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A megyei társas vállalkozások mé-
retnagyság szerinti szerkezetére to-
vábbra is jellemző a kisvállalkozások 
(azon belül a mikrovállalkozások) 
magas száma, egy kevés számú, de 
nagy teljesítményértéket realizáló 
nagyvállalkozás és egy viszonylag 
alacsony részarányt képviselő kö-
zépvállalkozói kör.

Az elmúlt évek folyamatai eltérő módon 

érintették a kis-, közép- és nagyvállalko-

zásokat. A válság legnagyobb vesztesei 

a belső fogyasztás visszaesése miatt a 

belföldi piacon érdekelt, kevésbé tőke-

erős kisvállalkozások, ahol a foglalkoz-

tatott létszám 6626 fős visszaesésén 

túl a gazdasági teljesítmények (belföldi 

érékesítés, export és hozzáadott érték) 

folyóáron sem érik el a 2007. évi értéket. 

A jövedelmezőség is kedvezőtlenebb. 

Ennek megfelelően a rendelkezésre álló 

erőforrások is szűkösebbek.

A közepes vállalkozásoknál a létszám-

csökkenés ellenére a nettó árbevétel 

folyóáron csaknem eléri a 2007. évi 

értéket, mivel az exportteljesítmények 

50 százalékkal növekedtek a belföldi 

értékesítés 30 százalékos visszaesé-

se mellett. Bár a hozzáadott érték már 

meghaladja a 2007. évi értéket, a jöve-

delmezőség még 2013-ban is kedvezőt-

lenül alakult. 

Elsősorban az egyre élénkülő export-

piacon érdekelt tőkeerősebb – a kül-

földi tőke csaknem kétharmadával 

rendelkező – nagyvállalkozói körben 

a legkedvezőbb a helyzet, ahol 2013-

ban a nettó árbevétel és az export 

2007-hez képest 2013-ban 68, illet-

ve 89 százalékkal magasabb volt. 

Ennek megfelelően a foglalkoztatott 

létszám is bővült. 2013-ban már 37 

748 főt alkalmaztak, ami 4936 fővel 

több a 2007. évinél. Ez is hozzájárult a 

hozzáadott érték kedvezőbb alakulá-

sához, ami már 13 százalékkal meg-

haladja a 2007. évi értéket.

Kistérségi különbségek

A méretnagyság szerinti szerkezet mel-

lett kistérségenként is erős diff erenci-

áltság jellemzi a megye gazdasági tel-

jesítményét: három kistérség (Miskolc, 

Tiszaújváros, Kazincbarcika) viszonylag 

fejlettnek számít, míg a további 12 kistér-

ség kevésbé fejlett gazdasági területnek 

minősíthető. A gazdaságilag fejlettebb 

három térségben működő társaságok 

tőkeerősebbek, a külföldi tőke jelenléte 

meghatározó és a vállalkozások fejlesz-

téséhez, bővítéséhez szükséges saját for-

rások is jobban rendelkezésre állnak, amit 

jól mutat, hogy a befektetett saját tőke 

78,7 százaléka itt koncentrálódik. Árulko-

dó adat, hogy eme három kistérségben él 

a megye lakosságának 51 százaléka. 

Ennél is szembetűnőbb, hogy a miskol-

ci, tiszaújvárosi és kazincbarcikai térség-

ből együttesen 71 társaság, míg a megye 

további kilenc térségéből 29 vállalkozás 

szerepel a hozzáadott érték szerinti leg-

rangosabbak listáján. (A legösszetet-

tebb  mutató, a hozzáadott érték alap-

ján azokat a társaságokat emeljük ki, 

amelyeknek az anyag- és anyagjellegű 

költségek halmozódását nem tartalma-

zó teljesítménye a legjelentősebb volt az 

év folyamán – a Szerk.) Ám az edelényi, 

az abaúj-hegyközi és a bodrogközi kis-

térségben nem működött olyan társa-

ság, amely a hozzáadott érték alapján a 

TOP 100 listába bekerült volna. 

A három kiemelt térségben működő 

kiemelt társaságok gazdasági teljesít-

ménye meghatározó, itt működtetik a 

befektetett tőke kilenctizedét. A nettó 

árbevételből való részesedésük is meg-

haladja a 90 százalékot, és a hozzá-

adott érték több mint 80 százaléka is 

itt keletkezik. Ezek az arányok az évek 

során nem sokat változtak. 

A „nagyoknál” már javul a helyzet
Az elmúlt évek folyamatai eltérő módon érintették a kis-, közép- és nagyvállalkozásokat
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Tállai András miniszterhelyettes, Török Dezső közgyű-

lési elnök és Thernesz Artur vezérigazgató (TVK)

Derczó István, a Weinberg '93 Kft. ügyvezető igazgató-

ja veszi át a kiadványt Bihall Tamástól

Dudás Tiborné, a BOKIK titkára gratulál Kiss László-

nak, a gazdasági díjhoz

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara magazinja
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TÖRVÉNYEK
Az 1868. évi VI. törvénycikk a kamarák hivatásáról

Maga a Kereskedelmi és Iparkamara Miskolcon 1879. december 14-én alakult meg. A hazai 

kamarák hivatását és szervezetét már az 1868. évi VI. törvénycikk rögzítette. A jogszabály 

szerint kötelességük volt a földművelési-, ipar- és kereskedelmi minisztérium ellenőrzése 

szolgálni a szakképzés és általában az ipar és a kereskedelem fejlődését. Statisztikák és 

jelentések összeállításával támogatni a kormányzat munkáját, valamint a védjegyekről, 

mintákról vezetett nyilvántartásokra támaszkodva őrködni a tisztességes verseny felett.

Az adott kamarai kerület területén lakó összes iparűzőre és kereskedőre nézve kötelező 

volt a csatlakozás, és az általuk fi zetett illeték szavatolta a hivatalos érdekképviselet za-

vartalan, hatékony működéséhez szükséges anyagi hátteret. A befi zetésekről a kamarai 

iroda vezetett naprakész nyilvántartást, az illetékek összegyűjtéséhez pedig az adóhivatal 

biztosított megfelelő apparátust.

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének 1994. évi XVI. törvénye a gazdasági 
kamarákról

A törvény bevezetőjében a következőket olvashatjuk: 

„Az állam gazdasági szerepvállalásának csökkentéséhez szükség van a gazdasággal ösz-

szefüggő közfeladatok egy részének az érintettek önigazgatása útján történő ellátására. A 

magyar nemzetgazdaság korszerű piacgazdasággá való átalakulásának egyik előfeltéte-

le, hogy – az egyesülési jog alapján működő társadalmi szervezetek mellett, azok jogainak 

és törvényes érdekeinek sérelme nélkül – a gazdaság szereplői által alakított, önkormány-

zattal rendelkező, az állami igazgatás szerveitől elkülönülten működő szervezetek jöjjenek 

létre. Az Országgyűlés e szervezetek létrehozásának elrendelése, valamint megfelelő fel-

adat- és hatáskörrel való felruházása érdekében, az iparűzők, a kereskedők, a kézművesek 

és a mezőgazdasági tevékenységet folytatók személyi önkormányzat alakításához való 

jogát elismerve, a gazdasági kamarákról a következő törvényt alkotja.” (…)

„A gazdasági kamarák hivatása, hogy önkormányzaton alapuló működésükkel előmoz-

dítsák a gazdaság fejlődését és szerveződését, az üzleti forgalom biztonságát és a piaci 

magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érde-

keinek érvényesülését, valamint ellássák a gazdaság működésével összefüggő azokat a 

közigazgatási feladatokat, amelyeket törvény a feladatkörükbe utal.”

Ezekben a hetekben tartják 

nyílt napjaikat a középiskolák. 

A rendezvényekre a pályavá-

lasztás előtt álló általános 

iskolásokat várják. A Diósgyőr-

Vasgyári Szakképzőiskola és 

Kollégium november 20-án a 

szakiskolai kínálatát mutatta 

be az érdeklődőknek. A BOKIK 

szakképzéssel foglalkozó mun-

katársai is ott voltak a progra-

mon. 

Németh Zsolt szakképzési 

vezető tájékoztatót tartott a 

szakmatanulás előnyeiről, a hi-

ányszakmákról és az ösztöndíj-

rendszerről, valamint a tanuló-

szerződésről. Hangsúlyozta, a 

kamara által is preferált duális 

képzés a vállalkozások egyre 

nagyobb számát igényli, hiszen 

a cél az, hogy a diákok piac-

képes, a gazdaság igényeinek 

megfelelő gyakorlati tudással 

fejezzék be az iskolát, és lépje-

nek ki a munkaerőpiacra.

Jövő szeptembertől már 
csak azok a szakemberek 
vehetnek részt a tanulók 
gyakorlati képzésében, akik 
mestervizsgával rendelkez-
nek. 

Annak érdekében, hogy minél 

több gyakorlati képzőhelyen 

biztosítva legyen ez a feltétel, a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara 

konzorciumi partnerként vesz 

részt a Társadalmi Megújulás 

Operatív Program támogatá-

sával megvalósuló „Gyakorlati 

oktatók továbbképzése a szak-

képzésben című projektben.

A projekt célja, hogy biztosítsa 

a szakképzésben a gyakor-

lati képzés oktatói feltételeit 

és javítsa a gyakorlati képzés 

színvonalát, elősegítse a vég-

zett tanulók elhelyezkedését. A 

programban résztvevő oktatók 

számára a BOKIK folyamato-

san szervez mesterképzéseket, 

melyhez jelentős, 80 százalé-

kos támogatást biztosít. 

A mesterképzéshez az adott 

szakmában megszerzett bi-

zonyítvány, és legalább ötéves 

szakmai gyakorlat szüksé-

ges. Mestervizsgát minden 

olyan szakmában tehetnek 

az érintettek, amelyekben a 

mesterszint elérhető. Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében 

a támogatott képzésre a je-

lentkezések lezárultak, 230 fő 

képzése kezdődött el. Az első 

csoport pedagógiai, vállalkozá-

si ismeretekből szerzett isme-

reteket, amelynek vizsgájára 

2014 december közepén kerül 

sor.

Gyakornoki program

Az említett program keretében 

ingyenes, 60 órás módszertani 

felkészítést is biztosít a kamara 

a gyakorlati képzésben résztve-

vő szakemberek számára. En-

nek keretében elsajátíthatják 

az új szakképzési törvényben 

és a hozzá kapcsolódó jog-

szabályokban meghatározott 

feltételekhez, elvárásokhoz, 

feladatokhoz szükséges elmé-

leti és gyakorlati tudnivalókat. 

A változó környezetben a jog-

szabályok alapos ismerete, 

azok előírásainak gyakorlati 

vonatkozásai jelentősen meg-

könnyítik a vállalkozók munká-

ját, így a kamara ezúton is segíti 

a jogkövető magatartás meg-

valósulását. Megyénkben 50 

szakember képzését támogatja 

a program. A képzés várhatóan 

2014 december közepén indul 

és 2015 januárjában várható a 

befejezése.

Mindkét programrész azon gaz-

dálkodószervezetek számára 

biztosít támogatást, amelyek 

együttműködési megállapo-

dással vagy tanulószerződés-

sel végzik a gyakorlati képzést, 

iskolarendszerű oktatásban 

résztvevő diákokkal.

A fi atal szakemberek számára 

rendkívül fontos, hogy szakmai 

vizsgájukat követően mielőbb 

elhelyezkedhessenek. A tanu-

lószerződés legfontosabb elő-

nye a diák számára, hogy gaz-

dálkodó szervezetnél ismerheti 

meg választott szakmája min-

den gyakorlati elemét, emellett 

biztosítási jogviszonya is kelet-

kezik, a gazdálkodó szervezet 

számára pedig a saját nevelésű 

szakember lehetőségét bizto-

sítja. 

Annak érdekében, hogy a gaz-

dálkodó szervezetek tovább-

foglalkoztassák a tanulókat 

szakmai tanulmányaik sikeres 

befejezése után, gyakornoki 

programot biztosít a projekt. 

A gyakornoki program célja a 

duális képzés erősítése, a ta-

nulókat foglalkoztató kis- és 

középvállalkozások számá-

ra megfelelően képzett fi atal 

szakember foglalkoztatási le-

hetőségének támogatása. 

A GYEMSZI (Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minőség- és Szerve-
zetfejlesztési Intézet) minden máso-
dik évben megrendezi a WorldSkills 
elnevezésű angol ápolási világver-
seny nemzeti döntőjét az egészség-
ügyi szakközépiskolák és főiskolák 
tanulói számára. 

A verseny első helyezettje képviseli ha-

zánkat 2015-ben a szakmák olimpiájá-

nak is nevezett WorldSkills Sao Paulo 

világversenyen. Idén a Ferenczi Sándor 

Egészségügyi Szakközépiskola 14. év-

folyamos tanulója, Szűcs Bernadett a 

nemzeti döntő dobogójának második 

helyét foglalhatta el.

Betti tavaly elkísérhette egyik iskolatár-

sát, Antal Alexandrát Budapestre, az 

Euroskills 2014 Nemzetközi Válogató 

Verseny döntőjére, és annyira megtet-

szett neki a megmérettetés, hogy úgy 

döntött, idén ő is belevág. Szaktanárai 

és osztályfőnöke, Sztojev-Angelov Ilona 

is bátorította, hogy jelentkezzen a két-

fordulós, angol és magyar nyelven zajló 

versenyre. A felkészülésben – az előírt 

szakirodalmakon kívül – Csopják Judit, 

Demeter János, Kuruczné Kiss Katalin 

és Sztojev-Angelov Ilona segítették.

„Az izgalmas tavalyi verseny emlékén 

kívül az is motivált, hogy végzős va-

gyok, év végén vizsgázom az iskolában, 

így két legyet ütöttem egy csapásra, hi-

szen a versenyre történő felkészüléssel 

már a vizsgáim nagy részére is készen 

állok” – tudtuk meg Bettitől, akinek 

édesanyja is az egészségügyben dol-

gozik, így a családi minta is befolyásol-

ta őt a pályaválasztásban. Elmondta 

azt is, hogy kórházi ápolóként szeretne 

dolgozni. Távlati tervei között azonban 

a főiskola elvégzése is szerepel. 

Az első fordulót, amelyre huszonöt 

diák jelentkezését fogadták el, október 

elején tartották. Bettinek nem kellett 

sokáig izgulnia, hogy sikerült-e tovább-

jutni, hiszen már másnap délelőtt csör-

gött a telefonja és közölték: várják a 

második fordulóba, így az egész iskola 

vele együtt örült. A budapesti Honvéd 

Kórházban megtartott második fordu-

lóra az iskola igazgatónője, Zsúdel An-

tónia Orsolya kísérte el a diáklányt. 

„Kicsit szomorú voltam, hogy nem én 

képviselhetem hazámat és iskolámat 

a brazíliai világversenyen, ezért még 

a repüléssel kapcsolatos erőteljes 

félelmeimet is leküzdöttem volna” – 

mesélte Betti, aki mindezek ellenére 

a megtisztelő második helyezéssel is 

nagyon elégedett és boldog. Oklevelét 

Rauh Edittől, a GYEMSZI megbízott fő-

igazgató-helyettesétől vehette át.

Ápolási verseny a WorldSkills előtt
Szűcs Bernadett ferenczis diák végzett a nemzeti döntő második helyén

Betti kórházi ápolóként szeretne dolgozni

Mesterképzések támogatással Középiskolai  
nyílt napok
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Még több feladat vár 
ránk
Parragh László elnök, 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Alapításának huszadik évfordulóját ünneplő köztestületünk 
számára nagy siker, hogy javaslatainkra odafi gyel a kormány, ami 
tükröződik a döntésekben is. Építettek a kamara véleményére egye-
bek között a munkahelyvédelmi akciótervnél, a munkát terhelő 
adóelvonás arányának mérséklésénél, a duális képzés kialakításá-
nál, az uniós források nagyobb arányú gazdaságba juttatásánál, de 
tükröződik a kamarai szándék a jegybanki növekedési hitelprogram 
beindításánál is.

Ami a jövőt illeti, az már most látszik, hogy a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamarára, és természetesen a területi kamarákra is 
mozgalmas évek várnak. Még több feladatot kapunk!

A 2013-as év a kamara tagsága, a vállalkozások számára óriási 
jelentőségű volt, mert sikerült kitörni a 2008 óta tartó recesszióból. 
Kedvező, hogy a növekedés alapja nem hitelből, hanem a gazdaság 
belső teljesítményéből adódik, és ez biztosítja a következő évekre 
a fenntarthatóságot. Bebizonyosodott, hogy a külső eladósodásra 
épülő gazdaságpolitika nem életképes, a kamara szeretné, ha ezt a 
nemzetközi hitelminősítők is jobban elismernék.

A strukturális reformok jó része a 2010-es kormányváltást köve-
tően megvalósult, ezek rövidtávon megteremtették a stabilitást. 
A növekedés fenntartásához azonban további változtatásokra van 
szükség. Így például hosszú távon megkerülhetetlen az oktatás 
átalakítása. Kiemelt helyen kell kezelni a kutatás-fejlesztést, az 
innovációt. Az uniós források minél nagyobb hányadát célszerűen a 
gazdaság irányába kell terelni.

A kamara legfrissebb felmérése szerint soha ilyen pozitív vára-
kozásai nem voltak a magyar vállalatoknak. Ha minden a kilátások 
szerint alakul, jövőre elérhetjük a válság előtti év gazdasági teljesít-
ményét. A gazdaságpolitikai és fi skális mozgástér megteremtésével 
sikerült kitörni az adósságcsapdából, ennek megfelelően talpra állt a 
gazdaság, s ma már gyorsuló ütemű növekedést produkál.

A bruttó hazai termék (GDP) idei várható növekedése három szá-
zalék feletti, az infl áció nulla közeli, a foglalkoztatottság meghaladja 
a 4,18 milliót, a munkanélküliségi ráta pedig 7,4 százalék. 2015-re 
is jók a kilátásaink: az államadósság várhatóan 75,4 százalékra 
csökken, az államháztartási hiánycél a GDP 2,4 százaléka. A GDP 
növekedése előreláthatóan 2,5 százalék lesz, miközben az infl ációt 
sikerül 1,8 százalékon tartani.

A német növekedés kapcsán utalnék arra, hogy a német kormány 
a koalíciós szerződésben rögzítette a felsőoktatási rendszerben a du-
ális képzés erősítését, ezért Magyarország jó irányba halad, amikor 
ezt tervezi.

20 éves a BOKIK

Bihall Tamás elnök,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara

1994. november 29-én alakult meg köztestületünk, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a BOKIK. A november 
29-i alapítás dátuma megegyezik a miskolci kamarai székház 1896-os  
felavatásával, melyet az akkori iparosok, kereskedők adományaiból 
építettek. 1995 óta a Szentpáli utcában áll a kamara székháza, amely-
nek névadója dr. Szentpáli István, a Miskolci Kamara egyik alapítója, 
titkára volt. E véletlen egybeesések is elvezettek bennünket a múlt 
tradícióinak feltárásához, a hagyományok ápolásához. 

Érdekes tanulmányozni a kamara történetét, és felfedezni, mennyi 
közös vonás van a korabeli kamarai vezetők javaslatai és a mai kamarai 
munkából következő javaslatok között. De ez érthető is, hisz gazda-
ságról, munkáról, teljesítményről van szó, amelyik húzóereje, éltetője 
volt mindig a társadalomnak, annak oktatásügyének, kultúrájának, 
művészetének. Ezért kitüntetetten jó érzés, hogy az elmúlt 20 évben 
hány kiváló vállalkozó, cégvezető működött a kamarában, olyanok is, 
akik operatív, irányítói-szervezői feladatokat vállaltak, és olyanok is, 
akik kamarai tagként vették igénybe a szolgáltatásokat, vagy segítették 
a közösségi munkát. 

A kamara idő- és értékálló intézmény, történelme jelentős, és biztos 
vagyok abban, hogy a jövője is izgalmas és fontos feladatokat hoz. 
Ma már elmondhatjuk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is, hogy túl 
vagyunk a válságon, a beruházási teljesítmény 8 százalékkal haladta 
meg az előző évit, nőtt a jövedelemtermelő képesség, az export, és 
csökkent a munkanélküliség is. 

Ma a BOKIK az ország egyik legerősebb kamarájaként tevékeny-
kedik, 2000 önkéntes tag és 32 000 regisztrált gazdálkodó szervezet 
ügyeinek intézése, támogatása, kiszolgálása határozza meg minden-
napjait. Megállapodásokat írtunk alá meghatározó önkormányzatok-
kal, a kormányhivatallal és a Miskolci Egyetemmel annak érdekében, 
hogy a 2014–2020-as európai uniós tervezési időszak helyes célokat 
fogalmazzon meg, melyhez minél több gazdaságközeli forrást lehessen 
biztosítani. Kiemelt feladatnak tekintjük a duális szakképzés általános 
bevezetését megyénkben, látható, hogy a gazdaság versenyképes-
ségének egyik legkritikusabb pontja lesz a versenyképes munkaerő 
folyamatos biztosítása a következő években.  

Hasonló elvárásokat fogalmazhatunk meg a felsőoktatás területén 
is, ahol a Miskolci Egyetemmel közösen – a kormányzati szándéknak 
megfelelően – a duális felsőoktatás kialakítását kezdtük meg. Erősí-
teni kell nemzetközi piacainkat annak érdekében, hogy minél több 
versenyképes exporttermékünk legyen, bővítve ezzel az erős kis- és 
középvállalkozások körét, megalapozva a megye gazdaságának hosszú 
távú stabil teljesítményét. Folyamatosan fejlesztjük szolgáltató rend-
szerünket tagságunk minél teljesebb kiszolgálása érdekében.

Húsz év mérföldkő, és most igazán komoly, a gazdaság fejlődését 
elősegítő lépések következnek. 

Végül szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akik a kamara 
munkájában, és ezen keresztül a megye üzleti közösségének fejleszté-
se, erősítése érdekében az elmúlt húsz évben feladatot vállaltak.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkam-
ra (MKIK) 2015-ben is megszervezi 
Országos Szakmai Tanulmányi Ver-
senyt (OSZTV) és a Szakma Kiváló 
Tanulója Versenyt (SZKTV), ame-
lyek kiemelt célja a magyar szakkép-
zés színvonalának emelése, a szak-
képzés eredményeinek bemutatása. 

A versenyek célkitűzése a gyakorlat-

igényes, „fi zikai” szakmák – beleért-

ve  a ráépülő, magasabban kvalifi kált 

szakmákat is − társadalmi presztízsé-

nek és vonzerejének növelése a szak-

matanulás népszerűsítése révén, „A jó 

szakma felér egy diplomával” szlogen 

jegyében. Ezúton kérjük az iskolákat, 

hogy a jelentkezési határidő és az első 

versenynap közötti rövid idő, illetve az 

iskolai tanszünet miatt, a jelentkezé-

seket legkésőbb 2014. december 18-ig 

tegyék meg a www.szakmasztar.hu 

honlapon, és ezzel párhuzamosan ad-

ják postára azokat. A jelentkezéshez 

szükséges adatok rögzítését követően 

a kinyomtatott jelentkezési lapot az 

iskola igazgatójának egyetértő, támo-

gató nyilatkozatával együtt kell a te-

rületileg illetékes – ebben az esetben 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamarához – eljut-

tatni. A BOKIK-ban (legkésőbb) 2014. 

december 19-én 12 óráig Tóth Ádám 

várja a dokumentumokat postán vagy 

személyesen.

