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Gyakorlati képzés

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

Az elmúlt évtizedek mulasztását hivatott korrigálni a duális képzés sziszté-
mája. Ha történelmi ívet akarunk vizsgálni, azt kell látnunk, hogy az oktatás 
elméleti irányba tolódott, mind a közép-, mind a felsőfokú oktatás területén, 
mintegy leépítve a munkaerőpiacon, a gazdaság szereplőinél megszerezhető 
konkrét szakmai tudást. Ez különösen fájdalmas volt a középszintű szakmun-
kásképzés esetében, ahol ennek hiánya súlyos konfl iktusokat okoz az iskolai 
rendszerből kikerült gyerekek mennyisége, minősége, tudása és a gazdaság 
igényei között. De hasonló a helyzet a felsőoktatás területén is, ahol a diplomá-
val együtt járó szakmai tudás egyre kevésbé felel meg a munkaerőpiac elvárá-
sainak. Ennek következménye Magyarországon is a pályakezdők munkanélkü-
liségi arányának növekedése, az iskolákban a lemorzsolódási arány bővülése, 
valamint az üzleti szektor állandó elégedetlensége a pályakezdők szakmai 
tudásával, nyelvtudásával, kompetenciáival szemben. Mára az a jellemző, 
hogy a magyar gazdaságban jelentős mérnök-, technikus- és szakmunkáshiány 
van. Ez az ország egyes területein riasztó méreteket is ölt, ami a gazdaság ver-
senyképességének, növekedési lehetőségeinek abszolút gátját jelenti. Mindezt 
a demográfi ai apály és az európai munkavállalási szándék tovább súlyosbítja. 

Talán a 24. órában történtek lépések a magyar kormány részéről a helyzet 
megváltoztatására. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával történt megál-
lapodás alapján 2013-tól általánossá vált a duális képzés az iskolarendszerű 
szakképzésben, 2015. I. félévében pedig módosítják a szakiskolai intézmények 
rendszerét, fenntartói szerkezetét, és bevezetik a kamarai garanciavállalás 
intézményét is, amely lehetőséget teremt arra, hogy a gazdaságba az eddigi-
nél kedvezőbb mennyiségi és minőségi összetételben érkezzenek a gyerekek 
szakmatanulásra. 

Megtörtént a szemléletváltás a felsőoktatásban is, viszonylag hosszabb vajú-
dás után, és reálisnak látszanak azok a számok, amelyek országosan 800 hall-
gató duális képzésének bevezetéséről szólnak. A Miskolci Egyetem is kiveszi a 
részét ebből a folyamatból, hisz az Anyagtudományi Kar Öntészeti Tanszékén 
vállalati megállapodásokon keresztül 59 hallgató kezdheti meg tanulmányait 
ez év szeptember 1-jétől a duális képzés rendszerében, melyhez a Gépészmér-
nöki Kar, annak az informatikai területe, valamint a Gazdaságtudományi Kar is 
csatlakozni fog, jelentős vállalati együttműködéssel. 

A folyamat nem lesz zökkenőmentes, nagyon sok a tisztázandó kérdés, ér-
dekellentéteket kell elsimítani, talán nem túlzó megállapítás, hogy mindebben 
a kereskedelmi és iparkamarának meghatározó szerepe van és lesz a jövőben 
is, melyre a BOKIK kiemelt fi gyelmet fordít, hogy teljes mértékben megfeleljen 
az elvárásoknak.

A magyar gazdaságnak a mun-
kaerőpiac változására gyorsan 
reagáló szakképzési rendszerre 
van szüksége. A munkaerőpiaci 
igények azt jelzik, hogy egyre több 
jól képzett szakmunkásra, tech-
nikusra, mérnökre van igénye a 
vállalkozásoknak. A versenyké-
pesség megköveteli a duális kép-
zést, vagyis, hogy a szakemberek 
felkészítése a gazdaság életszerű 
körülményei között történjen. 

A munkaerőpiac alapvető elvárása a 

munkakörnyezetben magabiztosan 

mozgó, szakmailag, de legfőképp 

gyakorlati készségekben jól felké-

szült pályakezdő munkavállaló.

