszap Zoltán   Evolut Kft.   Szolgáltató Tagozat 

Sárvári József   Sárvári Kft.   Kézműves Tagozat 

 

Jelölő Bizottságba póttag: 

Kaló József    JSI Profil Kft.  Kereskedelmi Tagozat 

Szuna József   Sprint Fehérvár Kft. Kereskedelmi Tagozat 
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Jelölő Bizottság 
 
Összeállítja, és elnöke útján előterjeszti a hivatalos jelölőlistát, a 

küldöttgyűlésen végbemenő esetleges módosulásokat a listán átvezeti. 

 
Elnök: Puska József 

 

 
„Megítélésem szerint 

prioritás a közösséghez 

tartozás. A kamarai 

közösséghez tartozni pedig 

presztízs. A kamara 

közvetlen kapcsolatépítési 

lehetőségeket biztosít, 

vállalkozásvezetési 

tapasztalatszerzésben is 

segít.  Közös értékrendek, 

érdekek mentén fontos az 

együttes fellépés. Ehhez 

komoly lehetőségeket 

biztosít a kamara. A kamarai 

közösség első kézből jut 

hiteles, fontos, naprakész 

információkhoz.” – Puska 

József.  
 
 

A jelöltek az önkéntes kamarai tagjegyzékből kerülhetnek ki, és megválasztott 

küldöttként láthatnak el tisztségeket a kereskedelmi és iparkamarában. A Jelölő 

Bizottság feladata, hogy már a tagozati jelölő üléseket megelőző jelölési 

időszakban, illetve a jelölés teljes folyamata során konzultatív és adminisztratív 

feladatokat lát el; emellett a jelölés folyamatának lezárását követően a 

küldöttgyűlési küldöttek megválasztása után javaslatot tesz a tisztségviselőkre, a 

kamara elnökségének tagjaira, a bizottsági tagokra, az országos küldöttek 

személyére.”  
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Küldöttek mandátumának megoszlása 
 

Tagozatok / Küldött mandátumok száma (fő) 

 

Ipari Tagozat 48 

Alapanyag és feldolgozóipar, gép és járműipar 

Villamos gép és híradástechnikai ipar 

Élelmiszer és könnyűipar 

Építő és építőanyag ipar, építőipart segítő szolgáltatás 

 

Kereskedelmi Tagozat 22 

Élelmiszer és vegyiáru kereskedelem 

Iparcikk kereskedelem 

Vendéglátás, idegenforgalom, nem bolti kereskedelem 

 

Szolgáltató Tagozat 32 

Szállítás, hírközlés 

Pénzügyi és egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás 

Közszolgáltatás 

Oktatás és egyéb szolgáltatás 

 

Kézműves Tagozat 18 

Ipar 

Építőipar 

Szolgáltatás 

 

A küldöttek tagozatonkénti megoszlását az Alapszabály 17. oldalán az V. fejezet 

„A kamara önkormányzata” Cím alatti 3. pontja, illetve 32. oldal VI. fejezet „A 

választási szabályok” Cím alatti 8. pontja tartalmazza. 
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A jelölés folyamata 
 

A kamarai küldöttek választását jelölés előzi meg. A jelölés írásban és szóban 

(csak tagozati üléseken) is történhet a tisztújító küldöttgyűlést megelőzően. A 

jelölési eljárás a névjegyzék és a kamarai tagjegyzék jogszerű véglegesítésével 

és a jelölőlapok közzétételével indul, és az írásbeli jelölések leadásának 

határnapján zárul, azaz a jelölés folyamata 2020. július 22. napjától tart és 2020. 

augusztus 25. napján véget ér.  

 

Írásbeli jelölés 

A tagozati jelölőgyűléseket megelőzően írásban a közzétett jelölőlapokon 

jelölést lehet tenni a tagozat küldötteire. Ugyanezen a jelölőlapon lehetőség van 

az ún. „tisztségviselőkre”, elnökségi tagokra, bizottsági tagokra, országos 

küldöttekre is jelölést tenni, de csak a tagozat tagjai közül, és ezen belül is 

azokra, akik szerepelnek a kamarai tagjegyzékben, és a jelölőlapon küldöttnek is 

jelöltek (kivétel: ellenőrző bizottsági tagságra nem küldött is jelölhető). Az 

írásbeli jelöléshez szükséges jelölőlapokat a kamara székhelyén (Gazdaság Háza 

– Fejér Megyei Kereskedelemi és Iparkamara, 8000 Székesfehérvár, 

Hosszúsétatér 4-6.) és honlapján (www.fmkik.hu) elérhetővé tesszük. Írásbeli 

jelölésre az FMKIK Alapszabálya VI. Fejezet „Választási Szabályok” alatti 

főcíme, „A jelölés” alatti 5. alpontjának 4. bekezdése szerint a választásokat 

lebonyolító tagozati ülés előtt 7 nappal megelőző időpontig van lehetőség. A 

véghatáridő a hivatalosan közzétett jelölőlapokon szerepel. 

