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2014–2020: középpontban a kkv-k
A kis- és középvállalkozások 71 százaléka tervez fejlesztést a jövőben
Fókuszban a kkv-k finanszírozá-
sa – ezzel a címmel szervezett fóru-
mot a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra (BOKIK), a VOSZ Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Szervezete, vala-
mint a KAVOSZ Zrt. A rendezvényen 
a 2014–2020-as uniós tervezési idő-
szak gazdaságfejlesztési támogatá-
sairól, a kkv-k fejlesztéséhez igénybe 
vehető hitellehetőségekről volt szó.

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke 
köszöntőjében kiemelte: Miskolc ma 
már jó úton halad, hogy termelési köz-
ponttá váljon. Ebben a folyamatban a 
kamara és a város elképzelései össz-
hangban vannak, amit egy együttmű-
ködési megállapodás szeptember végi 
aláírásával is megerősítettek a felek.

A VOSZ megyei szervezete képvise-
letében Ádám Imre arról beszélt, hogy 
a Széchenyi Kártya Program rendkívül 
sikeres, ez a hitelezési lehetőség a gaz-
daság motorja, és az előttünk álló uni-
ós tervezési ciklusban is meghatározó 
terméke marad a hitelpiacnak.

Támogatási szempontok
Csepreghy Nándor, a Miniszterel-

nökség fejlesztéspolitikai kommuni-
kációért felelős helyettes államtitkára 
előadásában összehasonlította az előző 
és a 2014–2020 közötti uniós finanszí-
rozási ciklus működési elveit. Elmond-
ta, hogy 2007-ben nem volt fejlesztés-
politikai vízió, nem voltak világosak 
a célok. A „mindenkinek adunk egy 
kicsit” elve volt érvényben. Az előző 
ciklusban 8200 milliárd forintot hívha-
tott le Magyarország, míg 2014–2020 
között 12 000 milliárd forint érkezik 
az országba, amelynek 60 százalé-
kát – a kormány döntése értelmében 
– közvetlenül a gazdaságfejlesztésre 
fordítják. A fennmaradó 40 százalék-
ból pedig olyan állami beruházásokat 
finanszíroznak majd, amelyek javítják 
az ország versenyképességét. 

Elhangzott, hogy a most induló 
beruházási kiírások komplexebbek 
lesznek, a kapott támogatást pedig 
fókuszáltabban lehet felhasználni.  
Ezért például egy vállalkozás piacké-
pessé tételénél nemcsak gépbeszerzés-

re, hanem az adott vállalkozásnál ener-
giakorszerűsítésre, megújuló energia 
alkalmazására, vagy a szakemberál-
lomány idegen nyelvi képzésére lehet 
majd forrásokat átcsoportosítani. Hoz-
zátette, eddig egy pályázat egy cél-
kitűzést szolgált, most pedig egy vál-
lalkozásnak a projektjét kell „górcső 
alá venni” és annak megnézni min-
den aspektusát, ami hazai vagy uniós 
költségvetési támogatásokból finan-
szírozható.

Csepreghy Nándor szavai szerint 
most elsődlegesen azokat a beruhá-
zásokat kell támogatni, amelyek új 
munkahelyeket hoznak létre, lehető-
leg olyan ágazatokba fektetnek be, 
amelyeket nem befolyásolnak a tech-
nológiai változások, valamint magas a 
munkaerőigényük. Úgy vélte, magas 
potenciál van még – többek között – az 
autóipari beszállítók, a magas hozzá-
adott értékkel rendelkező gyógyszer-
ipar körében, vagy az egészségturisz-
tikai beruházásokban.

A helyettes államtitkár fontosnak 
tartotta kiemelni azt is, hogy a kor-
mányzat a jövőben a pályázatokkal 
kapcsolatos összes olyan bürokrati-
kus elemet, amit az unió nem vár el – 

csak „mi magunkra húztunk” – meg-
szüntet. Ha ezt ki lehet iktatni, több 
pénz marad a vállalkozásoknál – fogal-
mazott.

Fejlesztést terveznek
Krisán László, a KAVOSZ Zrt. 

vezérigazgatója a Széchenyi Kártya 
hitelek kapcsán beszélt arról, hogy a 
válság 7-8 éves időszaka sokat kivett 
a vállalkozásokból. A KAVOSZ által 
a közelmúltban készített reprezenta-
tív kutatás értékelése szerint a kis- és 
középvállalkozások 71 százaléka ter-
vez valamilyen fejlesztést a jövőben, 
és ezeknek közel fele legalább rész-
ben uniós forrást is szeretne igény-
be venni a projekt megvalósításához. 
Mivel a vállalkozások többségének 
nem áll rendelkezésére a teljes beru-
házáshoz szükséges összeg, így az ala-
csony kamatoknak köszönhetően egy-
re többen mernének hitelt felvenni a 
megvalósításhoz. Mint mondta, az egy 
évvel ezelőtti eredményekhez képest 
megduplázódott a hitelfelvételt terve-
zők száma. 

Az olcsó hitelek mellett jelentős 
várakozás előzi meg a 2014–2020-as 
időszak uniós pályázati lehetőségeit. 

A beruházást tervezők 47 százaléka 
jelezte, hogy a fejlesztéshez uniós for-
rást is szeretne igénybe venni. Krisán 
László felhívta a figyelmet a Széchenyi 
Kártya Program keretein belül választ-
ható hiteltermékekre.

Valódi párbeszéd indult
Parragh László, a Magyar Kereske-

delmi és Iparkamara elnöke előadásá-
ban elmondta: „ahhoz, hogy a követke-
ző években folytatódjon az ország fej-
lődése, erőforrásainkat össze kell han-
golni, nem úgy, mint az elmúlt két évti-
zedben”. Az elnök szerint az előző uni-
ós programozási időszakban sok hibát 
elkövettünk, ezért nem lett az ország a 
rendszerváltás nyertese. Hozzátette, a 
2010-es irányváltás megfelel a gazda-
ság igényeinek. Bizakodásra ad okot, 
hogy az uniós források 60 százalékát a 
jövőben gazdaságfejlesztésre fordítják, 
valamint valódi párbeszéd indult meg 
a kormány és a gazdasági szereplők 
között. A siker feltétele: a gazdaság, az 
oktatás, a kutatás-fejlesztés és az inno-
váció, valamint az uniós források össze-
hangolása, együttműködése.

(A már kiírt pályázatokról tájékoz-
tató a 2. oldalon.)
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Ezer év

Bihall Tamás
elnök, BOKIK

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara tisztelettel gratulál a 
helyhatósági választásokon mandátumot 
nyert képviselőknek, polgármestereknek.

Az eredmények ismertek, ez alapján kije-
lenthetjük, hogy a kamara által is kezde-
ményezett együttműködések folytathatók. 
Tennivaló van bőven, az eredményekért, a 
sikerekért keményen meg kell dolgozni a 
megyében, a városokban és a települése-
ken. 

Mit tud ehhez hozzátenni a vállalkozói társa-
dalom, a kereskedelmi és iparkamara?
Mindenekelőtt szakmaiságot, a vállalkozások 
működtetésében megszerzett tudást, az 
ehhez szükséges szorgalmat és tapasztala-
tot. Ezer év, ez a BOKIK tisztségviselőinek 
tapasztalati tőkéje. 

Megkötöttük a megállapodásainkat a helyi 
gazdaság erősítésére, értéktermelő képessé-
gének növelésére, a foglalkoztatás bővíté-
sére. Együttműködünk egy világszínvonalú 
szakképzési rendszer kialakításában, az 
egyetem és az ipar kapcsolatrendszerének 
folyamatos bővítésében, kutatás-fejleszté-
si, innovációs tevékenység erősítésében. 
Bővíteni szeretnénk piacainkat a környező 
országokban, a világ keleti részén és az 
európai közösségben is. Erősíthetjük az 
üzleti szektor finanszírozását európai uniós 
forrásokkal, kedvezőbb banki konstrukciók 
kialakításával, valamint a Széchenyi Kártya 
termékpalettájával is.  