Felkészítés a cégeknél

Ma már nem elég a szakma magas 

fokú ismerete, fontos, hogy a mun-

kába álló átlássa a cég szervezeti 

felépítését, működési eljárásait is. 

Ennek érdekében a szakképzésben 

részt vevő tanulók gyakorlati okta-

tása részben, vagy teljes mértékben 

a gazdaság életszerű körülményei 

között, azaz a gazdálkodó szerve-

zetekhez kihelyezett formában kell 

történjen. Ez a duális képzés lényege, 

amelyet erősít a kamarai garancia-

vállalás intézménye. A garanciavál-

lalás segíti a duális képzés alapvető 

céljának megvalósulását: hogy a ta-

nulók vállalati környezetben sajátít-

sák el a választott szakképesítést. 

A szakok indításának felügyelete és 

a képzésbe bekapcsolódó vállaltok 

akkreditációja a feladata a közel-

múltban megalakult Duális Képzési 

Tanácsnak. A tizenhárom tagú testü-

let tagja Thernesz Artur, a TVK vezér-

igazgatója is, aki a megyei színeket 

képviseli. (Lásd keretes írásunkat a 3. 

oldalon – a Szerk.)

Duális képzés a 
gazdasági sikerekért

A vállalkozások igénye, hogy a tanulók vállalati környezetben sajátítsák el a 

választott szakmát

Március 22-én Miskolcon adnak ran-
devút egymásnak a szépészeti szak-
mák képviselői.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamara a hagyo-

mányokhoz híven idén is megrendezi 

a Kézműves Kupát. Március 22-én, 

vasárnap a miskolci Generali Aréna 

ad otthont a szépészeti szakmák eme 

rangos, nemzetközi versenyének.

„Kiemelkedő szakmai sikernek tartjuk, 

hogy évről évre egyre nagyobb a nép-

szerűsége országos szinten is ennek a 

versenynek. Büszkék vagyunk arra is, 

hogy ez a Nemzetközi Meghívásos Fod-

rász, Kozmetikus, Műköröm-díszítő és 

-építő Bajnokság egyben méltó emlé-

ket állít a szakma olyan nagynevű mis-

kolci képviselőinek, mint Kisgergelyné 

Tolcsvai Mária és Lapis Imre” – nyilat-

kozta a verseny kapcsán Bihall Tamás, 

a BOKIK elnöke. 

Ezen a megmérettetésen tanulók és 

a hivatásukat magas szinten művelők 

mutatják meg országnak-világnak tu-

dásukat ezekben az igazán látványos 

szakmákban.

A szervezők idén először írták ki a Kéz-

műves Kupa részeként a Sztár Kéz-

műves Mesterbajnokságot férfi  és női 

fodrász, valamint kozmetikus kategó-

riákban. Ezen felnőtt versenyzők in-

dulhatnak, olyanok, akik korábban már 

dobogós helyezést értek el szakmai 

versenyen.   

A Generali Arénában a Kézműves 

Kupa napján a kiállítók standjain ne-

ves kozmetikai cégek termékei közül 

válogathatnak majd az érdeklődők, és 

tanácsot is kaphatnak egy-egy szép-

ségápolási cikk használatához.

Érdemes lesz tehát március 22-én, 

vasárnap kilátogatni a miskolci sport-

csarnokba, hiszen megismerhetik az 

idei trendeket, gyönyörködhetnek a 

mesterek remekeiben. A szervezők pe-

dig több meglepetéssel is készülnek, 

hogy valamennyi látogató számára kü-

lönlegessé tegyék ezt a napot.

  – ME–

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar–Orosz Tagozata és a BOKIK „Kon-

zultáció az oroszországi exportlehetőségekről és a helyettesítő piacokról” címmel 

szervez rendezvényt március 4-én, 11 órától Miskolcon, a BOKIK-székházban.

