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Kettős évforduló a Kamara Napján
A Sajóbábonyi Vegyipari Park adott otthont a BOKIK 46. Küldöttgyűlésének
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara éle-
tében (BOKIK) hagyományosan 
november 29-e a Kamara Napja. 
Idén ebből az alkalomból ünnepi 
küldöttgyűlést tartott a köztestület 
a Sajóbábonyi Vegyipari Park Ren-
dezvényházában november 28-án, 
pénteken. A rendezvényen ezúttal 
is átadták a „BOKIK Kiemelke-
dő Gazdálkodó Szervezete” kitün-
tetést, a „Gazdaság Szolgálatáért” 
díjat, és a „BOKIK Tanulóképzés 
terén kiemelkedő gazdálkodó szer-
vezete” elismerést.

Az idei, 46. kamarai küldöttgyű-
lés különleges volt, hiszen ezúttal a 
BOKIK alapításának 20. évfordulóját, 
és a Miskolci Kereskedelmi és Iparka-
mara alapításának 135. évfordulóját is 
ünnepelte a köztestület. A hagyomá-
nyoknak megfelelően a nap az emléke-
zés, a tiszteletadás jegyében kezdődött. 
Reggel 8 órakor koszorút helyeztek el 
Lapis Imre, a BOKIK egykori alelnö-
ke sírján a Szentpéteri kapui temető-
ben, majd a Deszkatemetőben meg-
koszorúzták dr. Szentpáli István – a 
Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara 
első titkára – síremlékét. Ezt követően 
a BOKIK-székház és az egykori kama-
rai székház – a mai MAB-székház – 
falán lévő emléktáblán helyezték el az 
emlékezés virágait. 

Múltról és jövőről
A Sajóbábonyban megtartott ünnepi 

küldöttgyűlésen a jubiláló köztestüle-
tet Dunai Péter, a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara főtitkára köszöntöt-
te. Kiemelte: a BOKIK az ország leg-
jobban teljesítő kamarái között van, és 
meghatározó szerepet tölt be a megye 
gazdaságfejlesztésében. Külön elisme-
réssel szólt a kamara által szervezett, 
nagy hagyományú rendezvényekről, 
így a Kézműves Kupáról is. 

Pfliegler Péter, Miskolc alpolgár-
mestere azt hangsúlyozta, hogy a 
BOKIK – elődszervezetének köszön-
hetően – 135 éves múltra tekint vissza. 
A város és térsége fejlődése szempont-
jából fontosnak nevezte a köztestület-
tel való együttműködést. 

A vendégeket házigazdaként Kiss 

László, a KISS CÉGCSOPORT főtu-
lajdonosa is üdvözölte. Bemutatta a 
sajóbábonyi ipartelep történetét, külön 
kiemelve az elmúlt években végrehaj-
tott fejlesztéseket. Elmondta, hogy az 
ipari park létrehozását követően új 
korszak kezdődött. Az itt működő 44 
cég 51 milliárd forintos bevétel mel-
lett 1200 főt foglalkoztat.

A köszöntőket követően Török 
Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Közgyűlés elnöke tartott elő-
adást a megye 2014–2020 közötti fej-
lesztési programjának fő irányairól. A 
forrásokról szólva elmondta, hogy – a 
Miskolc Megyei Jogú Város számára 
nevesített kerettel együtt – megyénk 
110 milliárd forintra számíthat a Terület 
és Településfejlesztési Operatív Prog-
ramból, ezen kívül további támogatá-
sok pályázhatók az ágazati operatív 
programokból. A jelenlegi számítások 
szerint a pályázók 2015 végéig eljut-
hatnak a szerződéskötésig. Magyaror-
szág célja, hogy a források 60 száza-
lékát a gazdaságfejlesztésre, a foglal-
koztatás bővítésére fordítsák.

Dr. Torma András, a Miskolci Egye-
tem rektora előadásában kifejtette: az 
intézmény regionális képzőhelyként 
határozta meg saját jövőképét, majd 
szólt az egyetem fő profiljáról, tudás-
központ szerepről, és a duális képzéssel 
kapcsolatos elképzeléseikről.

A kamara történetét, szerepét 
bemutató film megtekintése után 
Bihall Tamás, a BOKIK elnöke a 
kamara előtt álló feladatokról tájékoz-
tatta a résztvevőket. Kitért a szakkép-
zés átszervezésének, piaci igényekhez 
alakításának fontosságára, valamint a 
duális képzés erősítésére. Bemutatta 
a BOKIK sokrétű szolgáltatási rend-

szerét, amellyel a vállalkozások ren-
delkezésére áll.

Elismerések 
Az ünnepi küldöttgyűlésen – immár 
hagyományosan – ezúttal is átadták 
a BOKIK díjait. Négy cég részesült 
a „BOKIK Kiemelkedő Gazdálkodó 
Szervezete” kitüntetésben.
Certa Kft. (Sátoraljaújhely), Rudnay 
Lajos résztulajdonos, ügyvezető igaz-
gató
Abaúj COOP Zrt. (Encs),  Zsiga 
József  elnök
Bell-Vill Kft. (Mályi), Bellovics Kál-
mán tulajdonos
Miskolci Geotermia Zrt. (Miskolc), 
Korózs András üzemeltetési vezető

Szintén négyen vehették át az ünnepi 
küldöttgyűlésen a kamara „Gazdaság 
Szolgálatáért” díját:
Filip Csaba ügyvezető igazgató – 
Toolstyle Kft. (Miskolc)
Sándor Attila márkakereskedés veze-
tő – Miskolc Autóház (Miskolc)
Kovács Attila cipészmester, népi ipar-
művész – Attila Cipő (Miskolc)
Ritter Géza vezérigazgató – ÉRV Zrt. 
(Kazincbarcika) 

A „BOKIK tanulóképzés terén kiemel-
kedő gazdálkodó szervezete” elisme-
rést az Unió COOP Zrt. kapta meg. 
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ÉvzáróÉvzáró
A BOKIK elnöksége   
megtartotta évzáró
ülését, amelyen 
szó volt az elvégzett 
munkáról /2.

VáltozásokVáltozások
Jövőre sok változás
lesz az adózásban, 
amelyekről a 
kamara megkezdte
a tájékoztatást  /2.

InnovációInnováció
Konferencián
mutatták be
a megyei cégek
legfrissebb
innovációikat /3. www.bokik.huwww.bokik.hu

Karácsony, mint 
„gazdasági 
iránytű”!

Csomós József
püspök

Advent – várakozás az eljövendőre. Már 
fények, kereskedelmi akciók jelzik. (No meg 
az egyházak is adventi vasárnapokon készül-
nek.) Karácsony – a fény marad és hozzákap-
csolódnak fogalmak: szeretet, béke, megbo-
csátás, reménység, és az ajándék. Felhangzik 
a templomokban a karácsonyi angyali 
szózat: Dicsőség a magasságban Istennek, 
és a földön békesség a jóakarat embereinek.
(Lk.2,14) Miért? „Mert úgy szerette Isten a 
világot, hogy egyszülött Fiát adta…”(Jn. 3,16)
Igen! Hát ez hangozzék ott. Hatása ott van a 
templomokban. Ez az egyház dolga!
De, nem így van! A karácsony üzenete a 
legfontosabb gazdasági kérdés. Úgy gondo-
lod: „egy püspök hogy jön ahhoz, hogy ebbe 
bele szól?” Nem én szólok bele, hanem azok 
akik – nem úgy, mint én – értenek hozzá.

Néhány évvel ezelőtt a Semmelweis kiadó 
megjelentetett egy tanulmánykötetet „A 
magyar népesség életminősége az ezredfor-
dulón” címmel. Ebben a kötetben a következő 
tényszerű megállapításokat tették: „Igen 
fontos, hogy a félévszázados erőszakos elhall-
gattatás után végre tudományos módszerekkel 
vizsgálhatjuk azt, hogy mit jelent az egyén, a 
közösség és a társadalom egészsége, életmi-
nősége szempontjából a vallás, a spiritualitás.”
A vizsgálatokból kiderül, hogy nemzetektől 
függetlenül igaz a gazdaság működésére és 
fejlődésére: „A pénztőke fő jellemzője, hogy 
ha elosztják, mindenkinek kevesebb jut be-
lőle, mint ha egyvalaki kaparintja meg. Ezzel 
szemben újra meg újra felismerjük, hogy a 
tőkének vannak olyan formái is, amelyeket 
nem kell erőszakkal vagy manipulációval 
elvennünk egymástól, mert mindenki annál 
gazdagabbá válik, minél többet ad belőle 
másoknak. Évszázadokon át az emberi-
ség közös bölcsességének alapja volt ez 
a szemlélet, a mai társadalomtudomány 
azonban csak az utóbbi évtizedekben fedezi 
fel és fogalmazza újra a társadalmi fejlődés 
alapelveit. Fontos fordulatról van szó: olyan 
alapkérdésekre kell választ keresnie az 
ezredforduló társadalmának, mint hogy mi a 
valódi fejlődés, s mi a célja.”