2015-ben a szakmák országos  ver-

senyeit a nappali tagozaton végzős 

tanulók számára az MKIK a www.

szakmasztar.hu honlapon található 

szakképesítésekben hirdeti meg.

OSZTV: Érettségihez vagy a középis-

kola utolsó évfolyamának elvégzésé-

hez kötött szakképzésben résztvevő 

versenyzők számára szervezett komp-

lex verseny, amely az adott szakképe-

sítés szakmai ismereteire, készségeire 

és kompetenciáira épül, a versenyfelhí-

vásban közzétett Szakmai és Vizsgakö-

vetelmény fi gyelembevételével. 

SZKTV: A szakiskolai képzésben 

résztvevő versenyzők számára szer-

vezett verseny, amely az adott szak-

képesítés szakmai ismereteire, kész-

ségeire és kompetenciáira épül, a 

versenyfelhívásban közzétett Szakmai 

és Vizsgakövetelmény(ek) alapján.

A szakmai versenyeken kizárólag a 

meghirdetett, szakirányokban tanuló, 

szakmai vizsga előtt álló végzős nap-

pali tagozatos tanulók vehetnek részt, 

akik iskolai rendszerben folytatják ta-

nulmányaikat. A verseny az előző évek 

gyakorlatához hasonlóan első körben 

írásbeli elődöntőből (2015 januárjá-

ban) áll. Az itt megfelelő pontszámot 

elérők bejutnak az előválogatókba, 

majd az ezt követő gyakorlati, illetve 

szóbeli döntőbe (2015 tavasza). A bu-

dapesti döntő a szakmai megmérette-

tés mellett nagyszabású fesztivál kere-

tében zajlik.

Segítség a felkészítéshez, felkészülés-

hez a versenyszabályzat, amely tartal-

mazza a részvétel általános szabályait, 

illetve a versenyre kiírt szakmákat. Az 

elődöntő, előválogató és döntő felada-

tainak témakörei, az ezek megoldására 

fordítható idő és az elérhető pontszám 

is megtalálható a versenyszabályzat-

ban.

Minden évben sztároknak kijáró show-val végződnek az országos szakmai döntők Budapesten

Kezdődnek a szakmai versenyek
A jelentkezés és a jelentkezési lapok beérkezési határideje: 2014. december 18.

A BOKIK – a szakiskola és a szakképesítésben érintett országos gazdasági érdekkép-
viseleti szervezet képviselőjének bevonásával – a szakmai és vizsgakövetelményben 
előírt szintvizsgát szervez az első szakképzési évfolyam tanévében, február első 
tanítási napjától április utolsó tanítási napjáig terjedő időszakban. A szintvizsga an-
nak mérésére szolgál, hogy a tanuló a szakiskolában az első szakképzési évfolyamon 
elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat 
A szintvizsga minden szakiskolai tanuló számára kötelező, eredménye a tanuló év 
végi szakmai érdemjegyébe nem számít bele. A szakiskolai tanuló szakmai gyakorlati 

képzésére – a tizedik, tizenegyedik évfolyamon – a szintvizsga teljesítéséig kizárólag a 
szakképző iskolában, vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet (kizáró-
lag gyakorlati képzési célt szolgáló) tanműhelyében kerülhet sor. 
Már megkezdődtek a 2015-ös év szintvizsgáinak szervezési előkészületei a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyeri Kereskedelmi és Iparkamaránál. Az előzetes felmérések 
alapján megyénkből 3866 tanuló tesz majd szintvizsgát 35 szakképesítésben. A 
legtöbb jelentkező a szociális gondozó és ápoló, a hegesztő, az eladó, kőműves és 
szakács szakképesítésekben tesz szintvizsgát 2015-ben, január és november között.

Szintvizsga 2015
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A Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 
szinte hiánytalanul őrzi az 1880–
1948 között működő Miskolci Ke-
reskedelmi és Iparkamara sokszínű 
forrásanyagát. Az utóbbi évtizedben 
ebből az anyagból hiánypótló kiad-
ványok készültek, s válogatott doku-
mentumok kiállításokon is láthatóak 
voltak. Ezekből kirajzolódik a jogelőd 
intézmény szerteágazó munkája. 

A Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara 

a tagok és szakosztályok felé érdekér-

vényesítő, szolgáltató, a szakminiszté-

rium felé döntés-előkészítő, informá-

cióközlő volt. Feladatkörébe tartozott 

oktatási intézmények létesítése, vagyis 

a kereskedelmi és ipari szakoktatás 

intézményi hátterének biztosítása, 

fenntartásukban való közreműködés. 

Statisztikai adatgyűjtései, szakmák és 

képviselőik nyilvántartása, áruvédjegy-

jegyzékei, vagy éppen a mestervizsgák 

dokumentumai a várostörténet-írás 

nélkülözhetetlen forrásai. A kamara 

fontosságára hívja fel a fi gyelmet, hogy 

képviselői ott ültek a város közgyűlés-

ében.

A szervezés gondolata

A kereskedelmi és iparkamarák szer-

vezésének gondolatát Klauzál Gábor 

(1804–1866) kereskedelemügyi mi-

niszter vetette fel 1848-ban, de a sza-

badságharc után 1850-től császári 

rendelet szólt a birodalom egész terü-

letén a kamarai rendszerről. Felállítá-

suk helyszínei is megfeleltek a császári 

közigazgatási rendszernek. Így 11 kama-

ra született Magyarország területén, 

s számunkra a Pest központúság és 

Kassa közelsége volt a fontos. Ez ma-

gyarázza azt, hogy a kiegyezést követő 

új kamarai törvény értelmében város-

unk és környezetünk a kassai kamara 

területéhez tartozott. Az önálló kamara 

megszervezése 1879-ben vetődött fel, 

s munkájuk a megye akkori négy járá-

sára koncentrálva 1880-ban kezdődött 

el. Miskolcon 16 iparos és 16 kereskedő, 

a többi járási székhelyen 8 iparos és 8 

kereskedő választotta meg a kamara 

irányító testületét.

A szakosztályok

A kamarának kézműipari, kis- és nagy-

kereskedelmi, gyáripari, valamint bank, 

biztosítás, szolgáltatási szakosztálya 

volt. (A négyes tagozódás jellemző 

a mai Borsod-Abaúj-Zemplén Me-

gyei Kereskedelmi és Iparkamarára 

is.) A kamarai kerület területe annak 

megfelelően alakult, ahogy nemzeti 

történetünk. 1880–1920; 1920–1938; 

1938–1945 közötti időszakok rajzolód-

nak ki. Ahogy az országhatár változott, 

a közigazgatásnak megfelelően változ-

tak a kamara járásainak és megyéinek 

területei. Így Borsod, Abaúj, Zemplén, 

Heves, Szolnok, Gömör, Kishont me-

gyék ipar- és kereskedelem-története 

rajzolódik ki a forrásokból.

Hat évtized, hat elnök 

A Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara 

élén a közel hat évtized alatt hat kama-

rai elnök állt, akik a gyáripar és a bank-

élet jeles képviselői voltak. A szintén 

hat főtitkár között találjuk Szentpáli 

Istvánt, aki 1890–1903 között töltötte 

be ezt a stallumot.

A magyar kamarák a háború utáni újra-

kezdés, új választás előtt álltak, amikor 

1948-ban miniszteri rendelet szüntette 

meg őket.

 Dr. Dobrossy István 

135 éve kezdődött a kamara szervezése
A Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara 1880–1948 közötti anyagáról, történetéről

„A magyar kereskedelmi és iparkamarák közel évszázados történetében a legmélyrehatóbb változást 1918 vége jelentette. Az Oszt-
rák-Magyar Monarchia sorsát végzetes vereségek pecsételték meg. (…) 1918 vége és 1920 júniusa között a magyar köztársaság, ta-
nácsköztársaság, majd népköztársaság időszakában a kamarai rendszer működése lebénult. A trianoni szerződésben „megszabott” 
országhatárokon belül a korábbi 20 helyett mindössze 7 iparkamarai kerületet lehetett kialakítani. Az új határok legsúlyosabban a 
miskolci kamara területét érintették, a legjelentősebb átszervezésekre itt került sor. (…) E megváltozott terület munkájának meg-
szervezése időigényes, de végül eredményes volt. 1938-1944 vége, 1945 eleje között újra megváltozott a kamarai kerület területe. Az 
első világháború utáni kamaratörténet harmadik „korszaka” 1945 elejétől 1948 májusáig tartott.(…) A megváltozó (megváltozott)  
tulajdoni viszonyok között is sokáig tartotta magát az a szakmai vélemény, hogy szükség van a kereskedelmi és iparkamarákra. 
(…) A budapesti mellett főleg a szegedi és a miskolci kamara aktív munkájával tervezetek készültek, amelyek célja a választási és 
szerkezeti összetétel megreformálásával az új kamarai törvény létrehívása, elfogadtatása volt. (…) De egy 1948-as kormányrendelet 
azonnali hatállyal megszüntette a kereskedelmi és iparkamrákat, helyettük felállította a belkereskedelmi igazgatóságokat.”

(Részlet dr. Dobrossy István: A Kereskedelmi és Iparkamara Miskolcon 1880-1979 című könyvéből) 

Változások, fordulópontok

A kamara egykori székháza ma a miskolci akadémiai bizottságnak ad otthont

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmai irányításával, a kamarai szakem-

berek és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkatársainak bevonásával elkészült a 

„Kézikönyv a komplex szakmai vizsgák szervezéséhez” című kiadvány. Bevezetése 

és használata a komplex szakmai vizsgák szabályos levezetését és színvonalának 

emelését segítheti elő. A szakképzési és felnőttképzési rendszer teljes átalakítása 

miatt szükségessé válik valamennyi érintett tájékoztatása. Ezért a kézikönyv be-

mutatja a komplex szakmai vizsga jogszabályi kereteit, a vizsgával kapcsolatos 

elméleti alapokat, valamint a vizsga előkészítésének, lebonyolításának, szerve-

zésének folyamatát és fázisait. A kézikönyvet a szakmai vizsgabizottságoknak, 

a felkészítő pedagógusoknak, a szakképesítésért felelős tárcák tisztviselőinek, 

vizsgaszervezőknek, a gyakorlati helyszint biztosítóknak, de még a vizsgázóknak 

is ajánljuk! A kiadványt a vizsgáztatásban részvevő szakemberek korlátozott pél-

dányban személyesen átvehetik a BOKIK vizsgadelegálással foglalkozó szakem-

berétől, illetve elektronikus úton is letölthető a www.mkik.hu oldalról.

A kamara kiemelt szakképzési feladatai közé tartozik – a szakmai utánpótlás ne-

velése területén – a gyakorlati képzőhelyet biztosító gazdálkodók nyilvántartásba 

vétele és ellenőrzése. Az ellenőrzést végző kamarai szakértők 35 órás módszerta-

ni felkészítését szervezte meg a kamara. A képzést követően 25-en tettek sikeres 

vizsgát jogi, pedagógiai és pszichológiai ismeretekből.

A magas színvonalú gyakorlati képzés alapja, hogy a képzőhely rendelkezzen a szak-

képzés megkezdéséhez és folytatásához előírt személyi és tárgyi feltételekkel, vala-

mint az oktatást a szakképzési kerettanterv szerint folytassák. A komplex ellenőrzés 

kiterjed továbbá arra is, hogy a képzőhely a tanulószerződésben, illetve az együttmű-

ködési megállapodásban vállalt kötelezettségeinek maradéktalan eleget tett-e. Az 

országosan egységes szempontok szerinti ellenőrzésben kizárólag a kamarai szak-

képzési, szakértői névjegyzéken szereplő, vizsgázott szakemberek vehetnek részt.

A felkészítés és vizsga a NFA-KA-NGM 11/2013/TK. sz. támogatási szerződés kere-

tében került fi nanszírozásra, így a részvevők számára ingyenes volt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara idén is 
saját standdal jelent meg a „Szabad 
a pálya” elnevezésű pályaválasztási 
kiállítás két helyszínén, Miskolcon és 
Sárospatakon.

November 12-én és 13-án Miskolcon, 

november 19-én pedig Sárospatakon 

várták a kiállítók a diákokat, hogy be-

mutassák képzési kínálatukat.

Ebben az évben a BOKIK kezdeménye-

zésére megvalósult a „cégek utcája”, 

amely – mindkét város kiállítási hely-

színén – az úgynevezett „szakmaszi-

geten” kapott helyet. Olyan vállalato-

kat, vállalkozásokat hívott meg ide a 

kamara, amelyek a tanulóképzés aktív 

részesei. 

A cégek interaktív szakmabemutatók-

kal készültek a kiállításra. A diákok szí-

vesen próbálták ki a hegesztő szimu-

látorokat, esztergagépet, csodálkozva 

nézték, hogyan készül egy egyedi, mé-

retre szabott cipő. A pályaválasztási 

kiállításokon megjelent cégek a kö-

vetkezők voltak: Bakai Szerszámgép 

Szerviz Kft. (Mezőkövesd), Bosch (Mis-

kolc), Intern Kft. (Miskolc), MITISZK 

Nonprofi t Kft. (Miskolc), Ortopán Kft. 

(Miskolc), Ro-Pánt 95 Bt. (Miskolc), 

TAKATA Safety Systems Hungary Kft. 

(Miskolc), Certa Zárgyártó, Présöntő és 

Szerszámkészítő Kft. (Sátoraljaújhely), 

Épszer Zrt. (Sárospatak).

A kiállítás idejére elkészült a BOKIK 

pályaválasztási kiadványa Szakképzési 

útmutató címmel. Hiánypótló tovább-

tanulási tájékoztatót sikerült összeál-

lítani, hiszen már az előző évben sem 

állt a pályaválasztók rendelkezésére 

hasonló segítség. A kiskönyvben Bor-

sod-Abaúj-Zemplén megye szakiskolai 

képzési kínálata mellett fontos, általá-

nos információk is megtalálhatók. Így 

segítség a döntés meghozatalához, a 

felvételi eljárás időpontjairól, valamint 

a hiányszakmákról, hozzájuk kapcsoló-

dó ösztöndíjról és a tanulószerződésről 

is olvashatnak az érdeklődők. Újdonság 

még a „szakmakereső”, ami a tárgymu-

tató részben található. Itt a kiválasztott 

szakmához lehet megkeresni a tanuló 

lakhelyéhez legközelebbi oktatási in-

tézményt. 

A kamara bízik abban, hogy pályaori-

entációs rendezvényei, tájékoztató ki-

adványai segítséget nyújtanak a dön-

tés meghozatalához!

 Klein Zsuzsanna

A kiállítás idejére elkészült a BOKIK pályaválasztási kiadványa is Szakképzési útmutató címmel

Szabad volt a pálya a diákoknak
Idén is saját standdal mutatkozott be a BOKIK a pályaválasztási kiállításon

Sikeres vizsgát tettekKézikönyv a szervezéshez
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A Fiatal Vállalkozók Napját – a Gaz-
dasági Iránytű megjelenésével egy 
időben – november 26-án, 15 órától 
tartja a BOKIK a kamara miskol-
ci székházában. A rendezvényről 
Koleszár Péter, a BOKIK elnökségi 
tagja készített összefoglalót.

A világ minden pontján novemberben 

tartják a Fiatal Vállalkozók Hetét. A 

helyi sajátosságok és a gazdasági kör-

nyezet adta lehetőségek ismeretében 

szerveznek eseményeket a világ külön-

böző pontjain, így Magyarországon is. 

Együtt a FIVOSZ-szal

A hazai eseménysorozathoz kapcso-

lódva a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara a Fiatal 

Vállalkozók Országos Szövetségével 

(FIVOSZ) együttműködve több ese-

ményt szervezett november folyamán. 

A programsorozat részeként november 

26-án a BOKIK-székházban tartjuk a 

Fiatal Vállalkozók Napját, amelyen – 

Bihall Tamás elnök úr meghívására – 

Kovács Patrik a FIVOSZ, valamint az 

Európai Unió Fiatal Vállalkozóinak Szö-

vetsége elnökeként tart előadást.

Egy korábbi interjújában Kovács Patrik 

elmondta: „A fi atalok többsége szíve 

szerint inkább vállalkozna, ugyanakkor 

a vállalkozók számában ez a preferen-

cia jelen pillanatban nem mutatkozik 

meg. Így a feladatunk most az, hogy 

biztosítsuk számukra azt a tudást, 

amely a vállalkozásuk elindításához 

szükséges, később pedig folyamatos 

szakmai támogatással segítsük őket 

az üzleti sikerek elérésében.”

Fiatal Vállalkozók Napja

A kamara azért látta időszerűnek a ren-

dezvény megszervezését, mert a mos-

tani cégvezetők, tulajdonosok egyre 

gyakrabban szembesülnek az utódlás 

kérdésével. A vállalkozások vezetői 

számára jelentős kihívás az utódok 

megtalálása, betanítása. Sok esetben 

a generációs különbségek leküzdé-

séhez külső segítség is szükséges. A 

BOKIK fontosnak tartja, hogy a helyi, 

fi atal vállalkozások a sikeres cégek ve-

zetőitől, alapítóitól közvetlen formában 

kaphassanak információkat. 

A Fiatal Vállalkozók Napján három, már 

az új vállalkozói generációhoz tartozó 

cégvezető enged bepillantást munká-

jába. Persze László, a Mezőkövesdi Bú-

toripari Kft. ügyvezető igazgatója má-

sodik generációs cégvezetőként beszél 

tapasztalatairól. Szigetvári József és 

Dorcsinecz József, a Szallas.hu ügyve-

zető igazgatói azt mutatják be, milyen 

egy nemzetközi nagyvállalkozás tulaj-

donos-partnereként, munkatársaként 

vállalkozni. Simon Gábor, az IND alapító 

tagja pedig a Miskolcon alapított start-

up szoftvercég történetét ismerteti.

A BOKIK székházának bejáratánál 
1997 óta emléktábla őrzi Szentpáli 
István egykori kamarai titkár, polgár-
mester és országgyűlési képviselő 
emlékét. 1991-től utca, és ugyancsak 
1997-től iskolanév is emlékezteti az 
utókort városunk kiváló polgárára. 
A kamara székházának tanácster-
me az ő nevét viseli, emlékszobája 
és az életútját bemutató kiállítás 
pedig elevenen tartja szellemiségét. 
A BOKIK elkötelezetten gondozza 
Szentpáli István hagyatékát, ami-
ben nagy segítség – a családtag 
– Kopátsy Sándor közgazdász áldo-
zatos tevékenysége. Őt kértük meg, 
hogy foglalja össze gondolatait a 
miskolci kamara egykori titkárára 
emlékezve. 

„Mit mond nekem Szentpáli István 

neve? Negyven éven át unokájával – 

aki Miskolcon, a polgármesteri lakás-

ban, első unokájaként született – éltem 

boldog házasságban. Tehát fi a, István 

volt az apósom. 

A háború után sírját is hiába kerestük, 

mivel azt a temető gondnoksága felszá-

molta. Amikor a Borsod-Abaúj-Zemp-

lén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

(BOKIK) felvállalta emlékének ápolá-

sát, feleségemmel, Szentpáli Ágnessel 

felvettük a kapcsolatot a BOKIK-kal, és 

a kamara a városvezetéssel közösen a 

vélt helyén helyreállította a sírt. Kiderült 

az is, hogy az általa alapított iskola is 

felvette a nevét. Ekkor az intézménynek 

ajándékoztuk Szentpáli István birto-

kunkban lévő portréját, és a kapcsola-

tunk azóta is élő a Szentpáli iskolával.

Feleségem betegsége ismeretében 

döntött úgy, hogy a nagyapjával közös 

sírba kerüljön. A szüleitől örökölt szent-

endrei üdülőházat pedig a kamara által 

kezelt Szentpáli Alapítványra hagyta. 

Az alapítvány jóvoltából évente két 

szentpális diák kap ösztöndíjat.

Közben Dobrossy István segítségére 

támaszkodva, aki a megyei levéltár 

igazgatója volt, kutattam Szentpáli 

István polgármesteri tevékenységét. 

Ő, ahogyan jelenlegi polgármesterünk 

is, erdélyi családból származott. A jogi 

egyetemet Bécsben végezte, és Baross 

Gábor közlekedésügyi miniszter titkára 

volt. Aztán 1890 augusztusában a mi-

niszter saját kérése alapján mentette 

fel állásából Szentpáli Istvánt, akit né-

hány hónappal korábban a titkárának 

választott a Miskolci Kereskedelmi és 

Iparkamara.

Engem, mint közgazdászt külön érde-

kelt, milyen szerepet játszott felesé-

gem nagyapja az új intézmény élén. A 

város és a megye iparának, kereskedel-

mének érdekeit nyilván jól képviselte, 

ezért választották meg néhány év után 

polgármesternek, majd országgyűlési 

képviselőnek.

Előttem nagy érdemet szerzett azzal, 

hogy egyedüli képviselőként felszó-

lalt az első zsidótörvény, a numerus 

clausus ellen. Erre magyarázatot adott, 

hogy ő egy olyan városban volt polgár-

mester, ahol az elért eredményekben 

fontos szerepet játszott a zsidóság. 

Mint kamarai elnök és városvezető – a 

befolyt adókból – világosan látta, mi 

lett volna a város és a megye gazda-

ságával, kereskedelmével a helyi zsi-

dóság nélkül. Már nagyon megfogyott 

azoknak a száma, akik emlékeznek a 

második zsidótörvény előtti Miskolcra, 

a boltokra, a szállodákra, az éttermek-

re, a színielőadások és a hangversenyek 

közönségére.

  

Külön hálás vagyok a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kereskedelmi és Ipar-

kamarának, hogy méltó módon ápolja 

Szentpáli István nevét, emlékét. Ez a 

név arra kötelez, hogy a kamara számá-

ra Miskolc és a megye gazdaságának 

fejlődése legyen az elsődleges. Ez ma 

nemcsak azt jelenti, hogy a vállalatok 

működése legyen dinamikus, hanem 

azt is, hogy a munkaképes lakosság 

minél nagyobb hányada vegyen részt 

a társadalmi munkamegosztásban, a 

jövedelemtermelésben.

Hálás vagyok a kamarának azért is, 

mert tiszteletbeli tagjává fogadott, és 

így vénségemre megbecsült polgára 

lehetek Miskolcnak.”