 

 
 

 
 



Választás 2020 
 

 
16 

www.fmkik.hu 

 

 

 

Szóbeli jelölés – csak a tagozati üléseken 

Szóbeli jelölés csak a küldöttválasztó tagozati jelölő ülésen történhet. Jelölésre 

minden vállalkozó jogosult (aki a választási névjegyzékben szerepel). 
 

 

Ki jelölhető és választható küldöttnek? 

Csak a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagjai jelölhetők és 

választhatók küldöttnek. 
 

 

Ki jelölhető és választható tisztségviselőnek? 

Csak az a személy lehet kamarai „tisztségviselő”, akit küldöttnek már jelöltek, 

illetve megválasztottak. 
 

A megválasztott küldöttek jelölései a tisztségviselőkre 

A tagozati jelölőgyűléseken megválasztott küldöttek egy küldötti jelölőlapon 

tehetnek javaslatot az elnök, általános alelnök, elnökségi tagok és a bizottságok 

tagjainak személyére (tagozattól függetlenül), legkésőbb 2020. szeptember 11., 

péntek, 10.00 óra (a tisztújító küldöttgyűlést megelőző 4. napig – Alapszabály 

34. oldal VI. Fejezet „Választási szabályok” Cím alatti 19. pontja szerint).   

 

A Jelölő Bizottság javaslattétele 

A Jelölő Bizottság a küldöttgyűlési küldöttek megválasztása után írásban tesz 

javaslatot az elnök, általános alelnök, a további alelnökök, elnökségi tagok, a 

bizottságok tagjai és az országos küldöttek személyére. 
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A választásokat lebonyolító tagozati jelölő 

ülések időpontjai, helyszíne és napirendjei 
 

 

 

Tagozati jelölő ülések tervezett időpontjai (a választás jogszabályi 

ütemtervének figyelembevételével; a pontos dátumok legkésőbb 2020. július 

3-án kerülnek közzétételre a www.fmkik.hu honlapon, illetve tájékoztató 

jelleggel a Gazdasági Kalauz 2020. július 8-i számában): 

 

Ipari tagozat:    2020. szeptember 2., 3.  

Kereskedelmi tagozat:   2020. szeptember 2., 3.  

Szolgáltató tagozat:   2020. szeptember 2., 3. 

Kézműves tagozat:   2020. szeptember 2., 3. 

 

Helyszín: 

Gazdaság Háza, Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

 

A tagozati jelölő üléseket aktuális gazdasági információkkal indítjuk. Ezt 

követően kerül sor az alábbi napirendekre: 

 

- küldöttek jelölése és választása  

- a tagozati vezetőség létszámának meghatározása 

- a tagozat elnökének és vezetőségének jelölése 

- a tagozat elnökének megválasztása (a kamara Alapszabálya szerint a 

jelölőgyűlésen megválasztott tagozati elnök a küldöttgyűlés 

jóváhagyásával válik alelnökké) 

- a tagozat vezetőségének megválasztása 

- jelölés a kamara további „tisztségviselőire”, elnökségi tagjaira, etikai és 

ellenőrző bizottsági tagjaira 

- jelölés az országos küldöttekre, akik a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara küldött testületében képviselik majd az FMKIK-t. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fmkik.hu/
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A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  
 

TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTGYŰLÉSE 
 

 

 

 

Időpont: 

2020. szeptember 15. (kedd) 10,00 óra 

 

Az eredeti küldöttgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt 

küldöttgyűlés időpontja: 

2020. szeptember 15. (kedd) 10,30 óra 

 

(Alapszabály V. fejezet „A kamara önkormányzata” Cím alatti 8. pont szerint - 

18. oldal) 

 

Helyszín: 

Gazdaság Háza, Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 
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Mi a szerepe a kamara tisztújító 

küldöttgyűlésének? 
 