Karácsony üzenetének megélése a minden-
napokban és a gazdasági mutatók? Számom-
ra – és remélem mások számára is – nagyon 
érdekes kérdés. Minderről jut eszembe a tör-
ténet, amit lelkésztársam mondott el abból az 
időből, amikor nem Ukrajnának hívták Kárpát-
alját, hanem Szovjetuniónak. A kolhozelnököt 
berendelték a pártbizottságra és kérdőre von-
ták, mert ahelyett, hogy üldözte volna az egy-
házat, szívesen alkalmazott hitvalló keresztyé-
neket. Ezeknek nem kellett belépni a pártba, 
járhattak templomba, sőt ha túlóráztak, még 
zsoltárokat és dicséreteket is énekelhettek. 
Amikor a kolhozelnököt megkérdezték, miért 
tesz ilyet, a válasza egyszerű volt.: Az éneket 
ugyan nem szeretem, de elviselem, mert 
rájuk nem kell vigyázni. Itt nem kell vagyon-
védelmi hálózat és annak minden költsége, 
mert ők nem lopnak. Ők nem miattam, vagy a 
munkafelügyelő miatt dolgoznak becsülettel, 
hanem belső kényszerből. Ez nekünk minden 
politikai áldozatot megér, mert gazdaságilag ez 
a leginkább jövedelmező.
A karácsony, mint „gazdasági iránytű” Re-
mélem látjátok!
Áldott ünnepet kívánok Pál apostol intésével: 
Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme 
minden embernek, és arra nevel minket, 
hogy megtagadva a hitetlenséget és a 
világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és 
kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi 
boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk 
és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének 
megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy 
megváltson minket minden gonoszságtól, és 
megtisztítson minket a maga népévé, amely 
jó cselekedetre törekszik. (Tit. 2,11-14)

ÜNNEPI KOMMENTÁR

Zsiga József (balról), Bellovics Kálmán, Rudnay Lajos és Korózs András
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SZENTPÁLI ÖSZTÖNDÍJAK

Szintén hagyomány a Kamara Napján a doktorandusz ösztöndíjak 
átadása. A Miskolci Egyetem közgazdász és mérnök doktoranduszai 
részesülhetnek ebben az ösztöndíjban. Idén két mérnökhallgató: 
Dobosy Ádám és Székely István kapták az ösztöndíjat, a közgazdász-
ok közül pedig Kucsma Daniella érdemelte ki. 
Az ösztöndíjat Bihall Tamás és Dobrossy István adta át.

Kovács Attila (balról), Filip Csaba, Sándor Attila és Ritter Géza
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Módosul az adózás rendjéről szóló 
törvény (Art.) 2015. január 1-jétől.  
Az áfacsalások visszaszorítása érde-
kében az Art. 22/E §-a rendelkezik 
„A termékek közúti fuvarozásá-
val kapcsolatos bejelentési kötele-
zettségről”. Az Elektronikus Köz-
úti Áruforgalom Ellenőrző Rend-
szernek (EKAER) köszönhetően 
ellenőrizhetővé válik az EU bár-
mely tagállamából Magyarország-
ra, vagy Magyarországról egy EU-s 
országba irányuló, az adott termék 
közúton való fuvarozásával, vala-
mint az országon belül történő köz-
úti fuvarozásával összefüggő adó-
kötelezettségek teljesítése.

Közúti fuvarozással járó tevékenységet 
2015. január elsejétől csak olyan fuva-
rozó folytathat, aki rendelkezik Elekt-
ronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző 
Rendszer (EKAER) számmal. 
Útdíjköteles gépjárművel végzik a 
közúti fuvarozást:
a) az Európai Unió valamely tagálla-
mából Magyarországra hoznak be ter-
méket,
b) Magyarország az Európai Unió 
valamelyik országába visznek ki ter-
méket,
c) belföldi forgalomban, első adóköte-
les termékértékesítés esetén nem vég-
felhasználó számára.

Ha az előbb felsorolt esetek bármelyi-
ke fennáll, az adózók kötelesek az álla-
mi adó- és vámhatósághoz bejelentést 
tenni, az adózás rendjéről szóló törvény 
11. számú mellékletében meghatáro-
zott adattartalommal.
A bejelentést az EKAER elektronikus 
felületén kell majd megtenni (www.
ekaer.hu). Itt az állami adó- és vám-
hatóság minden bejelentéshez ad majd 
egy EKAER számot, mely 15 napig 
lesz érvényes. Aki megtette a beje-
lentést, annak az EKAER számot ki 
kell adnia a fuvarozást végző, vagy a 
fuvarozást szervező személynek, mert 
ennek a személynek is szüksége lesz az 
azonosító számra egy hatósági ellen-
őrzés során.
EKAER számot kell kérni a kockáza-
tos élelmiszerek esetén akkor is, ha:
– a terméket nem útdíjköteles gép-
járművel szállítják, illetve egy fuvar 
keretében egyazon címzettnek szállí-
tott termékek össztömege több mint 
200 kilogramm, illetve adó nélküli ára 
több mint 250 ezer forint;
– egyéb kockázatos termékek esetében, 
akkor, ha nem útdíjköteles a gépjár-
mű, és az egy fuvar keretében ugyan-
annak a címzettnek szállított termé-
kek össztömege több mint 500 kilo-
gramm, illetve adó nélküli ellenérté-
ke több mint 1 millió forint.
Jelenleg még nincs tisztázva, hogy mit 

jelent pontosan a kockázatos élelmisze-
rek fogalma, ezt majd a későbbiekben 
fogják rögzíteni.
Kockázati biztosíték nyújtása:
Ez akkor kötelező, ha az adózó
– az első adóköteles termékértékesí-
tést belföldön nem végfelhasználó szá-
mára végzi;
– az Európai Unió valamely tagálla-
mából Magyarországra történő ter-
mékbehozatalt kockázatos termékek-
kel végzi, illetve közúti fuvarozó tevé-
kenységet folytat kockázatos élelmi-
szerek tekintetében kockázati bizto-
sítékot kell, hogy nyújtson. Kivétel ez 
alól az a közúti fuvarozó tevékenység, 
amely bérmunka céljára történik.
Fontos szabály, hogy ha nem nyújta-
nak megfelelő mértékű biztosítékot, 
akkor nem lehetséges az új EKAER 
szám kiadása. A szabályozás rögzíti a 
kockázati biztosíték kiszámítási mód-
jára, illetve leírja azt is, hogy milyen 
pénzösszeg áll folyamatosan rendelke-
zésre. A kockázati biztosítékot elegen-
dő a több úton lévő szállítmány eseté-
ben a legnagyobb értékű szállítmány 
esetén biztosítani 
A kockázati biztosítéknyújtási köte-
lezettséget lehet úgy teljesíteni, hogy 
az állami adóhatóság erre a célra elkü-
lönített letéti számlájára fizetik be a 
pénzt közvetlenül, vagy garancia nyúj-
tásával.