Szentpáli István neve kötelez
A kamara egykori miskolci titkárára emlékezik Kopátsy Sándor, a BOKIK tiszteletbeli tagja

Szentpáli Ágnes nagyapjára emlékezik

1997 óta márványtábla őrzi Szentpáli 

István emlékét a kamarai székház falán

Kopátsy Sándor: Hálás vagyok a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamarának, hogy méltó módon ápolja Szentpáli István nevét, emlékét

A Visegrádi Alaptól elnyert pályázat támogatásával öt or-
szág kamarái rendeznek nemzetközi vállalkozói fórumokat 
2014-ben és 2015-ben. 

A projekt vezető partnere a Szlovákia Kereskedelmi és Iparka-

mara Trencséni Regionális Kamarája, Csehországot a Viszocsina 

Régió Kereskedelmi és Iparkamarája, Lengyelországot a krosnói 

Kárpátaljai Kereskedelmi Kamara, Ukrajnát az ungvári Kárpátal-

jai Kereskedelmi és Iparkamara, hazánkat pedig a BOKIK képvi-

seli. A programsorozat első rendezvényét november 4-én és 5-én 

tartották a lengyelországi Krosnóban. A program középpontjá-

ban az a nemzetközi üzletember-találkozó állt, amelyen mint-

egy 80, a könnyűiparban tevékenykedő cég vezetője vett részt.  

Megyénkből 11 üzletember és kamaránk képviselői vettek részt 

a rendezvényen. Az üzletember-találkozó mellett előadások 

hangzottak el például a lengyelországi cégalapítási feltételekről, 

a lengyel vámrendszerről, és különböző helyi vállalkozások is be-

mutatkoztak. A résztvevők ellátogattak a krosnói üveggyárba is. 

A második rendezvényt november 19-én és 20-án, Ungváron 

tartották. A kétnapos programra fa-, bútor- és építőiparral fog-

lalkozó cégek látogattak el. Nemzetközi szinten közel 70 vállal-

kozás képviseltette magát, Borsod-Abaúj-Zemplén megyét 8 

vállalkozás és a BOKIK reprezentálta. A 3. rendezvényt – amely-

nek témája a mezőgazdaság – a tervek szerint jövő év január-

jában a csehországi Hodoninban tartják. Miskolcé a 4. vállalko-

zói fórum, amelynek fókuszában a fémipar áll, májusban pedig 

Trencsénben a turisztikai témakör kerül sorra. A projekt záró ren-

dezvényének helyszíne Ungváron lesz, 2015 novemberében. 

A BOKIK energiahatékonyság-

gal foglalkozó, 3 éves STEEEP 

elnevezésű pályázatának meg-

valósítása jó ütemben halad. A 

projektbe bevont vállalkozá-

sok energetikai felmérése le-

zárult, készül a cégek számára 

az energia menedzsment terv 

is. November 12-én megtartot-

ták a projekt első workshopját 

is. A rendezvényen egyebek 

mellett szakértő ismertette 

eddigi tapasztalatait a vállal-

kozások energetikai felméré-

sével kapcsolatosan. Mivel  je-

lenleg az energetikai pályázati 

kiírások nyitva állnak – mind a 

lakosság, mind a vállalkozások 

részére –, így a workshop te-

matikájának fontos részét al-

kották. A rendezvényen részt-

vevő mintegy 30 fő elégedett 

volt a workshoppal, az előadá-

sok után sok kérdés hangzott 

el, és kihasználták a konzultá-

ciós lehetőséget is.  

A következő workshopot elő-

reláthatólag 2015 első hónap-

jaiban tartják.  

Az Eurochambres (Európai Kereskedelmi és Iparkamara) immár 

negyedik alkalommal hívta össze – a 2008-ban alapított – Eu-

rópai Vállalkozói Parlamentet (EVP), amelynek célja, hogy részt 

vegyen az Európai Bizottság vállalkozásokat érintő gazdaságpo-

litikai döntéseinek előkészítésében. A Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara 19 vállalkozóból álló képviselőcsoportot delegált az 

Európai Parlament plenáris üléstermében megtartott rendez-

vényre, ahol Gaál József, az MKIK alelnöke is felszólalt. A Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát Bódi Lász-

ló, a HALBO MCE Zrt. vezérigazgatója képviselte.

Az EVP idei, október 16-i aktuális ülése keretében 29 állam 618 

képviselője négy fő témakört érintve – európai gazdasági diplo-

mácia, szakképzés, pénzügyek és energia – vitatta meg az Unió 

gazdaságpolitikáját érintő aktuális kérdéseket.

Sikeresek, fi atalok és borsodiak!
A  megye vállalkozóinak új generációja mutatkozik be a kamarában 

Miskolci vállalkozó „A jövő remény-
sége”
A FIVOSZ minden évben díjakkal 
ismeri el a fi atal vállalkozók teljesít-
ményét. Ezeket hagyományosan a 
Fiatal Vállalkozók Hete záróesemé-
nyeként megtartott gálaesten adják 
át. Idén egy miskolci vállalkozó is ott 
állhatott a kitüntetettek között: „A 
jövő reménysége – Országos Fiatal 
Vállalkozói Különdíj” elismerésben 
részesült Oszlánczi Réka, a palacsinta 
specialitásokra szakosodott miskolci 
CREPPY Étterem ügyvezetője. A vál-
lalkozás második egységét franchise 
rendszerben nyitotta meg októberben 
Budapesten.

Különdíjas

Ülésezett az Európai 
Vállalkozói Parlament

Az Európai Vállalkozói Parlament magyar képviselőcsoportja

Vállalkozói fórumok 
öt helyszínen

Jól halad 
a STEEEP
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A Hungexpo területén rendezték 
meg november 5-e és 7-e között az 
Automotive Hungary Nemzetközi 
Járműipari Beszállítói Szakkiállítást, 
amelyen az autóipar minden jelentő-
sebb szereplője képviseltette magát. 
Miskolc városa saját standdal jelent 
meg a kiállításon. 

A második alkalommal megrendezett 

közép-kelet-európai járműipari szak-

kiállítás lefedte a járműgyártásnak a 

tervezéstől a kivitelezésig tartó össze-

tett folyamatát. A rendezvény szerves 

részeként folyamatos szakmai program 

folyt a kiállítási csarnok nagyszínpa-

dán. Ennek keretében tartott előadást 

Pfl iegler Péter, Miskolc alpolgármeste-

re. Elmondta, a városban már megte-

lepedett sok, neves járműipari beszál-

lító cég, amelyek közt megtalálható a 

Bosch, a Shinwa, a Delco Remy, a Patec 

és a Takata. Ez utóbbi Miskolcon hajtja 

végre az elmúlt 3 év legnagyobb ma-

gyarországi zöldmezős beruházását. 

Az alpolgármester kiemelte: Miskolc 

standján bemutatkozik – a BOKIK által 

gesztorált – NOHAC Észak-magyaror-

szági Autóipari Klaszter is, amely több 

mint 70 tagjával az egyik legnagyobb a 

hazai autóipari klaszterek között. 

„Ezek a körülmények arra predesztinál-

ják Miskolcot, hogy részt vegyen Közép-

Kelet-Európa legnagyobb járműipari 

beszállítói szakkiállításán. Miskolc nél-

kül ma már nem lenne teljes ez a kiállí-

tás” – tette hozzá Pfl iegler Péter.

A kiállítás zárónapjának szakmai prog-

ramja az oktatás-képzés-karrier téma-

körről szólt, amelyen előadást tartott 

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke, az MKIK 

oktatási és képzési alelnöke is. 

Miskolc 50 négyzetméteres standdal 

jelent meg a több mint 200 kiállítót fel-

vonultató Automotive Hungary-n. Mis-

kolc város és a Miskolc Holding mellett 

jelen volt a standon a Miskolci Egyetem, 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamara, a Bay Intézet, 

a Miskolc Térségi Integrált Szakképző 

Központ, a Bosch, a Takata, a Shinwa és 

a NOHAC is. 

Kamarai küldöttgyűlések

Hosszú előkészítő munka után tegnap 

Miskolcon megtartotta küldöttgyűlését 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ag-

rár-, valamint az Ipari és Kereskedelmi 

Kamara.(…)

Kevés olyan gazdasági törvény szüle-

tett az elmúlt évtizedekben, amely eny-

nyire átfogóan koordinálja a gazdaság 

egészét – mondotta Bihall Tamás, a 

kereskedelmi és iparkamara ideiglenes 

szervezőbizottságának elnöke a köztes-

tület küldöttgyűlésének megnyitóján. Az 

Émász-székházban megtartott rendez-

vényen elsőként az előkészítő munkáról 

számolt be az elnök, elmondta, a legna-

gyobb nehézséget számukra is a me-

gye gazdálkodó szervezeteinek, egyéni 

vállalkozóinak felmérése jelentette.  (…) 

A kereskedelmi és iparkamara 17 616 

tagból áll, és az ideiglenesen alakult hét 

osztály helyett tizenkét osztályba sorol-

ták a vállalkozókat.

Az alapszabály és az ideiglenes költség-

vetés elfogadása után a küldöttek meg-

választották a kamara tisztségviselőit. A 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Keres-

kedelmi és Iparkamara (BOKIK) elnöke 

Bihall Tamás lett, alelnökké Bezerédi 

Antalt, Tomori Zoltánt és Szalári Istvánt 

választották. A titkári posztot Kereyné 

Szabó Erzsébet tölti be. 

Észak-Magyarország, 1994. november 30.  

A tét: a térség gazdasága

A BOKIK már „megcsinálta önmagát”

Erre az esztendőre a két éve működő 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Keres-

kedelmi és Iparkamara – Bihall Tamás 

szavaival élve – „megcsinálta önmagát”, 

azaz a szervezet felállt és képes a haté-

kony működésre. A Bokik elnöke fon-

tosnak tartja, hogy a kamara továbbra 

is hathatósan működjék közre a megye 

gazdaságának fejlesztésében.

Déli Hírlap, 1996. december 3.

Fontosak a gazdaságpolitikai célok

A gazdasági kamarákat váratlanul érte 

a hír, amely szerint a kormány felkérte 

az igazságügy-minisztert, vizsgálja meg 

a kötelező tagság, illetve a tagdíjfi zetés 

megszüntetésének jogi lehetőségét. 

Bihall Tamással, a Borsod-Abaúj-Zemp-

lén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

elnökével a kabinet szándéka kapcsán 

beszélgettünk.

(…) – A kamara azzal semmiképpen 

nem akar foglalkozni, hogy a politika 

miként akar – egyáltalán akar-e – tőkét 

kovácsolni a kötelező tagság megszün-

tetéséből. Az világos, hogy a „kötelező” 

szó egy demokráciában visszás, de ezt 

jóval korábban kellett volna átgondolni. 

(…) Mára kialakult egy modell, ami Nyu-

gat-Európában is érvényben van. Ezt 

felrúgni – a mi kamaránk vezető testü-

leteinek hivatalos véleménye szerint is – 

nem szabad. Szeretnénk ezt a rendszert 

tovább működtetni a gazdaság szerep-

lőinek érdekében. 

Észak-Magyarország, 1999. április 22. 

Gazdasági kapcsolatok erősítése a 
szomszédos országokkal

A BOKIK megalakulása óta kiemelten 

foglalkozik a határ menti kapcsolatok 

erősítésével. 1993-ban jött létre a Kár-

páti Kamarák Szövetsége, amelyet ki-

lenc területi kamara (szlovák, lengyel, 

ukrán, román) alkot, elnökségi és titkár-

sági feladatait a BOKIK látja el.

2006-ban a határon túli magyar vál-

lalkozások üzleti képzésére elindította 

a Kárpáti Üzleti Akadémiát, amelyben 

150 felvidéki, erdélyi és kárpátaljai vál-

lalkozó vett részt. A program számos 

hazai és nemzetközi elismerésben ré-

szesült: Európai Vállalkozási Díj hazai 

forduló fődíj; Európai Vállalkozási Díj 

elismerő oklevél; Eurochambers Kong-

resszus (Párizs) Best practice albumá-

nak egyetlen magyar projektje

Észak-Magyarország, 2008. szeptember 29.

A kamarai elnök alaposan megrefor-
málná a szakképzést

„Miskolc gazdasági és kereskedelmi 

életének fejlesztéséért és a szakkép-

zés országos megújításáért érdemes a 

Pro Urbe kitüntető címre – olvasható a 

Miskolc Város Napján átadott elismerés 

indoklásában. Bihall Tamás, a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara elnöke szerint elsősor-

ban a kamarának köszönheti a jelölést, 

de többen – például a közgazdasági 

társaság megyei szervezete, a Bay Nano 

és a Bay-Logi intézetek, a Miskolci Egye-

tem rektora és a regionális képzési bi-

zottság – is javasolták. 

ÉM: Ez az indoklás az elmúlt években 

bármikor megállta volna a helyét. Mit 

gondol, miért most kapta az elisme-

rést?

Bihall Tamás: A körülöttem lévőkben 

valószínűleg most érlelődött meg, hogy 

mennyit tesz a kamara a megye gazda-

sága és a vállalkozók segítése érdeké-

ben, egyszerűen most áll össze minden. 

(…)

ÉM: Számos cikket olvastam és min-

denhol az oktatást emelik ki Önnel kap-

csolatban…

Bihall Tamás: A kamara munkája álta-

lában nehezen számszerűsíthető, mert 

például egy üzletember-találkozó ered-

ményét nehéz felmérni, a szakképzés 

pedig az a terület, ahol a leglátványo-

sabb a szerepünk, s ebbe mind orszá-

gosan, mind helyi szinten ’bedolgoztam’ 

magam. 2004-ben közel egy évig kvázi 

államtitkárként irányítottam a felnőtt-

képzést a szaktárcánál külsősként, és a 

felsőoktatásban is egyre több szerepem. 

Észak-Magyarország, 2009. május 21. 

Kettős jubileum a kamarában

130 éve alakult a miskolci, 15 éve a me-

gyei kamara

„1994. november 29-én alakult meg a 

BOKIK, s a Küldöttgyűlés határozata 

szerint ez a nap a Kamara Napja. Évek-

kel később kiderült, 1896-ban ugyan-

ezen a napon avatták fel az akkori ka-

mara székházát, a miskolci iparosok és 

kereskedők adományából, munkájával 

felépített gyönyörű épületet az Erzsébet 

téren, s akkor ezt a napot ugyancsak a 

Kamara Napjává nyilvánították. Az ak-

kori főtitkár dr. Szentpáli István volt, aki-

ről éppen azt az utcát nevezték el, ahol 

a mai kamara működik…”

Észak-Magyarország, 2009. december 

16., Gazdasági Iránytű 2.

„A szakma tudása a legfontosabb…”

„…Fontos feladatunk a szintvizsgák és a 

tanulmányi versenyek szervezése. Eb-

ben az évben 36 szakképesítést illetően 

1320-an jelentkeztek gyakorlati szint-

vizsgára. Míg a Szakma Kiváló Tanulója 

Verseny és az Országos Szakmai Tanul-

mányi versenyre 245 tanuló jelentkezett 

megyénkből. Legalább ilyen fontos a 

pályaválasztás-pályaorientáció kérdése. 

Elképzeléseink szerint már az általános 

iskolák 6-8. osztályában szeretnénk in-

formációt adni arról, hogy egy-egy szak-

ma műveltségének mik a sajátosságai 

és az előnyei. Mindezt ipari környezetben 

szeretnénk bemutatni a tanároknak, a 

gyerekeknek és a szülőknek is…”

Részlet Bihall Tamás nyilatkozatából: 

Észak-Magyarország, 2013. január 26.

A párizsi MIDEST Szakkiállításon járt a 

BOKIK üzleti delegációja november 3-a 

és 6-a között. A MIDEST Nemzetközi 

Beszállítói Szakkiállítás a világ egyik 

vezető beszállítói kiállítása, amelyen 

a fémipari, autóipari, vegyipari, elekt-

ronikai és ipari szolgáltatásokat nyújtó 

cégek, valamint ezen iparágak számára 

szerszámgépeket, alkatrészeket gyártó, 

és technológiát kínáló vállalatok képvi-

seltetik magukat. Ebben az évben 1702 

kiállító volt jelen 38 országból, és több 

mint 42 000 szakértő várta az érdeklő-

dőket a kiállításon.

A BOKIK szervezésében kiutazó cé-

geknek lehetőségük nyílt a közvetlen 

kapcsolatépítésre, személyes tárgyalá-

sok lebonyolítására, és a már meglévő 

kapcsolataik elmélyítésére is. Emellett 

a legújabb piaci trendeket, a legkorsze-

rűbb gépeket és a technológiát is test-

közelből ismerhették meg a résztvevők.

Az üzleti delegációhoz tartozó cégek te-

vékenysége illeszkedett a vásár temati-

kájához, volt köztük műanyag-feldolgo-

zó, légpárnás tető- és síkfólia gyártó, a 

fémmegmunkálás, acélszerkezet-gyár-

tás területén működő, valamint precíziós 

alkatrészek tervezésével és gyártásával, 

ipari kemencék gyártásával foglalkozó 

vállalkozás, továbbá több, az autóipari 

szegmensben dolgozó vállalat.

A nem angol nyelvű tárgyalásokhoz a 

BOKIK francia nyelvű tolmácsot is biz-

tosított, így kínálva lehetőséget a ha-

tékony eszmecserére, a konkrét üzleti 

kapcsolatok kialakítására. A vásárláto-

gatás alkalmával közel 60 érdemi üzleti 

találkozót, tárgyalást bonyolítottak a 

kamránkkal kiutazó cégek. 

A párizsi magyar nagykövetség külgaz-

dasági és kereskedelmi szolgálatánál 

is látogatást tett a delegáció. Itt Bakos-

Blumenthal Péter külgazdasági szakdip-

lomata és Gölöncsér Balázs első titkár 

fogadta az üzletembereket, akik képet 

kaphattak a francia üzleti környezetről, 

és a speciális piaci lehetőségekről, vala-

mint a külképviselet által nyújtott ingye-

nes szolgáltatásokról is.

A program a Nemzetgazdasági Minisz-

térium és a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara támogatásával valósult 

meg.  

A BOKIK-ról írták a megyei lapok

Új piacokat ismertek meg Párizsban

Derczó István ügyvezető igazgató, 
Weinberg '93 Kft.

A MIDEST kiállításon tíz üzleti tárgya-
lásunk volt. Közvetlen, „gyors üzlet” 
nem született, de azóta három válla-
lattal is folyamatos kommunikációban 
vagyunk. Különösen eredményesnek 
mondható az utazás, mivel az eddig 
be nem járatott francia és litván piacot 
is megismertük. 

A kiállításról

A BOKIK szervezésében kiutazó cégeknek lehetőségük nyílt a közvetlen kapcsolatépítésre, a személyes tárgyalásokra is

Miskolc is bemutatkozott az Automotive-on
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Együtt a vállalkozások szolgálatában

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-

mányhivatal (kormányhivatal) 2012. 

március 22-én kötött együttműködési 

megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemp-

lén Megyei Kereskedelmi és Iparkama-

rával. A megállapodás rögzíti, hogy az 

együttműködés célja a megye gazda-

sági fejlődésének erősítése és előmoz-

dítása. Ennek keretében igen fontos a 

szakszerű, gyors és „vállalkozóbarát” el-

járások realizálása. A kamara saját spe-

ciális lehetőségeinek felhasználásával 

közvetít a kormányhivatal és  a gazda-

sági élet szereplői között, ezzel is segítve 

az egységes jogalkalmazást. Az eltelt 

időszakban hivatalunk szakigazgatási 

szervei több alkalommal tartottak kon-

zultációval egybekötött előadásokat a 

vállalkozásokat érintő, tevékenységüket 

befolyásoló jogszabályokról, hatósági 

feladatokról. A kamara releváns gazda-

sági elemzéseit a kormányhivatal ren-

delkezésére bocsátotta és bocsátja, és 

mindezek mellett a közös rendezvények 

szervezése, illetve az egyes eseménye-

ken történő kölcsönös képviselet terén 

is komoly  előrelépés történt. A 2014–

2020-as tervezési ciklus előkészítése 

során a két szervezet szorosan együtt 

dolgozott. A jövőben – a partneri viszony 

alapján – komoly lehetőségek kínálkoz-

nak a további együttműködésre.”

Demeter Ervin kormánymegbízott
(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal)

Közös célunk a megye fejlesztése

Megyénk gazdasági életének egyik fon-

tos szereplője a 20 éves Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kereskedelmi és Ipar-

kamara (BOKIK). A köztestület fontos 

feladatot lát el, hiszen tagsága révén 

egyaránt képviseli a megyében érdekelt 

kis-, közepes- és nagyvállalkozásokat. 

Mint szakmai érdekképviselet, a kama-

ra ismeri a legjobban a vállalkozások 

helyzetét, törekvéseit, igényeit. Közös a 

célunk: Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

fejlesztése. Ezzel összefüggésben az 

elmúlt 20 évben mindig partnernek bi-

zonyult a BOKIK, és ezt a partnerséget 

a 2011-ben megkötött Együttműködési 

megállapodással is megerősítettünk. 

Magyarország célja, hogy a 2014–2020 

közötti időszakban rendelkezésünkre 

álló uniós források 60 százalékát gaz-

daságfejlesztésre fordítsa. Ennek szel-

lemében, a BOKIK közreműködésével 

készítettük el a megyei fejlesztési prog-

ramot, amelyet szeptemberi ülésén el-

fogadott a közgyűlés. A megvalósítás 

során is számítok a kamara szakembe-

reinek aktív közreműködésére.

Török Dezső elnök
(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
gyűlés)

A helyi vállalkozók erősítéséért 
dolgozunk

Miskolc MJV Önkormányzatának egyik 

fő célja, hogy városunkat újra a régió és 

az ország egyik gazdasági központjává 

fejlesszük. Az elmúlt években kiemel-

kedő eredményeket értünk el a gaz-

daságfejlesztés területén, így ma már 

elmondhatjuk, Miskolc az elsődleges le-

telepedési célpontja az országba érkező 

befektetőknek. 

Annak érdekében, hogy városunk és 

térsége továbbfejlődjön – a betelepült 

nemzetközi vállalatok, nagy befektetők 

mellett – mindenképpen szükség van 

a helyi vállalkozások szerepének erősí-

tésére és támogatására. Ez is nagy sze-

repet játszott abban, hogy Miskolc MJV 

Önkormányzata megújította a BOKIK-

kal és a VOSZ-szal kötött együttműkö-

dési megállapodását, amely a fejlesz-

tési lehetőségek együttes kiaknázása 

terén nyújt minden résztvevőnek továb-

bi fejlesztési lehetőséget.

Közösen megfogalmazott célunk nem 

is lehetett más, mint a város gazdasá-

gának fejlesztése, megyeszékhelyi és 

régióközponti szerepének erősítése. Ez 

a stratégiai együttműködés lehetővé 

teszi, hogy Miskolc, és vele együtt, válla-

latai is fejlődjenek. 

Gratulálok a 20. születésnapját ünnep-

lő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ipar 

és Kereskedelmi Kamarának, további 

sikeres és eredményes munkát kívánok 

Önöknek, a vezetőségnek és minden 

tagjának.