A konzultáció nem a hagyományos tájékoztató jellegű előadások mentén zajlik 

majd, a hangsúly ezúttal a kétoldalú megbeszéléseken és a konkrét vállalkozói igé-

nyek feltérképezésén lesz. Szó lesz arról, hogyan befolyásolja a magyar kkv-szektor 

életét az orosz embargó, illetve miképp lehet ezeket a negatív hatásokat csökken-

teni? Mindezek mellett az oroszországi piaccal kapcsolatos fontos tudnivalókat, 

aktuális információkat is megtudhatják a résztvevők, és a veszteségek csökkenté-

se érdekében a szomszédos országok piaci lehetőségeire is felhívják a vállalkozók 

fi gyelmét az előadók. A rendezvényen részt vesznek a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara Magyar–Orosz Tagozatának képviselői és a Creative-Expert Consulting 

export tanácsadó szakértői. Részletek: www.bokik.hu

Kézműves Kupa a Generali Arénában 

Embargó és új piacok
BOKIK miskolci ügyfélszolgálat
3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.
Tel.: 46/501-091; 501-875; 501-090
Fax: 46/501-099
e-mail: bokik@bokik.hu
web: www.bokik.hu 
Képviseleteink:
Kazincbarcika
3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 2.
Tel/Fax: 48/512-100
e-mail: kbarc.bokik@t-online.hu
Mezőkövesd
3400 Mezőkövesd, Szent L. tér 17.
Telefon/Fax: 49/500-100
e-mail: dienes.lorant@bokik.hu,
mkov.bokik@t-online.hu
Ózd
3600 Ózd, Jászi O. u. 3.
Telefon/Fax: 48/569-228

e-mail: juhasz.istvan@bokik.t-online.hu
Sátoraljaújhely
3980 Sátoraljaújhelyi, Pataki u. 43.
Telefon/Fax: 47/521-001
e-mail: saujh.bokik@t-online.hu
Sárospatak
3950 Sárospatak, Kossuth út 20.
Telefon: 47/311-034
e-mail: sarospatak@bokik.hu
Szerencs
3900 Szerencs, Sallai út 16. I. emelet
Telefon/Fax: 47-561-001
e-mail: szerencs@bokik.hu
Tiszaújváros 
3580 Tiszaújváros, Szent István út 
1/A, I./9.
Telefon/Fax: 49/540-100
e-mail: kepesne.csilla@bokik.hu,
tujv.bokik@t-online.hu

Elérhetőségeink

A 2015. február 1-je és február 28-a 
között alkalmazható üzemanyagárak: 
ESZ 95 motorbenzin 344 Ft/l

Gázolaj 365 Ft/l
Keverék 379 Ft/l
LPG-autógáz 245 Ft/l

Februári üzemanyagárak
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Közeledik a 2015. évi kamarai hozzájárulás 
befi zetési határideje, március 31. 

A kamarai hozzájárulás díját – vagyis az 5000 

forintot – az érintett Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei vállalkozásoknak a BOKIK 10102718-

01680500-02003001 számú számlájára kell 

befi zetni. Az összeg átutalásánál a közlemény 

rovatban kérjük, tüntessék fel a vállalkozás 

adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöve-

get. A banki átutalás mellett lehetőség van a 

BOKIK ügyfélszolgálatain (Miskolcon, Ózdon, 

Kazincbarcikán, Tiszaújvárosban, Mezőköves-

den, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen, Szeren-

csen) történő készpénzes befi zetésre is.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. 

törvény 2012. január 1-jén életbe lépett mó-

dosítása három lényeges elemet tartalmaz. A 

gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozások 

kötelesek a kamarai nyilvántartásba vételüket 

kezdeményezni, és a kamarai közfeladatok ellá-

tásához évente 5000 forint kamarai hozzájáru-

lást fi zetni. A kamara pedig köteles számukra a 

törvényben meghatározott szolgáltatásokat – 1. 

tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitel-

hez jutási kérdésekben, 2. üzleti partnerkeresés, 

3. pályázatfi gyelés – térítésmentesen nyújtani.

Hogyan vehetik igénybe a regisztrált vállalko-

zások a kamarai szolgáltatásokat? A kamara 

rendszeresen szervez előadásokat, fórumokat 

a gazdaság szereplőit érintő aktuális kérdések-

ről. Üzletember-találkozókon lehetőség van a 

partnerkeresésre, és a pályázati tájékoztató-

kat, tanácsadásokat is érdemes fi gyelemmel 

kísérni. A kamara honlapján, a www.bokik.hu-n 

minden rendezvényét meghirdeti, és e-mailben 

a regisztrált vállalkozások is megkapják a prog-

ramok meghívóit. Az érintettek ügyfélszolgála-

tunkon, kirendeltségeinken is tájékoztatást kap-

hatnak a kamara nyújtotta lehetőségekről.