Mentesül a biztosítékadási kötele-
zettség alól, aki:
a) szerepel a minősített adózói adat-
bázisban, melyet az állami adóható-
ság vezet, vagy
b) az állami adóhatóság által vezetett 
köztartozásmentes adózói adatbázis-
ban legalább két éve megtalálható, és 
nincs felfüggesztve az adószáma a 
bejelentéskor.
Szankciók az  EKAER számmal 
kapcsolatos jogsértések esetén:
Hatósági zár: Ha indokolja a rakomány 
jellege, vagy a szállítmány és a rendel-
tetési hely között nincs összhang, vagy 
egyéb kockázati tényezők állnak fenn, az 
állami adó- és vámhatósága alkalmazza 
a hatósági zárat a szállítóeszközön, hogy 
biztosítsa a termék azonosságát. 
Mulasztási bírság az áru értékének 40 
százalékáig: Ha az állami adó- és vám-
hatóság ellenőrzése során azt találja, 
hogy az adózó nem tett teljes egészében 
eleget az EKAER számmal kapcsola-
tos kötelezettségének a termék vagy 
annak egy része kapcsán, az érintett 
termék vagy az adott igazolatlan ere-
detűnek minősül. 
Lefoglalás: Ha az állami adó- és vám-
hatóság kiszabja az előbb említett bír-
ságot, lefoglalhatja a fuvarozott termé-
ket – a romlandó áruk és az élő állatok 
kivételével. A lefoglalás a bírság össze-
gének mértékéig lehetséges. 

December 31-e a határidő 
Tényleges tulajdonosi nyilatkozat nélkül jövőre nem 
indíthatnak banki műveletet a vállalatok. 

Jogszabályi előírás alapján év végéig nyilatkozniuk kell 
tényleges tulajdonosukról számlavezető bankjuknál azon 
cégeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szerve-
zeteknek, amelyek ezt nem tették meg, vagy korábban azt 
jelezték: saját nevükben járnak el. A tényleges tulajdonos(ok) 
megjelölésének hiányában bankjuknál januártól nem kez-
deményezhetnek tranzakciókat. A kötelezettség a lakossá-
gi ügyfelekre nem vonatkozik, amennyiben korábban sze-
mélyes azonosításukra sor került, és számlavezetőjüknél a 
törvényben előírt adataik és tényleges tulajdonosi nyilat-
kozataik megfelelően rendelkezésre állnak.

A pénzmosás elleni törvény 2013. július 1-i módosítása 
nyomán a jogi személyiséggel rendelkező hazai vállalko-
zások és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, 
valamint az egyéb jogi személyek (például alapítványok, 
egyesületek) képviselőjének idén december 31-ig írásban 
nyilatkozni kell a számlavezető hitelintézetnél tényleges 
tulajdonosukról, ha ezt korábban nem, vagy nem a jogsza-
bálynak megfelelő tartalommal tették meg. 

Ha nincs olyan természetes személy, aki az adott szervezet 
tényleges tulajdonosa volna, akkor a vezető tisztségviselők 
adatait kell rögzíteni. Ennek megfelelően azoknak a vállal-
kozásoknak is új nyilatkozatot kell tenni, amelyek korábban 
tett nyilatkozatuk szerint saját nevükben járnak el.

A hitelintézetek adatai szerint számos – becslések szerint 
az érintett ügyfélkör egyharmadára rúgó – olyan vállalko-
zás és egyéb szervezet van, amely még nem tett a módosí-
tott törvényi előírásoknak megfelelő tényleges tulajdono-
si nyilatkozatot. Ennek hiányában azonban a jövő évtől a 
hitelintézetek nem tudják az általuk kezdeményezett ügy-
leti megbízásokat teljesíteni, például az érintett vállalkozá-
sok nem tudnak majd bért utalni.

E kötelezettséget érdemes mielőbb teljesíteni, hogy az 
érintett szervezetek kényelmesen, jelentős sorban állás nél-
kül intézhessék ügyeiket. Az év végéhez közeledve ugyanis 
nő a hitelintézeti fiókok és kirendeltségek leterheltsége, így 
az ügyintézés a késlekedéssel hosszabb időt vehet igénybe. 
A tényleges tulajdonosi nyilatkozat ugyanakkor több hitel-
intézetnél elektronikusan is kitölthető, ha a kitöltő egyértel-
műen azonosítható (például internetbanki felületen kiala-
kított formanyomtatvány esetében) és a személyes ügyfél-
átvilágítása korábban már megtörtént. A tényleges tulajdo-
nos fogalmáról a pénzmosás elleni jogszabály (a 2007. évi 
CXXXVI törvény 3. § r) pontja) ad részletes tájékoztatást, 
a hitelintézetek erre vonatkozó tájékoztatói pedig honlap-
jaikon és fiókhálózataikban érhetők el.

A hazai lakossági ügyfeleknek a törvényi módosítás miatt 
nem kell ismételten tényleges tulajdonosi nyilatkozatot ten-
niük, ez a kötelezettség rájuk nem vonatkozik.

A Diósgyőri várban tartotta évzáró 
elnökségi ülését a BOKIK. A ren-
dezvényen részt vett Török Dezső, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
gyűlés elnöke, és Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere is. 

Bihall Tamás, a BOKIK elnö-
ke rövid évértékelőjében kiemelte, a 
megyei kamara mintegy 40 ezer vál-
lalkozással áll kapcsolatban, és egyre 
több célzott szolgáltatást és információt 
továbbít tagvállalatainak és regisztrált 
tagjainak. Fontosnak tartotta hangsú-
lyozni, hogy a köztestület nagy hang-
súlyt fordít a piacszerzésre, a vállal-
kozások külkapcsolatainak élénkíté-
sére, és a duális képzés megszilárdítá-
sára. Az innováció pedig az előttünk 
álló évek vezető területe lesz a kis- és 
közepes vállalkozásoknál. 

„A BOKIK ma a megye gazdasá-
gának meghatározó szereplője, a kor-
mány és a helyi döntéshozók is számí-
tanak ránk” – mondta Bihall Tamás.

Tóth József, a BOKIK kézműipari 
tagozatának elnöke, a kamara alelnö-
ke lapunknak nyilatkozva elmondta: az 
idei esztendő a vállalkozások számá-
ra már érzékelhetően jobb volt, mint a 
tavalyi. Beindult a gazdaság, és ezt a kis- 
és köze-
pes cégek 
is érzéke-
lik, hiszen 
egyre több 
a munka 
azok szá-
mára, akik 
k é p e s e k 
a minő-
ségi telje-

sítményre. Tóth József a növekedési 
hitelprogram pozitív hatásairól és a 
pályázati lehetőségek gazdaságélén-
kítő szerepéről is beszélt. Elmondta: a 
kézműves tagozat számára idén nagy 
feladat, ugyanakkor nagy siker is volt 
az országos hírű és rangú Kézműves 
Kupa megszervezése. Büszkén említet-
te, hogy az idei 12. Kézműves Remek 
versenyen hét megyénkbeli indulóból 
hat „mestermű” nyerte el a Kézműves 
Remek címet. 

A BOKIK alelnöke az idei eszten-
dőt összegezve úgy fogalmazott: „Sok 
munkával és szerencsére sikerekkel 
teli év van mögöttünk. Jövőre pedig 
hasonlóan sok feladat vár a kamará-
ra és a cégekre is, ehhez sok erőt és 
kitartást kívánok valamennyi vállal-
kozótársamnak.”   

 – me –
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Környezetvédelmi termékdíj
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi 
LXXXV. törvény módosítása alapján 2015. janu-
ár 1-től  a termékdíjas termékek köre  kibővül az 
egyéb műanyag termékekkel (például: művirág), 
az egyéb vegyipari termékekkel (mosószer, tusfür-
dő) és az irodai papírral.
A szappanok, felületaktív anyagok, mosószerek után 
az adótétel 11 forint kilónként, a szépség és test-
ápoló készítményekre 57 forintos díjat vetnek ki, 
az irodai papír kilója után 19 forintot, a művirágra 
pedig 1900 forintos termékdíjat.
A díjtételek változásában néhol növekedést, más-
hol csökkenést veszünk majd észre.
A kereskedelmin csomagolás kategóriáját jelentő-
sen csökkentik, hisz 2015. január 1-től már csak a 
fémcsomagolás fog ide tartozni.
Ezen felül bővítik a díjköteles elektronikai beren-
dezéseket is (relék, kapcsolók, vasalógép, online 
pénztárgép), és pontosítást várhatunk a definíci-
ókban is.
(Részletek a www.unibrillant.hu honlapon.)