Kamaránk 135 éve, 1879-ben alakult Mis-
kolcon. Az újkori kamaratörténet 20 éves 
jubileumára emlékezhetünk, hisz a magyar 
törvényhozás által 1993-ban létrehozott 
kamarai törvény alapján a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara 1994. november 29-én alakult meg. 
A kamara mindig a vállalkozók érdekeit 
képviselte, azt erősítve működött, s tapasz-
talataink okán szeretnénk sikeresen közre-
működni a helyi gazdaság fejlesztésében, s 
közös céljaink elérésében.

KOMMENTÁR

Bihall Tamás szerint Miskolc ma már jó úton halad, hogy termelési központtá váljon

A SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM

A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások finanszíro-
zási lehetőségeinek javítására létrehozott Széchenyi 
Kártya Program keretein belül hat különböző hitelter-
mék közül választhatják ki a vállalkozások a finanszí-
rozási igényüknek megfelelő konstrukciót.

A programban igényelhető hitelek egymásra épülnek 
és akár egyidejűleg, egyszerre is felhasználhatók. A 
máig legnépszerűbb konstrukció, a Széchenyi Kártya 
„klasszik” szabadon felhasználható folyószámlahitel, 
amely a már legalább egy éve működő mikro-, kis- 
és középvállalkozások átmeneti pénzügyi gondjainak 
megoldására szolgál. Az igénylők már 3 hét alatt akár 
25 millió forint összegű, szabadon felhasználható hitel-
hez juthatnak, gyors és egyszerűsített hitelbírálatot 
követően, csökkentett adminisztrációval. 
A Széchenyi Forgóeszközhitel akár 3 éves futamideje 
miatt kifejezetten forgóeszközök (alapanyagok, áru-
készletek) finanszírozására szolgál, igénylésével a vál-
lalkozások egy egyszerűen elérhető és rugalmasan 
használható, államilag támogatott hitelhez juthatnak. 
Az igényelhető hitel 1 millió forinttól maximum 25 mil-

lió forintig, 100 000 forintonként emelkedő összegű 
lehet. A kormány 2013. május 1-jétől évi 5 százalék-
pont kamattámogatást biztosít a Széchenyi Beruhá-
zási Hitel, az uniós pályázatokhoz igényelhető Széche-
nyi Önerő Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást 
Megelőlegező Hitel hitelszerződések teljes összegé-
hez, az adott ügylet futamidejének első három évére. 
A kedvező költségeknek, valamint a rugalmasabb fel-
tételeknek köszönhetően a Széchenyi Beruházási hitel 
az MNB Növekedési Hitelprogramja mellett az egyik 
legkedvezőbb kondíciójú forrás a piacon.
Még olcsóbb lett az Agrár Széchenyi Kártya is, amely-
hez a Földművelésügyi Minisztérium 4 százalék kamat-
támogatást nyújt.

(A részletekről bővebb felvilágosítást kaphatnak az 
érdeklődők a BOKIK-ban a következő elérhetősége-
ken: telefonon: 46/501-092, e-mail: csabai.tamas@
bokik.hu, vagy személyesen a BOKIK miskolci ügyfél-
szolgálatán, illetve a kamara mezőkövesdi, tiszaújvárosi, 
kazincbarcikai, ózdi, szerencsi, sárospataki és sátoralja-
újhelyi képviseletein.) Csepreghy Nándor helyettes állam-

titkár

Aranyas magyarok
Húsz érmet nyert Magyarország a szakmák Európa-baj-

nokságán, a Lille-ben rendezett EuroSkills versenyen. A 
résztvevő 25 európai ország rangsorában Magyarország az 
előkelő 6. helyen végzett, és ezzel végérvényesen az euró-
pai élvonalba került. A részletek a 4. oldalon.
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Szeptember 11-én Magyarország 
kormánya aláírta a következő 7 évre 
szóló Partnerségi Megállapodást az 
Európai Bizottsággal, és ezzel for-
málisan kezdetét vette az új, 2014–
2020-as fejlesztési időszak. Az új 
periódus nyitányaként október 10-én 
kilenc új pályázati kiírás jelent meg 
116,5 milliárd forintos támogatási 
keretösszeggel.

Kapacitásbővítés
Mikro-, kis- és középvállalkozások 

termelési kapacitásainak bővítése: A 
hazai ipar fejlesztése érdekében a fel-
hívás célja a kiemelt iparágakban fejlesz-
teni kívánó hazai mikro-, kis- és közép-
vállalkozások termelési kapacitásainak 
bővítése, amely során lehetőség nyílik a 
modern eszköz- és gépparkok, valamint 
fejlett infrastruktúrával ellátott telephe-
lyek kialakítására, a szektor szereplői 
számára a versenyképesség feltételeinek 
megteremtésére, fenntartására.

A felhívás célcsoportjába magas 
szinten feldolgozott terméket előál-
lító iparágak vállalkozásai tartoz-
nak (kivéve építőipar és bányászat), 
amelyek hozzáadott érték növekedé-
si potenciállal vagy exportnövekedé-
si potenciállal bírnak, a fejlesztésük 
eredményeként helyi, nemzeti, de főleg 
nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak 
be vagy részvételük intenzitása ilyen 
tekintetben növekszik.

A felhívásra támogatási kérelmet 
nyújthatnak be:

a) mikro-, kis- és középvállalko-
zások,

b) melyek éves átlagos statisztikai 
állományi létszáma a pályázat benyúj-
tását megelőző legutolsó lezárt, teljes 
üzleti évben minimum 1 fő volt,

c) magas szinten feldolgozott ter-
méket előállító iparágak vállalkozásai 
(pl. a szolgáltató szektor, az építőipar 
és a bányászat kivételével), amelyek 
hozzáadott érték növekedési potenci-
állal vagy exportnövekedési potenci-
állal bírnak, a fejlesztésük az „Ágaza-
ti fókusz” című mellékletben foglalt 
tevékenységek valamelyikéhez kap-
csolódik, és a fejlesztés eredménye-
ként helyi, nemzeti, de főleg nemzetkö-
zi hálózatokba kapcsolódnak be vagy 
részvételük intenzitása ilyen tekintet-
ben növekszik.

A felhívás keretében nyújtott támo-
gatás vissza nem térítendő támogatás-
nak minősül, a projekt elszámolható 
összköltsége legfeljebb 300 000 000 
forint lehet.

 a) Az igényelhető vissza nem térí-
tendő támogatás összege: minimum 
10 000 000 forint, maximum 100 000 
000 forint.

b) A támogatás maximális mérté-
ke az összes elszámolható költség 50 
százaléka, de legfeljebb – beleértve a 
projekthez más forrásból igénybe vett 
állami támogatást - az Atr. 25. §-a sze-
rint meghatározott mérték.

 Legalább 20 000 000 forint támo-
gatási összeg megítélése esetén előleg 
igényelhető.

 Az elszámolható költségek köre: 
Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő esz-
köz beszerzése. Anyagmozgatáshoz és 
csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz 
beszerzése. Infrastrukturális és ingat-
lan-beruházás. Információs technoló-
giafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként 
minimum nettó 30 000 forint értékű 
hardver beszerzése. Információs tech-
nológiafejlesztéshez kapcsolódó szoft-
verek beszerzése. Termelőeszközhöz 
kapcsolódó gyártási licenc, gyártá-
si know-how beszerzésének költsé-
ge, vételára.

Bővebb információ:  http://palyazat.
gov.hu/doc/4387

Piaci megjelenés
Mikro-, kis- és középvállalkozá-

sok piaci megjelenésének támogatá-
sa: a felhívás a vállalkozások külpiacra 
lépését kívánja elősegíteni a hatékony 
külpiaci marketingtevékenység támo-
gatása, kiállításokon, vásárokon való 
megjelenés elősegítése, illetve a piaci 
versenyben való eredményes részvétel-
hez szükséges tudás biztosítása által.