A tagozati jelölő ülések után, a küldöttek megválasztását követően ülésezik az új 

küldöttgyűlés. A kamara Alapszabályának megfelelően feladata többek között a 

kamara elnökének, általános alelnökének (általános elnökhelyettes) az elnökségi 

tagoknak, etikai és ellenőrző bizottsági tagoknak és országos küldötteinek 

megválasztása. A tagozati elnökök a küldöttgyűlés jóváhagyásával alelnökökké 

válnak. A tisztújító küldöttgyűlésen megjelent küldöttek választási jogosultságát 

a Mandátumvizsgáló és a Szavazatszámláló Bizottság ellenőrzi. 

 

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mandátumvizsgáló 

Bizottsága 

 

Elnök: Golenyák János  egyéni vállalkozó  Kereskedelmi Tagozat 

 

Tagok: 

Kész Ottó    Kész & Kész Bt.  Ipari Tagozat 

Buza Ernő    Ezerszó Bt.   Szolgáltató Tagozat 

Kovács Tibor   Alba Mineral Kft.  Ipari Tagozat 

Kummer János   egyéni vállalkozó  Kézműves Tagozat 

 

Mandátumvizsgáló Bizottságba póttagok: 

Mayer Károly János  Makler Group Kft.  Kereskedelmi Tagozat 

Kántor Sándor   Kántor Mechanika Kft.  Ipari Tagozat 

 

A Mandátumvizsgáló Bizottság feladata a megszerzett mandátumok tényének 

igazolása, melynek során az összeférhetetlenségi szabályokat, a választással 

kapcsolatos kifogásokat is vizsgálja a tagozati jelölőülések alkalmával és a 

tisztújító küldöttgyűlésen is, azaz a választás teljes folyamata során figyelemmel 

kíséri a mandátumok érvényességét, illetve jogszerűségét. 
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A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Szavazatszámláló Bizottsága 
 

Elnök: Kotsis Péter AIKSZ Zrt.    Ipari Tagozat 

 

Tagok: 

Juhász József  Egyéni vállalkozó   Ipari Tagozat 

Sulák Rudolf  Koktél Bt.    Kereskedelmi Tagozat 

Horváth József  Egyéni vállalkozó   Szolgáltató Tagozat 

Lévai László  Egyéni vállalkozó   Kézműves Tagozat 

 

Szavazatszámláló Bizottságba póttagok: 

Strasszer József  Strasszer Autosystem Kft. Kereskedelmi Tagozat 

 

A Szavazatszámláló Bizottság a szavazást megelőzően ellenőrzi a gazdálkodó 

szervezetek választási jogosultságát, majd megállapítja a leadott szavazatok 

érvényességét. Összeszámolja a szavazólapokat, jegyzőkönyvben dokumentálja 

azokat a tagozati jelölőülések alkalmával és a tisztújító küldöttgyűlésen is, tehát 

a választás teljes folyamata alatt ellátja a technikai jellegű funkcióját. 
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Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

kamarai szakmai tagozatok és szakmacsoportok 
 

Az FMKIK Küldöttgyűlése 2008. április 3-án „az egyes kamarai szakmai tagozatokba 

tartozó tevékenységek” körét a TEÁOR 2008 alapján a 18/2008.04.03. sz. 

küldöttgyűlési határozatával az alábbiak szerint állapította meg, mely jelenleg is 

hatályos: 

 

IPARI TAGOZAT 
12. sz. Alapanyag és feldolgozóipari, gép és járműipar szakmacsoport: 

BÁNYÁSZAT, KOKSZGYÁRTÁS, KÕOLAJFELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS 

FÛTÕANYAG GYÁRTÁSA, VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA, GUMI, 

MÛANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA, Öblösüveggyártás (23.13), Üvegszálgyártás 

(23.14), Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása (23.19), Háztartási kerámia gyártása 

(23.41), Egyéb műszaki kerámia gyártása (23.44), Egyéb kerámiatermék gyártása 

(23.49), Tűzálló kerámiatermék gyártása (23.20), Máshova nem sorolt egyéb nem fém 

ásványi termék gyártása 

(23.99), FÉM ALAPANYAG GYÁRTÁSA, Fémalakítás, porkohászat (25.50), 

NYERSANYAG VISSZANYERÉSE HULLADÉKBÓL (38.31,38.32) Fémszerkezet, 

épületelem gyártása (24.33, 25.11, 41.20, 25.12, 43.32), Fémtartály, fűtési kazán, 

radiátor gyártása (25.29, 25.21), Ipari gépberendezés üzembe helyezése (33.20) 