Pénztárgép: adatszolgáltatási kötelezettség
2015. január 1-jétől változik a pénztárgép haszná-
latra kötelezett adóalany számlakibocsátáshoz kap-
csolódó adatszolgáltatási kötelezettsége.
Az adóalany 2015. január 1-jétől adatszolgáltatási 
kötelezettségének pénztárgép használatra kötele-
zett tevékenysége tekintetében olyan módon köte-
les eleget tenni, hogy az e tevékenységéhez kap-
csolódóan kibocsátott számlák keltét, sorszámát, 
a vevő nevét és címét, továbbá az ellenérték adót 
is tartalmazó összegét, adómentesség esetén az 
ellenérték összegét a számla kibocsátásának kel-
tét alapul véve, naponkénti bontásban, havonta, a 
tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, elektroni-
kus úton (PTGSZLAH adatlapon) megküldi az álla-
mi adóhatóságnak.
Az adatszolgáltatási kötelezettséget azon szám-
lák vonatkozásában kell először alkalmazni, ame-
lyek kibocsátása 2014. december 31-ét követő-
en történik.
Tehát 2015. január 1-jétől kezdődően valameny-
nyi pénztárgép használatra kötelezett olyan adó-
alany, aki/amely bizonylatadási kötelezettségét 
online pénztárgéppel történő nyugtaadás helyett 
számla kibocsátásával teljesíti (ideértve azokat 
is, akik korábban mentesültek az adatszolgálta-
tási kötelezettség alól), köteles az általa e tevé-
kenységhez kapcsolódóan kibocsátott valameny-
nyi számláról adatszolgáltatást teljesíteni az adó-
hatóság felé.

A FONTOSABB ADÓVÁLTOZÁSOK 2015-BEN

Személyi jövedelemadó
Első házasok kedvezménye
Új előírás 2015. január 1-jétől. Minden olyan 
pár, ahol legalább az egyik fél az első házassá-
gát köti, együttesen jogosultsági hónaponként 
31 250 forinttal csökkentheti az adóalapját. Ez 
havi 5 ezer forint adót jelent.
Jogosultsági hónaponként legfeljebb 24 hónap 
vehető figyelembe a házassági életközösség 
fennállása alatt, első jogosultsági hónapnak a 
házasságkötést követő hónapot kell tekinteni.
Családi kedvezmény
Változás 2015. január 1-jétől. Családi kedvez-
ményt érvényesíthet a nevelőszülő családi pót-
lékra egyébként nem jogosult közös háztartás-
ban élő házastársa is.
Új előírás 2016. január 1-jétől. Fokozatosan nő a 
két eltartottat nevelők által érvényesíthető csa-
ládi kedvezmény. A kedvezmény mértéke eltar-
tottanként havi
2016-ban 78 125 forint,
2017-ben 93 750 forint,
2018-ban 109 375 forint,
2019-ben és az azt követő években 125 000 
forint.
Új előírás 2015. január 1-jétől. Ezentúl csak az 
eltartottak, kedvezményezett eltartottak adó-
azonosító jelének közlése esetén érvényesíthe-
tő a családi kedvezmény.

Béren kívüli juttatások
Új előírás 2015. január 1-jétől. Ezentúl 200 000 
forint éves keretösszegig adható bármilyen 
„klasszikus” béren kívüli juttatás – például Erzsé-
bet-utalvány, iskolakezdési támogatás, önkéntes 
kölcsönös biztosítópénztárba vagy foglalkoztatói 
nyugdíjszolgáltató intézménybe utalt munkáltatói 
hozzájárulás vagy a Széchenyi- pihenőkártyára 
utalt támogatás - a korábbi mértékkel azonos, 
35,7 százalékos közteher megfizetése mellett. 
E felett további 250 ezer forintig (tehát össze-
sen legfeljebb évi 450 ezer forintig) a Szép-kár-
tya három „zsebébe” (szálláshely, vendéglátás, 
szabadidő alszámla) is biztosítható támogatás 
ugyanilyen – 35,7 százalékos-terheléssel.

Általános forgalmi adó 
Munkaerő-kölcsönzés: fordított adózás
Változás 2015. január 1-jétől. Munkaerő köl-
csönzése, kirendelése, személyzet rendelke-
zésre bocsátása, illetve iskolaszövetkezet szol-
gáltatásának igénybevétele esetében a fordított 
adózás szabályait kell alkalmazni.
Tételes összesítő jelentés
Változás 2015. január 1-jétől. Az 1 millió forint 
áfa-tartalmat elérő számláról tételes összesítő 
jelentést kell készíteniük a belföldön nyilvántar-
tásba vett adóalanyoknak. (Korábban 2 millió 
forint áfa-tartalom volt az értékhatár.)
A legalább 1 millió forint áthárított adót tartal-
mazó számlák kötelező tartalmi eleme a vevő, 
igénybevevő adószámának feltüntetése.
Nem sérül a beszerző, igénybevevő adólevoná-
si joga olyan számlák esetében, amelyeket még 
2014-ben állítottak ki 2015-ös teljesítési időpont-
tal, és amelyeken az áthárított adó összege meg-
haladja az 1 millió forintot, de kevesebb, mint 2 
millió forint, ám nem tartalmazza a vevő, igény-
bevevő adószámát.
[Lásd a 2007/CXXVII. törvény 169. § d) pontjá-
ban, 293.§-ában.]
Áfa kulcs változása 5 % az áfa az élő állatok 
értékesítése szarvasmarha, juh, kecske értéke-
sítése esetén.

Adózás rendje – áfabevallás gyakorisága
Új előírás 2015. január 1-jétől. Havonta kell áfát 
bevallania az adóévben jogelőd nélkül, újonnan 
alakult adózónak. E kötelezettség a megalaku-
lástól számított adóévet követő év utolsó napjá-
ig terheli az adózót. [Lásd a 2003/XCII. törvény 
1. melléklet I/B/3/ab), an) alpontjaiban, 205. § 
(4) bekezdésében.]
Változás 2015. január 1-jétől. Évesről negyedéves 
áfa-bevallásra köteles áttérni a közösségi adó-
számmal nem rendelkező, az adóévet megelőző 
második adóévben 50 millió forintot meghala-
dó termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást elért 
adózó, függetlenül attól, hogy a tárgyévet meg-
előző második évben az elszámolandó adójának 
éves szinten összesített - vagy annak időarányo-

san éves szintre átszámított - összege előjelétől 
függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot.
[Lásd a 2003/XCII. törvény 1. melléklet I/B/3/
ac)-ad) alpontjaiban, 205. § (4)-(5) bekezdése-
iben.]

Társasági adó és az osztalékadó
Változás 2015. január 1-jétől: A jövedelem-
(nyereség-) minimum meghatározásakor nem 
vonható le az összes bevételből az eladott áruk 
beszerzési értéke és az eladott közvetített szol-
gáltatás értéke. [Lásd az 1996/LXXXI. törvény 
6. § (8) a) pontjában.]

További változások röviden
– Egészségügyi szolgáltatási járulék: nyugdíjas 
társas és egyéni vállalkozó fizeti, valamint aki 
nem biztosított, mértéke 2014-ben: 6810 forint 
2015-től: 6930 forint (231 Ft/nap) 
– Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a fizeten-
dő összeg legalább  a minimálbér 85 százalé-
ka  illetve  a garantált  bérminimum 87 száza-
léka, adómentesen adható 4670 Ft/ nap illet-
ve 5430 Ft/nap 
– Élelmiszer automaták üzemeltetését az üze-
meltetőnek kell bejelenteni, az értékesítés meg-
kezdését, befejezését, és helyszínét 2015. 03. 
31-ig, a regisztrációs díj 30 000 Ft/ gép
– 2015-től kapcsolt vállalkozásnak minősülnek 
azok a vállalkozások ahol az ügyvezető szemé-
lye azonos, még akkor is, ha közöttük nincs üzle-
ti kapcsolat, ezt január 15-ig be kell jelenteni a 
NAV-hoz. Az új Ptk. miatt a társasági szerződést 
módosítani kell később 2016. március 16-ig
– Szeszfőzés: a magánszemély otthon 50 lite-
rig főzhet pálinkát, ha 18 évesnél idősebb, van 
saját gyümölcse és berendezése. Adóbevallás és 
adófizetés a helyi önkormányzathoz 2015. janu-
ár 15-ig kell teljesíteni. Adó mértéke 1000 Ft/év. 
Szeszfőzdében főzött pálinka után jövedéki adót 
kell fizetni, 50 literig az adó 167 e Ft.
– A 2009 előtt váltott őstermelői igazolványt 
2014. december 31-ig meg kell újítani. 
– 2015-től használt lakás vásárlása, bővítése ese-
tén is igényelhető szocpol. kedvezmény.