Dr. Kriza Ákos  polgármester
(Miskolc Megyei Jogú Város)

Szakemberei, tagvállalatai révén 
segít a kamara

A BOKIK és a Miskolci Egyetem kapcso-

lata az elmúlt húsz évben nagyon szo-

ros, és szinte napi szintű volt. A BOKIK 

szakemberei és tagvállalatai révén se-

gítséget nyújt az egyetemnek stratégiai 

céljai elérésében, hiszen a gazdaság 

igényeinek megjelenítése, az egyetemi 

K+F+I kapacitások kiajánlása a vállal-

kozások számára, és a végzett hallgatók 

elhelyezkedésében való közreműködés 

meghatározó része együttműködé-

sünknek.

A biztos alapokra építve fontosnak tart-

juk a közös munkát a jövőben is: kiemel-

ten a duális képzés területén, a minő-

ségi gyakorlati képzőhelyek számának 

növelésében, a nemzetközi kapcsolatok 

építésében, külföldi hallgatók szakmai 

gyakorlati lehetőségének biztosításá-

ban, a határ menti együttműködések 

szervezésében (Szlovákia, Ukrajna, Ro-

mánia), valamint a pályázati tevékeny-

ség, a K+F+I hálózatok szervezésében.

Dr. Torma András rektor
(Miskolci Egyetem)

A régió tudásalapú felzárkóztatása 
a jövő

Az MTA Miskolci Területi Bizottságá-

nak (MAB) egyik legfontosabb fel-

adata, hogy közreműködjön minden 

olyan tevékenységben, amely a régió 

felemelkedését szolgálja. Ennek jegyé-

ben évtizedek óta szoros kapcsolatot 

ápolunk a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-

gyei Kereskedelmi és Iparkamarával. Az 

együttműködés elsődleges célja, hogy 

segítse a régió tudásalapú felzárkózta-

tását, a gazdaság versenyképességének 

kutatás-fejlesztésen és innováción ala-

puló fejlesztését. A BOKIK évről évre, a 

MAB-bal közösen alapított díjjal igyek-

szik elismerni azokat a fi atal kutatókat, 

tudósokat, akik a régióban kiemelkedő, 

eredményes tudományos tevékenysé-

get folytatnak. A több évtizedes jó kap-

csolatot tükrözi, hogy 2011-ben a Magyar 

Tudomány Ünnepén akadémiai bizott-

ságunk Bihall Tamás elnök úrnak „MAB-

emlékérmet” adományozott. A jövőben 

mindenképpen közös cél a tudományos 

potenciál növelése és megtartásának 

elősegítése, valamint a vállalkozások 

közötti tudásáramlás erősítése. 

Dr. Roósz András elnök
(MTA Miskolci Területi Bizottsága)

Együttműködő partnereink mondták

Félezernél is több embernek ad 
munkát és folyamatosan fejleszt. 
Az elmúlt 24 évben tartalmat adott 
a sajóbábonyi ipari völgynek, fel-
virágoztatta az egykori hadiipari 
területet, s immár egy több mint 
10 milliárd forint nettó árbevétellel 
büszkélkedő cégcsoport kötődik a 
nevéhez. Kiss László, a KISS CÉG-
CSOPORT főtulajdonosa nyerte el 
2014-ben az Észak-Magyarország 
TOP 100 Gazdasági Díját.

A négy évvel ezelőtt alapított elisme-

rést hagyományosan a TOP 100 kiad-

vány bemutatóján veheti át a díjazott. 

Kiss László meghatódva vette át a 

rendezvényen a külsejében megújult 

díjat. Mint mondta, nagy megtisztel-

tetés ez, 25 év munkája van benne, de 

nem egyedül az övé az érdem, hanem a 

munkatársaké és a családé is. Hangsú-

lyozta: aki vállalkozóként dolgozik, érzi, 

milyen súlya van egy ilyen díjnak. A cég-

csoportról szólva elmondta: az elmúlt 

25 évben megszázszorozták dolgozóik 

létszámát, hiszen hat emberrel kezd-

tek, ma pedig 600-at foglalkoztatnak. 

Megjegyezte: az induló hatból négyen 

jelenleg is a cégnél dolgoznak.  

A kezdetekről

A hadiipar számára alakították ki az 

iparterületet 1950-ben, majd a '60-

as '70-es években kezdett kialakulni 

a vegyipar, s ma is ez adja a gerincét a 

Sajóbábonyi Vegyipari Parknak, amely 

helyet ad a KISS CÉGCSOPORT tevé-

kenységének.
A rendszerváltásig az Észak-ma-

gyarországi Vegyiművek fémjelezte 

Sajóbábonyt, de a KGST felbomlásával 

felszámolás várt rá – emlékszik visz-

sza Kiss László, a KISS CÉGCSOPORT 

főtulajdonosa, aki a középiskolás évei 

alatt került Sajóbábonyba, és a kar-

bantartó részleg vezetői posztját cse-

rélte fel 1990-ben a vállalkozói létre. 

– Már javában tartott a felszámolás, 

amikor – kinőve a miskolci telephelyet 

– 1996-ban vásároltunk egy gyártásra 

alkalmas műhelyt a völgyben. A felszá-

moló a következő évben úgy döntött:  

az itt lévő nagyobb vállalatokkal közö-

sen csinálnak egy ipari parkot. Ponto-

sabban csinálunk, mert mi is kisebbsé-

gi tulajdonosok lettünk – magyarázta. 

Ám nemcsak a felszámolás, az ipa-

ri park alakítása is elhúzódott, mert 

közben csődbe ment az egyik vál-

lalat, amelyik fő tulajdonosa volt az 

ipari parknak. Kiss László cége, a KIS 

Kft. folyamatosan vásárolta meg az 

eladásra kínált tulajdonrészeket, így 

2001–2002-re már 80 százalékban a 

KIS Kft. tulajdonában volt az ipari park, 

s gyakorlatilag ekkortól beszélhetünk a 

Sajóbábonyi Vegyipari Parkról. Arra az 

időre tehető az is, hogy a KIS Kft. mel-

lett megjelentek Kiss László egyéb vál-

lalkozásai is, jelenleg 8 tagvállalata van 

a cégcsoportnak.

Fejlesztéseket terveznek

Legfi atalabb cégük a KISCHEMICALS 

Kft. növényvédőszereket gyárt, első-

sorban külföldi piacokra. 

– A vegyipari tevékenység megkezdését 

követően egy új terméket fejlesztettünk 

ki, jelenleg is ez a vezértermékünk, és 

ebben az irányban bővítjük a termelést, 

ezzel együtt a foglalkoztatottak létszá-

mát is. Mivel az ipari parkban működő 

vállalkozások jelentős része beruházá-

sokat tervez, ezért a környezetvédelmi 

cégünknek, az ÉMK Kft.-nek is fejleszte-

nie kell, nemcsak a veszélyes hulladékok 

ártalmatlanítása, hanem a szennyvizek 

kezelése területén is. Emellett a KIS 

Kft.-nél is tervezzük egy olyan termék 

gyártását, ami kapcsolódik a meglévő 

vállalkozásainkhoz, illetve jelentős piac-

cal is bír – árulta el Kiss László. 

Ami a cégcsoport tagvállalatainak te-

vékenységét illeti, a „zászlóshajó” a KIS 

Szerelő és Kereskedő Kft., amely 4-5 

fővel alakult meg, ma 140 főt foglalkoz-

tat. A KIS Kft.-ből, pontosabban annak 

egyik tevékenységének kiszervezéséből 

alakult később a KISCHEM Kft., amely 

vegyipari berendezések és acélszerke-

zetek gyártásával foglalkozik. 

Az ÉMK Észak-magyarországi Környe-

zetvédelmi Kft. veszélyeshulladék ár-

talmatlanítását, valamint kommunális 

és ipari szennyvizek kezelését végzi. 

Mint megtudtuk, az országban egye-

düliként ennek a cégnek van többféle 

égető berendezése, aminek köszönhe-

tően jelentős előnyt élveznek a piacon 

a hulladék-ártalmatlanítás  terén. 

– 2004-ben került ide a TEVA, ami 

megváltoztatta a völgy életét, de a 

cégcsoportét mindenképp. Erre épülve 

2005 januárjában megkezdte a mű-

ködését a KISERŐ Kft., amely az ipari 

parkon belül lévő vállalkozások hő- és 

villamosenergia, illetve ivó- és tűzivíz-

szolgáltatásáról gondoskodik –  tette 

hozzá –, míg a KISVAGYON Kft. cégeink 

könyvelését, bérszámfejtését és ügyvi-

teli szolgáltatásait végzi. 

A KISANALITIKA Kft. egy akkreditált 

laboratórium, amely kémiai analitikai 

vizsgálatokat nyújt vállalkozások és 

magánszemélyek részére.

– Egyik legfontosabb vállalkozásunk 

az ipari park maga, amely az ipartelep 

fejlesztésével foglalkozik elsősorban, 

emellett őrzés-védelemmel, terület-

rendezéssel és fűnyírással, valamint 

számos egyéb tevékenységgel támo-

gatja a működést – hangsúlyozta a 

cégcsoport főtulajdonosa. Jelenleg 40-

45 cég működik itt, amelyek megköze-

lítőleg 1300 főt foglalkoztatnak, ebből 

a KISS CÉGCSOPORT alkalmazottai-

nak száma átlagosan 630 fő.

A TOP 100 gazdasági díjasa 2014-ben
Kiss László (középen): Megtiszteltetés az elismerés, huszonöt év csapatmunkája van benne
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A BOKIK-nak ez idő szerint közel két-
ezer önkéntes tagja van, és közülük 
sok cég az alapítás óta szerepel a 
tagnyilvántartásban. Miért tartották 
fontosnak a cégvezetők, hogy vállal-
kozásuk ott legyen a BOKIK csapa-
tában? Mi az, ami vonzó a kamara 
munkájában? Erről kérdeztük őket. 

Abuczki József ügyvezető igazgató 
(Nord-Orient Kft.)

Már a kezdetek-

kor fontosnak 

tartottuk, hogy 

csatlakozzunk a 

kamarához. Ez 

volt az a hely, ahol 

nyitottak voltak a 

problémáinkra, és 

valóban lehetősé-

get biztosítottak 

az érdekérvényesítésre. A vállalkozá-

sunk működéshez szükséges informá-

ciókat egy helyen megkaphattuk. Kü-

lönösen fontos, hogy mindig készek 

voltak a vélemények befogadására. Az 

elmúlt években folyamatosan mód nyílt 

a konzultációkra, a javaslattételre a tör-

vénytervezetek kapcsán is. A kamara 

égisze alatt működő vállalkozásokkal és 

vállalkozókkal is folyamatosan tartjuk a 

kapcsolatot. A külföldi üzleti utak is sok 

eredményt hoztak számunkra, hiszen 

van olyan kínai kapcsolatunk például, 

amely a mai napig működik. Minden 

vállalkozót arra bíztatok, hogy használja 

ki a kamara által nyújtott szolgáltatáso-

kat, amelyekből csak profi tálni lehet.

Albrecht József cégalapító (Albrecht 
és Fiai Kft.)

Cégünk sikeres 

családi vállalko-

zás, ipari gyár-

tóüzem. Mindig 

is meghatározó 

erőnek tartottam 

az összefogást, a 

valahová tartozás 

fontosságát. A 

BOKIK olyan szer-

vezet, amely ténylegesen képviseli a vál-

lalkozói érdekeket, ez már a kezdetekkor 

egyértelmű volt, ezért is csatlakoztam a 

tagsághoz. A kamara világszerte olyan 

erő, amely a külföldi partnerek felé is 

jelzi egy adott cég komolyságát. A szer-

vezet tagjaként számos rendezvényen, 

találkozón volt lehetőségünk kapcso-

latba lépni olyan megbízható cégekkel, 

amelyek a mai napig is jelen vannak vál-

lalkozásunk életében. 

Fontosnak tartom az utánpótlás-neve-

lést, ezért egyre nagyobb szerepet válla-

lunk a kamara szakképzési munkájában 

is. Cégünk néhány éve nyilvántartott 

képzőhely. Tanműhelyt is kialakítottunk 

gyártóüzemünkben 2010-ben, ezzel is 

erősítve a kamara törekvéseit, és amely-

lyel helyben biztosítunk elhelyezkedési 

lehetőséget sok fi atal szakember szá-

mára. Ezen felül képviseltetjük magun-

kat a megyei szakképzési bizottságban 

is. Olyan jó kapcsolat alakult ki a BOKIK 

és cégünk között, amely példaértékű. 

Tudom, hogy bármikor lehetőségem 

van arra, hogy tanácsot kérjek és kapjak, 

legyen az akár jogi, akár szakmai termé-

szetű. 

Dr. Barkóczi István vezérigazgató 
(FUX Zrt.)

Cégünk közel 25 

éve van jelen a 

hazai és nem-

zetközi piaco-

kon, és a BOKIK 

m e g a l a k u l á s a 

óta aktív tagjai 

vagyunk a köztes-

tületnek. Három 

szempontból is 

fontosnak tartom a kamarai tagságot, 

a kamarai munkát: több éves cégveze-

tői tapasztalat mondatja velem, hogy 

vállalkozóként tartozni kell egy olyan 

szervezethez, amely érdeket képvisel és 

közvetít, hiszen a mindennapi munkán-

kat meghatározó jogszabályi keretek 

vállalkozásbaráttá alakításába csak így, 

közösen szólhatunk bele. Fontos a tag-

ság azért is, mert a kamara közvetíté-

sével olyan partnerekhez is eljuthatunk 

– legyenek azok üzleti vagy politikai dön-

téshozói szintek – akikkel egyébként, 

egyszerű vállalkozóként nem – vagy 

csak körülményesen – vehetnénk fel a 

kapcsolatot. Harmadrészt pedig a helyi 

kapcsolatépítésben is számíthatunk a 

kamarára. Akik több éve részt vesznek a 

BOKIK életébe, bizonyára egyetértenek 

velem abban, milyen sok ismeretséget, 

üzleti kapcsolatot, barátságot adott ne-

künk városi és megyei szinten is a köz-

testület. A BOKIK széles skálán mozgó 

szolgáltatásait pedig szinte naponta 

igénybe vesszük.  

Ficsor Miklós cégvezető (Borsodvíz Zrt.)

Társaságunk fő 

profi lja a vízterme-

lés, -kezelés, vízel-

osztás, szenny-

v í z e l v e z e t é s . 

Megyénk 358 tele-

pülése közül 140-

ben mi vagyunk 

az üzemeltetők. 

Miért tartottuk és 

tartjuk fontosnak a kamarai tagságot, a 

kamara tevékenyégét? Mert egy olyan 

szervezet tagjai lehetünk, amely a megye 

vállalkozásait tömöríti, azt a kört, akikkel 

a napi munkánk során is találkozhatunk, 

de a BOKIK révén más minőségű lesz ez 

a kapcsolat. Fontosnak tartom a BOKIK 

képzéseit, tanfolyamait, tájékoztatóit, 

amelyeken a különböző szakterületeken 

dolgozó munkatársaink rendszeresen 

részt vesznek. Fontosnak tartom azt is, 

hogy a kamara odafi gyel tagjainak tevé-

kenységére, és a kiemelkedő teljesítmé-

nyeket rendszeresen elismeri. Büszkék 

vagyunk arra, hogy a Borsodvíz Zrt. 2011-

ben elnyerte a „Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ki-

emelkedő gazdálkodó szervezete” díjat, 

amellyel a társaságunk által végzett mi-

nőségi és hatékony munkát jutalmazták.

Nagy István ügyvezető (Nagy-Bükk Bt.)

Nagy megtisztel-

tetés számomra, 

hogy az új kama-

rai rendszer kiala-

kítását követően 

több cikluson 

keresztül tagja le-

hettem és lehetek 

az elnökségnek a 

vállalkozók bizal-

mát élvezve, és képviselhetem a fa-, pa-

pír- és nyomdaipari osztályunkat. Nagy 

öröm volt számomra azt tapasztalni, 

hogy az évek során hogyan nyeri vissza 

a BOKIK az őt megillető rangot, és hogy 

az évek folyamán a szolgáltatások ská-

lája milyen mértékben fejlődik. Különö-

sen pozitív, hogy tagjainkat a különböző 

rendezvényekkel a bel-, illetve a külföldi 

piacra jutáshoz tudtuk segíteni. Hosszú 

távú üzleti kapcsolatok kialakítását se-

gítette és segíti a BOKIK. Osztályunkban 

különösen fontos, hogy ezzel párhuza-

mosan a szakképzés és mesterképzés 

megújításában is jelentős eredménye-

ket tudtunk felmutatni, ezzel biztosítva 

a jövő generációban a szakemberek 

utánpótlását.

A BOKIK két évtizeddel ezelőtti ala-
kuló küldöttgyűlése megválasztot-
ta a köztestület tisztségviselőit is. 
Az első testület néhány tagját arra 
kértük, osszák meg gondolataikat 
a kamara akkori és mai szerepéről, 
illetve arról, miért tartották fontos-
nak, hogy bekapcsolódjanak a mun-
kába?  

Szalári István  – 1994-ben a kamara 
alelnökévé választották

„Több mint 40 éve 

vagyok vállalkozó. 

1972-ben magán-

kereskedőként 

kezdtem zöld-

s é g - g y ü m ö lc s 

kiskereskedelmi 

tevékenysége-

met. Már akkor 

fontosnak tartot-

tam a gazdasági érdekképviseletet jó-

magam és vállalkozótársaim számára 

is, így magánkereskedésem a KISOSZ 

B.-A.-Z. megyei szervezeténél létesített 

érdekképviseleti tagi jogviszonyt. Aktív 

munkámnak köszönhetően 1983-ban 

megválasztottak a KISOSZ megyei 

szervezete elnökének. Ezt a posztot 

– immár több mint 30 éve – jelenleg 

is betöltöm. 1994-ben a Borsod-Aba-

új-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara szervezésében jómagam is 

részt vettem, és hittem a kamarai mun-

ka gazdaságsegítő tevékenységében. 

Ezen munkámat a BOKIK alelnökeként 

végeztem egészen 2000-ig. Kamarai 

tevékenységem itt nem ért véget, hiszen 

egészen a mai napig a kamara elnökségi 

tagjaként segítem azt a munkát, amely 

a vállalkozások gazdasági helyzetének 

javítását, napi tevékenységének segíté-

sét szolgálja.”

Dr. Tomori Zoltán – 1994-ben a kama-
ra alelnökévé választották

„A világon a legdemokratikusabb dolog 

maga az üzlet: 

csak az számít, 

ki mit tesz le az 

asztalra, ki milyen 

eredményeket ér 

el, és ebben a fo-

lyamatban részt 

venni nagyon fel-

emelő. A kilenc-

venes években, vagyis az új rend kiala-

kításánál mindenki tele volt reménnyel, 

kíváncsisággal és tenni akarással: vál-

lalkoztunk. Fontosnak éreztem, hogy a 

kezdetektől a BOKIK tagja legyek vállal-

kozóként, hiszen politikamentes, korrekt, 

a gazdaság érdekeit képviselő, szakmai 

szervezethez csatlakozhattam. Az 1994. 

évi törvény közjogi státust adott a kama-

rának: komoly felhatalmazást adott a 

szervezetnek, egyúttal tisztította a gaz-

daságot, egyfajta garanciaként szolgált. 

Fontosnak tartom, hogy alelnökként, 

majd kollégiumi elnökként is olyan sze-

mélyekkel dolgozhattam, és dolgozha-

tom együtt, akikkel lehet eszmét cserél-

ni, szakmai egyeztetéseket folytatni. Egy 

gazdasági szereplő hitelességét az elért 

eredmények adják, egy szervezetet pe-

dig a munkája hitelesít. Azt gondolom, 

az elmúlt 20 év garancia mindezekre.”

Kovács Ferenc László – 1994-ben az 
elnökség tagja lett

„Több évtizedes 

v á l l a l a t v e z e -

tői tevékenység 

után, ezúton sze-

retném kifejezni 

azon meggyőző-

désemet, hogy a 

kereskedelmi és 

iparkamara tevé-

kenysége mind az 

induló, mind a beállt, gyakorlott vállal-

kozások számára hasznos és támogató 

jellegű, és sok esetben nélkülözhetetlen. 

Az induló és fi atal vállalkozások élvez-

hetik a kamara sokoldalú támogatását, 

míg a gyakorlott vállalkozások a támo-

gatások mellett a kamara segítségével 

gyakorolni tudják érdekérvényesítő ké-

pességüket a gazdasági élet legkülön-

bözőbb területein.”

Ócsai Ágnes – 1994-ben az elnökség 
tagja lett

Vállalkozásunk, 

a SZERVIZ Iroda 

Utazásszervező 

Kft. a kezdetek-

től fogva szoros 

kapcsolatban áll 

a BOKIK-kal. A 

cég megalaku-

lásában, indulá-

sában is fontos 

szerepet játszott a kamarai környezet. 

A rendszerváltást követően – az átala-

kuló gazdaságban – cégünk alapító tu-

lajdonosai szakmai, üzleti elképzeléseik 

megvalósításához partnereket kerestek, 

hiszen az akkori, üzletileg alig szabályo-

zott környezetben magas mércét kíván-

tak felállítani. Számunkra a kamarai 

tagság optimális eszköz volt ahhoz, 

hogy megtanuljuk egy vállalkozás fel-

építésének, működésének, fenntartásá-

nak módját, hiszen korábbi minták nem 

álltak rendelkezésünkre. Elnökségi tag-

ként személyesen is bekapcsolódtunk 

a kamarai munkába, szakmai tapaszta-

latainkkal, javaslatainkkal segítettük és 

segítjük ma is a BOKIK tevékenységét. 

Küldöttként a mai napig részt veszünk 

a BOKIK terveinek, feladatainak előké-

szítésében, segítve ezzel az optimális 

gazdasági környezet elérését. 

Kuzmi István – 1994-ben az ellenőrző 
bizottság tagja lett  

Egy hitelintézet 

vezetőjének fon-

tos célja, hogy a 

potenciális ügy-

feleket megsze-

rezze, és megis-

mertesse velük 

a kínált pénzügyi 

t e r m é k e k e t . 

Számomra az 

ügyfelekért folytatott versenyben és a 

vállalkozókkal való üzleti kapcsolat ki-

építésében az egyik legfontosabb intéz-

ménynek a BOKIK bizonyult. A kama-

rában olyan cégvezetőket ismerhettem 

(és ismerhetek) meg, akikkel – az em-

beri kapcsolatok mellett – üzleti szerző-

dések is létrejöhetnek. Így a kölcsönös 

előnyöket felismerve, egyre több vál-

lalkozónak tudtam pénzügyi tanácsot 

adni, fi nanszírozási lehetőséget kínálni, 

és fejlődésükhöz forrást biztosítani. Örö-

mömre szolgál, hogy a BOKIK tisztségvi-

selőjeként aktívan közreműködhettem 

a Széchenyi Kártya, az MNB Növekedési 

Hitelprogram, valamint a különböző 

pályázatok előfi nanszírozásában. Alap-

vetően ezek a tapasztalatok motiváltak, 

amikor a BOKIK tevékenységében 20 

évvel ezelőtt bekapcsolódtam. 