Támogatást igénylők köre: 
a) mikro-, kis- és középvállalko-

zások,
b) melyek éves átlagos statiszti-

kai állományi létszáma a támogatá-
si kérelem benyújtását megelőző leg-
utolsó lezárt, teljes üzleti évben mini-
mum 10 fő volt,

c) melyek magas szinten feldolgo-
zott terméket előállító iparágak vál-
lalkozásai (pl.: a szolgáltató szektor, 

az építőipar és bányászat kivételével), 
amelyek hozzáadott érték növekedé-
si potenciállal vagy exportnövekedé-
si potenciállal bírnak, a fejlesztésük az 
„Ágazati fókusz” című mellékletben 
foglalt tevékenységek valamelyikéhez 
kapcsolódik, és a fejlesztés eredménye-
ként helyi, nemzeti, de főleg nemzetkö-
zi hálózatokba kapcsolódnak be vagy 
részvételük intenzitása ilyen tekintet-
ben növekszik.

 Az igényelhető vissza nem térí-
tendő támogatás összege: minimum 3 
000 000 forint, maximum 7 500 000 
forint. A támogatás maximális mérté-
ke az összes elszámolható költség 50 
százaléka, de maximálisan a támoga-
tási intenzitásokra vonatkozó szabá-
lyok által előírt érték.

 Elszámolható költségek: Külföldi 
kiállításon vagy vásáron való részvé-
tel. Magas szinten feldolgozott, vég-
fogyasztásra szánt termékhez kap-
csolódó külföldi árubemutató szer-
vezése. Piacra jutás tevékenységhez 
kapcsolódóan igénybe vett szolgálta-
tások. Online megjelenés támogatá-
sa. Tanácsadás igénybevétele. Piac-
kutatás elkészítéséhez kötődő szak-
értői és tanulmánykészítési szolgál-
tatás igénybevétele. Szabadalmak és 
egyéb immateriális javak megszerzé-
sének, érvényesítésének és védelmé-
nek költsége. Innovációs tanácsadás 
és innovációs támogató szolgáltatás 
költsége.

Bővebb információ:  http://palyazat.
gov.hu/doc/4389

Kayseriben kezdődött a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara törökországi üzleti dele-
gációjának programja szeptember 
közepén. 

A vállalkozókból, cégvezetők-
ből és a kamara vezető munkatársa-
iból álló csoportot köszöntötte Orhan 
Düzgün, Kayseri kormányzója, aki az 
első estén fogadást adott a delegáció 
tiszteletére. 

A helyi média élénk érdeklődése 
mellett zajló látogatás során a Bihall 

Tamás elnök által vezetett BOKIK 
küldöttség megbeszéléseket folytatott 
Mustafa Boydakkal, a Kayseri Ipar-
kamara elnökével, valamint Mehmet 
Özhasekival, a város polgármesteré-
vel.

Látogatás tettek Kayseri tisztelet-
beli konzuljánál, Osman Şahbaznál, 
majd a Kayseri Kereskedelmi Kama-
ra elnöke, Mehmet Hiçyılmaz fogadta 
az üzletembereket. A programban cég-
látogatás és üzleti fórum is szerepelt. 
A résztvevők úgy fogalmaztak: meg-
tisztelő volt az a szívélyes fogadtatás, 

amellyel a török partnerek fogadták a 
BOKIK üzletembereit.

Rapcsák Attila, a sajószögedi Whist 
Kft. ügyvezetője elmondta, jólesett 
látni, milyen szeretettel és tisztelettel 
fogadták a magyar üzletembereket a 
török vendéglátók. A tárgyalásokon 
a résztvevők képet kaphattak a török 
piacról, az üzleti lehetőségekről. „A 
mi cégünk légpárnás fólia gyártásával 
foglalkozik, és engem személy szerint 
az alapanyag-beszerzés érdekelt.”

Nagy István, a Nagy-Bükk Bt. 
tulajdonosa az út kapcsán kiemelte, 

a magyar külügyi munkatársak min-
dent megtettek azért, hogy a résztve-
vő üzletemberek számára megszervez-
zék a szükséges találkozókat. Ő maga 
három üzemben – bútorgyárban és 
alapanyaggyártó cégnél – tett látoga-
tást. „Azt tapasztaltam, hogy a török 
partnerek kemény tárgyalófelek, ha 
üzletről van szó, kitartóan védik érde-
keiket” – hallottuk Nagy Istvántól, aki 
elmondta azt is, nem kizárt, hogy török 
partnerrel összefogva egy harmadik 
piacot célozzanak meg.

 – ME –

MKIK-HÍREK

Üzleti fórum
A Ciprusi Kereskedelmi és Iparkamara és az MKIK 
„Ciprusi-magyar üzleti fórum – Üzleti lehetőségek 
Cipruson és a régióban” címmel fórumot és üzlet-
ember-találkozót szervez október 29-én, szerdán 
10 órai kezdettel a Hotel President Budapest szállo-
da Lobby termében (1054 Budapest, Hold u. 3-5.). 
További részletek: www.mkik.hu.

Honlapok pályázata
A Budapest Bank a HVG Kiadó médiapartneri együtt-
működésével ismét meghirdeti „Üzleti siker hon-
lappal” pályázatát kisvállalkozások körében. A cél, 
hogy elismerjék a legjobb oldalakat és azok meg-
osztása hozzájáruljon más vállalkozások üzleti élén-
kítéséhez. 
Tavaly a kezdeményezés igen népszerűnek bizo-
nyult, több mint 100 pályázat érkezett. A közön-
ségszavazás és a média híradásai hozzájárultak a 
kiválasztott cégek ismertségének növeléséhez. A 
pályázattal idén is azokat a jól működő kisvállal-
kozásokat díjazzák, amelyek honlapja leghatéko-
nyabban segíti üzleti tevékenységüket.  Azaz köny-
nyen megtalálhatók az interneten, a weboldalon 
egyszerű eligazodni és az online rendelési lehető-
ség mellett széleskörű információnyújtással, illetve 
a vásárlói döntés elősegítő eszközökkel (tájékoz-
tató cikkekkel, kalkulátorokkal, fórumokkal, online 
fizetési lehetőséggel stb.) teszik vonzóvá a céget a 
potenciális vevők számára. A pályázatokat novem-
ber 7-ig várják. 
Részletek: www.mkik.hu.

Kamarai delegáció Törökországban

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK

Nyitány: kiírták az első uniós pályázatokat

EZ TÖRTÉNT

Együttműködési megállapodást kötöttek 
Együttműködési megállapodást írt alá szeptember 
végén a BOKIK, a VOSZ megyei szervezete  és Mis-
kolc város önkormányzata. Bihall Tamás, a BOKIK 
elnöke a dokumentum aláírása kapcsán elmond-
ta: az együttműködés legfőbb célja, hogy össze-
hangolt, közös munkával járuljanak hozzá a város 
gazdaságának fejlesztéséhez.

Reklámadó
A mindannyiunkat érintő reklámadóról szervezett 
konzultációval egybekötött előadást a BOKIK Köny-
velői Klubja. A szeptember végén megtartott ren-
dezvény előadója Nyári Zsolt, a Mazars Kft. szeni-
or adómenedzsere volt.

Munkaügyi konzultáció
Nagy érdeklődés mellett tartották meg azt a mun-
kaügyi konzultációt a BOKIK-ban, amelynek előadó-
ja dr. Bujtor Gyula munkavédelmi és munkaügyi 
tanácsadó volt. A november 10-i programon szó 
volt többek között az alkalmi munkavállalók fog-
lalkoztatásának szabályairól és a kiszabható mun-
kavédelmi bírságok összegéről is.