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
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„Innováció a fejlődés rugója” cím-
mel szervezett konferenciát a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara. A decem-
ber 4-én nagy érdeklődés mellett 
megtartott rendezvényen átadták a 
BOKIK Innovációs Díját. Az elisme-
résben három cég részesült.

A rendezvény a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium (NGM) támogatásá-
val valósult meg, és az előzmények-
hez szorosan hozzátartozik, hogy a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
(MKIK) – szintén az NGM támoga-
tásával – 2012 augusztusában indított 
egy kamarai innovációs szolgáltatási 
fejlesztési programot, amelynek egyik 
fontos eredménye, hogy mára minden 
területi kamaránál van olyan munka-
társ, akinek az innovációs tevékenység 
irányítása, szervezése a feladata. Ezen 
belül természetesen a vállalkozások-
kal való kapcsolattartás is fontos eleme 
munkájuknak. A Miskolcon december 
elején megtartott konferencia a kama-
ra innovációs programjához kapcso-
lódó esemény volt, amelyen nyolcvan 
szakember volt jelen.

Marketing és pályázatok
A résztvevőket dr. Szécsiné Bányai 

Ilona, a BOKIK nemzetközi kapcso-
latok vezetője köszöntötte, majd dr. 
Nyíry Attila, a NORRIA vezetője tar-
tott előadást az intelligens szakosodás 
stratégiáról (részletek a lenti írásban 
– a Szerk.).

Dr. Piskóti István, a Miskolci Egye-
tem intézetigazgatója az innováció-
marketing gyakorlatát mutatta be a 
résztvevőknek. Részletesen szólt az 
innováció és a marketing kapcsolatá-
ról, a termék innováció sikertényezői-
ről, és a marketing lehetőségekről, tren-
dekről. Hangsúlyozta: a versenyelőny 
csak innovációs tevékenységre épülve 
valósulhat meg. Alapvető feladat annak 
meghatározása, hogy milyen innováci-
óval érhetők el sikerek: termék-inno-
vációval, gyártási innovációval, szer-
vezeti innovációval, vagy marketing 
innovációval.    

A 2014–2020 közötti uniós terve-
zési időszak pályázati lehetőségeiről 
Sedlák-Bihall Orsolya, a Nord Ten-
der Kft. ügyvezetője adott tájékozta-

tást. Elmondta: az előttünk álló idő-
szak uniós pályázataiban jelentős hang-
súlyt kap majd az innováció és a kkv-k 
fejlesztése, versenyképességének javí-
tása. Felívta a figyelmet arra, hogy a 
sikeres pályázás érdekében már most 
érdemes elkezdeni a felkészülést. Ami 
tartalmazhatja a projekthez szükséges 
együttműködések kialakítását, a beru-
házás költségvetésének megtervezését, 
a szükséges építési engedélyek beszer-
zését, illetve az előfinanszírozás és az 
önerő finanszírozásának átgondolását 
is. (Az előadás anyaga megtalálható a 
www.bokik.hu honlapon.)   

Sikeres innovátorok
A konferenciához kapcsolódóan 

a BOKIK pályázatot is kiírt, amely-
re azok a cégek jelentkezhettek, ame-
lyek tervezett innovációikat kívánták 
bemutatni, illetve az elmúlt időszak-
ban innovációs pályázatokon elnyert 
támogatással valósították meg projekt-
jeiket. A pályázat célja az volt, hogy a 
megyei vállalkozások bemutassák gaz-
dasági eredményt hozó, innovatív meg-
oldásaikat, a jó példákat. A kiírásra 9 
cég nyújtotta be anyagát, ezek közül 
egy szakértőkkel kibővített bizottság 
választotta ki azt a három projektet, 
amelyet a rendezvény keretében be is 
mutattak a vállalkozások – a miskol-

ci FUX Zrt, a Borsod Volán Zrt. és 
a tiszaújvárosi Rapidsil System Kft. 
– szakemberei. A beérkezett 9 pálya-
munka leírását egy kiadványban kap-
ták kézhez a konferencia résztvevői.

Dr. Vékony Sándor, a BOKIK 
innovációs kollégiumának elnöke, a 
szakértői bizottság vezetője lapunk-
nak elmondta: annak ellenére, hogy 
a BOKIK korábban már szervezett 
innovációs konferenciákat, a pályá-
zatos forma új kezdeményezésnek 
számít, és a kilenc beérkezett pályá-
zat azt bizonyítja, a vállalkozások fon-
tosnak tartják innovációs eredményeik 
bemutatását, népszerűsítését. A pálya-
munkák magas színvonalúak voltak, 
és igen széles spektrumot öleltek fel, 
éppen ezért nehéz volt kiválasztani azt 
a hármat, amelyet részletesen is bemu-
tathattak a cégek szakemberei a ren-
dezvényen. 

„Itt érdemi innovációs eredmények-
ről számoltak be a kkv-k, és a rangsoro-
lásnál szempont volt, hogy a díjazottak 
különböző területeket képviseljenek” – 
fogalmazott dr. Vékony Sándor. 

A FUX Zrt. a termékfejlesztés 
területén elért sikerét mutatta be, azt 
a felsővezeték rendszert, amely a kör-
nyezettudatosabb, biztonságosabb vil-
lamosenergia-szállítást teszi lehetővé. 
Ez egy olyan innováció, amelynek az 

exportpiacokon már kedvezőek a meg-
térülési mutatói.

Társadalmi hatású a Borsod Volán 
által bemutatott innováció, amely a 
közlekedésinformatikai rendszer fej-
lesztését taglalja. Szolgáltatásaival a 
megye teljes területén jelenlévő tár-
saság ezzel az információtechnológi-
ai fejlesztéssel javította az utazás kom-
fortosságát, az utasok tájékoztatásnak 
köszönhetően javult az emberek közér-
zete. Dr. Vékony Sándor megjegyezte: 
ez ugyan nem forintosítható eredmény, 
de igen fontos minőségi változás a szol-
gáltatás színvonalát illetően.

Energiaracionalizálás, fenntartható-
ság, környezetbarát megoldás – ezek 
a kulcsszavai a Rapidsil System Kft. 
által bemutatott szigetelésjavítási eljá-
rásnak. Az új szigetelőhab nagy elő-
nye – sok más egyéb mellett –, hogy a 
régi szigetelőanyag kibontása nélkül is 
használható, és hosszú élettartammal, 
formastabilitással rendelkezik.

Dr. Vékony Sándor összegzésében 
úgy fogalmazott: a rendezvényen részt-
vevők magas száma és a kapott pozitív 
visszajelzések azt bizonyítják, hogy a 
rendezvény informatív, jó vélemény-
nyel voltak a rendezvényről, érdemes 
tehát folytatni, kiszélesíteni a jövőben 
ezt a programot. 

 – Marczin Eszter –

Az innováció a fejlődés rugója
A konferencián három cég képviselője vehette át a BOKIK Innovációs Díját

A díjazottak: Bodnár Zsolt (Borsod Volán Zrt.), Hoó Csaba (FUX Zrt.) és Orosz Zoltán (Rapidsil System Kft.)

Az Európai Unió a 2014-től 2020-ig 
tartó tervezési időszakban kiemelten 
kezeli a kutatás-fejlesztést és inno-
vációt, valamint az ebből szárma-
zó eredmények társadalmi-gazdasá-
gi hasznosításának ösztönzését. A 
hatékony forrásfelhasználás érdeké-
ben a nemzeti és területi szinergiák-
ra építetten kell a lehetséges fókusz-
pontokat meghatározni, amelyeket 
minden régió stratégia formájában 
is rögzít. A témáról dr. Nyíry Atti-
la, a NORRIA Észak-Magyarországi 
Innovációs Ügynökség vezetője tar-
tott előadást.