„Szakmai szervezethez csatlakozhattunk”
A köztestület első tisztségviselői a kamara húsz évvel ezelőtti megalakulásáról

Kitüntetettek a Kamara napján 2013-ban

„Meghatározó erő az összefogás”

Közel kétezer önkéntes tagja van a BOKIK-nak, sok vállalkozás már az 1994-es alapítás óta kapcsolatban áll a kamarával
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kat, amelyekből csak profi tálni lehet.

Albrecht József cégalapító (Albrecht 
és Fiai Kft.)

Cégünk sikeres 

családi vállalko-

zás, ipari gyár-

tóüzem. Mindig 

is meghatározó 

erőnek tartottam 

az összefogást, a 

valahová tartozás 

fontosságát. A 

BOKIK olyan szer-

vezet, amely ténylegesen képviseli a vál-

lalkozói érdekeket, ez már a kezdetekkor 

egyértelmű volt, ezért is csatlakoztam a 

tagsághoz. A kamara világszerte olyan 

erő, amely a külföldi partnerek felé is 

jelzi egy adott cég komolyságát. A szer-

vezet tagjaként számos rendezvényen, 

találkozón volt lehetőségünk kapcso-

latba lépni olyan megbízható cégekkel, 

amelyek a mai napig is jelen vannak vál-

lalkozásunk életében. 

Fontosnak tartom az utánpótlás-neve-

lést, ezért egyre nagyobb szerepet válla-

lunk a kamara szakképzési munkájában 

is. Cégünk néhány éve nyilvántartott 

képzőhely. Tanműhelyt is kialakítottunk 

gyártóüzemünkben 2010-ben, ezzel is 

erősítve a kamara törekvéseit, és amely-

lyel helyben biztosítunk elhelyezkedési 

lehetőséget sok fi atal szakember szá-

mára. Ezen felül képviseltetjük magun-

kat a megyei szakképzési bizottságban 

is. Olyan jó kapcsolat alakult ki a BOKIK 

és cégünk között, amely példaértékű. 

Tudom, hogy bármikor lehetőségem 

van arra, hogy tanácsot kérjek és kapjak, 

legyen az akár jogi, akár szakmai termé-

szetű. 

Dr. Barkóczi István vezérigazgató 
(FUX Zrt.)

Cégünk közel 25 

éve van jelen a 

hazai és nem-

zetközi piaco-

kon, és a BOKIK 

m e g a l a k u l á s a 

óta aktív tagjai 

vagyunk a köztes-

tületnek. Három 

szempontból is 

fontosnak tartom a kamarai tagságot, 

a kamarai munkát: több éves cégveze-

tői tapasztalat mondatja velem, hogy 

vállalkozóként tartozni kell egy olyan 

szervezethez, amely érdeket képvisel és 

közvetít, hiszen a mindennapi munkán-

kat meghatározó jogszabályi keretek 

vállalkozásbaráttá alakításába csak így, 

közösen szólhatunk bele. Fontos a tag-

ság azért is, mert a kamara közvetíté-

sével olyan partnerekhez is eljuthatunk 

– legyenek azok üzleti vagy politikai dön-

téshozói szintek – akikkel egyébként, 

egyszerű vállalkozóként nem – vagy 

csak körülményesen – vehetnénk fel a 

kapcsolatot. Harmadrészt pedig a helyi 

kapcsolatépítésben is számíthatunk a 

kamarára. Akik több éve részt vesznek a 

BOKIK életébe, bizonyára egyetértenek 

velem abban, milyen sok ismeretséget, 

üzleti kapcsolatot, barátságot adott ne-

künk városi és megyei szinten is a köz-

testület. A BOKIK széles skálán mozgó 

szolgáltatásait pedig szinte naponta 

igénybe vesszük.  

Ficsor Miklós cégvezető (Borsodvíz Zrt.)

Társaságunk fő 

profi lja a vízterme-

lés, -kezelés, vízel-

osztás, szenny-

v í z e l v e z e t é s . 

Megyénk 358 tele-

pülése közül 140-

ben mi vagyunk 

az üzemeltetők. 

Miért tartottuk és 

tartjuk fontosnak a kamarai tagságot, a 

kamara tevékenyégét? Mert egy olyan 

szervezet tagjai lehetünk, amely a megye 

vállalkozásait tömöríti, azt a kört, akikkel 

a napi munkánk során is találkozhatunk, 

de a BOKIK révén más minőségű lesz ez 

a kapcsolat. Fontosnak tartom a BOKIK 

képzéseit, tanfolyamait, tájékoztatóit, 

amelyeken a különböző szakterületeken 

dolgozó munkatársaink rendszeresen 

részt vesznek. Fontosnak tartom azt is, 

hogy a kamara odafi gyel tagjainak tevé-

kenységére, és a kiemelkedő teljesítmé-

nyeket rendszeresen elismeri. Büszkék 

vagyunk arra, hogy a Borsodvíz Zrt. 2011-

ben elnyerte a „Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ki-

emelkedő gazdálkodó szervezete” díjat, 

amellyel a társaságunk által végzett mi-

nőségi és hatékony munkát jutalmazták.

Nagy István ügyvezető (Nagy-Bükk Bt.)

Nagy megtisztel-

tetés számomra, 

hogy az új kama-

rai rendszer kiala-

kítását követően 

több cikluson 

keresztül tagja le-

hettem és lehetek 

az elnökségnek a 

vállalkozók bizal-

mát élvezve, és képviselhetem a fa-, pa-

pír- és nyomdaipari osztályunkat. Nagy 

öröm volt számomra azt tapasztalni, 

hogy az évek során hogyan nyeri vissza 

a BOKIK az őt megillető rangot, és hogy 

az évek folyamán a szolgáltatások ská-

lája milyen mértékben fejlődik. Különö-

sen pozitív, hogy tagjainkat a különböző 

rendezvényekkel a bel-, illetve a külföldi 

piacra jutáshoz tudtuk segíteni. Hosszú 

távú üzleti kapcsolatok kialakítását se-

gítette és segíti a BOKIK. Osztályunkban 

különösen fontos, hogy ezzel párhuza-

mosan a szakképzés és mesterképzés 

megújításában is jelentős eredménye-

ket tudtunk felmutatni, ezzel biztosítva 

a jövő generációban a szakemberek 

utánpótlását.

A BOKIK két évtizeddel ezelőtti ala-
kuló küldöttgyűlése megválasztot-
ta a köztestület tisztségviselőit is. 
Az első testület néhány tagját arra 
kértük, osszák meg gondolataikat 
a kamara akkori és mai szerepéről, 
illetve arról, miért tartották fontos-
nak, hogy bekapcsolódjanak a mun-
kába?  

Szalári István  – 1994-ben a kamara 
alelnökévé választották

„Több mint 40 éve 

vagyok vállalkozó. 

1972-ben magán-

kereskedőként 

kezdtem zöld-

s é g - g y ü m ö lc s 

kiskereskedelmi 

tevékenysége-

met. Már akkor 

fontosnak tartot-

tam a gazdasági érdekképviseletet jó-

magam és vállalkozótársaim számára 

is, így magánkereskedésem a KISOSZ 

B.-A.-Z. megyei szervezeténél létesített 

érdekképviseleti tagi jogviszonyt. Aktív 

munkámnak köszönhetően 1983-ban 

megválasztottak a KISOSZ megyei 

szervezete elnökének. Ezt a posztot 

– immár több mint 30 éve – jelenleg 

is betöltöm. 1994-ben a Borsod-Aba-

új-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara szervezésében jómagam is 

részt vettem, és hittem a kamarai mun-

ka gazdaságsegítő tevékenységében. 

Ezen munkámat a BOKIK alelnökeként 

végeztem egészen 2000-ig. Kamarai 

tevékenységem itt nem ért véget, hiszen 

egészen a mai napig a kamara elnökségi 

tagjaként segítem azt a munkát, amely 

a vállalkozások gazdasági helyzetének 

javítását, napi tevékenységének segíté-

sét szolgálja.”

Dr. Tomori Zoltán – 1994-ben a kama-
ra alelnökévé választották

„A világon a legdemokratikusabb dolog 

maga az üzlet: 

csak az számít, 

ki mit tesz le az 

asztalra, ki milyen 

eredményeket ér 

el, és ebben a fo-

lyamatban részt 

venni nagyon fel-

emelő. A kilenc-

venes években, vagyis az új rend kiala-

kításánál mindenki tele volt reménnyel, 

kíváncsisággal és tenni akarással: vál-

lalkoztunk. Fontosnak éreztem, hogy a 

kezdetektől a BOKIK tagja legyek vállal-

kozóként, hiszen politikamentes, korrekt, 

a gazdaság érdekeit képviselő, szakmai 

szervezethez csatlakozhattam. Az 1994. 

évi törvény közjogi státust adott a kama-

rának: komoly felhatalmazást adott a 

szervezetnek, egyúttal tisztította a gaz-

daságot, egyfajta garanciaként szolgált. 

Fontosnak tartom, hogy alelnökként, 

majd kollégiumi elnökként is olyan sze-

mélyekkel dolgozhattam, és dolgozha-

tom együtt, akikkel lehet eszmét cserél-

ni, szakmai egyeztetéseket folytatni. Egy 

gazdasági szereplő hitelességét az elért 

eredmények adják, egy szervezetet pe-

dig a munkája hitelesít. Azt gondolom, 

az elmúlt 20 év garancia mindezekre.”

Kovács Ferenc László – 1994-ben az 
elnökség tagja lett

„Több évtizedes 

v á l l a l a t v e z e -

tői tevékenység 

után, ezúton sze-

retném kifejezni 

azon meggyőző-

désemet, hogy a 

kereskedelmi és 

iparkamara tevé-

kenysége mind az 

induló, mind a beállt, gyakorlott vállal-

kozások számára hasznos és támogató 

jellegű, és sok esetben nélkülözhetetlen. 

Az induló és fi atal vállalkozások élvez-

hetik a kamara sokoldalú támogatását, 

míg a gyakorlott vállalkozások a támo-

gatások mellett a kamara segítségével 

gyakorolni tudják érdekérvényesítő ké-

pességüket a gazdasági élet legkülön-

bözőbb területein.”

Ócsai Ágnes – 1994-ben az elnökség 
tagja lett

Vállalkozásunk, 

a SZERVIZ Iroda 

Utazásszervező 

Kft. a kezdetek-

től fogva szoros 

kapcsolatban áll 

a BOKIK-kal. A 

cég megalaku-

lásában, indulá-

sában is fontos 

szerepet játszott a kamarai környezet. 

A rendszerváltást követően – az átala-

kuló gazdaságban – cégünk alapító tu-

lajdonosai szakmai, üzleti elképzeléseik 

megvalósításához partnereket kerestek, 

hiszen az akkori, üzletileg alig szabályo-

zott környezetben magas mércét kíván-

tak felállítani. Számunkra a kamarai 

tagság optimális eszköz volt ahhoz, 

hogy megtanuljuk egy vállalkozás fel-

építésének, működésének, fenntartásá-

nak módját, hiszen korábbi minták nem 

álltak rendelkezésünkre. Elnökségi tag-

ként személyesen is bekapcsolódtunk 

a kamarai munkába, szakmai tapaszta-

latainkkal, javaslatainkkal segítettük és 

segítjük ma is a BOKIK tevékenységét. 

Küldöttként a mai napig részt veszünk 

a BOKIK terveinek, feladatainak előké-

szítésében, segítve ezzel az optimális 

gazdasági környezet elérését. 

Kuzmi István – 1994-ben az ellenőrző 
bizottság tagja lett  

Egy hitelintézet 

vezetőjének fon-

tos célja, hogy a 

potenciális ügy-

feleket megsze-

rezze, és megis-

mertesse velük 

a kínált pénzügyi 

t e r m é k e k e t . 

Számomra az 

ügyfelekért folytatott versenyben és a 

vállalkozókkal való üzleti kapcsolat ki-

építésében az egyik legfontosabb intéz-

ménynek a BOKIK bizonyult. A kama-

rában olyan cégvezetőket ismerhettem 

(és ismerhetek) meg, akikkel – az em-

beri kapcsolatok mellett – üzleti szerző-

dések is létrejöhetnek. Így a kölcsönös 

előnyöket felismerve, egyre több vál-

lalkozónak tudtam pénzügyi tanácsot 

adni, fi nanszírozási lehetőséget kínálni, 

és fejlődésükhöz forrást biztosítani. Örö-

mömre szolgál, hogy a BOKIK tisztségvi-

selőjeként aktívan közreműködhettem 

a Széchenyi Kártya, az MNB Növekedési 

Hitelprogram, valamint a különböző 

pályázatok előfi nanszírozásában. Alap-

vetően ezek a tapasztalatok motiváltak, 

amikor a BOKIK tevékenységében 20 

évvel ezelőtt bekapcsolódtam. 

„Szakmai szervezethez csatlakozhattunk”
A köztestület első tisztségviselői a kamara húsz évvel ezelőtti megalakulásáról

Kitüntetettek a Kamara napján 2013-ban

„Meghatározó erő az összefogás”

Közel kétezer önkéntes tagja van a BOKIK-nak, sok vállalkozás már az 1994-es alapítás óta kapcsolatban áll a kamarával
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Együtt a vállalkozások szolgálatában

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-

mányhivatal (kormányhivatal) 2012. 

március 22-én kötött együttműködési 

megállapodást a Borsod-Abaúj-Zemp-

lén Megyei Kereskedelmi és Iparkama-

rával. A megállapodás rögzíti, hogy az 

együttműködés célja a megye gazda-

sági fejlődésének erősítése és előmoz-

dítása. Ennek keretében igen fontos a 

szakszerű, gyors és „vállalkozóbarát” el-

járások realizálása. A kamara saját spe-

ciális lehetőségeinek felhasználásával 

közvetít a kormányhivatal és  a gazda-

sági élet szereplői között, ezzel is segítve 

az egységes jogalkalmazást. Az eltelt 

időszakban hivatalunk szakigazgatási 

szervei több alkalommal tartottak kon-

zultációval egybekötött előadásokat a 

vállalkozásokat érintő, tevékenységüket 

befolyásoló jogszabályokról, hatósági 

feladatokról. A kamara releváns gazda-

sági elemzéseit a kormányhivatal ren-

delkezésére bocsátotta és bocsátja, és 

mindezek mellett a közös rendezvények 

szervezése, illetve az egyes eseménye-

ken történő kölcsönös képviselet terén 

is komoly  előrelépés történt. A 2014–

2020-as tervezési ciklus előkészítése 

során a két szervezet szorosan együtt 

dolgozott. A jövőben – a partneri viszony 

alapján – komoly lehetőségek kínálkoz-

nak a további együttműködésre.”

Demeter Ervin kormánymegbízott
(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal)

Közös célunk a megye fejlesztése

Megyénk gazdasági életének egyik fon-

tos szereplője a 20 éves Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kereskedelmi és Ipar-

kamara (BOKIK). A köztestület fontos 

feladatot lát el, hiszen tagsága révén 

egyaránt képviseli a megyében érdekelt 

kis-, közepes- és nagyvállalkozásokat. 

Mint szakmai érdekképviselet, a kama-

ra ismeri a legjobban a vállalkozások 

helyzetét, törekvéseit, igényeit. Közös a 

célunk: Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

fejlesztése. Ezzel összefüggésben az 

elmúlt 20 évben mindig partnernek bi-

zonyult a BOKIK, és ezt a partnerséget 

a 2011-ben megkötött Együttműködési 

megállapodással is megerősítettünk. 

Magyarország célja, hogy a 2014–2020 

közötti időszakban rendelkezésünkre 

álló uniós források 60 százalékát gaz-

daságfejlesztésre fordítsa. Ennek szel-

lemében, a BOKIK közreműködésével 

készítettük el a megyei fejlesztési prog-

ramot, amelyet szeptemberi ülésén el-

fogadott a közgyűlés. A megvalósítás 

során is számítok a kamara szakembe-

reinek aktív közreműködésére.

Török Dezső elnök
(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
gyűlés)

A helyi vállalkozók erősítéséért 
dolgozunk

Miskolc MJV Önkormányzatának egyik 

fő célja, hogy városunkat újra a régió és 

az ország egyik gazdasági központjává 

fejlesszük. Az elmúlt években kiemel-

kedő eredményeket értünk el a gaz-

daságfejlesztés területén, így ma már 

elmondhatjuk, Miskolc az elsődleges le-

telepedési célpontja az országba érkező 

befektetőknek. 

Annak érdekében, hogy városunk és 

térsége továbbfejlődjön – a betelepült 

nemzetközi vállalatok, nagy befektetők 

mellett – mindenképpen szükség van 

a helyi vállalkozások szerepének erősí-

tésére és támogatására. Ez is nagy sze-

repet játszott abban, hogy Miskolc MJV 

Önkormányzata megújította a BOKIK-

kal és a VOSZ-szal kötött együttműkö-

dési megállapodását, amely a fejlesz-

tési lehetőségek együttes kiaknázása 

terén nyújt minden résztvevőnek továb-

bi fejlesztési lehetőséget.

Közösen megfogalmazott célunk nem 

is lehetett más, mint a város gazdasá-

gának fejlesztése, megyeszékhelyi és 

régióközponti szerepének erősítése. Ez 

a stratégiai együttműködés lehetővé 

teszi, hogy Miskolc, és vele együtt, válla-

latai is fejlődjenek. 

Gratulálok a 20. születésnapját ünnep-

lő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ipar 

és Kereskedelmi Kamarának, további 

sikeres és eredményes munkát kívánok 

Önöknek, a vezetőségnek és minden 

tagjának.

Dr. Kriza Ákos  polgármester
(Miskolc Megyei Jogú Város)

Szakemberei, tagvállalatai révén 
segít a kamara

A BOKIK és a Miskolci Egyetem kapcso-

lata az elmúlt húsz évben nagyon szo-

ros, és szinte napi szintű volt. A BOKIK 

szakemberei és tagvállalatai révén se-

gítséget nyújt az egyetemnek stratégiai 

céljai elérésében, hiszen a gazdaság 

igényeinek megjelenítése, az egyetemi 

K+F+I kapacitások kiajánlása a vállal-

kozások számára, és a végzett hallgatók 

elhelyezkedésében való közreműködés 

meghatározó része együttműködé-

sünknek.

A biztos alapokra építve fontosnak tart-

juk a közös munkát a jövőben is: kiemel-

ten a duális képzés területén, a minő-

ségi gyakorlati képzőhelyek számának 

növelésében, a nemzetközi kapcsolatok 

építésében, külföldi hallgatók szakmai 

gyakorlati lehetőségének biztosításá-

ban, a határ menti együttműködések 

szervezésében (Szlovákia, Ukrajna, Ro-

mánia), valamint a pályázati tevékeny-

ség, a K+F+I hálózatok szervezésében.

Dr. Torma András rektor
(Miskolci Egyetem)

A régió tudásalapú felzárkóztatása 
a jövő

Az MTA Miskolci Területi Bizottságá-

nak (MAB) egyik legfontosabb fel-

adata, hogy közreműködjön minden 

olyan tevékenységben, amely a régió 

felemelkedését szolgálja. Ennek jegyé-

ben évtizedek óta szoros kapcsolatot 

ápolunk a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-

gyei Kereskedelmi és Iparkamarával. Az 

együttműködés elsődleges célja, hogy 

segítse a régió tudásalapú felzárkózta-

tását, a gazdaság versenyképességének 

kutatás-fejlesztésen és innováción ala-

puló fejlesztését. A BOKIK évről évre, a 

MAB-bal közösen alapított díjjal igyek-

szik elismerni azokat a fi atal kutatókat, 

tudósokat, akik a régióban kiemelkedő, 

eredményes tudományos tevékenysé-

get folytatnak. A több évtizedes jó kap-

csolatot tükrözi, hogy 2011-ben a Magyar 

Tudomány Ünnepén akadémiai bizott-

ságunk Bihall Tamás elnök úrnak „MAB-

emlékérmet” adományozott. A jövőben 

mindenképpen közös cél a tudományos 

potenciál növelése és megtartásának 

elősegítése, valamint a vállalkozások 

közötti tudásáramlás erősítése. 

Dr. Roósz András elnök
(MTA Miskolci Területi Bizottsága)

Együttműködő partnereink mondták

Félezernél is több embernek ad 
munkát és folyamatosan fejleszt. 
Az elmúlt 24 évben tartalmat adott 
a sajóbábonyi ipari völgynek, fel-
virágoztatta az egykori hadiipari 
területet, s immár egy több mint 
10 milliárd forint nettó árbevétellel 
büszkélkedő cégcsoport kötődik a 
nevéhez. Kiss László, a KISS CÉG-
CSOPORT főtulajdonosa nyerte el 
2014-ben az Észak-Magyarország 
TOP 100 Gazdasági Díját.

A négy évvel ezelőtt alapított elisme-

rést hagyományosan a TOP 100 kiad-

vány bemutatóján veheti át a díjazott. 

Kiss László meghatódva vette át a 

rendezvényen a külsejében megújult 

díjat. Mint mondta, nagy megtisztel-

tetés ez, 25 év munkája van benne, de 

nem egyedül az övé az érdem, hanem a 

munkatársaké és a családé is. Hangsú-

lyozta: aki vállalkozóként dolgozik, érzi, 

milyen súlya van egy ilyen díjnak. A cég-

csoportról szólva elmondta: az elmúlt 

25 évben megszázszorozták dolgozóik 

létszámát, hiszen hat emberrel kezd-

tek, ma pedig 600-at foglalkoztatnak. 

Megjegyezte: az induló hatból négyen 

jelenleg is a cégnél dolgoznak.  

A kezdetekről

A hadiipar számára alakították ki az 

iparterületet 1950-ben, majd a '60-

as '70-es években kezdett kialakulni 

a vegyipar, s ma is ez adja a gerincét a 

Sajóbábonyi Vegyipari Parknak, amely 

helyet ad a KISS CÉGCSOPORT tevé-

kenységének.
A rendszerváltásig az Észak-ma-

gyarországi Vegyiművek fémjelezte 

Sajóbábonyt, de a KGST felbomlásával 

felszámolás várt rá – emlékszik visz-

sza Kiss László, a KISS CÉGCSOPORT 

főtulajdonosa, aki a középiskolás évei 

alatt került Sajóbábonyba, és a kar-

bantartó részleg vezetői posztját cse-

rélte fel 1990-ben a vállalkozói létre. 

– Már javában tartott a felszámolás, 

amikor – kinőve a miskolci telephelyet 

– 1996-ban vásároltunk egy gyártásra 

alkalmas műhelyt a völgyben. A felszá-

moló a következő évben úgy döntött:  

az itt lévő nagyobb vállalatokkal közö-

sen csinálnak egy ipari parkot. Ponto-

sabban csinálunk, mert mi is kisebbsé-

gi tulajdonosok lettünk – magyarázta. 