Előadás a TSzSz-ről
A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSzSz) műkö-
désének eddigi tapasztalatairól, a szakértői eljá-
rás menetéről volt szó többek között október ele-
jén a kamarában. A rendezvényen Máté Miklós, a 
TSzSzv vezetője tartott előadást, és a résztvevők 
választ kaptak egyéni kérdéseikre is. 

Kínai vendégek a kamarában
A kínai Shandong tartomány Tai’an városának dele-
gációjával tárgyaltak a kamara vezetői a napokban. 
A megbeszélésen szó volt a BOKIK és Tai’an közöt-
ti együttműködési megállapodás megkötéséről. A 
kamara képviselői tájékoztatták a kínai vendégeket 
arról, melyek azok a megyei cégek, amelyek érde-
keltek a kínai gazdasági kapcsolatokban. 

Bihall Tamás (balról),  a BOKIK elnöke, Kriza 
Ákos, Miskolc polgármestere és Ádám Imre, a 
VOSZ megyei elnöke

Dr. Roósz András a MAB élén
Lezárult a tisztújítás a Magyar Tudományos Akadémia 

(MTA) területi bizottságaiban.  Az MTA Miskolci Terüle-
ti Bizottsága (MAB) élére dr. Roósz András professzort, a 
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, a Miskolci 
Egyetem egyetemi tanárát választották. Az új elnök céljai 
között említette a közvélemény tájékoztatását az új tudo-
mányos eredményekről a MAB érdekeltségi körébe tarto-
zó három megyében, Nógrádban, Borsodban és Hevesben. 
Kiemelte: a tudományos tevékenység népszerűsítése során 
fontos szempont a közérthetőség, és a feladatok közé sorol-
ta az áltudományos eszmék cáfolatát is. A bizottság a fiatal 
korosztályt érdeklő témákban tartott előadás-sorozatokkal, 
versenyekkel tervezi bevonni a tudományos életbe. 

Pályázat Pályázati cél Keretösszeg

Vállalkozásfejlesztés Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek, 
 kapacitásfejlesztésének támogatása 8,5 milliárd forint
Vállalkozásfejlesztés Mikro-, kis- és középvállalkozások külpiacra lépésének támogatása 1,5 milliárd forint
Fiatalok vállalkozóvá válása Mikro- és kisvállalkozást indítani szándékozó fiatalok támogatása, akik első 
 lépésként képzés keretében vállalkozási ismereteket szerezhetnek, majd 
 ezt követően elfogadott üzleti tervükhöz vissza nem térítendő támogatást kapnak 4 milliárd forint
Ifjúsági garancia Szakképesítéssel, felsőfokú képesítéssel nem rendelkező, 25 évnél fiatalabb
 munkavállalók támogatása  36 milliárd forint
Munka és magánélet összeegyeztetése Olyan munkahelyi viszonyok megteremtése, amelyek lehetővé teszik
 a részbeni, az otthoni, illetve az atipikus foglalkoztatást 4 milliárd forint
Kisgyermekkori nevelés támogatása Oktatási intézmények, óvodák, bölcsődék, köznevelési programok
 lebonyolításának támogatása 1,3 milliárd forint
Egészségügyi ellátás fejlesztése Egészségügyi ellátásban 1000 új szakápoló, csecsemő- és gyermekápoló 
 képzésének támogatása 2,5 milliárd forint
Ivóvízminőség javítása Egészséges ivóvíz biztosítása 8,7 milliárd forint
Szennyvízkezelés Szennyvízkezelés olyan 2000 lakosságszám feletti településeken, melyek 
 2007 és 2013 között nem valósítottak meg ilyen témában beruházást 50 milliárd forint
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Gyakran kapjuk fel fejünket sike-
res innovációkról szóló hírekre, a 
magyar tudósok, mérnökök, fiatal 
informatikusok eredményeire, díjak-
ra, üzleti lehetőségekre. 

Gondoljunk csak a világszerte elis-
mert intelligens sebészkésre, az úgy-
nevezett „Jedi-késre”, mely műtét köz-
ben képes tájékoztatni az orvost a rákos 
sejtekről. De említhetjük a speciális 
anyagok terén a Miskolchoz is kötődő 
alumíniumhabot, amely számos új fel-
használási lehetőséget hordoz. Se szeri, 
se száma a találékony informatikai fej-
lesztéseknek, melyek különböző folya-
matok, problémák megoldásait forra-
dalmasítják, a játékok mobiltelefonos 
távirányításától a pénzügyi fizetésekig, 
vagy éppen az idegenvezetésig. 

Aztán vállalkozóként gyakran 
lemondóan megállapítjuk, hogy ez 
nekünk nem menne.  

Pedig egy vállalkozás versenyké-
pessége az új, tudáson alapuló piaci tel-
jesítményeken, az új értékek teremté-
sén, az innovációk sikerén múlik. Az 
innovációt, mint valamely új tudás pia-
ci, gazdasági hasznosítását a cégek-
nek bátrabban kellene csinálniuk, 
figyelembe véve ugyanakkor, hogy 
az nem egyszerűen termékfejlesztést 
jelent, hanem a termékinnovációk mel-
lett a gyártási, a szervezeti és a mar-
keting innovációk is versenyképessé-
get teremthetnek. Egy termék eladha-

tósága nemcsak korszerűségétől függ, 
hanem többek között attól, hogy milyen 
költségek mellett, milyen megbízha-
tóan állítjuk elő, mennyire jól szerve-
zett a vállalkozásunk, milyen jó a pia-
ci munkánk.

 
Akkor miért van az, hogy a magyar 

vállalkozások, különösen a kis- és 
közepesek innovációs eredményessé-
ge gyenge?  Számos külső és belső okot 
találhatunk. A hazai vállalkozások – 
egy nemrégen készített kutatásunk 
szerint – az innovációt gátló tényezők 
között a kiszámíthatatlan gazdasági, 
szabályozási környezetet, a bürokrá-
ciát, a saját tőke és a jó finanszírozá-
si lehetőségek hiányát, az üzleti bizal-
matlanságot, a támogatások hiányát, 
az innovációs szolgáltatások gyenge-
ségét nevezték meg. A valóság persze 
nem ilyen egyszerű, a meghatározó 
hibák, gyengeségek a vállalkozások-
nál (is) vannak. Hiányzik a piacorien-
tált innovációs és az innovációvezérelt 
piaci, marketingtevékenység kultúrá-
ja, gyakorlata.  

Egy felkészült vállalkozásnak szá-
mos kérdésre kellene tudnia a választ, 
például:

– Van-e éppen innovációs kényszer, 
honnan származhatnak a cég innová-
ciós impulzusai, lehetőségei?

– Milyen célok elérése vezényelje 
az innovációs tevékenységet?

– Milyen innováció-portfólióra van 

szükség, terméket, gyártást vagy éppen 
szervezetet fejlesszünk, vagy a piaci 
tevékenységet újítsuk meg?

– Milyen erőforrásokra, képessé-
gekre van ehhez szüksége a vállalko-
zásnak? 

– Hogyan menedzseljük, irányítsuk 
az innovációs folyamatot, fejlesztést?

– Mikor, hogyan vezessük be, 
miként tudjuk legjobban realizálni a 
létrehozott versenyelőnyt a piacon?

– Hogyan mérjük, hogy hatásos és 
hatékony-e az innovációs, a marketing 
tevékenységünk?

A sikeresek többnyire tudják is a 
választ, mely válasz napjainkban egé-
szen másként szól, mint akár néhány 
évvel ezelőtt. Ugyanis többnyire ma 
már az innovációk, még az új ter-
mékek fejlesztése sem csak a titkos, 
nagyon sokba kerülő kutatások, fél-
tett K+F stratégiák eredménye lehet, 
hanem a tudatosan épített együttmű-
ködési rendszer produktuma is. Az 
úgynevezett nyílt innovációk, inno-
vációs kooperációk elterjedt gyakor-
latnak tekinthetőek a világban, amely-
nek eredményeként sokkal gyorsabb, 
takarékosabb, rugalmasabb innovációk 
és hasznosítások jönnek létre, akár spin 
off cégek, start up vállalkozások alapí-
tásával, s mindez különböző klaszter-
együttműködésekkel támogatva. 