A BOKIK, valamint a „Regionális együttműködés 

fejlesztése és gazdasági integráció támogatá-

sa” (The Development of Regional Cooperation 

and Promotion of Economic Integration) elne-

vezésű projekt partnerei nemzetközi vállalkozá-

si fórumot tartanak február 26-án (csütörtök), 

10 órától Miskolcon, a Park Hotelben.

A fórum keretében előadások  és cégbemuta-

tók hangzanak el, és a résztvevők számára üz-

leti találkozót is tartanak, amelyen különböző 

közép-európai országokból – Lengyelországból, 

Cseh Köztársaságból, Szlovákiából, Ukrajnából 

és Magyarországról – érkező közel 80 vállalko-

zás vesz részt.

A rendezvény fő témaköre a fém- és gépipar, 

de más szektorokból is várhatók vállalkozások. 

Az említett országokból a kamarák képviselői is 

részt vesznek a szakmai programon.

A részletek megtalálhatók honlapunkon:  www.

bokik.hu

Éveken át volt a Magyar Televízió népszerű bemondója, aztán váltott, 

és „új életében” is sikeres lett. A BOKIK Kamarai Társalgójában már-

cius 3-án, kedden 15 órától többek között a váltásról, az újrakezdés-

ről is beszél majd Endrei Judit. 

Endrei Judit 1998-ban fejezte be televíziós pályafutását, és akkor úgy 

tűnt, nehéz időknek néz elébe. Azt mondja, nem igazán tudta, mit is 

fog csinálni az elkövetkező években, mi lesz az a tevékenység, amely 

éppen olyan örömet hoz az életébe, mint a televíziózás.

Hogyan találta meg újra önmagát, hányféle új lehetőség van egy 

emberben, honnan meríthetünk erőt az új kezdethez? Többek között 

erről lesz szó a Kamarai Társalgó márciusi rendezvényén a BOKIK 

miskolci székházában.

Vendégünk korábban azt nyilatkozta: ma már mosolyogva gondol vissza a bizonytalan érzésekre, 

a sok-sok kérdőjelre. „A saját és közvetlen környezetemben is azt tapasztalom, hogy a kihívásokra 

mindannyian szeretnénk jó válaszokat adni, hiszen vágyunk a sikerre, a harmóniára, az elismertség-

re otthon, a családban éppúgy, mint a munkahelyen” – mondta Endrei Judit. Arra, hogy ezek hogyan 

érhetők el, hogyan valósíthatók meg, nincs általános recept, de bízunk benne, hogy a társalgós be-

szélgetés közelebb visz majd minden résztvevőt a személyes megoldáshoz.

A Kamarai Társalgó nem belépődíjas rendezvény, de a részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 

a tarsalgo@bokik.hu e-mail címen lehet.

Második alkalommal rendezte 

meg a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kereskedelmi és Iparka-

mara az általános iskolások szá-

mára a „Cipészfűző” versenyt. A 

rendezvény célja, hogy felkeltse 

a pályaválasztás előtt állók ér-

deklődését a cipőkészítő szakma 

iránt.

Idén a tiszakeszi Lorántff y Zsu-

zsanna Református Általános 

Iskola fogadta a versenyzőket. A 

környék általános iskoláiból ér-

kező diákok elméleti és gyakor-

lati feladatokban is összemérték 

tudásukat. Meghívott vendégek 

voltak: Kovács Attila, az Attila Cipő, Z.Nagy Jó-

zsef, a Z&Z Kft.,  Fodorné Tarnai Katalin, a Mis-

kolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szak-

iskola és Kollégium képviseletében. A szakmai 

zsűri munkáját a cipőkészítő képzés elméleti és 

gyakorlati oktatói segítették. A vetélkedő jó han-

gulatban telt, mindenki élményekkel, saját ké-

szítésű karkötővel és egyéb szép ajándékokkal 

tért haza. Köszönjük a cipőkészítő vállalkozások 

példaértékű összefogását, segítségét a képzés 

létrehozásában, a tanműhely kialakításában!