Gőzkazán gyártása (25.30), Fém felületkezelése (25.61), Fémmegmunkálás (25.62), 

Evőeszköz gyártása (25.71), Szerszámgyártás (25.73) Egyéb szerszámgép gyártása 

(28.49), M. n. s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása (25. 99), GÉP, 

BERENDEZÉS GYÁRTÁSA, JÁRMÛGYÁRTÁS, Gépjármű javítás karbantartás 

(45.20) 

 

3. sz. Villamos gép és híradástechnikai ipar szakmacsoport: 

VILLAMOS GÉP, MÛSZER GYÁRTÁSA, Szórakoztatóelektronikai cikk javítása 

(95.21), Háztartási gép, háztartási kerti eszköz javítása (95.22) Óra, ékszerjavítás 

(95.25) 

 

4. sz. Élelmiszer és Könnyűipar szakmacsoport: 

ÉLELMISZER, ITAL, DOHÁNY GYÁRTÁSA, TEXTÍLIA, TEXTILÁRU 

GYÁRTÁSA, 

BŐRTERMÉK, LÁBBELI GYÁRTÁSA, FAFELDOLGOZÁS, PAPÍR, 

PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA, BÚTORGYÁRTÁS, ÉKSZERGYÁRTÁS, 

HANGSZERGYÁRTÁS, SPORTSZERGYÁRTÁS, JÁTÉKGYÁRTÁS, MÁSHOVA 

NEM SOROLT EGYÉB FELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA (2599), Lábbeli, 

egyéb bőráru javítása (95.23), Kommunikációs eszköz javítása (95.12), Egyéb 

személyi, háztartási cikk javítása (95.29) Textilkikészítés (13.30) 
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5. sz. Építő, építőanyag ipar, építőipart segítő szolgáltatás szakmacsoport: 

Síküveg gyártás (23.11), Síküveg tovább feldolgozása (23.12), Egészségügyi kerámia 

gyártása (23.42), Kerámiaszigetelő gyártása (23.43), Kerámiacsempe, lap gyártása 

(23.31),  

Égetett agyag építőanyag gyártása (23.32), Cement, mész, gipszgyártás (23.51, 23.52), 

Beton, gipsz, cementtermék gyártása (23.61, 23.62, 23.63, 23.64, 23.65, 23.69), 

Kőmegmunkálás (23.70), ÉPÍTÕIPAR, Mérnöki tevékenység, tanácsadás (71.11, 

71.12) 

 

KERESKEDELMI TAGOZAT 
6. sz. Élelmiszer és vegyiáru kereskedelem szakmacsoport: 

Mezőgazdasági termék nagykereskedelme (46.21, 46.22, 46.23, 46.24), Élelmiszer, 

ital, dohányáru nagykereskedelem (46.31, 46.32.,46.33, 46.34, 46.35, 46.36, 46.37, 

46.38, 46.39), Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem(47.11), Élelmiszerital, 

dohányáru kiskereskedelem (47.21, 47.22, 47.23,47.24, 47.25, 47.26, 47.29) Vegyi áru 

nagykereskedelme (46.75) 

 

7. sz. Iparcikk kereskedelem szakmacsoport: 

Személygépjármű, könnyűgépjármű kereskedelem (45.11), Egyéb gépjármű 

kereskedelem (45.19), Gépjárműalkatrész nagykereskedelem (45.31), 

Gépjárműalkatrész– kiskereskedelem (45.32), Motorkerékpár, alkatrész kereskedelme, 

javítása (45.40), Gépjármű üzemanyag kiskereskedelem (47.30), Háztartási és 

fogyasztási cikk nagykereskedelme (46.41, 46.42, 46.43, 46.47, 46.52, 46.44, 46.49, 

46.73, 46.45, 45.46, 45.47,46.48, 46.49), Fém, érc nagykereskedelme (46.72), Fémáru, 

szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme (46.74), Gép, berendezés 

nagykereskedelem (46.62, 46.63, 46.64), Irodabútor nagykereskedelem (46.65) Egyéb 

irodagép, berendezés nagykereskedelme (46.66) Vegyes termékkörű 

nagykereskedelem (46.90) Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme (46.76) 

Hulladék nagykereskedelem (46.77), Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 