Felméréseink megerősítették, hogy 
azok a magyar cégek, azok az innová-

ciók sikeresebbek, ahol szélesebb, haté-
konyabb a vállalkozások együttműkö-
dési rendszere, s erősek a marketing 
képességei. A kooperációs és marke-
ting kompetenciák, képességek és az 
azt realizáló lépések lehetővé teszik, 
hogy a vállalkozás hatékonyan hasz-
nálja ki, jól hangolja össze, illetve adott 
esetben könnyen kiegészítse, pótolja 
hiányzó erőforrásait. 

Természetesen nem könnyű egy 
cégtulajdonosnak, a cégvezetőknek 
egy ilyen innovációvezérelt vállalko-
zást felépíteni, de célszerű elkezde-
ni. Amikor egy vállalkozás stratégiát 
alkot, jövőt tervez, az innováció szelle-
mében újragondolja a versenyképessé-
gét, s számba veszi erőforrásait, lehető-
ségeit, akkor mérlegelje, hogy rendel-
kezik-e mindazon erőforrással, kapcso-
lati, hálózati együttműködési rendszer-
rel, innovációmarketing képességek-
kel, melyek lehetővé teszik a különböző 
típusú innovációs projektjeinek sike-
rét, s ha nem, akkor miként tehet szert 
mindezekre. A módszerek jórészt meg-
vannak, tanulhatóak, elleshetőek. 

Szerzőnk,  Piskóti István intézet-
igazgató (Miskolci Egyetem, Marke-
ting Intézet) a „Nemzeti Kiválósági 
Program” Szentágothai János kuta-
tói ösztöndíja támogatásával vizsgál-
ja az innovációk piaci sikerességének 
kérdéseit.

Árbevételük emelkedése a bizonyí-
ték arra, hogy túljutottak a válsá-
gon. A felsőzsolcai székhelyű K.T.K. 
Diamant Kft. ügyvezető igazgatója, 
Kubus István azt mondja, az elmúlt 
hat évben sok nehézséggel kellett 
szembenézniük, de egyetlen perc-
re sem adták fel. Úgy döntöttek, kis 
lépésekben, de folyamatosan fejlesz-
tenek, így élik túl a válságot.

A K.T.K. Diamant Kft. 1997-ben 
alakult, fő tevékenysége a gyémánt-
szerszámos betonvágás és betonfú-
rás, valamint a gyémántszemes köte-
les betonvágás. Az elmúlt években – 
a megrendelők igényeihez igazodva – 
a roncsolásos bontástechnológiák és a 
gépi földmunkavégzés irányába is fej-
lesztettek, ugyanakkor foglalkoznak 
épületek felújításával, átépítésével is. 
A tulajdonos úgy fogalmaz: speciali-
tásukat, a gyémánt-technológiát min-
den projekt igényli, a körömi szenny-
víztelep kivitelezése ugyanúgy, mint 
a magasépítés.

Túlélési terv
Kubus István cége számára a gazda-

sági válság miatti piacvesztés, az épí-
tőipar hanyatlása csak az egyik nehéz-
ség volt. Ez persze már önmagában is 
komoly bevételkieséssel járt, de hoz-
zájött még a 2010-es árvíz, amely elön-
tötte Felsőzsolcát – benne az ő telep-
helyüket is – komoly anyagi károkat 
okozva.

„Nehéz időszak volt, a fiam tar-
totta bennem a lelket. Túlélési ter-

veket készítettünk, de nem csak úgy 
magunkban, hanem részletekbe menő-
kig, számításokkal alátámasztva dol-
goztuk ki a stratégiánkat. Négy fon-
tos elvet rögzítettünk. Először: legyen 
alkalmas a cég közbeszerzések elnye-
résére. Másodszor: ki kell alakíta-
ni egyéni arculatunkat. Harmadszor: 
pontosan fizető, multinacionális cégek 
beruházásaiba kell bekapcsolódnunk. 
És végül: ha nem is nagy léptékben, 
de folyamatosan fejlesztenünk kell” – 
magyarázza a cégvezető.

A stratégia bejött, hiszen – ha felé-
re csökkent is árbevételük – a válság 

éveiben – folyamatosan volt munká-
juk, és megtartották dolgozóikat is. A 
multik ugyanis a nehéz időszakban is 
fejlesztésekkel készültek a jobb évek-
re, a projektekben pedig munkát kapott 
a felsőzsolcai vállalkozás is.

Uniós pénzek nélkül
„Sokan talán furcsának találják, 

hogy mi nem vettünk igénybe uniós 
pénzeket az elmúlt pályázati ciklus-
ban, pedig még meg is nyertünk egy 
30 millió forintos projektet. De egy-
szerűen olyan volt a feltételrendszere, 
amit nem akartunk vállalni. Szerintem 

helytelen és igazságtalan volt az uni-
ós források elosztási rendszere 2007 
és 2013 között. Éltünk viszont a Szé-
chenyi Kártya nyújtotta hitellehetősé-
gekkel, ami igazi támogatás volt a fej-
lesztéseinkhez” – mondja. Megtudtuk 
azt is, hogy a Széchenyi Kártya ügyin-
tézés mellett a kamarában kapott tájé-
koztatást a növekedési hitelprogramról, 
amelyet igénybe kíván venni.

„Nekem nincs időm folyamatosan 
a banki konstrukciókat figyelni, ezért 
jó a BOKIK, ahol minden – a vállal-
kozásom számára fontos – informáci-
ót megkapok naprakészen” – magya-
rázza Kubus István.    

Idén már sok a munka
Idén várhatóan megduplázzák a 

tavalyi 200 millió forintos árbevéte-
lüket. Ez az első év, amikor végre fel-
lélegezhetnek, szerencsére sok a mun-
kájuk.

„Sikerrel vettünk részt közbeszer-
zési pályázatokon, dolgozunk példá-
ul hulladéktároló építésénél, sportte-
lep kivitelezésén, és megvannak azok 
a multinacionális partnereink is, akik-
nél már bizonyítottunk. Összességében 
megbízásaink zömét ipari létesítmé-
nyekben végezzük, de vállaljuk köz-
épületek, lakóépületek átalakítási mun-
káit is” – sorolja az ügyvezető igazga-
tó. Megjegyzi, cégük európai színvo-
nalú technológiával dolgozik. Csapa-
tuk jól felkészült szakemberekből áll, 
akiknek a többsége már hosszú évek 
óta dolgozik a társaságnál.

 – marczin –

Gazdasági fórum
Osztrák-magyar gazdasági fórumot tartottak szeptem-

ber 15-én Budapesten. A rendezvényen előadás hangzott el 
többek között a duális képzés hazai gyakorlatáról és a fel-
nőttképzéssel kapcsolatos trendekről is. A duális képzés-
ről Bihall Tamás, a BOKIK elnöke, az MKIK szakképzés-
ért felelős alelnöke tájékoztatta résztvevőket. Bemutatta a 
magyar szakképzés elmúlt negyedszázados történetét, a 
nagyüzemi képzőhelyek megszűnésétől napjainkig. Az elő-
adó a rendszerváltást követő időszak legnagyobb szakmapo-
litikai deficitjének nevezte, hogy a szakképzés eltávolodott 
a munka világától. Hangsúlyozta, ebben a folyamatban 2010 
a fordulat éve volt, ekkor írta alá a kormány és az MKIK 
azt a szakképzési keret-megállapodást, amelynek eredmé-
nyeként 2013. szeptember elsejétől teljes körűen bevezették 
a duális képzést, vagyis az üzemi-vállalati munkával egy-
be kötött szakmatanulási rendszert. Bihall Tamás beszélt 
a duális felsőoktatás hazai bevezetéséről, és beszámolt az 
EuroSkills versenyen elért magyar sikerekről is.