 – Klein Zsuzsanna –

Mezőkövesden
A BOKIK és a mezőkövesdi önkormányzat szervezésében – a 
térség vállalkozóinak részvételével – január 29-én tartották 
a hagyományos ünnepi évértékelő, újévköszöntő rendez-
vényt a matyó fővárosban.

Az eseményen Dienes Lóránt, a BOKIK mezőkövesdi irodá-

jának vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Fekete 

Zoltán polgármester ismertette a város gazdasági helyzetét, 

a helyi adóbevételeket, a 2014-ben befejezett beruházásokat, 

valamint a jelenleg is zajló fejlesztéseket. Köszönetet mondott 

a cégeknek, hogy munkát adnak az itt élőknek, és sok esetben 

önzetlenül támogatják a település intézményeit, rendezvényeit. 

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke elmondta, hogy jelenleg 35 ezer re-

gisztrált tagja van a kamarának, akikkel folyamatos a kapcsolat-

tartás. Hangsúlyozta, hogy Mezőkövesd megyei szinten továbbra 

is őrzi vezető szerepét. Részletesen kitért a duális képzésre is, is-

mertette a kamara szerepét ebben a rendszerben.

Az eseményen Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium 

miniszterhelyettese – egyebek között – vázolta az elkövetkezen-

dő évek fontosabb feladatait, például a bankrendszer megújítá-

sát, a közszférában dolgozók jövedelmének rendezését, az Eu-

rópai Uniós források gazdaságélénkítést szolgáló elosztását és a 

szakképzési rendszer átalakítását.

Szirmabesenyőn
Első ízben – de hagyományteremtő céllal – közös rendezvé-
nyen indították az új évet Szirmabesenyő intézményeinek 
és vállalkozásainak vezetői, vállalkozói, a képviselőtestület 
tagjai. 

A bensőséges hangulatú találkozón Huszti Gábor polgármester 

és Tóth József helyi vállalkozó, a BOKIK alelnöke köszöntötte a 

több mint félszáz vendéget. Mindketten hangsúlyozták: a telepü-

lés további fejlődése csak az önkormányzat és a lakosság ösz-

szefogásával valósulhat meg. Ebben kiemelt szerepet játszanak 

a vállalkozók, akik – a helyiek foglalkoztatása és adóforintjaik ré-

vén – a nagyközség egész életére jelentős befolyással vannak.

A koccintást követő baráti hangulatú beszélgetések, ismerkedé-

sek a legteljesebb mértékben megerősítették a vezetői szándé-

kot. Eszerint közös kezdeményezésként hamarosan létrehozzák a 

helyi vállalkozói klubot, amely konkrét segítséget nyújthat a leg-

frissebb gazdasági információk megismeréséhez, a pályázatokon 

való eredményes részvételhez, az önkormányzati munka segíté-

séhez és az egyes vállalkozások közötti együttműködéshez.

Évindítók

Huszti Gábor polgármester (jobbra) és Tóth József, a BOKIK alel-

nöke köszöntötte a vendégeket

A határidő március 31.

Társalgó Endrei Judittal

Nemzetközi vállalkozási fórum

A gazdasági kamara szintvizsgákat szervez a szakiskolákban, 

annak mérésére, hogy a diákok hogyan sajátították el a tanult 

kompetenciákat. 

Szintvizsgát annak a szakiskolai tanulónak kell tenni, aki nappali 

rendszerű oktatásban, vagy a nappali oktatás munkarendje sze-

rint szervezett felnőttoktatásban vesz részt a szakmai képzés-

ben, és nem rendelkezik érettségivel. 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szak- és felnőttképzési 

önkormányzati szabályzata határozza meg a szintvizsga-bizott-

ság munkáját. Ennek kapcsán, valamint a változtatások ismer-

tetése miatt hívta meg a BOKIK a szintvizsga elnököket február 

11-én egy konzultációra. A téma fontosságára való tekintettel 

Bihall Tamás, a kamara elnöke beszélt a szintvizsgák jelentősé-

géről, a tanulószerződésről és a duális képzésről. A tájékoztatót 

követően konzultációt tartottak, amelyen az általános szakkép-

zési ismeretanyag előadója Németh Zsolt, a BOKIK szakképzési 

vezetője volt, aki az elnökök felelősségére hívta fel a fi gyelmet. 