Ám nemcsak a felszámolás, az ipa-

ri park alakítása is elhúzódott, mert 

közben csődbe ment az egyik vál-

lalat, amelyik fő tulajdonosa volt az 

ipari parknak. Kiss László cége, a KIS 

Kft. folyamatosan vásárolta meg az 

eladásra kínált tulajdonrészeket, így 

2001–2002-re már 80 százalékban a 

KIS Kft. tulajdonában volt az ipari park, 

s gyakorlatilag ekkortól beszélhetünk a 

Sajóbábonyi Vegyipari Parkról. Arra az 

időre tehető az is, hogy a KIS Kft. mel-

lett megjelentek Kiss László egyéb vál-

lalkozásai is, jelenleg 8 tagvállalata van 

a cégcsoportnak.

Fejlesztéseket terveznek

Legfi atalabb cégük a KISCHEMICALS 

Kft. növényvédőszereket gyárt, első-

sorban külföldi piacokra. 

– A vegyipari tevékenység megkezdését 

követően egy új terméket fejlesztettünk 

ki, jelenleg is ez a vezértermékünk, és 

ebben az irányban bővítjük a termelést, 

ezzel együtt a foglalkoztatottak létszá-

mát is. Mivel az ipari parkban működő 

vállalkozások jelentős része beruházá-

sokat tervez, ezért a környezetvédelmi 

cégünknek, az ÉMK Kft.-nek is fejleszte-

nie kell, nemcsak a veszélyes hulladékok 

ártalmatlanítása, hanem a szennyvizek 

kezelése területén is. Emellett a KIS 

Kft.-nél is tervezzük egy olyan termék 

gyártását, ami kapcsolódik a meglévő 

vállalkozásainkhoz, illetve jelentős piac-

cal is bír – árulta el Kiss László. 

Ami a cégcsoport tagvállalatainak te-

vékenységét illeti, a „zászlóshajó” a KIS 

Szerelő és Kereskedő Kft., amely 4-5 

fővel alakult meg, ma 140 főt foglalkoz-

tat. A KIS Kft.-ből, pontosabban annak 

egyik tevékenységének kiszervezéséből 

alakult később a KISCHEM Kft., amely 

vegyipari berendezések és acélszerke-

zetek gyártásával foglalkozik. 

Az ÉMK Észak-magyarországi Környe-

zetvédelmi Kft. veszélyeshulladék ár-

talmatlanítását, valamint kommunális 

és ipari szennyvizek kezelését végzi. 

Mint megtudtuk, az országban egye-

düliként ennek a cégnek van többféle 

égető berendezése, aminek köszönhe-

tően jelentős előnyt élveznek a piacon 

a hulladék-ártalmatlanítás  terén. 

– 2004-ben került ide a TEVA, ami 

megváltoztatta a völgy életét, de a 

cégcsoportét mindenképp. Erre épülve 

2005 januárjában megkezdte a mű-

ködését a KISERŐ Kft., amely az ipari 

parkon belül lévő vállalkozások hő- és 

villamosenergia, illetve ivó- és tűzivíz-

szolgáltatásáról gondoskodik –  tette 

hozzá –, míg a KISVAGYON Kft. cégeink 

könyvelését, bérszámfejtését és ügyvi-

teli szolgáltatásait végzi. 

A KISANALITIKA Kft. egy akkreditált 

laboratórium, amely kémiai analitikai 

vizsgálatokat nyújt vállalkozások és 

magánszemélyek részére.

– Egyik legfontosabb vállalkozásunk 

az ipari park maga, amely az ipartelep 

fejlesztésével foglalkozik elsősorban, 

emellett őrzés-védelemmel, terület-

rendezéssel és fűnyírással, valamint 

számos egyéb tevékenységgel támo-

gatja a működést – hangsúlyozta a 

cégcsoport főtulajdonosa. Jelenleg 40-

45 cég működik itt, amelyek megköze-

lítőleg 1300 főt foglalkoztatnak, ebből 

a KISS CÉGCSOPORT alkalmazottai-

nak száma átlagosan 630 fő.

A TOP 100 gazdasági díjasa 2014-ben
Kiss László (középen): Megtiszteltetés az elismerés, huszonöt év csapatmunkája van benne
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A Hungexpo területén rendezték 
meg november 5-e és 7-e között az 
Automotive Hungary Nemzetközi 
Járműipari Beszállítói Szakkiállítást, 
amelyen az autóipar minden jelentő-
sebb szereplője képviseltette magát. 
Miskolc városa saját standdal jelent 
meg a kiállításon. 

A második alkalommal megrendezett 

közép-kelet-európai járműipari szak-

kiállítás lefedte a járműgyártásnak a 

tervezéstől a kivitelezésig tartó össze-

tett folyamatát. A rendezvény szerves 

részeként folyamatos szakmai program 

folyt a kiállítási csarnok nagyszínpa-

dán. Ennek keretében tartott előadást 

Pfl iegler Péter, Miskolc alpolgármeste-

re. Elmondta, a városban már megte-

lepedett sok, neves járműipari beszál-

lító cég, amelyek közt megtalálható a 

Bosch, a Shinwa, a Delco Remy, a Patec 

és a Takata. Ez utóbbi Miskolcon hajtja 

végre az elmúlt 3 év legnagyobb ma-

gyarországi zöldmezős beruházását. 

Az alpolgármester kiemelte: Miskolc 

standján bemutatkozik – a BOKIK által 

gesztorált – NOHAC Észak-magyaror-

szági Autóipari Klaszter is, amely több 

mint 70 tagjával az egyik legnagyobb a 

hazai autóipari klaszterek között. 

„Ezek a körülmények arra predesztinál-

ják Miskolcot, hogy részt vegyen Közép-

Kelet-Európa legnagyobb járműipari 

beszállítói szakkiállításán. Miskolc nél-

kül ma már nem lenne teljes ez a kiállí-

tás” – tette hozzá Pfl iegler Péter.

A kiállítás zárónapjának szakmai prog-

ramja az oktatás-képzés-karrier téma-

körről szólt, amelyen előadást tartott 

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke, az MKIK 

oktatási és képzési alelnöke is. 

Miskolc 50 négyzetméteres standdal 

jelent meg a több mint 200 kiállítót fel-

vonultató Automotive Hungary-n. Mis-

kolc város és a Miskolc Holding mellett 

jelen volt a standon a Miskolci Egyetem, 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamara, a Bay Intézet, 

a Miskolc Térségi Integrált Szakképző 

Központ, a Bosch, a Takata, a Shinwa és 

a NOHAC is. 

Kamarai küldöttgyűlések

Hosszú előkészítő munka után tegnap 

Miskolcon megtartotta küldöttgyűlését 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ag-

rár-, valamint az Ipari és Kereskedelmi 

Kamara.(…)

Kevés olyan gazdasági törvény szüle-

tett az elmúlt évtizedekben, amely eny-

nyire átfogóan koordinálja a gazdaság 

egészét – mondotta Bihall Tamás, a 

kereskedelmi és iparkamara ideiglenes 

szervezőbizottságának elnöke a köztes-

tület küldöttgyűlésének megnyitóján. Az 

Émász-székházban megtartott rendez-

vényen elsőként az előkészítő munkáról 

számolt be az elnök, elmondta, a legna-

gyobb nehézséget számukra is a me-

gye gazdálkodó szervezeteinek, egyéni 

vállalkozóinak felmérése jelentette.  (…) 

A kereskedelmi és iparkamara 17 616 

tagból áll, és az ideiglenesen alakult hét 

osztály helyett tizenkét osztályba sorol-

ták a vállalkozókat.

Az alapszabály és az ideiglenes költség-

vetés elfogadása után a küldöttek meg-

választották a kamara tisztségviselőit. A 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Keres-

kedelmi és Iparkamara (BOKIK) elnöke 

Bihall Tamás lett, alelnökké Bezerédi 

Antalt, Tomori Zoltánt és Szalári Istvánt 

választották. A titkári posztot Kereyné 

Szabó Erzsébet tölti be. 

Észak-Magyarország, 1994. november 30.  

A tét: a térség gazdasága

A BOKIK már „megcsinálta önmagát”

Erre az esztendőre a két éve működő 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Keres-

kedelmi és Iparkamara – Bihall Tamás 

szavaival élve – „megcsinálta önmagát”, 

azaz a szervezet felállt és képes a haté-

kony működésre. A Bokik elnöke fon-

tosnak tartja, hogy a kamara továbbra 

is hathatósan működjék közre a megye 

gazdaságának fejlesztésében.

Déli Hírlap, 1996. december 3.

Fontosak a gazdaságpolitikai célok

A gazdasági kamarákat váratlanul érte 

a hír, amely szerint a kormány felkérte 

az igazságügy-minisztert, vizsgálja meg 

a kötelező tagság, illetve a tagdíjfi zetés 

megszüntetésének jogi lehetőségét. 

Bihall Tamással, a Borsod-Abaúj-Zemp-

lén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

elnökével a kabinet szándéka kapcsán 

beszélgettünk.

(…) – A kamara azzal semmiképpen 

nem akar foglalkozni, hogy a politika 

miként akar – egyáltalán akar-e – tőkét 

kovácsolni a kötelező tagság megszün-

tetéséből. Az világos, hogy a „kötelező” 

szó egy demokráciában visszás, de ezt 

jóval korábban kellett volna átgondolni. 

(…) Mára kialakult egy modell, ami Nyu-

gat-Európában is érvényben van. Ezt 

felrúgni – a mi kamaránk vezető testü-

leteinek hivatalos véleménye szerint is – 

nem szabad. Szeretnénk ezt a rendszert 

tovább működtetni a gazdaság szerep-

lőinek érdekében. 

Észak-Magyarország, 1999. április 22. 

Gazdasági kapcsolatok erősítése a 
szomszédos országokkal

A BOKIK megalakulása óta kiemelten 

foglalkozik a határ menti kapcsolatok 

erősítésével. 1993-ban jött létre a Kár-

páti Kamarák Szövetsége, amelyet ki-

lenc területi kamara (szlovák, lengyel, 

ukrán, román) alkot, elnökségi és titkár-

sági feladatait a BOKIK látja el.

2006-ban a határon túli magyar vál-

lalkozások üzleti képzésére elindította 

a Kárpáti Üzleti Akadémiát, amelyben 

150 felvidéki, erdélyi és kárpátaljai vál-

lalkozó vett részt. A program számos 

hazai és nemzetközi elismerésben ré-

szesült: Európai Vállalkozási Díj hazai 

forduló fődíj; Európai Vállalkozási Díj 

elismerő oklevél; Eurochambers Kong-

resszus (Párizs) Best practice albumá-

nak egyetlen magyar projektje

Észak-Magyarország, 2008. szeptember 29.

A kamarai elnök alaposan megrefor-
málná a szakképzést

„Miskolc gazdasági és kereskedelmi 

életének fejlesztéséért és a szakkép-

zés országos megújításáért érdemes a 

Pro Urbe kitüntető címre – olvasható a 

Miskolc Város Napján átadott elismerés 

indoklásában. Bihall Tamás, a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara elnöke szerint elsősor-

ban a kamarának köszönheti a jelölést, 

de többen – például a közgazdasági 

társaság megyei szervezete, a Bay Nano 

és a Bay-Logi intézetek, a Miskolci Egye-

tem rektora és a regionális képzési bi-

zottság – is javasolták. 

ÉM: Ez az indoklás az elmúlt években 

bármikor megállta volna a helyét. Mit 

gondol, miért most kapta az elisme-

rést?

Bihall Tamás: A körülöttem lévőkben 

valószínűleg most érlelődött meg, hogy 

mennyit tesz a kamara a megye gazda-

sága és a vállalkozók segítése érdeké-

ben, egyszerűen most áll össze minden. 

(…)

ÉM: Számos cikket olvastam és min-

denhol az oktatást emelik ki Önnel kap-

csolatban…

Bihall Tamás: A kamara munkája álta-

lában nehezen számszerűsíthető, mert 

például egy üzletember-találkozó ered-

ményét nehéz felmérni, a szakképzés 

pedig az a terület, ahol a leglátványo-

sabb a szerepünk, s ebbe mind orszá-

gosan, mind helyi szinten ’bedolgoztam’ 

magam. 2004-ben közel egy évig kvázi 

államtitkárként irányítottam a felnőtt-

képzést a szaktárcánál külsősként, és a 

felsőoktatásban is egyre több szerepem. 

Észak-Magyarország, 2009. május 21. 

Kettős jubileum a kamarában

130 éve alakult a miskolci, 15 éve a me-

gyei kamara

„1994. november 29-én alakult meg a 

BOKIK, s a Küldöttgyűlés határozata 

szerint ez a nap a Kamara Napja. Évek-

kel később kiderült, 1896-ban ugyan-

ezen a napon avatták fel az akkori ka-

mara székházát, a miskolci iparosok és 

kereskedők adományából, munkájával 

felépített gyönyörű épületet az Erzsébet 

téren, s akkor ezt a napot ugyancsak a 

Kamara Napjává nyilvánították. Az ak-

kori főtitkár dr. Szentpáli István volt, aki-

ről éppen azt az utcát nevezték el, ahol 

a mai kamara működik…”

Észak-Magyarország, 2009. december 

16., Gazdasági Iránytű 2.

„A szakma tudása a legfontosabb…”

„…Fontos feladatunk a szintvizsgák és a 

tanulmányi versenyek szervezése. Eb-

ben az évben 36 szakképesítést illetően 

1320-an jelentkeztek gyakorlati szint-

vizsgára. Míg a Szakma Kiváló Tanulója 

Verseny és az Országos Szakmai Tanul-

mányi versenyre 245 tanuló jelentkezett 

megyénkből. Legalább ilyen fontos a 

pályaválasztás-pályaorientáció kérdése. 

Elképzeléseink szerint már az általános 

iskolák 6-8. osztályában szeretnénk in-

formációt adni arról, hogy egy-egy szak-

ma műveltségének mik a sajátosságai 

és az előnyei. Mindezt ipari környezetben 

szeretnénk bemutatni a tanároknak, a 

gyerekeknek és a szülőknek is…”

Részlet Bihall Tamás nyilatkozatából: 

Észak-Magyarország, 2013. január 26.

A párizsi MIDEST Szakkiállításon járt a 

BOKIK üzleti delegációja november 3-a 

és 6-a között. A MIDEST Nemzetközi 

Beszállítói Szakkiállítás a világ egyik 

vezető beszállítói kiállítása, amelyen 

a fémipari, autóipari, vegyipari, elekt-

ronikai és ipari szolgáltatásokat nyújtó 

cégek, valamint ezen iparágak számára 

szerszámgépeket, alkatrészeket gyártó, 

és technológiát kínáló vállalatok képvi-

seltetik magukat. Ebben az évben 1702 

kiállító volt jelen 38 országból, és több 

mint 42 000 szakértő várta az érdeklő-

dőket a kiállításon.

A BOKIK szervezésében kiutazó cé-

geknek lehetőségük nyílt a közvetlen 

kapcsolatépítésre, személyes tárgyalá-

sok lebonyolítására, és a már meglévő 

kapcsolataik elmélyítésére is. Emellett 

a legújabb piaci trendeket, a legkorsze-

rűbb gépeket és a technológiát is test-

közelből ismerhették meg a résztvevők.

Az üzleti delegációhoz tartozó cégek te-

vékenysége illeszkedett a vásár temati-

kájához, volt köztük műanyag-feldolgo-

zó, légpárnás tető- és síkfólia gyártó, a 

fémmegmunkálás, acélszerkezet-gyár-

tás területén működő, valamint precíziós 

alkatrészek tervezésével és gyártásával, 

ipari kemencék gyártásával foglalkozó 

vállalkozás, továbbá több, az autóipari 

szegmensben dolgozó vállalat.

A nem angol nyelvű tárgyalásokhoz a 

BOKIK francia nyelvű tolmácsot is biz-

tosított, így kínálva lehetőséget a ha-

tékony eszmecserére, a konkrét üzleti 

kapcsolatok kialakítására. A vásárláto-

gatás alkalmával közel 60 érdemi üzleti 

találkozót, tárgyalást bonyolítottak a 

kamránkkal kiutazó cégek. 

A párizsi magyar nagykövetség külgaz-

dasági és kereskedelmi szolgálatánál 

is látogatást tett a delegáció. Itt Bakos-

Blumenthal Péter külgazdasági szakdip-

lomata és Gölöncsér Balázs első titkár 

fogadta az üzletembereket, akik képet 

kaphattak a francia üzleti környezetről, 

és a speciális piaci lehetőségekről, vala-

mint a külképviselet által nyújtott ingye-

nes szolgáltatásokról is.

A program a Nemzetgazdasági Minisz-

térium és a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara támogatásával valósult 

meg.  

A BOKIK-ról írták a megyei lapok

Új piacokat ismertek meg Párizsban

Derczó István ügyvezető igazgató, 
Weinberg '93 Kft.

A MIDEST kiállításon tíz üzleti tárgya-
lásunk volt. Közvetlen, „gyors üzlet” 
nem született, de azóta három válla-
lattal is folyamatos kommunikációban 
vagyunk. Különösen eredményesnek 
mondható az utazás, mivel az eddig 
be nem járatott francia és litván piacot 
is megismertük. 

A kiállításról

A BOKIK szervezésében kiutazó cégeknek lehetőségük nyílt a közvetlen kapcsolatépítésre, a személyes tárgyalásokra is

Miskolc is bemutatkozott az Automotive-on
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A Fiatal Vállalkozók Napját – a Gaz-
dasági Iránytű megjelenésével egy 
időben – november 26-án, 15 órától 
tartja a BOKIK a kamara miskol-
ci székházában. A rendezvényről 
Koleszár Péter, a BOKIK elnökségi 
tagja készített összefoglalót.

A világ minden pontján novemberben 

tartják a Fiatal Vállalkozók Hetét. A 

helyi sajátosságok és a gazdasági kör-

nyezet adta lehetőségek ismeretében 

szerveznek eseményeket a világ külön-

böző pontjain, így Magyarországon is. 

Együtt a FIVOSZ-szal

A hazai eseménysorozathoz kapcso-

lódva a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara a Fiatal 

Vállalkozók Országos Szövetségével 

(FIVOSZ) együttműködve több ese-

ményt szervezett november folyamán. 

A programsorozat részeként november 

26-án a BOKIK-székházban tartjuk a 

Fiatal Vállalkozók Napját, amelyen – 

Bihall Tamás elnök úr meghívására – 

Kovács Patrik a FIVOSZ, valamint az 

Európai Unió Fiatal Vállalkozóinak Szö-

vetsége elnökeként tart előadást.

Egy korábbi interjújában Kovács Patrik 

elmondta: „A fi atalok többsége szíve 

szerint inkább vállalkozna, ugyanakkor 

a vállalkozók számában ez a preferen-

cia jelen pillanatban nem mutatkozik 

meg. Így a feladatunk most az, hogy 

biztosítsuk számukra azt a tudást, 

amely a vállalkozásuk elindításához 

szükséges, később pedig folyamatos 

szakmai támogatással segítsük őket 

az üzleti sikerek elérésében.”

Fiatal Vállalkozók Napja

A kamara azért látta időszerűnek a ren-

dezvény megszervezését, mert a mos-

tani cégvezetők, tulajdonosok egyre 

gyakrabban szembesülnek az utódlás 

kérdésével. A vállalkozások vezetői 

számára jelentős kihívás az utódok 

megtalálása, betanítása. Sok esetben 

a generációs különbségek leküzdé-

séhez külső segítség is szükséges. A 

BOKIK fontosnak tartja, hogy a helyi, 

fi atal vállalkozások a sikeres cégek ve-

zetőitől, alapítóitól közvetlen formában 

kaphassanak információkat. 

A Fiatal Vállalkozók Napján három, már 

az új vállalkozói generációhoz tartozó 

cégvezető enged bepillantást munká-

jába. Persze László, a Mezőkövesdi Bú-

toripari Kft. ügyvezető igazgatója má-

sodik generációs cégvezetőként beszél 

tapasztalatairól. Szigetvári József és 

Dorcsinecz József, a Szallas.hu ügyve-

zető igazgatói azt mutatják be, milyen 

egy nemzetközi nagyvállalkozás tulaj-

donos-partnereként, munkatársaként 

vállalkozni. Simon Gábor, az IND alapító 

tagja pedig a Miskolcon alapított start-

up szoftvercég történetét ismerteti.

A BOKIK székházának bejáratánál 
1997 óta emléktábla őrzi Szentpáli 
István egykori kamarai titkár, polgár-
mester és országgyűlési képviselő 
emlékét. 1991-től utca, és ugyancsak 
1997-től iskolanév is emlékezteti az 
utókort városunk kiváló polgárára. 
A kamara székházának tanácster-
me az ő nevét viseli, emlékszobája 
és az életútját bemutató kiállítás 
pedig elevenen tartja szellemiségét. 
A BOKIK elkötelezetten gondozza 
Szentpáli István hagyatékát, ami-
ben nagy segítség – a családtag 
– Kopátsy Sándor közgazdász áldo-
zatos tevékenysége. Őt kértük meg, 
hogy foglalja össze gondolatait a 
miskolci kamara egykori titkárára 
emlékezve. 

„Mit mond nekem Szentpáli István 

neve? Negyven éven át unokájával – 

aki Miskolcon, a polgármesteri lakás-

ban, első unokájaként született – éltem 

boldog házasságban. Tehát fi a, István 

volt az apósom. 

A háború után sírját is hiába kerestük, 

mivel azt a temető gondnoksága felszá-

molta. Amikor a Borsod-Abaúj-Zemp-

lén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

(BOKIK) felvállalta emlékének ápolá-

sát, feleségemmel, Szentpáli Ágnessel 

felvettük a kapcsolatot a BOKIK-kal, és 

a kamara a városvezetéssel közösen a 

vélt helyén helyreállította a sírt. Kiderült 

az is, hogy az általa alapított iskola is 

felvette a nevét. Ekkor az intézménynek 

ajándékoztuk Szentpáli István birto-

kunkban lévő portréját, és a kapcsola-

tunk azóta is élő a Szentpáli iskolával.

Feleségem betegsége ismeretében 

döntött úgy, hogy a nagyapjával közös 

sírba kerüljön. A szüleitől örökölt szent-

endrei üdülőházat pedig a kamara által 

kezelt Szentpáli Alapítványra hagyta. 

Az alapítvány jóvoltából évente két 

szentpális diák kap ösztöndíjat.

Közben Dobrossy István segítségére 

támaszkodva, aki a megyei levéltár 

igazgatója volt, kutattam Szentpáli 

István polgármesteri tevékenységét. 