A gazdasági fórumon részt vett Heinz Fischer, az Oszt-
rák Szövetségi Köztársaság elnöke, Szijjártó Péter külgaz-
dasági és külügyminiszter, Christoph Matznetter, az Oszt-
rák Gazdasági Kamara elnökhelyettese, valamint Parragh 
László, az MKIK elnöke is.

A HÓNAP VÁLLALKOZÁSA: K.T.K. DIAMANT KFT.

Túl a válságon – végre fellélegezhetnek
Az Év Mesterbajnoka

A fodrász szakmában a mester fogalmának kétféle értel-
mezése használatos. Az egyik a fodrászmester, aki a fodrász-
tanulók gyakorlati oktatója. Ezt a címet az használhatja, és 
a fiatalok szakmai képzésében az vehet részt, aki a kamara 
által szervezett mestervizsgán sikeresen számot adott elmé-
leti és gyakorlati felkészültségéről. A másik a mesterfod-
rász, aki a Magyarországon szervezett szakmai gyakorla-
ti versenyeken megméreti tudását, és az első öt hely vala-
melyikén végez. (A mesterfodrászi cím a helyezést igazoló 
oklevél fénymásolt példányával bizonyítható.)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara Egészségügyi és Szolgáltató Osztálya, amely a nagy 
hagyományokkal rendelkező Kézműves Kupa szervezője, 
fontosnak tartja a mesterfodrász és a fodrászmester elne-
vezés helyes használatát. A szakma presztízse érdekében 
kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy magát a mes-
ter címet se használhassa jogtalanul senki. Ebből az elv-
ből kiindulva a Kézműves Kupa szervezői 2015 tavaszán 
– húsz év kihagyás után először – olyan körversenyt indí-
tanának, amelyben lenne egy mesterbajnok kategória. A 
tét pedig „Az Év Mesterbajnoka” cím elnyerése lenne. A 
bajnokságot a Kézműves Kupa 2015 részeként bonyolíta-
nák le, ami emelné a már hagyományos szakmai gyakor-
lati verseny színvonalát. 

„Az Év Mesterbajnoka” címért azok indulhatnának, akik 
Magyarország területén rendezett fodrászversenyen ott vol-
tak az első öt helyezett között.

– Madarász István, a BOKIK 
Egészségügyi, Szolgáltató Osztályának vezetője –

BEHARANGOZÓ

Pelczné dr. Gáll Ildikó a Társalgó vendége
Az Európai Parlament alelnöke, Pelczné dr. Gáll 
Ildikó lesz a Kamarai Társalgó vendége november 
14-én, pénteken 14 órától. A rendezvényen az elő-
adó brüsszeli munkájáról beszél majd.      

Az építési napló használata 
A BOKIK elméleti és gyakorlati előadás sorozatot 
szervez az elektronikus építési napló használatá-
ról és jogszabályi ismereteiről. A sorozat novem-
beri előadásainak időpontja: november 7., péntek 
és november 21., szintén péntek. Mindkét alkalom-
mal 10 órakor kezdődnek az előadások és 15 óráig 
tartanak a BOKIK miskolci, Szentpáli utcai székhá-
zában. Az érdeklődők a részletekről a www.bokik.
hu honlapon tájékozódnak.

TOP 100
Idén november 19-én, szerdán 14 órától tartja a TOP 
100 kiadványt bemutató rendezvényét a BOKIK, az 
Észak-Magyarország című napilap és a NAV Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága. A hagyo-
mányosan élénk vállalkozói érdeklődésre számot 
tartó rendezvény helyszíne ezúttal is a lillafüredi 
Hotel Palota lesz.

Húsz éves a BOKIK
Huszadik születésnapját ünnepli a BOKIK az idei 
hagyományos Kamarai napon. November 28-án, 
pénteken 11 órakor kezdődik a kamara ünnepi kül-
döttgyűlése, amelynek ezúttal a Sajóbábonyi Vegy-
ipari Park területén található Rendezvényház ad 
otthont.

Szabad a pálya!
A BOKIK idén is kiállítóként vesz részt a Szabad 
a pálya! elnevezésű pályaválasztási kiállításon. 
Megyénkben november 12-én és 13-án Miskolcon, 
a Generali Arénában várják a diákokat, november 
19-én pedig Sárospatakon, az Árpád Vezér Gimná-
ziumban lesz a kiállítás. Mindkét helyszínen egész 
naposak a programok.

Fiatal vállalkozók napja
Novemberben tartja a Fiatal vállalkozók napját a 
BOKIK, amely egyrészt a bemutatkozás, másrészt 
az információgyűjtés fóruma lesz. A program még 
szervezés alatt áll, az érdeklődőknek érdemes a 
kamarai rendezvényeket a www.bokik.hu honla-
pon követni.

Ne féljünk az innovációtól! Az üzleti sikerek innovációs titkai

Tizedik alkalommal rendezett 
környezetvédelmi vetélkedőt a 
sajóbábonyi KISS CÉGCSOPORT-
HOZ tartozó ÉMK Észak-Magyaror-
szági Környezetvédelmi Kft. a kör-
nyék általános iskoláinak részvé-
telével. A szeptember utolsó pén-
tekén megtartott egész napos ver-
senyen 14 iskola 66 diákja – alsó- 
és felsőtagozatos kategóriában – 
mérte össze tudását. A versenynek 
a Sajóbábonyi Vegyipari Park adott 
otthont.

A kisdiákok üzemlátogatással 
kezdték a napot, megismerték a KISS 
CÉGCSOPORT üzemeinél és az ipa-
ri parkba betelepült TEVA Gyógyszer-
gyár Zrt.-nél, Eurofoam Hungary Kft.-
nél és PAJZS 94 Kft.-nél folyó mun-
kát, kiemelten a hulladékkezeléssel, a 
veszélyes hulladékok kezelésével kap-
csolatos tevékenységet. 

Kiss László, a cégcsoport tulajdono-
sa elmondta, amikor tíz évvel ezelőtt 
megszületett a vetélkedő ötlete, két 
cél motiválta: az egyik, megmutatni 
a gyerekeknek, hogy a korábbi vegyi-
művek területén már környezetbarát, 
a hulladékgazdálkodásra nagy gondot 
fordító tevékenység zajlik. Tehát nem 
csak a jelenre, de mindannyiunk közös 
jövőjére is odafigyelnek. A másik cél 
a pályaorientáció volt: megismertetni 
a tanulókkal a cégcsoportot, a külön-
böző szakmákat. „Mindig hosszútávra 
tervezek, és bízom benne, hogy ezek 
közül a gyerekek közül kerülnek majd 
ki leendő munkatársaink” – mondta 
Kiss László.

A boldog dobogósok értékes nye-
reményekkel lettek gazdagabbak, 
melyet a verseny támogatói finanszí-
roztak (KISS CÉGCSOPORT tag-
jai; Erste Bank Hungary Zrt.; TEVA 
Gyógyszergyár Zrt. Eurofoam Hun-

gary Kft., Pajzs 94 Kft.; Sajóbábony 
Város Önkormányzata). A nap emlé-
kére valamennyi versenyző ajándékot 
kapott, és mindezek mellett októberben 
– a szervezők meghívására – valameny-
nyi csapat részt vehet egy kiránduláson 
a Tisza-tavi Ökocentrumban.

A versenyen az alsó tagozatosok 
kategóriájában első helyezett lett a 
Bőcsi Általános Iskola és Szakisko-
la, Alapfokú Művészeti Iskola, máso-
dik helyen végzett a Sajószentpéteri 
SKÁI Kossuth Lajos Iskola, a harma-
dik pedig az Arnóti Weöres Sándor 
Általános Iskola lett. A felső tagoza-
tosok között az élen szintén az Arnóti 
Weöres Sándor Általános Iskola diák-
jait találjuk, második a Sajóbábonyi 
Deák Ferenc Általános Iskola csapata 
lett, míg a dobogó harmadik fokára a 
Parasznyai Pitypalatty-Völgyi Refor-
mátus Körzeti Általános Iskola tanu-
lói állhattak.