A megjelent vizsgaelnökök részletes tájékoztatást kaptak fel-

adataikról, felelősségükről, a szintvizsgák fontosságáról és dele-

gálásuk részleteiről is.

A vizsgaelnökök konzultációját megelőzően januárban a szak-

iskolák vezetőinek tartottak a BOKIK szakemberei tájékoztatót, 

hiszen – mint elhangzott – a sikeres együttműködés alapja a köl-

csönös információ-átadás és a jó kapcsolattartás. Közös érdek: 

a tudás átadása, az, hogy kiegyensúlyozott, jó szakmai tudással 

rendelkező tanulók kerüljenek ki a munkaerőpiacra.

 – Csontó Gáborné –

A Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola 

pályaorientációs napot szervez március 26-án (csütörtök) 10 

órától. A szervezők várnak minden végzős gimnazistát!

A kamarai garanciavállalás bevezetése, a duális szakképzési 

rendszer kiterjesztése a témája annak a szakmai értekezletnek, 

amelyet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a KLIK 

közösen szervez a szakiskolák igazgatói részére. A február 26-ai 

budapesti rendezvényen szó lesz többek között a kamara és az 

iskolák együttműködési feladatairól, valamint az MKIK-nak a du-

ális szakképzésben vállalt szerepéről a kamarai garanciavállalás 

tükrében. A fórumon bemutatják a kamarai garanciavállalás 

operatív megvalósítását támogató informatikai hátteret, és elő-

adás hangzik el a garanciavállalás jogi kérdéseiről is.

Igazgatói fórum

Pályaorientációs nap

A cipőkészítő szakmát 
népszerűsítették

Konzultáció vizsgaelnököknek

Üzleti Pódium 
Kíváncsi arra, hogy az áron kívül milyen szem-
pontok vezérlik a vevőket? Érdekli, hogyan 
képviselheti okosan az árakat? Választ kaphat 
kérdéseire a BOKIK Üzleti Pódiumán. Lapunk 
megjelenésének napján, február 25-én, szerdán 
15 órától a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamra miskolci székházá-
ban Tonk Emil, a téma neves szakértője minden 
apró részletre kitér, ami ebben a témában csak 
felmerülhet. Sőt, a kérdéseit is felteheti az elő-
adás során. Részletek a www.bokik.hu-n.

Házhoz megyünk
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. 
törvény 2011. november 21-i módosítása 
nemcsak a kötelező kamarai regisztrációt 
rendelte el, de tanácsadási, pályázati témakö-
rökben, valamint az üzleti partnerkeresésben 
segítségnyújtást határozott meg feladatként 
a kamaráknak. Ennek jegyében „A kamara 
házhoz jön” programsorozat keretében Ka-
zincbarcikán tartanak előadást a vállalkozókat 
érintő aktuális témákról a BOKIK szakemberei. 
A rendezvény február 27-én (péntek) 10 órakor 
kezdődik a Hotel Lukács konferenciatermében 
(Kazincbarcika, Mátyás király út 50.).

Együtt a városok és az MKIK
Együttműködési megállapodást kötött a 
Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) 
a térségi gazdasági fejlesztése, valamint a 
megyei és helyi foglalkoztatási helyzet javítása 

érdekében. A megállapodást a két szervezet 
elnökei: Szita Károly és dr. Parragh László írták 
alá Budapesten.
Szita Károly elmondta, a megyei jogú városok 
ebben az uniós költségvetési ciklusban mintegy 
380 milliárd forinttal rendelkeznek majd csak a 
területi operatív programban. Ezt szeretnék úgy 
elkölteni, hogy erősítsék a gazdaság verseny-
képességét, és minél több embernek adjanak 
munkát. 
Dr. Parragh László kifejtette: az a kormányzati 
politikai cél, miszerint az uniós források 60 
százalékát gazdaságfejlesztésre, 10 százalékát 
pedig kutatás-fejlesztésre és innovációra fordít-
ják, teljesen egybecseng az elvárásaikkal, meg-
valósulása esetén ez a gazdasági növekedés 
komoly záloga lehet. Az MKIK szeretné elérni, 
hogy párbeszéd kezdődjön a területi kamarák 
és az egyes városok vezetése között az adott 
város gazdaságfejlesztéséről – mondta.
Az MKIK elnöke szerint mindenhol meg kell 
találni azokat a kitörési pontokat, amelyek 
illeszkednek az adott térség iparszerkezeté-
hez, amelyek magukkal hozhatják az ottani 
klaszterek erősödését, és amelyekhez hozzá kell 
rendelni az oktatás különböző területeit, vala-
mint a kutatás-fejlesztés-innovációt is, bevonva 
a kutatási intézményeket.
A megállapodás célja, hogy erősödjék a nagy-
városi térségek európai szintű versenyképessé-
ge, aminek egyik eszköze a nagyvárosok körüli 
tudásintenzív, innováció-orientált befektetési 
zónák kialakítása. Ebben számítanak a nagyvá-
rosi polgármesterek a kamara segítségére.