A stratégiák kutatási és innová-
ciós területen körvonalazzák, hogy 
a jelenlegi helyzetből kiindulva ki, 
miben kíván a legjobb lenni. Ezáltal 
elkerülhetők lesznek a párhuzamos fej-
lesztések, és ez elősegíti az EU-s szin-
tű koordinációt és a Közösség verseny-
képességének növelését. Ezen doku-
mentumok az intelligens szakosodási 
stratégiák (más néven RIS3-ak vagy 
S3-ak) 

Az előadásban elhangzott, hogy 
az intelligens szakosodási stratégi-
ák elkészítése nem csupán ajánlás, 
hanem beépült az EU joganyagba is. A 
1303/2013 EU rendelet kimondja, hogy 
kutatás, fejlesztés és innováció erősí-
tésére, valamint infokommunikációs 
technológiák fejlesztésére csak akkor 
kaphat egy tagállam EU forrást, ha az 
adott ország rendelkezik intelligens 
szakosodási stratégiával, és a támoga-
tás annak céljaival összhangban törté-
nik. Tehát az S3 tervezési dokumentu-
mok elkészítése minden tagállamban a 
kutatás-fejlesztés és innováció támoga-
tásának egyik előzetes feltétele. 

Magyarországon – a széleskörű tár-

sadalmasítást követően – a Kormány a 
1640/2014. (XI. 14.) sz. határozatával 
fogadta el a Nemzeti Intelligens Sza-
kosodási Stratégia (S3) című doku-
mentumot. 

A stratégia átfogó szempontrend-
szerét, fókuszpontjait bemutató előadá-
sában dr. Nyíry Attila kitért arra, hogy 
megyénket az ipari termelési zóna kate-
góriába sorolták be. Elmondta: ezekben 
a zónákban – a szakosodási irányokban 
kijelölt területen működő K+F+I tevé-
kenység következtében – a régiók be 
tudnak kapcsolódni az innovációs lánc-
ba, nagy hozzáadott értékű termékek 
fejlesztése révén sikeres beszállítókká 
válnak, elsősorban a kkv-szektor meg-
erősödésével. A fenntartható növeke-
dési pályára állással a régióknak lehe-
tőségük nyílik arra, hogy saját tudás-
központokat hozhassanak létre a szako-
sodási irányaik mentén, ezáltal tudás-
régióvá váljanak. 

A 2014–2020 éveket átfogó terve-
zési ciklusban a K+F+I típusú pályáza-
tok az S3-as stratégiában rögzítettek-
nek megfelelő fókuszpontokkal lesz-
nek kiírva, ezért a gazdaság szerep-
lői számára fontos ezen alapdokumen-
tum ismerete.

S3 – Intelligens szakosodás

A kamarai innovációs szolgáltatá-
si program keretében az MKIK ösz-
tönözte a területi kamarákat arra, 
hogy keressék meg a vállalkozáso-
kat, és mérjék fel, milyen területen 
foglalkoznak innovációval. Az össze-
gyűjtött információkból létrejött egy 
országos adatbázis. Emellett az eltelt 
két évben minden területi kamará-
nál – így a BOKIK-nál is – létrejött 
az alapszintű innovációs tanácsadá-
si szolgáltatás, amely a mit, hogy, 
kivel kérdésekre ad választ, segítsé-
get nyújtva a vállalkozóknak.

 A BOKIK innovációs tanácsadási 
szolgáltatása keretében munkatársaink 
a következő szolgáltatásokkal segítik 
a vállalkozásokat:
– Forráslehetőségek adatbázisa és 
kiajánlása (hazai és EU pályázatok).
– Iparjogvédelmi tanácsadás: szabadal-
mi, védjegy, formatervezési- és hasz-
nálati mintaoltalmi ügyek.
– Kockázati tőke, start-up finanszíro-
zás, Széchenyi kártya, banki finanszí-
rozás lehetőségei, energiaközösségek 
menedzselése – költséghatékonyság.

Segítség a hálón
Hazai partnerkeresés és partnerség épí-
tés, a létrehozott adatbázisok haszná-
latával. A program keretében ugyan-
is a kamara kifejlesztett négy olyan 
online adatbázist, amelyek segítsé-
get jelentenek egyrészt a vállalkozá-
sok, klaszterek és kutatóhelyek K+F 
együttműködéseiben, másrészt a fiata-
lok szakmaválasztásához, a szakmákat 
népszerűsítő bemutatóközpontok kata-
lógusának felhasználásával.

http://innoportfolio.hu 
Cél a magyar vállalkozói-kutatói, vál-
lalkozói-vállalkozói együttműködések 
kialakításának segítése a keresleti és 
kínálati oldal feltérképezésével, adat-
bázisban és honlapon való megjelente-
tésével, valamint aktív közvetítői tevé-
kenységgel. Az adatbázis a kereskedel-
mi és iparkamarák szerteágazó kap-
csolatrendszerén keresztül a regionális 
innovációs kapacitás minél optimáli-
sabb kihasználását teszi lehetővé.
http://www.klaszterportfolio.hu
Az elsődleges cél a klaszter együtt-
működések segítése (C2C – cluster-to-
cluster) a kapacitások és tevékenysé-
gek közreadásával, ezek adatbázisban 
és publikus honlapon való megjelente-
tésével, valamint aktív közvetítői tevé-
kenységgel a területi kamarák közre-
működésével.
http://nyitottlabor.hu
Cél egy kutatási humán és eszközka-
pacitás adatbázis kialakítása. A terü-
leti kamarák az érdekkörükbe tartozó 
egyetemek, kutató központok, inno-
vációs központok, innovációs akkre-
ditált klaszterek és innovatív vállala-
tok kapacitásának rendszerezésével, és 
ezeknek a vállalatok számára történő 
egységes kiajánlásával új együttmű-
ködéseket generálhatnak. 
http://bemutatokozpontok.hu 
A honlapon elérhető el az az orszá-
gos kiterjesztésű digitalizált kataló-
gus, amely feltérképezi a technikai-
lag, technológiailag érdekes, valami-
lyen tudományághoz köthető és láto-
gatható helyszíneket, bemutatja az 
innovatív, szakmákat népszerűsítő 
bemutatóhelyek.

Innovációs szolgáltatási 
program a kamaránál

PÁLYÁZATI TÉMÁK

Röviden a beérkezett pályázati témákról:
A BLN Mérnökiroda Kft. a napkollektorok fejlesz-
téséhez, a hatékony alkalmazástechnikai megol-
dásokhoz szükséges kutatólaboratórium megva-
lósításához keres támogató, befektető partnert. A 
cég eddigi fejlesztési eredményei további sikere-
ket vetítenek előre.

A Borsod Volán Zrt. témája: Menetrend szerin-
ti közösségi közlekedés logisztikai és információ-
technológiai fejlesztése.

Korpa István (Comport Kft.) innovátor gyártele-
pi energiaracionalizálásról számol be, részletesen 
ismerteti az alkalmazott módszereket, mérési ered-
ményeket. Az innováció eredményeként a gyárte-
lep energia igénye látványosan csökkent.

A FUX Zrt. témái: környezettudatosabb és biztonsá-
gosabb villamosenergia-szállítás a villamos hálóza-
tokon és vasúti felsővezeték rendszereken.

A Micro Europe Kft. fejlesztő munkája eredménye-
ként elasztikus anyagú hulladékoknál – elsősorban 
gumiabroncsok esetében – alkalmazható magas-
nyomású, vízsugár-technológiás őrlő eljárást dolgo-
zott ki és valósított meg. A technológiának köszön-
hetően a visszanyert anyagok alapanyagként hasz-
nálhatók fel új termékek gyártásánál.

Az Oleander Informatikai Kft. a nemzetközi tren-
dek nyomon követésével és széleskörű piackuta-
tás eredményének felhasználásával, mobilra opti-
malizált honlap készítési technológiát fejlesztett 
ki, amellyel a felhasználók saját maguk alakíthat-
ják ki weboldalukat.

A Rapidsil System Kft. témái: Szigetelésjavító és 
új szigetelések kivitelezésére is alkalmas habtech-
nológia, valamint Gyártósor és építési technoló-
gia kifejlesztése új, környezetbarát építőelem lét-
rehozásához.

A SimpSec Kft. az információbiztonság szerepe 
az innovatív ötletek megvalósításában témakör-
ben nyújtotta be pályázatát. Az ongai székhelyű 
vállalkozás tevékenységének fő irányvonala, hogy 
az értékes információkkal dolgozó ügyfelek részé-
re teljes körű kommunikációs és adatbiztonságot 
teremtsenek.  