Környezetvédelemről a környezetért
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OKTÓBERI ÜZEMANYAGÁRAK

A 2014. október 1-je és október 31-e között 
alkalmazható üzemanyagárak: 
ESZ 95 motorbenzin  418 Ft/l
Gázolaj  427 Ft/l
Keverék  454 Ft/l
LPG-autógáz  273 Ft/l

Üzemlátogatáson
Miskolci üzemlátogatáson ismerkedhettek a szakmákkal 

az Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola Telkibányai Szepsi Csombor Márton Tagisko-
lájának felső tagozatosai. A diákok október 7-én az MVK 
Zrt.-nél és a Borsod Volán Zrt.-nél tettek látogatást. Test-
közelből tapasztalhatták meg, mit csinál az autószerelő, a 
kárpitos, a villanyszerelő, a hegesztő, a karosszérialakatos, 
az autó-technikus és az autóelektronikai műszerész.

Az őszi időszak a legélénkebb a 
pályaválasztás előtt álló általános 
iskolások számára. Az iskolák több-
sége ilyenkor külön szülői értekezleten 
tájékoztatja a szülőket, a BOKIK osz-
tályfőnöki órákon igyekszik segíteni a 
tanulóknak, és zajlanak a pályaválasz-
tási kiállítások is országszerte. 

A BOKIK – a Bosch képzési refe-
rensével – a Miskolci Andrássy Gyu-
la Szakközépiskolában működő 3 éves 
gyártósori gépbeállító képzés beisko-
lázási kampányán dolgozik. Az elmúlt 
hetekben már 12 iskola 396 tanulójánál 
jártak a kamara és a Bosch szakembe-
rei. A látogatások során tájékoztatják a 
diákokat és tanáraikat a szakmatanulás 
előnyeiről, a tanulószerződés mibenlé-
téről, hiányszakmákról, ösztöndíjról, a 

Bosch-osztályokban rejlő plusz lehető-
ségekről. Emellett szem előtt tartják azt 
is, hogy az érintett korosztály számára 
a legmaradandóbb élmény a tapasztala-
ti úton szerzett ismeret. A kamara által 
szervezett céglátogatások alkalmával 
kis csoportokban ismerkedhetnek meg 
az érdeklődők a szakmákkal. Az üzem-
látogatások során tájékoztatást kapnak 
a résztvevők a szakmatanulásról és a 
kapcsolódó juttatásokról.

A BOKIK nemcsak a cégek fel-
keresését, hanem a buszt is finanszí-
rozza a gyárlátogatásokhoz. A kama-
ra pályaorientációs tevékenységének 
legfrissebb beszámolói megtekinthetők 
a BOKIK Pályaorientáció Facebook 
profilján.

 – Klein Zsuzsanna –

Szakképzési fórumok
– Tiszaújvárosban az Eötvös József Gimnázium Szak-

képző Iskola és Kollégium 2014 szeptemberétől kettévált 
és ismét megalakult az önálló Brassai Sámuel Szakkép-
ző Iskola. Az új iskola megbízott igazgatójával a térség, a 
város szakképzési helyzetéről, a vállalkozások munkaerő 
igényéről, a duális képzés kiterjesztésének lehetőségéről 
folytatott megbeszélést Németh Zsolt, a BOKIK szakkép-
zési vezetője, valamint Képesné Csesznák Csilla, a kama-
ra tiszaújvárosi képviseletének vezetője. 

– Az ózdi Széchenyi István Közgazdasági Szakképző 
Iskolában Szakmai Fórum keretében vitatták meg a duális 
képzést támogató gyakorlati képzés feltételeit. Ezen a ren-
dezvényen képviseltették magukat a városi szakképző isko-
lák vezetői, valamint a BOKIK munkatársai. 

Húsz érmet nyert Magyarország 
a szakmák Európa-bajnokságán, 
a Lille-ben rendezett EuroSkills 
versenyen. A résztvevő 25 európai 
ország rangsorában Magyarország 
az előkelő 6. helyen végzett, és ezzel 
végérvényesen az európai élvonal-
ba került.

A magyar versenyzők az épületasz-
talos, ICT specialista, karbantartó tisz-
tító specialista, valamint tisztítási tech-
nológiák szakmában lettek aranyérme-
sek, míg ezüstöt a faipari technológi-
ák és mechatronikus szakmában nyer-
tek. Bronzérmet öt szakmában – bútor-
asztalos, ács, virágkötő, faipari gép-
kezelő, valamint ápolás és gondozás 
– érdemelt ki hazánk, utóbbiban elő-
ször indult magyar versenyző.

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium (NGM) szakképzésért 
és munkaerőpiacért felelős államtitkára 
a záróünnepséget követően az MTI-nek 
úgy fogalmazott: jó volt ma magyarnak 
lenni, büszke az egyéni és csapattelje-
sítményekre. „Az eredmény megerősít 
bennünket abban, hogy jó úton járunk 
a duális szakképzés bevezetésével, és 
hogy olyan szakmákban, mint példá-
ul az információtechnológia, a mecha-

tronika és a faipari szakmák, Európa 
élvonalába tartozik Magyarország” – 
hangsúlyozta az államtitkár. 

A szervezők közlése szerint az októ-
ber 2. és 5. között rendezett megméret-

tetésen 90 000 látogató fordult meg és 
összesen 25 európai ország 450 fiatal 
szakmunkása mérte össze tudását 41 
szakmában. A 22 tagú magyar csapat 
16 szakmában versenyzett.

Magyarország a szakmák olimpi-
ájának is nevezett WorldSkills verse-
nyeken 2007, a EuroSkills-en 2008 óta 
vesz részt. A magyar kormány és az 
MKIK között 2010-ben kötött szakkép-
zési keret-megállapodás értelmében 
2011-től a WorldSkills és a EuroSkills 
versenyekkel kapcsolatos feladatokért 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra (MKIK) a felelős.

A záróünnepség végén átadták az 
EuroSkills zászlót a következő, 2016-
os versenyt rendező Göteborgnak. A 
2018-as verseny helyszíne Budapest 
lesz. A magyar delegáció vezetője 
Bihall Tamás, az MKIK szakképzés-
ért felelős alelnöke, a BOKIK elnöke 
elmondta: sok tapasztalatot szereztek 
Lille-ben a szervezéssel kapcsolat-
ban, amelyeket felhasználnak majd a 
magyarországi rendezésben is.Mesterjelöltek képzése

Október 3-án elkezdődött a BOKIK szervezésében a mes-
tervizsgára felkészítő tanfolyam. Az első csoport mintegy 
100 résztvevővel indult.  A „TÁMOP-2.3.4/B-13/1-2013-001 
Dolgozva tanulj! B alprojekt: Külső képzőhelyeken szak-
oktatói feladatokat végző szakemberek számára a mester-
vizsga megszerzésének támogatása” című projekt kereté-
ben a BOKIK miskolci székházában folyik az elméleti fel-
készítés kedden, illetve szerda délutánonként. A résztvevők 
decemberben szóbeli vizsgán adnak számot a megszerzett 
tudásukról. Megyénkből összesen 230-an vehetnek részt 
a pályázatban, a további nyertes pályázóknak november 
közepén indul hasonló felkészítő tanfolyam. 

A sikeresen teljesített elméleti vizsgák után már külön-
külön szakképesítésenként a szakmai elmélet (80 óra) és a 
szakmai gyakorlat (40 óra) tantárgyak következnek, ezeknél 
már nemcsak szóbeli, hanem írásbeli és gyakorlati vizsga 
is lesz. Ezek a kifejezetten szakma specifikus tanfolyam-
ok várhatóan 2015 elején indulhatnak el.