Kamarai információk
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A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara, valamint a Nemzetgazdasági 
Minisztérium megállapodása alap-
ján a Kamarának gondozásra át-
adott szakképesítésekben, kamarai 
szervezésben, a nappali tagozatos 
végzős diákok számára ebben az 
évben is meghirdették a Szakma 
Kiváló Tanulója Versenyt, valamint 
az Országos Szakmai Tanulmányi 
Versenyt (a továbbiakban SZKTV/
OSZTV).

Az SZKTV-t és az OSZTV-t – az iskolai 

előválogatáson túl – három fordulóban 

szervezzük meg, ezek: megyei írásbeli 

elődöntők, országos előválogató vagy 

elődöntők és országos döntő. 

Az első fordulóban a megyei elődön-

tők megszervezése a területi kamarák 

feladata volt idén is, amelyek írásbeli 

feladatmegoldásból álltak. Országo-

san az idei SZKTV és az OSZTV írásbeli 

dolgozatait közel 4600 diák írta meg.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében az 

elődöntőket 26 szakmában bonyolí-

totta le a BOKIK, ezeket az írásbeliket 

január 6–21-e között rendeztük. Ebben 

az évben nagy létszámban jelentkeztek 

a versenyre vendéglős, hegesztő, épü-

letgépész technikus, kereskedő, fod-

rász, valamint gépgyártás-technológiai 

technikus tanulók. A megyében 226 ta-

nuló vett részt az írásbeli elődöntőkön, 

amely az előző évek mutatóival azonos 

ütemű létszámnövekedést jelentenek.

A válogatók helyszínei, időpontjai és 

a válogatókkal kapcsolatos további 

információk, a versenyfelelősök el-

érhetőségei megtalálhatóak a www.

szakmasztar.hu honlapon.

Az országos döntő helyszínének idén is 

a HUNGEXPO vásárközpont ad otthont 

Budapesten. A szakmák sztárjai április 

27–29-e között mérik össze tudásukat.

 – Tóth Ádám Zoltán –

A 8. Szakma Sztár Fesztiválon, Budapesten 39 

szakma mutatkozik majd be április 27-29 kö-

zött. Ahogy az már hagyomány: a Szakma Ki-

váló Tanulója Verseny (SZKTV) és az Országos 

Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) orszá-

gosan legjobb diákjai mérik össze tudásukat a 

HUNGEXPO területén. A fesztiválra idén is nagy 

számban vár a kamara olyan látogatókat, akik 

az általános iskolák 6-7. osztályos tanulói és pá-

lyaválasztási céllal keresik fel a rendezvényt. Ez 

a felhívás nekik szól.

Cél: Megismerkedni a Szakma Sztár Fesztiválon 

felvonuló szakmákkal, ezen információk alapján 

összefoglalni a látottakat és a pályaválasztást 

befolyásoló döntést. 

Feladat: leírni mindazt, ami felvetődött a di-

ákokban a Szakma Sztár Fesztivál láttán az 

alábbi kérdések alapján, de minden más észre-

vételt is szívesen veszünk.

– Melyik stand tetszett a legjobban és miért?

– Melyik szakmáról szeretnél többet megtud-

ni?

– Volt-e olyan szakma, amit nem ismertél, de 

a látogatás alkalmával nagyon megtetszett és 

szeretnél róla további információkat szerezni?