Ő, ahogyan jelenlegi polgármesterünk 

is, erdélyi családból származott. A jogi 

egyetemet Bécsben végezte, és Baross 

Gábor közlekedésügyi miniszter titkára 

volt. Aztán 1890 augusztusában a mi-

niszter saját kérése alapján mentette 

fel állásából Szentpáli Istvánt, akit né-

hány hónappal korábban a titkárának 

választott a Miskolci Kereskedelmi és 

Iparkamara.

Engem, mint közgazdászt külön érde-

kelt, milyen szerepet játszott felesé-

gem nagyapja az új intézmény élén. A 

város és a megye iparának, kereskedel-

mének érdekeit nyilván jól képviselte, 

ezért választották meg néhány év után 

polgármesternek, majd országgyűlési 

képviselőnek.

Előttem nagy érdemet szerzett azzal, 

hogy egyedüli képviselőként felszó-

lalt az első zsidótörvény, a numerus 

clausus ellen. Erre magyarázatot adott, 

hogy ő egy olyan városban volt polgár-

mester, ahol az elért eredményekben 

fontos szerepet játszott a zsidóság. 

Mint kamarai elnök és városvezető – a 

befolyt adókból – világosan látta, mi 

lett volna a város és a megye gazda-

ságával, kereskedelmével a helyi zsi-

dóság nélkül. Már nagyon megfogyott 

azoknak a száma, akik emlékeznek a 

második zsidótörvény előtti Miskolcra, 

a boltokra, a szállodákra, az éttermek-

re, a színielőadások és a hangversenyek 

közönségére.

  

Külön hálás vagyok a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kereskedelmi és Ipar-

kamarának, hogy méltó módon ápolja 

Szentpáli István nevét, emlékét. Ez a 

név arra kötelez, hogy a kamara számá-

ra Miskolc és a megye gazdaságának 

fejlődése legyen az elsődleges. Ez ma 

nemcsak azt jelenti, hogy a vállalatok 

működése legyen dinamikus, hanem 

azt is, hogy a munkaképes lakosság 

minél nagyobb hányada vegyen részt 

a társadalmi munkamegosztásban, a 

jövedelemtermelésben.

Hálás vagyok a kamarának azért is, 

mert tiszteletbeli tagjává fogadott, és 

így vénségemre megbecsült polgára 

lehetek Miskolcnak.”

Szentpáli István neve kötelez
A kamara egykori miskolci titkárára emlékezik Kopátsy Sándor, a BOKIK tiszteletbeli tagja

Szentpáli Ágnes nagyapjára emlékezik

1997 óta márványtábla őrzi Szentpáli 

István emlékét a kamarai székház falán

Kopátsy Sándor: Hálás vagyok a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamarának, hogy méltó módon ápolja Szentpáli István nevét, emlékét

A Visegrádi Alaptól elnyert pályázat támogatásával öt or-
szág kamarái rendeznek nemzetközi vállalkozói fórumokat 
2014-ben és 2015-ben. 

A projekt vezető partnere a Szlovákia Kereskedelmi és Iparka-

mara Trencséni Regionális Kamarája, Csehországot a Viszocsina 

Régió Kereskedelmi és Iparkamarája, Lengyelországot a krosnói 

Kárpátaljai Kereskedelmi Kamara, Ukrajnát az ungvári Kárpátal-

jai Kereskedelmi és Iparkamara, hazánkat pedig a BOKIK képvi-

seli. A programsorozat első rendezvényét november 4-én és 5-én 

tartották a lengyelországi Krosnóban. A program középpontjá-

ban az a nemzetközi üzletember-találkozó állt, amelyen mint-

egy 80, a könnyűiparban tevékenykedő cég vezetője vett részt.  

Megyénkből 11 üzletember és kamaránk képviselői vettek részt 

a rendezvényen. Az üzletember-találkozó mellett előadások 

hangzottak el például a lengyelországi cégalapítási feltételekről, 

a lengyel vámrendszerről, és különböző helyi vállalkozások is be-

mutatkoztak. A résztvevők ellátogattak a krosnói üveggyárba is. 

A második rendezvényt november 19-én és 20-án, Ungváron 

tartották. A kétnapos programra fa-, bútor- és építőiparral fog-

lalkozó cégek látogattak el. Nemzetközi szinten közel 70 vállal-

kozás képviseltette magát, Borsod-Abaúj-Zemplén megyét 8 

vállalkozás és a BOKIK reprezentálta. A 3. rendezvényt – amely-

nek témája a mezőgazdaság – a tervek szerint jövő év január-

jában a csehországi Hodoninban tartják. Miskolcé a 4. vállalko-

zói fórum, amelynek fókuszában a fémipar áll, májusban pedig 

Trencsénben a turisztikai témakör kerül sorra. A projekt záró ren-

dezvényének helyszíne Ungváron lesz, 2015 novemberében. 

A BOKIK energiahatékonyság-

gal foglalkozó, 3 éves STEEEP 

elnevezésű pályázatának meg-

valósítása jó ütemben halad. A 

projektbe bevont vállalkozá-

sok energetikai felmérése le-

zárult, készül a cégek számára 

az energia menedzsment terv 

is. November 12-én megtartot-

ták a projekt első workshopját 

is. A rendezvényen egyebek 

mellett szakértő ismertette 

eddigi tapasztalatait a vállal-

kozások energetikai felméré-

sével kapcsolatosan. Mivel  je-

lenleg az energetikai pályázati 

kiírások nyitva állnak – mind a 

lakosság, mind a vállalkozások 

részére –, így a workshop te-

matikájának fontos részét al-

kották. A rendezvényen részt-

vevő mintegy 30 fő elégedett 

volt a workshoppal, az előadá-

sok után sok kérdés hangzott 

el, és kihasználták a konzultá-

ciós lehetőséget is.  

A következő workshopot elő-

reláthatólag 2015 első hónap-

jaiban tartják.  

Az Eurochambres (Európai Kereskedelmi és Iparkamara) immár 

negyedik alkalommal hívta össze – a 2008-ban alapított – Eu-

rópai Vállalkozói Parlamentet (EVP), amelynek célja, hogy részt 

vegyen az Európai Bizottság vállalkozásokat érintő gazdaságpo-

litikai döntéseinek előkészítésében. A Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara 19 vállalkozóból álló képviselőcsoportot delegált az 

Európai Parlament plenáris üléstermében megtartott rendez-

vényre, ahol Gaál József, az MKIK alelnöke is felszólalt. A Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát Bódi Lász-

ló, a HALBO MCE Zrt. vezérigazgatója képviselte.

Az EVP idei, október 16-i aktuális ülése keretében 29 állam 618 

képviselője négy fő témakört érintve – európai gazdasági diplo-

mácia, szakképzés, pénzügyek és energia – vitatta meg az Unió 

gazdaságpolitikáját érintő aktuális kérdéseket.

Sikeresek, fi atalok és borsodiak!
A  megye vállalkozóinak új generációja mutatkozik be a kamarában 

Miskolci vállalkozó „A jövő remény-
sége”
A FIVOSZ minden évben díjakkal 
ismeri el a fi atal vállalkozók teljesít-
ményét. Ezeket hagyományosan a 
Fiatal Vállalkozók Hete záróesemé-
nyeként megtartott gálaesten adják 
át. Idén egy miskolci vállalkozó is ott 
állhatott a kitüntetettek között: „A 
jövő reménysége – Országos Fiatal 
Vállalkozói Különdíj” elismerésben 
részesült Oszlánczi Réka, a palacsinta 
specialitásokra szakosodott miskolci 
CREPPY Étterem ügyvezetője. A vál-
lalkozás második egységét franchise 
rendszerben nyitotta meg októberben 
Budapesten.

Különdíjas

Ülésezett az Európai 
Vállalkozói Parlament

Az Európai Vállalkozói Parlament magyar képviselőcsoportja

Vállalkozói fórumok 
öt helyszínen

Jól halad 
a STEEEP
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A Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára 
szinte hiánytalanul őrzi az 1880–
1948 között működő Miskolci Ke-
reskedelmi és Iparkamara sokszínű 
forrásanyagát. Az utóbbi évtizedben 
ebből az anyagból hiánypótló kiad-
ványok készültek, s válogatott doku-
mentumok kiállításokon is láthatóak 
voltak. Ezekből kirajzolódik a jogelőd 
intézmény szerteágazó munkája. 

A Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara 

a tagok és szakosztályok felé érdekér-

vényesítő, szolgáltató, a szakminiszté-

rium felé döntés-előkészítő, informá-

cióközlő volt. Feladatkörébe tartozott 

oktatási intézmények létesítése, vagyis 

a kereskedelmi és ipari szakoktatás 

intézményi hátterének biztosítása, 

fenntartásukban való közreműködés. 

Statisztikai adatgyűjtései, szakmák és 

képviselőik nyilvántartása, áruvédjegy-

jegyzékei, vagy éppen a mestervizsgák 

dokumentumai a várostörténet-írás 

nélkülözhetetlen forrásai. A kamara 

fontosságára hívja fel a fi gyelmet, hogy 

képviselői ott ültek a város közgyűlés-

ében.

A szervezés gondolata

A kereskedelmi és iparkamarák szer-

vezésének gondolatát Klauzál Gábor 

(1804–1866) kereskedelemügyi mi-

niszter vetette fel 1848-ban, de a sza-

badságharc után 1850-től császári 

rendelet szólt a birodalom egész terü-

letén a kamarai rendszerről. Felállítá-

suk helyszínei is megfeleltek a császári 

közigazgatási rendszernek. Így 11 kama-

ra született Magyarország területén, 

s számunkra a Pest központúság és 

Kassa közelsége volt a fontos. Ez ma-

gyarázza azt, hogy a kiegyezést követő 

új kamarai törvény értelmében város-

unk és környezetünk a kassai kamara 

területéhez tartozott. Az önálló kamara 

megszervezése 1879-ben vetődött fel, 

s munkájuk a megye akkori négy járá-

sára koncentrálva 1880-ban kezdődött 

el. Miskolcon 16 iparos és 16 kereskedő, 

a többi járási székhelyen 8 iparos és 8 

kereskedő választotta meg a kamara 

irányító testületét.

A szakosztályok

A kamarának kézműipari, kis- és nagy-

kereskedelmi, gyáripari, valamint bank, 

biztosítás, szolgáltatási szakosztálya 

volt. (A négyes tagozódás jellemző 

a mai Borsod-Abaúj-Zemplén Me-

gyei Kereskedelmi és Iparkamarára 

is.) A kamarai kerület területe annak 

megfelelően alakult, ahogy nemzeti 

történetünk. 1880–1920; 1920–1938; 

1938–1945 közötti időszakok rajzolód-

nak ki. Ahogy az országhatár változott, 

a közigazgatásnak megfelelően változ-

tak a kamara járásainak és megyéinek 

területei. Így Borsod, Abaúj, Zemplén, 

Heves, Szolnok, Gömör, Kishont me-

gyék ipar- és kereskedelem-története 

rajzolódik ki a forrásokból.

Hat évtized, hat elnök 

A Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara 

élén a közel hat évtized alatt hat kama-

rai elnök állt, akik a gyáripar és a bank-

élet jeles képviselői voltak. A szintén 

hat főtitkár között találjuk Szentpáli 

Istvánt, aki 1890–1903 között töltötte 

be ezt a stallumot.

A magyar kamarák a háború utáni újra-

kezdés, új választás előtt álltak, amikor 

1948-ban miniszteri rendelet szüntette 

meg őket.

 Dr. Dobrossy István 

135 éve kezdődött a kamara szervezése
A Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara 1880–1948 közötti anyagáról, történetéről

„A magyar kereskedelmi és iparkamarák közel évszázados történetében a legmélyrehatóbb változást 1918 vége jelentette. Az Oszt-
rák-Magyar Monarchia sorsát végzetes vereségek pecsételték meg. (…) 1918 vége és 1920 júniusa között a magyar köztársaság, ta-
nácsköztársaság, majd népköztársaság időszakában a kamarai rendszer működése lebénult. A trianoni szerződésben „megszabott” 
országhatárokon belül a korábbi 20 helyett mindössze 7 iparkamarai kerületet lehetett kialakítani. Az új határok legsúlyosabban a 
miskolci kamara területét érintették, a legjelentősebb átszervezésekre itt került sor. (…) E megváltozott terület munkájának meg-
szervezése időigényes, de végül eredményes volt. 1938-1944 vége, 1945 eleje között újra megváltozott a kamarai kerület területe. Az 
első világháború utáni kamaratörténet harmadik „korszaka” 1945 elejétől 1948 májusáig tartott.(…) A megváltozó (megváltozott)  
tulajdoni viszonyok között is sokáig tartotta magát az a szakmai vélemény, hogy szükség van a kereskedelmi és iparkamarákra. 
(…) A budapesti mellett főleg a szegedi és a miskolci kamara aktív munkájával tervezetek készültek, amelyek célja a választási és 
szerkezeti összetétel megreformálásával az új kamarai törvény létrehívása, elfogadtatása volt. (…) De egy 1948-as kormányrendelet 
azonnali hatállyal megszüntette a kereskedelmi és iparkamrákat, helyettük felállította a belkereskedelmi igazgatóságokat.”

(Részlet dr. Dobrossy István: A Kereskedelmi és Iparkamara Miskolcon 1880-1979 című könyvéből) 

Változások, fordulópontok

A kamara egykori székháza ma a miskolci akadémiai bizottságnak ad otthont

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakmai irányításával, a kamarai szakem-

berek és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal munkatársainak bevonásával elkészült a 

„Kézikönyv a komplex szakmai vizsgák szervezéséhez” című kiadvány. Bevezetése 

és használata a komplex szakmai vizsgák szabályos levezetését és színvonalának 

emelését segítheti elő. A szakképzési és felnőttképzési rendszer teljes átalakítása 

miatt szükségessé válik valamennyi érintett tájékoztatása. Ezért a kézikönyv be-

mutatja a komplex szakmai vizsga jogszabályi kereteit, a vizsgával kapcsolatos 

elméleti alapokat, valamint a vizsga előkészítésének, lebonyolításának, szerve-

zésének folyamatát és fázisait. A kézikönyvet a szakmai vizsgabizottságoknak, 

a felkészítő pedagógusoknak, a szakképesítésért felelős tárcák tisztviselőinek, 

vizsgaszervezőknek, a gyakorlati helyszint biztosítóknak, de még a vizsgázóknak 

is ajánljuk! A kiadványt a vizsgáztatásban részvevő szakemberek korlátozott pél-

dányban személyesen átvehetik a BOKIK vizsgadelegálással foglalkozó szakem-

berétől, illetve elektronikus úton is letölthető a www.mkik.hu oldalról.

A kamara kiemelt szakképzési feladatai közé tartozik – a szakmai utánpótlás ne-

velése területén – a gyakorlati képzőhelyet biztosító gazdálkodók nyilvántartásba 

vétele és ellenőrzése. Az ellenőrzést végző kamarai szakértők 35 órás módszerta-

ni felkészítését szervezte meg a kamara. A képzést követően 25-en tettek sikeres 

vizsgát jogi, pedagógiai és pszichológiai ismeretekből.

A magas színvonalú gyakorlati képzés alapja, hogy a képzőhely rendelkezzen a szak-

képzés megkezdéséhez és folytatásához előírt személyi és tárgyi feltételekkel, vala-

mint az oktatást a szakképzési kerettanterv szerint folytassák. A komplex ellenőrzés 

kiterjed továbbá arra is, hogy a képzőhely a tanulószerződésben, illetve az együttmű-

ködési megállapodásban vállalt kötelezettségeinek maradéktalan eleget tett-e. Az 

országosan egységes szempontok szerinti ellenőrzésben kizárólag a kamarai szak-

képzési, szakértői névjegyzéken szereplő, vizsgázott szakemberek vehetnek részt.

A felkészítés és vizsga a NFA-KA-NGM 11/2013/TK. sz. támogatási szerződés kere-

tében került fi nanszírozásra, így a részvevők számára ingyenes volt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara idén is 
saját standdal jelent meg a „Szabad 
a pálya” elnevezésű pályaválasztási 
kiállítás két helyszínén, Miskolcon és 
Sárospatakon.

November 12-én és 13-án Miskolcon, 

november 19-én pedig Sárospatakon 

várták a kiállítók a diákokat, hogy be-

mutassák képzési kínálatukat.

Ebben az évben a BOKIK kezdeménye-

zésére megvalósult a „cégek utcája”, 

amely – mindkét város kiállítási hely-

színén – az úgynevezett „szakmaszi-

geten” kapott helyet. Olyan vállalato-

kat, vállalkozásokat hívott meg ide a 

kamara, amelyek a tanulóképzés aktív 

részesei. 

A cégek interaktív szakmabemutatók-

kal készültek a kiállításra. A diákok szí-

vesen próbálták ki a hegesztő szimu-

látorokat, esztergagépet, csodálkozva 

nézték, hogyan készül egy egyedi, mé-

retre szabott cipő. A pályaválasztási 

kiállításokon megjelent cégek a kö-

vetkezők voltak: Bakai Szerszámgép 

Szerviz Kft. (Mezőkövesd), Bosch (Mis-

kolc), Intern Kft. (Miskolc), MITISZK 

Nonprofi t Kft. (Miskolc), Ortopán Kft. 

(Miskolc), Ro-Pánt 95 Bt. (Miskolc), 

TAKATA Safety Systems Hungary Kft. 

(Miskolc), Certa Zárgyártó, Présöntő és 

Szerszámkészítő Kft. (Sátoraljaújhely), 

Épszer Zrt. (Sárospatak).

A kiállítás idejére elkészült a BOKIK 

pályaválasztási kiadványa Szakképzési 

útmutató címmel. Hiánypótló tovább-

tanulási tájékoztatót sikerült összeál-

lítani, hiszen már az előző évben sem 

állt a pályaválasztók rendelkezésére 

hasonló segítség. A kiskönyvben Bor-

sod-Abaúj-Zemplén megye szakiskolai 

képzési kínálata mellett fontos, általá-

nos információk is megtalálhatók. Így 

segítség a döntés meghozatalához, a 

felvételi eljárás időpontjairól, valamint 

a hiányszakmákról, hozzájuk kapcsoló-

dó ösztöndíjról és a tanulószerződésről 

is olvashatnak az érdeklődők. Újdonság 

még a „szakmakereső”, ami a tárgymu-

tató részben található. Itt a kiválasztott 

szakmához lehet megkeresni a tanuló 

lakhelyéhez legközelebbi oktatási in-

tézményt. 

A kamara bízik abban, hogy pályaori-

entációs rendezvényei, tájékoztató ki-

adványai segítséget nyújtanak a dön-

tés meghozatalához!

 Klein Zsuzsanna

A kiállítás idejére elkészült a BOKIK pályaválasztási kiadványa is Szakképzési útmutató címmel

Szabad volt a pálya a diákoknak
Idén is saját standdal mutatkozott be a BOKIK a pályaválasztási kiállításon

Sikeres vizsgát tettekKézikönyv a szervezéshez
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Még több feladat vár 
ránk
Parragh László elnök, 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Alapításának huszadik évfordulóját ünneplő köztestületünk 
számára nagy siker, hogy javaslatainkra odafi gyel a kormány, ami 
tükröződik a döntésekben is. Építettek a kamara véleményére egye-
bek között a munkahelyvédelmi akciótervnél, a munkát terhelő 
adóelvonás arányának mérséklésénél, a duális képzés kialakításá-
nál, az uniós források nagyobb arányú gazdaságba juttatásánál, de 
tükröződik a kamarai szándék a jegybanki növekedési hitelprogram 
beindításánál is.

Ami a jövőt illeti, az már most látszik, hogy a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamarára, és természetesen a területi kamarákra is 
mozgalmas évek várnak. Még több feladatot kapunk!

A 2013-as év a kamara tagsága, a vállalkozások számára óriási 
jelentőségű volt, mert sikerült kitörni a 2008 óta tartó recesszióból. 
Kedvező, hogy a növekedés alapja nem hitelből, hanem a gazdaság 
belső teljesítményéből adódik, és ez biztosítja a következő évekre 
a fenntarthatóságot. Bebizonyosodott, hogy a külső eladósodásra 
épülő gazdaságpolitika nem életképes, a kamara szeretné, ha ezt a 
nemzetközi hitelminősítők is jobban elismernék.

A strukturális reformok jó része a 2010-es kormányváltást köve-
tően megvalósult, ezek rövidtávon megteremtették a stabilitást. 
A növekedés fenntartásához azonban további változtatásokra van 
szükség. Így például hosszú távon megkerülhetetlen az oktatás 
átalakítása. Kiemelt helyen kell kezelni a kutatás-fejlesztést, az 
innovációt. Az uniós források minél nagyobb hányadát célszerűen a 
gazdaság irányába kell terelni.

A kamara legfrissebb felmérése szerint soha ilyen pozitív vára-
kozásai nem voltak a magyar vállalatoknak. Ha minden a kilátások 
szerint alakul, jövőre elérhetjük a válság előtti év gazdasági teljesít-
ményét. A gazdaságpolitikai és fi skális mozgástér megteremtésével 
sikerült kitörni az adósságcsapdából, ennek megfelelően talpra állt a 
gazdaság, s ma már gyorsuló ütemű növekedést produkál.

A bruttó hazai termék (GDP) idei várható növekedése három szá-
zalék feletti, az infl áció nulla közeli, a foglalkoztatottság meghaladja 
a 4,18 milliót, a munkanélküliségi ráta pedig 7,4 százalék. 2015-re 
is jók a kilátásaink: az államadósság várhatóan 75,4 százalékra 
csökken, az államháztartási hiánycél a GDP 2,4 százaléka. A GDP 
növekedése előreláthatóan 2,5 százalék lesz, miközben az infl ációt 
sikerül 1,8 százalékon tartani.

A német növekedés kapcsán utalnék arra, hogy a német kormány 
a koalíciós szerződésben rögzítette a felsőoktatási rendszerben a du-
ális képzés erősítését, ezért Magyarország jó irányba halad, amikor 
ezt tervezi.

20 éves a BOKIK

Bihall Tamás elnök,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara

1994. november 29-én alakult meg köztestületünk, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a BOKIK. A november 
29-i alapítás dátuma megegyezik a miskolci kamarai székház 1896-os  
felavatásával, melyet az akkori iparosok, kereskedők adományaiból 
építettek. 1995 óta a Szentpáli utcában áll a kamara székháza, amely-
nek névadója dr. Szentpáli István, a Miskolci Kamara egyik alapítója, 
titkára volt. E véletlen egybeesések is elvezettek bennünket a múlt 
tradícióinak feltárásához, a hagyományok ápolásához. 

Érdekes tanulmányozni a kamara történetét, és felfedezni, mennyi 
közös vonás van a korabeli kamarai vezetők javaslatai és a mai kamarai 
munkából következő javaslatok között. De ez érthető is, hisz gazda-
ságról, munkáról, teljesítményről van szó, amelyik húzóereje, éltetője 
volt mindig a társadalomnak, annak oktatásügyének, kultúrájának, 
művészetének. Ezért kitüntetetten jó érzés, hogy az elmúlt 20 évben 
hány kiváló vállalkozó, cégvezető működött a kamarában, olyanok is, 
akik operatív, irányítói-szervezői feladatokat vállaltak, és olyanok is, 
akik kamarai tagként vették igénybe a szolgáltatásokat, vagy segítették 
a közösségi munkát. 