Gyakornoki program
Sikeresen indult a kamara szervezésében – az Új Szé-

chenyi Terv keretében kiírt – gyakornoki program. A prog-
ram olyan 25 évesnél fiatalabb pályakezdők foglalkoztatását 
teszi lehetővé, akik középszintű szakképesítésüket nappali 
rendszerű iskolai oktatásban szerezték meg, és szakmájuk-
ban még nem dolgoztak. Megyénkben 84 nyertes pályázó-
nál indult el a program, a cégek főképp gépészeti és fém-
ipari vállalkozások. Ezzel a számmal Borsod az országos 
átlag fölött, az első 5 megye között található. 

A gyakornoki programnak köszönhetően számos pálya-
kezdő fiatal jutott olyan lehetőséghez, amely során megsze-
rezhetik első munkahelyi tapasztalataikat. Ez a lehetőség a 
támogatott vállalkozásoknál – az előírt 9 hónap valamint az 
azt követő 4,5 hónap, kötelező továbbfoglalkoztatási idő-
szak – kellő motiváltság mellett azt a lehetőséget is magá-
ban hordozza, hogy a pályakezdő fiatal tartós munkalehe-
tőséghez jut, a vállalkozás pedig önmagának nevel megbíz-
ható szakembereket. Mivel a programban előnyt élveznek a 
tanulószerződés keretében végzett fiatal pályakezdők, köz-
vetetten a duális képzés erősödését is segíti.

A magyar duális szakképzés kiépí-
tése a tanulószerződéses rendszer-
re támaszkodva, annak továbbfej-
lesztésével, kiterjesztésével valósul 
meg. Ennek szellemében a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara 2014-ben mintegy 
3600 tanulószerződést regisztrált – 
tájékoztatott Németh Zsolt, a BOKIK 
szakképzési vezetője.

Németh Zsolt elmondta, a BOKIK-
nál nyolc szakképzési tanácsadó dol-
gozik, közülük kettő a miskolci köz-
pontban, hatan pedig a kamara terü-
leti képviseletein: Ózdon, Kazincbar-
cikán, Tiszaújvárosban, Mezőköves-
den, Szerencsen, illetve Sárospatakon 
és Sátoraljaújhelyen végzik munkáju-
kat. (Ez utóbbi két helyszín egy mun-
katárs tevékenységi területe.) Felada-
taik közé tartozik a tanulószerződések 
nyilvántartása, ellenjegyzése, a gya-
korlati képzést végző gazdálkodószer-
vezetek évközi és úgynevezett beveze-
tő ellenőrzése, minősítése. Mindezek 
mellett a gyakorlati képzőhelyekkel 
kötött együttműködési megállapodá-

sok nyilvántartását, ellenjegyzését is 
ezek a kollégák végzik.

Németh Zsolt kiemelte: a BOKIK 
tanácsadói révén évek óta szoros kap-
csolatban áll a képzést folytató vállal-
kozásokkal. Így a napi ügymenet során 
közvetlenül kapnak visszajelzéseket, 
észrevételeket, a cégek vezetőitől, a 
gyakorlati képzéssel foglalkozó szak-
emberektől, és tapasztalatokat sze-
reznek a rendszer működéséről. Ami 
a tanulószerződésekkel kapcsolatos 
megyei számokat illeti, megtudtuk, 
a BOKIK a megkötött csaknem 3600 
tanulószerződésével a második helyen 
áll – Budapest után – az országos lis-
tán. A munkatársak az elmúlt évben 
423 képzőhelyen tartottak bevezető, 
illetve évközi ellenőrzést, és idén eddig 
260 gyakorlati szintvizsgát bonyolítot-
tak le 3300 tanuló részvételével.

A szakképzési vezető hangsúlyozta, 
a kamara által is preferált duális kép-
zés a vállalkozások egyre nagyobb szá-
mát igényli, így munkatársaival min-
den fórumot, tájékoztatási lehetőséget 
felhasználnak arra, hogy bemutassák 
ennek a képzési formának az előnyeit, 

gazdaságra gyakorolt pozitív hatásait. 
Személyesen látogatják végig a kama-
ra gazdálkodó szervezeteit, hogy fel-
mérjék, készek-e a vállalkozások részt 
venni a gyakorlati képzésben. Felül-
vizsgálják az eddig együttműködési 
megállapodással képző vállalkozások-
nál a tanulószerződés-kötés lehetősé-
gét. Mindezek mellett azoknál a vál-
lalkozásoknál, amelyek főtevékenység-
ként foglalkoznak gyakorlati képzés-

sel, tárgyalnak a paletta bővítésének 
lehetőségéről. Ennek a személyes kap-
csolattartásnak, és tájékoztató mun-
kának köszönhető, hogy jelenleg 876 
gazdálkodószervezet 1314 képzőhelyén 
zajlik tanulószerződéses képzés.

Új lehetőségként merült fel már 
az elmúlt tanévben a tanulószerződé-
ses gyakorlati képzés kiterjesztése az 
egészségügyi és a szociális szférára. 
Borsod-Abaúj-Zemplénben három kór-
ház és számos szociális intézmény kap-
csolódott be a tanulószerződéses gya-
korlati képzésbe, és a BOKIK tanács-
adói közel 300 új tanulószerződést 
kötöttek ezen a területen. Ez a szám 
az intézmények közreműködésével 
tovább növelhető.

Németh Zsolt végezetül a mester-
képzés átalakulása kapcsán elmondta: 
folyamatos a jelentkezés a gazdálko-
dó szervezetek oktatói részéről a ked-
vezményes mestervizsgára. A tapasz-
talatok azt mutatják, hogy a 2015/2016-
os tanévtől – a törvényben megszabott 
követelményeknek eleget téve – mes-
tervizsgázott oktatók tanítanak majd 
a gyakorlati képzőhelyeken.

EuroSkills – aranyas magyarok
Hazánk a 6. helyen végzett az éremtáblán, ezzel bekerült az európai élvonalba

Szakoktatók felkészítése
A TÁMOP 2.3.4.B – 13/1 Dolgozva tanulj! Projekt kere-

tében 60 órás képzésen való részvételre nyílik lehetőség 
gyakorlati oktatók számára, ahol elsajátíthatják az új szak-
képzési törvényben és a hozzá kapcsolódó jogszabályok-
ban meghatározott feltételekhez, elvárásokhoz, feladatok-
hoz szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat. 

A támogathatók köre: Együttműködési megállapodás és/
vagy tanulószerződés keretében az iskolai rendszerű szak-
képzésben gyakorlati képzés szervezőjeként, illetve folytató-
jaként résztvevő gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatói, 
közvetetten az oktatókat foglalkoztató szervezetek. Előny-
ben részesül az a jelentkező, aki nem mesterszakmában 
oktat, vagy 1995 előtt szerzett mestercímet.

Jelentkezési lap elérhető: www.bokik.hu.  Információ: 
nemeth.zsolt@bokik.hu; telefon: 46/501-095.

Sikerült új képzőhelyeket bevonni a rendszerbe
A BOKIK a 3600 tanulószerződéssel a második az országos listán

Tisztelt Munkáltatók, Önkormányzatok, 
Önkormányzati 

fenntartású intézmények!
Ha Önöknek is álmatlan éjszakákat okoz a rehabilitációs hozzájárulás 

megfizetése, szolgáltatásunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésére! 
Megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő álláskeresői 

adatbázisunk segítségével az Önök igényeinek legmegfelelőbb munkatársat 
találjuk meg. Speciális munkaerő-piaci programunk keretében ingyenesen 

biztosítjuk szolgáltatásainkat az Önök részére.
Elérhetőségeink: Szimbiózis Alapítvány – Támogatott foglalkoztatás 

szolgáltatás program
Nagyné Csurilla Zsuzsa szakmai vezető: 30/406-5159; 

e-mail: tf@szimbiozis.net; ügyfélszolgálat: Miskolc, Arany János u. 10.
A program az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából a Zala 

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának 
közreműködésével valósul meg.

Őszi pályaorientációs dömping
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