(47.19), Gyógyszer, gyógyászati termék, illatszer kiskereskedelme (47.73, 47.74, 

47.75) Egyéb m. n. s. új áru kiskereskedelme (47.78), Használtcikk bolti 

kiskereskedelme (47.79) 

 

8. sz. Vendéglátás, idegenforgalom, nem bolti kereskedelem szakmacsoport: 

Ügynöki nagykereskedelem (46.1), Nem bolti kiskereskedelem (47.91, 47.81, 47.82, 

47.89, 47.99), SZÁLLÁSHELYSZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS, 

Utazásszervezés, utazási ügynöki tevékenység, idegenvezetés (79.11, 79.12, 79.90), 

 

SZOLGÁLTATÓ TAGOZAT 
9. sz. Szállítás, hírközlés szakmacsoport: 

SZÁRAZFÖLDI, CSÕVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS (49), VÍZI SZÁLLÍTÁS (50), 

LÉGI SZÁLLÍTÁS (51), Rakománykezelés, tárolás, raktározás (52.24, 52.10), Egyéb, 

szállítást segítő tevékenység, szállítmányozás (52.21, 52.22,52.23, 52.29), Postai 

tevékenység (53.10), Egyéb postai, futárpostai tevékenység (53.20), Rádióműsor 

szolgáltatás (60.10), Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása (60.20), 

TÁVKÖZLÉS (61.10, 61.20, 61.30, 61.90) 
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10. sz. Pénzügyi és egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás szakmacsoport: 

PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS (64), Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos ügylet 

(68.10, 68.20), Ingatlanügynöki tevékenység (68.31), Ingatlankezelés (68.32), 

Építményüzemeltetés (81.10), KÖLCSÖNZÉS (77), SZÁMÍTÁSTECHNIKAI 

TEVÉKENYSÉG (62) (58), Jogi tevékenység (69.10), Számviteli, könyvvizsgálói, 

adószakértői tevékenység (69.20), Piac, 

közvélemény kutatás (73.20), PR, kommunikáció (70.21), Üzletviteli, egyéb vezetési 

tanácsadás (70.22), Vagyonkezelés (64.20), Üzletvezetés (70.10), Műszaki vizsgálat, 

elemzés  

 

(71.20), Reklámügynöki tevékenység (73.11), Médiareklám (73.12), Munkaközvetítés 

(78,10), Munkaerő-kölcsönzés (78.20), Egyéb emberi erőforrás ellátás gazdálkodás 

(78.30), Személybiztonsági tevékenység (80.10), Biztonsági rendszer szolgáltatás 

(80.20), Nyomozás (80.30), Általános épülettakarítás (81.21), Egyéb épület, ipari 

takarítás (81.22), Egyéb takarítás (81.29) Egyéb gazdasági szolgáltatások (74.20, 

74.30, 82.11, 82.19, 82.99, 82.20, 63.99, 74.10, 82.30, 82.91). 

 

11. sz. Közszolgáltatás szakmacsoport: 

VILLAMOSENERGIA, GÁZ, GŐZ, VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZ, 

HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI SZOLGÁLTATÁS, Temetkezés, 

temetkezést kiegészítő szolgáltatás (96.03) 

 

12. sz. Oktatás és egyéb szolgáltatás szakmacsoport: 

KIADÓI, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG, EGYÉB SOKSZOROSÍTÁS (58), 

KUTATÁS, FEJLESZTÉS (72.11, 72.19, 72.20), OKTATÁS, EGÉSZSÉGÜGYI, 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, ÉRDEKKÉPVISELETI TEVÉKENYSÉG (94), 

SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT (59) (60) (90), Textil, szőrme mosása, 

tisztítása (96.01), Fodrászat, szépségápolás (96.02), Fizikai közérzetet javító 

szolgáltatás (96.04), Testedzési szolgáltatás 

(93.13), Sport, szabadidős képzés (85.51), M. s. n. egyéb személyi szolgáltatás (96.09) 

 

KÉZMŰVES TAGOZAT 
 

13. sz. Ipari szakmacsoport: 

Vas, fém, műszer, ruha, textil, bőripar, járműjavítás 

 

14. sz. Építőipari szakmacsoport: 

Fa, építőipar és épületgépészet, elektromos ipar 

 

15. sz. Szolgáltató és ipari szakmacsoport: 

Élelmiszer, üveg, papír, kerámiagyártás, egészségügyi és testápolási szolgáltatók 
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