A kamara idő- és értékálló intézmény, történelme jelentős, és biztos 
vagyok abban, hogy a jövője is izgalmas és fontos feladatokat hoz. 
Ma már elmondhatjuk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is, hogy túl 
vagyunk a válságon, a beruházási teljesítmény 8 százalékkal haladta 
meg az előző évit, nőtt a jövedelemtermelő képesség, az export, és 
csökkent a munkanélküliség is. 

Ma a BOKIK az ország egyik legerősebb kamarájaként tevékeny-
kedik, 2000 önkéntes tag és 32 000 regisztrált gazdálkodó szervezet 
ügyeinek intézése, támogatása, kiszolgálása határozza meg minden-
napjait. Megállapodásokat írtunk alá meghatározó önkormányzatok-
kal, a kormányhivatallal és a Miskolci Egyetemmel annak érdekében, 
hogy a 2014–2020-as európai uniós tervezési időszak helyes célokat 
fogalmazzon meg, melyhez minél több gazdaságközeli forrást lehessen 
biztosítani. Kiemelt feladatnak tekintjük a duális szakképzés általános 
bevezetését megyénkben, látható, hogy a gazdaság versenyképes-
ségének egyik legkritikusabb pontja lesz a versenyképes munkaerő 
folyamatos biztosítása a következő években.  

Hasonló elvárásokat fogalmazhatunk meg a felsőoktatás területén 
is, ahol a Miskolci Egyetemmel közösen – a kormányzati szándéknak 
megfelelően – a duális felsőoktatás kialakítását kezdtük meg. Erősí-
teni kell nemzetközi piacainkat annak érdekében, hogy minél több 
versenyképes exporttermékünk legyen, bővítve ezzel az erős kis- és 
középvállalkozások körét, megalapozva a megye gazdaságának hosszú 
távú stabil teljesítményét. Folyamatosan fejlesztjük szolgáltató rend-
szerünket tagságunk minél teljesebb kiszolgálása érdekében.

Húsz év mérföldkő, és most igazán komoly, a gazdaság fejlődését 
elősegítő lépések következnek. 

Végül szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akik a kamara 
munkájában, és ezen keresztül a megye üzleti közösségének fejleszté-
se, erősítése érdekében az elmúlt húsz évben feladatot vállaltak.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkam-
ra (MKIK) 2015-ben is megszervezi 
Országos Szakmai Tanulmányi Ver-
senyt (OSZTV) és a Szakma Kiváló 
Tanulója Versenyt (SZKTV), ame-
lyek kiemelt célja a magyar szakkép-
zés színvonalának emelése, a szak-
képzés eredményeinek bemutatása. 

A versenyek célkitűzése a gyakorlat-

igényes, „fi zikai” szakmák – beleért-

ve  a ráépülő, magasabban kvalifi kált 

szakmákat is − társadalmi presztízsé-

nek és vonzerejének növelése a szak-

matanulás népszerűsítése révén, „A jó 

szakma felér egy diplomával” szlogen 

jegyében. Ezúton kérjük az iskolákat, 

hogy a jelentkezési határidő és az első 

versenynap közötti rövid idő, illetve az 

iskolai tanszünet miatt, a jelentkezé-

seket legkésőbb 2014. december 18-ig 

tegyék meg a www.szakmasztar.hu 

honlapon, és ezzel párhuzamosan ad-

ják postára azokat. A jelentkezéshez 

szükséges adatok rögzítését követően 

a kinyomtatott jelentkezési lapot az 

iskola igazgatójának egyetértő, támo-

gató nyilatkozatával együtt kell a te-

rületileg illetékes – ebben az esetben 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamarához – eljut-

tatni. A BOKIK-ban (legkésőbb) 2014. 

december 19-én 12 óráig Tóth Ádám 

várja a dokumentumokat postán vagy 

személyesen.

2015-ben a szakmák országos  ver-

senyeit a nappali tagozaton végzős 

tanulók számára az MKIK a www.

szakmasztar.hu honlapon található 

szakképesítésekben hirdeti meg.

OSZTV: Érettségihez vagy a középis-

kola utolsó évfolyamának elvégzésé-

hez kötött szakképzésben résztvevő 

versenyzők számára szervezett komp-

lex verseny, amely az adott szakképe-

sítés szakmai ismereteire, készségeire 

és kompetenciáira épül, a versenyfelhí-

vásban közzétett Szakmai és Vizsgakö-

vetelmény fi gyelembevételével. 

SZKTV: A szakiskolai képzésben 

résztvevő versenyzők számára szer-

vezett verseny, amely az adott szak-

képesítés szakmai ismereteire, kész-

ségeire és kompetenciáira épül, a 

versenyfelhívásban közzétett Szakmai 

és Vizsgakövetelmény(ek) alapján.

A szakmai versenyeken kizárólag a 

meghirdetett, szakirányokban tanuló, 

szakmai vizsga előtt álló végzős nap-

pali tagozatos tanulók vehetnek részt, 

akik iskolai rendszerben folytatják ta-

nulmányaikat. A verseny az előző évek 

gyakorlatához hasonlóan első körben 

írásbeli elődöntőből (2015 januárjá-

ban) áll. Az itt megfelelő pontszámot 

elérők bejutnak az előválogatókba, 

majd az ezt követő gyakorlati, illetve 

szóbeli döntőbe (2015 tavasza). A bu-

dapesti döntő a szakmai megmérette-

tés mellett nagyszabású fesztivál kere-

tében zajlik.

Segítség a felkészítéshez, felkészülés-

hez a versenyszabályzat, amely tartal-

mazza a részvétel általános szabályait, 

illetve a versenyre kiírt szakmákat. Az 

elődöntő, előválogató és döntő felada-

tainak témakörei, az ezek megoldására 

fordítható idő és az elérhető pontszám 

is megtalálható a versenyszabályzat-

ban.

Minden évben sztároknak kijáró show-val végződnek az országos szakmai döntők Budapesten

Kezdődnek a szakmai versenyek
A jelentkezés és a jelentkezési lapok beérkezési határideje: 2014. december 18.

A BOKIK – a szakiskola és a szakképesítésben érintett országos gazdasági érdekkép-
viseleti szervezet képviselőjének bevonásával – a szakmai és vizsgakövetelményben 
előírt szintvizsgát szervez az első szakképzési évfolyam tanévében, február első 
tanítási napjától április utolsó tanítási napjáig terjedő időszakban. A szintvizsga an-
nak mérésére szolgál, hogy a tanuló a szakiskolában az első szakképzési évfolyamon 
elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat 
A szintvizsga minden szakiskolai tanuló számára kötelező, eredménye a tanuló év 
végi szakmai érdemjegyébe nem számít bele. A szakiskolai tanuló szakmai gyakorlati 

képzésére – a tizedik, tizenegyedik évfolyamon – a szintvizsga teljesítéséig kizárólag a 
szakképző iskolában, vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet (kizáró-
lag gyakorlati képzési célt szolgáló) tanműhelyében kerülhet sor. 
Már megkezdődtek a 2015-ös év szintvizsgáinak szervezési előkészületei a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyeri Kereskedelmi és Iparkamaránál. Az előzetes felmérések 
alapján megyénkből 3866 tanuló tesz majd szintvizsgát 35 szakképesítésben. A 
legtöbb jelentkező a szociális gondozó és ápoló, a hegesztő, az eladó, kőműves és 
szakács szakképesítésekben tesz szintvizsgát 2015-ben, január és november között.

Szintvizsga 2015
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TÖRVÉNYEK
Az 1868. évi VI. törvénycikk a kamarák hivatásáról

Maga a Kereskedelmi és Iparkamara Miskolcon 1879. december 14-én alakult meg. A hazai 

kamarák hivatását és szervezetét már az 1868. évi VI. törvénycikk rögzítette. A jogszabály 

szerint kötelességük volt a földművelési-, ipar- és kereskedelmi minisztérium ellenőrzése 

szolgálni a szakképzés és általában az ipar és a kereskedelem fejlődését. Statisztikák és 

jelentések összeállításával támogatni a kormányzat munkáját, valamint a védjegyekről, 

mintákról vezetett nyilvántartásokra támaszkodva őrködni a tisztességes verseny felett.

Az adott kamarai kerület területén lakó összes iparűzőre és kereskedőre nézve kötelező 

volt a csatlakozás, és az általuk fi zetett illeték szavatolta a hivatalos érdekképviselet za-

vartalan, hatékony működéséhez szükséges anyagi hátteret. A befi zetésekről a kamarai 

iroda vezetett naprakész nyilvántartást, az illetékek összegyűjtéséhez pedig az adóhivatal 

biztosított megfelelő apparátust.

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének 1994. évi XVI. törvénye a gazdasági 
kamarákról

A törvény bevezetőjében a következőket olvashatjuk: 

„Az állam gazdasági szerepvállalásának csökkentéséhez szükség van a gazdasággal ösz-

szefüggő közfeladatok egy részének az érintettek önigazgatása útján történő ellátására. A 

magyar nemzetgazdaság korszerű piacgazdasággá való átalakulásának egyik előfeltéte-

le, hogy – az egyesülési jog alapján működő társadalmi szervezetek mellett, azok jogainak 

és törvényes érdekeinek sérelme nélkül – a gazdaság szereplői által alakított, önkormány-

zattal rendelkező, az állami igazgatás szerveitől elkülönülten működő szervezetek jöjjenek 

létre. Az Országgyűlés e szervezetek létrehozásának elrendelése, valamint megfelelő fel-

adat- és hatáskörrel való felruházása érdekében, az iparűzők, a kereskedők, a kézművesek 

és a mezőgazdasági tevékenységet folytatók személyi önkormányzat alakításához való 

jogát elismerve, a gazdasági kamarákról a következő törvényt alkotja.” (…)

„A gazdasági kamarák hivatása, hogy önkormányzaton alapuló működésükkel előmoz-

dítsák a gazdaság fejlődését és szerveződését, az üzleti forgalom biztonságát és a piaci 

magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érde-

keinek érvényesülését, valamint ellássák a gazdaság működésével összefüggő azokat a 

közigazgatási feladatokat, amelyeket törvény a feladatkörükbe utal.”

Ezekben a hetekben tartják 

nyílt napjaikat a középiskolák. 

A rendezvényekre a pályavá-

lasztás előtt álló általános 

iskolásokat várják. A Diósgyőr-

Vasgyári Szakképzőiskola és 

Kollégium november 20-án a 

szakiskolai kínálatát mutatta 

be az érdeklődőknek. A BOKIK 

szakképzéssel foglalkozó mun-

katársai is ott voltak a progra-

mon. 

Németh Zsolt szakképzési 

vezető tájékoztatót tartott a 

szakmatanulás előnyeiről, a hi-

ányszakmákról és az ösztöndíj-

rendszerről, valamint a tanuló-

szerződésről. Hangsúlyozta, a 

kamara által is preferált duális 

képzés a vállalkozások egyre 

nagyobb számát igényli, hiszen 

a cél az, hogy a diákok piac-

képes, a gazdaság igényeinek 

megfelelő gyakorlati tudással 

fejezzék be az iskolát, és lépje-

nek ki a munkaerőpiacra.

Jövő szeptembertől már 
csak azok a szakemberek 
vehetnek részt a tanulók 
gyakorlati képzésében, akik 
mestervizsgával rendelkez-
nek. 

Annak érdekében, hogy minél 

több gyakorlati képzőhelyen 

biztosítva legyen ez a feltétel, a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara 

konzorciumi partnerként vesz 

részt a Társadalmi Megújulás 

Operatív Program támogatá-

sával megvalósuló „Gyakorlati 

oktatók továbbképzése a szak-

képzésben című projektben.

A projekt célja, hogy biztosítsa 

a szakképzésben a gyakor-

lati képzés oktatói feltételeit 

és javítsa a gyakorlati képzés 

színvonalát, elősegítse a vég-

zett tanulók elhelyezkedését. A 

programban résztvevő oktatók 

számára a BOKIK folyamato-

san szervez mesterképzéseket, 

melyhez jelentős, 80 százalé-

kos támogatást biztosít. 

A mesterképzéshez az adott 

szakmában megszerzett bi-

zonyítvány, és legalább ötéves 

szakmai gyakorlat szüksé-

ges. Mestervizsgát minden 

olyan szakmában tehetnek 

az érintettek, amelyekben a 

mesterszint elérhető. Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében 

a támogatott képzésre a je-

lentkezések lezárultak, 230 fő 

képzése kezdődött el. Az első 

csoport pedagógiai, vállalkozá-

si ismeretekből szerzett isme-

reteket, amelynek vizsgájára 

2014 december közepén kerül 

sor.

Gyakornoki program

Az említett program keretében 

ingyenes, 60 órás módszertani 

felkészítést is biztosít a kamara 

a gyakorlati képzésben résztve-

vő szakemberek számára. En-

nek keretében elsajátíthatják 

az új szakképzési törvényben 

és a hozzá kapcsolódó jog-

szabályokban meghatározott 

feltételekhez, elvárásokhoz, 

feladatokhoz szükséges elmé-

leti és gyakorlati tudnivalókat. 

A változó környezetben a jog-

szabályok alapos ismerete, 

azok előírásainak gyakorlati 

vonatkozásai jelentősen meg-

könnyítik a vállalkozók munká-

ját, így a kamara ezúton is segíti 

a jogkövető magatartás meg-

valósulását. Megyénkben 50 

szakember képzését támogatja 

a program. A képzés várhatóan 

2014 december közepén indul 

és 2015 januárjában várható a 

befejezése.

Mindkét programrész azon gaz-

dálkodószervezetek számára 

biztosít támogatást, amelyek 

együttműködési megállapo-

dással vagy tanulószerződés-

sel végzik a gyakorlati képzést, 

iskolarendszerű oktatásban 

résztvevő diákokkal.

A fi atal szakemberek számára 

rendkívül fontos, hogy szakmai 

vizsgájukat követően mielőbb 

elhelyezkedhessenek. A tanu-

lószerződés legfontosabb elő-

nye a diák számára, hogy gaz-

dálkodó szervezetnél ismerheti 

meg választott szakmája min-

den gyakorlati elemét, emellett 

biztosítási jogviszonya is kelet-

kezik, a gazdálkodó szervezet 

számára pedig a saját nevelésű 

szakember lehetőségét bizto-

sítja. 

Annak érdekében, hogy a gaz-

dálkodó szervezetek tovább-

foglalkoztassák a tanulókat 

szakmai tanulmányaik sikeres 

befejezése után, gyakornoki 

programot biztosít a projekt. 

A gyakornoki program célja a 

duális képzés erősítése, a ta-

nulókat foglalkoztató kis- és 

középvállalkozások számá-

ra megfelelően képzett fi atal 

szakember foglalkoztatási le-

hetőségének támogatása. 

A GYEMSZI (Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minőség- és Szerve-
zetfejlesztési Intézet) minden máso-
dik évben megrendezi a WorldSkills 
elnevezésű angol ápolási világver-
seny nemzeti döntőjét az egészség-
ügyi szakközépiskolák és főiskolák 
tanulói számára. 

A verseny első helyezettje képviseli ha-

zánkat 2015-ben a szakmák olimpiájá-

nak is nevezett WorldSkills Sao Paulo 

világversenyen. Idén a Ferenczi Sándor 

Egészségügyi Szakközépiskola 14. év-

folyamos tanulója, Szűcs Bernadett a 

nemzeti döntő dobogójának második 

helyét foglalhatta el.

Betti tavaly elkísérhette egyik iskolatár-

sát, Antal Alexandrát Budapestre, az 

Euroskills 2014 Nemzetközi Válogató 

Verseny döntőjére, és annyira megtet-

szett neki a megmérettetés, hogy úgy 

döntött, idén ő is belevág. Szaktanárai 

és osztályfőnöke, Sztojev-Angelov Ilona 

is bátorította, hogy jelentkezzen a két-

fordulós, angol és magyar nyelven zajló 

versenyre. A felkészülésben – az előírt 

szakirodalmakon kívül – Csopják Judit, 

Demeter János, Kuruczné Kiss Katalin 

és Sztojev-Angelov Ilona segítették.

„Az izgalmas tavalyi verseny emlékén 

kívül az is motivált, hogy végzős va-

gyok, év végén vizsgázom az iskolában, 

így két legyet ütöttem egy csapásra, hi-

szen a versenyre történő felkészüléssel 

már a vizsgáim nagy részére is készen 

állok” – tudtuk meg Bettitől, akinek 

édesanyja is az egészségügyben dol-

gozik, így a családi minta is befolyásol-

ta őt a pályaválasztásban. Elmondta 

azt is, hogy kórházi ápolóként szeretne 

dolgozni. Távlati tervei között azonban 

a főiskola elvégzése is szerepel. 

Az első fordulót, amelyre huszonöt 

diák jelentkezését fogadták el, október 

elején tartották. Bettinek nem kellett 

sokáig izgulnia, hogy sikerült-e tovább-

jutni, hiszen már másnap délelőtt csör-

gött a telefonja és közölték: várják a 

második fordulóba, így az egész iskola 

vele együtt örült. A budapesti Honvéd 

Kórházban megtartott második fordu-

lóra az iskola igazgatónője, Zsúdel An-

tónia Orsolya kísérte el a diáklányt. 

„Kicsit szomorú voltam, hogy nem én 

képviselhetem hazámat és iskolámat 

a brazíliai világversenyen, ezért még 

a repüléssel kapcsolatos erőteljes 

félelmeimet is leküzdöttem volna” – 

mesélte Betti, aki mindezek ellenére 

a megtisztelő második helyezéssel is 

nagyon elégedett és boldog. Oklevelét 

Rauh Edittől, a GYEMSZI megbízott fő-

igazgató-helyettesétől vehette át.

Ápolási verseny a WorldSkills előtt
Szűcs Bernadett ferenczis diák végzett a nemzeti döntő második helyén

Betti kórházi ápolóként szeretne dolgozni

Mesterképzések támogatással Középiskolai  
nyílt napok
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A megyei társas vállalkozások mé-
retnagyság szerinti szerkezetére to-
vábbra is jellemző a kisvállalkozások 
(azon belül a mikrovállalkozások) 
magas száma, egy kevés számú, de 
nagy teljesítményértéket realizáló 
nagyvállalkozás és egy viszonylag 
alacsony részarányt képviselő kö-
zépvállalkozói kör.

Az elmúlt évek folyamatai eltérő módon 

érintették a kis-, közép- és nagyvállalko-

zásokat. A válság legnagyobb vesztesei 

a belső fogyasztás visszaesése miatt a 

belföldi piacon érdekelt, kevésbé tőke-

erős kisvállalkozások, ahol a foglalkoz-

tatott létszám 6626 fős visszaesésén 

túl a gazdasági teljesítmények (belföldi 

érékesítés, export és hozzáadott érték) 

folyóáron sem érik el a 2007. évi értéket. 

A jövedelmezőség is kedvezőtlenebb. 

Ennek megfelelően a rendelkezésre álló 

erőforrások is szűkösebbek.

A közepes vállalkozásoknál a létszám-

csökkenés ellenére a nettó árbevétel 

folyóáron csaknem eléri a 2007. évi 

értéket, mivel az exportteljesítmények 

50 százalékkal növekedtek a belföldi 

értékesítés 30 százalékos visszaesé-

se mellett. Bár a hozzáadott érték már 

meghaladja a 2007. évi értéket, a jöve-

delmezőség még 2013-ban is kedvezőt-

lenül alakult. 

Elsősorban az egyre élénkülő export-

piacon érdekelt tőkeerősebb – a kül-

földi tőke csaknem kétharmadával 

rendelkező – nagyvállalkozói körben 

a legkedvezőbb a helyzet, ahol 2013-

ban a nettó árbevétel és az export 

2007-hez képest 2013-ban 68, illet-

ve 89 százalékkal magasabb volt. 

Ennek megfelelően a foglalkoztatott 

létszám is bővült. 2013-ban már 37 

748 főt alkalmaztak, ami 4936 fővel 

több a 2007. évinél. Ez is hozzájárult a 

hozzáadott érték kedvezőbb alakulá-

sához, ami már 13 százalékkal meg-

haladja a 2007. évi értéket.

Kistérségi különbségek

A méretnagyság szerinti szerkezet mel-

lett kistérségenként is erős diff erenci-

áltság jellemzi a megye gazdasági tel-

jesítményét: három kistérség (Miskolc, 

Tiszaújváros, Kazincbarcika) viszonylag 

fejlettnek számít, míg a további 12 kistér-

ség kevésbé fejlett gazdasági területnek 

minősíthető. A gazdaságilag fejlettebb 

három térségben működő társaságok 

tőkeerősebbek, a külföldi tőke jelenléte 

meghatározó és a vállalkozások fejlesz-

téséhez, bővítéséhez szükséges saját for-

rások is jobban rendelkezésre állnak, amit 

jól mutat, hogy a befektetett saját tőke 

78,7 százaléka itt koncentrálódik. Árulko-

dó adat, hogy eme három kistérségben él 

a megye lakosságának 51 százaléka. 

Ennél is szembetűnőbb, hogy a miskol-

ci, tiszaújvárosi és kazincbarcikai térség-

ből együttesen 71 társaság, míg a megye 

további kilenc térségéből 29 vállalkozás 

szerepel a hozzáadott érték szerinti leg-

rangosabbak listáján. (A legösszetet-

tebb  mutató, a hozzáadott érték alap-

ján azokat a társaságokat emeljük ki, 

amelyeknek az anyag- és anyagjellegű 

költségek halmozódását nem tartalma-

zó teljesítménye a legjelentősebb volt az 

év folyamán – a Szerk.) Ám az edelényi, 

az abaúj-hegyközi és a bodrogközi kis-

térségben nem működött olyan társa-

ság, amely a hozzáadott érték alapján a 

TOP 100 listába bekerült volna. 

A három kiemelt térségben működő 

kiemelt társaságok gazdasági teljesít-

ménye meghatározó, itt működtetik a 

befektetett tőke kilenctizedét. A nettó 

árbevételből való részesedésük is meg-

haladja a 90 százalékot, és a hozzá-

adott érték több mint 80 százaléka is 

itt keletkezik. Ezek az arányok az évek 

során nem sokat változtak. 

A „nagyoknál” már javul a helyzet
Az elmúlt évek folyamatai eltérő módon érintették a kis-, közép- és nagyvállalkozásokat
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Tállai András miniszterhelyettes, Török Dezső közgyű-

lési elnök és Thernesz Artur vezérigazgató (TVK)

Derczó István, a Weinberg '93 Kft. ügyvezető igazgató-

ja veszi át a kiadványt Bihall Tamástól

Dudás Tiborné, a BOKIK titkára gratulál Kiss László-

nak, a gazdasági díjhoz

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara magazinja