Az Uni-Flexys Egyetemi Innovációs Kutató és 
Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. bemutatta 
a kutatásszervezési és az interdiszciplináris tudás-
bázisra épülő kutatási területeit, eredményeit. A 
munka során 25 részprojekt valósul meg egyetem 
tanszékein és intézeteiben.

A RÉSZTVEVŐK MONDTÁK

Orosz Zsuzsanna ügyvezető, Rapidsil System 
Kft.: „Jó kezdeményezés a megyei cégek inno-
vációinak bemutatása, érdekesek, színvonalasak 
voltak a benyújtott és ismertetett pályamunkák. 
Jó volt hallani arról, hogy a vállalkozások fejlesz-
téseken dolgoznak, új utakat keresnek. Ami a kon-
ferencia előadásait illeti, a jövőben szívesen hall-
gatnék az innovációs gyakorlathoz jobban kötő-
dő témákról.
Bodnár Zsolt kereskedelmi igazgató, Borsod 
Volán: Hasznos volt a kamara innovációs rendez-
vénye a megye szempontjából is, hiszen felkarolja 
a vállalkozásokat, teret ad az innovációs tevékeny-
ségek bemutatására. A cégek megismerhetik egy-
más munkáját ezen a területen. Tekintettel az inno-
váció fontosságára, a jövőben tematizálni is lehetne 
véleményem szerint a konferenciát, hiszen akkor a 
hasonló tevékenységű vállalkozások mutatkozhat-
nának be egymásnak.
Dr. Barkóczi István vezérigazgató, FUX Zrt.: Még 
kezdő vállalkozóként jártam Amerikában, ahol egy 
kamarai találkozón idősebb – magyar származású 
– vállalkozó mellett kaptam helyet. A beszélgeté-
sünk során a következő tanácsot kaptam ettől a 
tapasztalt cégtulajdonostól: „Az innovációt mindig 
tartsd szem előtt, mindig ez legyen a középpont-
ban, hiszen a konkurencia nagy, a versenyt csak 
akkor veheted fel velük, akkor lehetsz nyertes, ha 
folyton megújul, fejleszt a céged.” Ez a beszélgetés 
máig a fülembe cseng, és azt gondolom, a kama-
rának ez az innovációs rendezvénye is arra hívja 
fel a vállalkozók figyelmét, hogy a versenyben a 
legfőbb előnyt az innováció adja. Mindenképpen 
folytatni kell, hiszen ez lehet a megye gazdaság-
fejlesztésének egyik kitörési pontja is.
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DECEMBERI ÜZEMANYAGÁRAK

A 2014. december 1-je és december 31-e között 
alkalmazható üzemanyagárak: 
ESZ 95 motorbenzin  387 Ft/l
Gázolaj  405 Ft/l
Keverék  422 Ft/l
LPG-autógáz  264 Ft/l

Miskolcon november 28-án ren-
dezték meg a III. Schnitta Sámuel 
Országos Vendéglátó Emlékverseny 
területi döntőjét. A rendezvény szer-
vezésében és lebonyolításában részt 
vettek a BOKIK munkatársai is.

Az észak-magyarországi döntő-
ben öt csapat vett részt: a Berzeviczy 
Gergely Szakközépiskola és Szakis-
kola (Miskolc), a Mentor Gimnázi-
um és Szakképző Iskola (Miskolc), a 
Szentpáli István Kereskedelmi és Ven-
déglátó Szakközépiskola és Szakisko-
la (Miskolc), a Tokaji Kereskedelmi 
és Idegenforgalmi Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium és a sáros-
pataki Vay Miklós Református Szak-
képző Iskola és Diákotthon.

A csapatok tudásukat három alap-
szakmában – szakács, pincér és cuk-
rász – mérték össze. A versenyeken a 
Schnitta Egyesület által megfogalma-
zott kiírás alapján szerkesztett felada-
tokat oldották meg a versenyzők. Így 
volt eszközfelismerés, a szakmai intel-
ligenciát felmérő totók, díszterítés, az 
ételsorok főzése és felszolgálás. 

A miskolci megmérettetésen 
a Szentpáli István Kereskedelmi és 
Vendéglátó Szakközépiskola csapata 
volt a legjobb. Ők is ott lesznek majd 
a döntőben, amelyet Veszprémben 
rendeznek 2015 márciusában. Máso-
dik helyen a Berzeviczy Gergely Szak-
középiskola és Szakiskola csapata, har-
madikon pedig a Mentor Gimnázium 
és Szakképző Iskola csapata végzett.

A munkaerőpiac alapvető elvárá-
sa a munkakörnyezetben magabiz-
tosan mozgó, szakmailag, de legfő-
képp gyakorlati készségekben jól fel-
készült pályakezdő munkavállaló. 

Ma már nem elég a szakma magas 
fokú ismerete, fontos, hogy a munkába 
álló átlássa a cég szervezeti felépítését, 
működési eljárásait is. Ennek a célnak 
kell alárendelni a szakképzés tartalmi 
és formai felépítését. Ezek az alapel-
vek határozzák meg a BOKIK szak-
képzési tevékenységét. 

Szintvizsgák
A 2013–2014-es tanévben 287 alka-

lommal rendeztek a BOKIK szerve-
zésében szintvizsgát. Az eredmények 
dokumentálása azt mutatja, hogy ebben 
az időszakban ténylegesen 3545 tanuló 
szintvizsgázott, amelyből a 9. évfolya-
mos tanulók száma 1885 volt. 

A legtöbb szintvizsga lebonyolítá-
sa március és április hónapra esett. A 
vizsgaidőpontok ebben az időtartamra 
való szervezésének oka, hogy a felké-
szülés szempontjából ez az intervallum 
bizonyult a legmegfelelőbbnek. Ebben 
az időszakban 2262 tanulót szintvizs-
gáztattunk. A vállalt 3600 fős tanu-
lói létszám 62,8 százaléka ebben a két 
hónapban számolt be tudásáról.

A legtöbb jelentkező az eladó szak-
macsoportban, a szakács, szociális 
gondozó és ápoló és a kőműves szak-
mában, a legkevesebb a kárpitos, a bőr-
díszműves, a vízvezeték- és vízkészü-
lék-szerelő, a cipész, járműfényező, a 
gázfogyasztó berendezés és burko-
ló szakmában jelentkezett. Összesen 
tehát 38 szakképesítésben szerveztünk 
szintvizsgát. 

Tanácsadás
A Magyar Kereskedelmi és Iparka-

mara által elkészített középtávú szak-
képzés-fejlesztési stratégiájában kidol-

gozta a német duális szakképzési rend-
szer mintájára a tanulószerződés intéz-
ményrendszerének kiterjesztését, meg-
erősítését. A magyar duális szakkép-
zés kiépítése a jelenlegi tanulószerző-
déses rendszerre épülve, annak tovább-
fejlesztésével és kiterjesztésével való-
sul meg. 

A BOKIK 8 fős területi tanácsadói 
hálózatával segíti ezt a törekvést. Mun-
kájuk hatékonyságát mutatja, hogy a 
BOKIK által 2014-ben regisztrált tanu-
lószerződések száma meghaladta az 
4500. A BOKIK tanácsadói révén a 
tanulószerződéses rendszer bevezeté-

sét követően évek óta szoros kapcsolat-
ban áll a képzést folytató vállalkozá-
sokkal. A napi ügymenet során közvet-
lenül kapnak visszajelzéseket, észrevé-
teleket, szereznek tapasztalatot a rend-
szer működéséről, a problémákról. 

Cégek, vállalkozások nélkül nincs 
szakmatanulás, megszűnnek egyes 
szakképesítések. A szakképzési tör-
vény nagyobb felelősséget és magasabb 
szakmai követelményeket állít a vál-
lalati gyakorlati képzés elé. A tanuló-
szerződések kamarai ellenjegyzésének 
bevezetésével szigorodtak a gyakor-
lati képzőhelyekkel szemben támasz-
tott szakmai, személyi és tárgyi fel-
tételek.

TOP 10 szakképesítés 
A 10 legnagyobb tanulószerződés-

számú szakképesítés közül mindössze 
4 szakma szerepel a  Megyei Fejlesztési 
és Képzési Bizottság javaslata alapján 
a keresett, vagy hiány-szakképesítések 
között. Ugyancsak a duális szakképzés 
kiterjesztését szolgálja, hogy bizonyos 
szakképesítések esetén együttműködé-
si megállapodásokat kötnek a gyakor-
lati képzést végző szervezetek. Borsod-
Abaúj-Zemplénben 169 szervezet vesz 
részt a gyakorlati képzés megvalósítá-
sában együttműködési megállapodás-
sal 18 szakképesítésben.                                              

Továbbra is fókuszban a szakképzés
Gyakorlati képzés: szoros a kapcsolat a BOKIK és a vállalkozások között

Új rögzítési lehetőség
A kamarai informatikai rendszer fejlesztése lehetővé 

teszi, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében a gazdálko-
dó szervezetek rögzíthessék a tanulószerződés tervezete-
ket. A vállalkozás a kamarai regisztráció során kapott fel-
használói névvel és jelszóval, vagy a kamara szakképzé-
si vezetője által adott felhasználó névvel és jelszóval lép-
het be  a www.isziir.hu felületen. A rögzítés részletei, tud-
nivalói a www.bokik.hu oldalon találhatók.

Az első részmestervizsgák
A TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 „Dolgozva tanulj!” 

pályázat keretén belül 2014. december 9-én és 10-én sike-
res részmestervizsgán vett részt 105 mesterjelölt a BOKIK 
miskolci székházában.

A vizsgára felkészítő órák 2014. október 3-án kezdőd-
tek heti rendszerességgel kedden és szerdán délutánonként. 
Pedagógiai ismeretekből 20 óra, vállalkozási ismeretekből 
40 óra volt az előírt óraszám, ezeken közel 100 százalékos 
látogatottsággal vettek részt a mesterjelöltek.

Mindkét tárgy esetében 3-3 témakörből kellett számot 
adniuk a vizsgázóknak. Valamennyi vizsgázó jól felké-
szült, a vizsgán résztvevők mindegyike „megfelelt” minő-
sítést kapott. A legjobbak, szám szerint 14 fő „kiválóan 
megfelelt” tanúsítványt vehetett át a mestervizsga-bizott-
ság elnökétől.

Folytatás januárban már külön-külön a szakmák szerint, 
ahol a szakmai elméletből 80 órás, a szakmai gyakorlatból 
40 órás felkészítésen fognak részt venni a mesterjelöltek, 
és utána következik a szakmai mestervizsga.

Ettől hangos a média. Fontos tudni, 
hogy a pályaválasztási döntés nem 
egyszeri, végleges elhatározás. Isko-
larendszerünkben van lehetőség a 
változtatásra, továbblépésre, ráépü-
lő képzések elsajátítására. 

A szakemberhiány érzékelhető min-
dennapjainkban. Ha valami javítani 
való akad otthon, egyre nehezebb jó 
„szakit” találni. Hogyan – honnan – 
mikor lesznek szakemberek a munka-
erőpiacon?! A hároméves képzés újra-
gondolása, visszaállítása duális rend-
szerben, választ ad ezekre a kérdé-
sekre. A szakiskolai képzésben részt-
vevők – az alapok elsajátítása után – 
tanulószerződéses jogviszonyban gaz-
dálkodóknál, egyéb vállalkozásoknál 
tanulhatják meg szakmájukat. A való-
di munkakörnyezet nagy segítséget ad 
a későbbi elhelyezkedésnél. A diák már 
a tanulmányai alatt bérjellegű jutta-
tásban részesül. Amennyiben hiány-
szakmát választ a nyolcadikos tanu-
ló a továbbtanulás első céljának, még 
ösztöndíjat is kap. Ezekkel a motiváló 
lehetőségekkel komoly „zsebpénzre” 
lehet szert tenni. (Egy jó tanuló hiány-
szakmás 10. évfolyamos 50 ezer forin-
tot is kaphat!) A gyakorlaton nem csak 
a szakma praktikus fogásait ismerhe-
tik meg a diákok, hanem munkahelyet 
is kaphatnak. A különböző szakma-
versenyeken is nagyobb eséllyel indul-
nak a gazdálkodó szervezetek támo-

gatásával. Az európai és a világver-
senyeken történő megmérettetéseken 
ugyanis minden segítségre szükség 
van: szakmaira, anyagira, gyakorla-
tira egyaránt. 

Aki a szakmáját képességei, érdek-
lődése alapján választja, örömét fogja 
lelni benne már a tanulmányai során 
is. Hiszen sikerélményekkel gazdagod-
va jól fog haladni, nem hagyja abba a 
tanulást szakmaszerzés előtt.

„A jó szakma felér egy diplomá-
val!” – ez a szlogenje a kamara szer-
vezésében minden évben megrende-
zésre kerülő Szakma Sztár Fesztivál-
nak. Bárki utánanézhet, kérdezősköd-
het ismerősök körében, hogy ez való-
ban igaz-e? Úgy gondoljuk, hogy egy jó 
szakember képes eltartani saját magát, 
és családját is. Függetlenül szakterüle-
tétől, lehet ács, szakács vagy fodrász; 
egy mesterség jó megélhetést biztosít a 
szakma ügyes képviselője számára.

A szakma megszerzése után kijelöl-
hető a következő cél: lehet érettségizni, 
majd a főiskolai, egyetemi távlatok is 
megnyílnak az érdeklődők számára. De 
lehet különböző specializációkat tanul-
ni, úgynevezett ráépülő képzéseken részt 
venni. A különbség az érettségizettek-
hez képest, hogy mindezt már szakmá-
val a kezében, keresőképesként, remé-
nyeink szerint aktív munkavállalóként, 
akár vállalati finanszírozással teheti meg 
a szakiskolai képzést választó fiatal. 

 – Klein Zsuzsanna –

Javulásra számítanak 
a vállalkozások

A vállalkozások további javulásra számítanak a követ-
kező fél évben, amit mutat az is, hogy a kamara konjunk-
túra indexe az áprilisi plusz 30 pontról októberre plusz 34 
pontra emelkedett.

A vállalkozások várakozásai is mutatják, hogy a magyar 
gazdaság növekedési pályára állt, ugyanakkor a megkérde-
zettek kockázati tényezőnek tartják a nemzetközi környezet 
alakulását, például a német gazdaság növekedésének mér-
séklődését, az orosz-ukrán konfliktus elhúzódását, illetve 
a hazai szabályozási rendszer bizonytalanságát.

A MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK 
GVI) októberben harmincnegyedik alkalommal készítet-
te el vállalati vezetők megkérdezésével féléves konjunktú-
ra jelentését. A felmérés szerint az MKIK GVI konjunk-
túra mutató összetevői az építőipar kivételével valameny-
nyi komponensben javultak. A versenyszektorban műkö-
dők jelentős munkaerő-felvételt jeleztek a következő félév-
ben, a felmérés tizenhét éve alatt nem mértek ilyen magas 
arányt. A munkaerő iránti jelentős érdeklődés mögött az 
áll, hogy a termelés növekedésében gondolkodnak a ver-
senyszféra szereplői. A felmérés szerint kedvezőbb üzleti 
klímával, nagyobb kapacitáskihasználtsággal is számolnak.
Az üzleti várakozások mutatója az ipari vállalatok körében 
érte el a legmagasabb, 36 pontos értéket, a külföldi tulaj-
donban lévő exportorientált cégek fogalmazták meg a leg-
pozitívabb kilátást.
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A szintvizsgák számának alakulása a megyében 2014-ben
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Győzött a szentpális csapat Szakma vagy érettségi?

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
a cégek vezetőinek, munkatársainak, családtagjaiknak és minden kedves olvasónak 

áldott karácsonyt, sikeres, boldog új esztendőt kíván!

FIGYELEM!

Szakemberekre támaszkodjunk!
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, a fogyasztókat, 
hogy sajnos vannak, akik visszaélnek az emberek 
jóhiszeműségével. Szén-monoxid-érzékelő beren-
dezés értékesítéssel járják a várost és a települése-
ket, és gyenge minőségű, vagy alkalmatlan készü-
lékeket kínálnak eladásra. A szén-monoxid-érzé-
kelő készülék felszerelése nem kötelező, hanem 
javasolt. Kérjék minden esetben szakember véle-
ményét!
– Görcsös László elnök, BOKIK Épületgépészeti osztály –