– Találtál-e olyan szakmát, amit már ismertél 

(pl. a szüleid szakmája, stb.)? 

– Szeretnél-e azok közül a szakmák közül vá-

lasztani, amit itt láttál? 

– Kipróbáltál-e valamilyen szakmát a foglal-

koztató szigeteken? 

– Példaképnek tekinted-e a versenyző tanuló-

kat? Lehetnek-e szerinted ők is "sztárok"?

– Téged kik befolyásolnak a továbbtanulási 

döntésed meghozatalában? Szüleid? Baráta-

id? Tanáraid? 

Terjedelem: max. 2 gépelt oldal, betűméret: Ti-

mes New Roman 12, sorkizárt, szimpla sorköz-

zel írva.

Tájékoztatás kérhető: Dr. Cservenák Katalin Tel.: 

06-1/457-5404, E-mail: cservenak@mkik.hu 

Azonosító adatok: a dolgozat végén szerepeljen 

a tanuló neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail 

címe, az iskola neve, címe és e-mail címe, vala-

mint az osztályfőnökének neve, mobil telefon-

száma, e-mail címe a megadott táblázat pon-

tos kitöltésével. 

Leadási határidő: 2015. május 15. az osztályfő-

nöknek leadva, aki továbbítja a dolgozatokat 

a területi kamarák szakképzési vezetőihez. Ők 

juttatják el a legjobbakat a fesztivál szervezőbi-

zottságához.  

Díjazás, elismerés: a sikeres munkák szer-

zői részt vehetnek a Szakma Sztár Fesztivál 

győztesei részére szervezett ünnepségen a 

Parlamentben. Az országosan legsikeresebb 

pályamunkákat készítőknek pedig részvételi 

lehetőséget biztosítunk a 2016. évi EuroSkills 

versenyen, amelyet a svédországi Göteborgban 

rendeznek 2016 őszén.

A magyar gazdaságnak a munka-
erőpiac változására gyorsan reagáló 
szakképzési rendszerre van szüksé-
ge. A munkaerőpiaci igények azt jel-
zik, hogy egyre több jól képzett szak-
munkásra, technikusra, mérnökre 
van igénye a vállalkozásoknak. A 
versenyképesség megköveteli a du-
ális képzést, vagyis, hogy a szakem-
berek felkészítése a gazdaság élet-
szerű körülményei között történjen. 
(Folytatás az 1. oldalról.)

Egyetemek és az üzleti szféra 

A duális képzés szélesebb körű beve-

zetése az új felsőoktatási koncepci-

ónak is fontos része, a felsőoktatási 

törvény szerint pedig a jövőben a tel-

jes idejű képzés duális képzésként is 

megszervezhető. A duális képzés gya-

korlatorientált, az ezzel kapcsolatos 

törekvéseket ezért a hazai gazdasági 

szereplők, vállalatok is üdvözölték, 

mivel a cél: elősegíteni a felsőoktatás 

és az üzleti szféra kapcsolatát, illetve 

az egyetemi és a főiskolai gazdasági 

képzéseket a társadalmi igényekhez 

igazítani. A Miskolci Egyetem 3 kara 

összesen 11 szakot jelölt meg duális 

képzésben indítandó szakként. A ka-

marák minden megyében segítik a 

képzőhelyek felkutatásában a felső-

oktatási intézményeket.

Megyei helyzet

Megyénkben egyre több vállalkozás 

kapcsolódik be a gyakorlatorientált, 

duális képzési rendszerbe azáltal, 

hogy akár a középfokú, akár a felső-

fokú képzés gyakorlati részét vállalják. 

Borsodban 895 gazdálkodó szervezet 

1056 képzőhelye fogadja gyakorlati 

oktatás céljából a tanulókat. A követ-

kező években ezt a számot a kamara 

a duplájára kívánja emelni.

Ami a tanulószerződések számát illeti: 

országosan a jelenlegi 50 ezerről 70 

ezerre kell emelni a szerződések szá-

mát 2018-ra. Megyénkben pedig a je-

lenlegi 4500 tanulószerződést 6300-

ra kell növelni az előttünk álló három 

évben.

Ahhoz, hogy akár a gazdálkodó szer-

vezetek képzési hajlandósága, akár a 

tanulószerződések száma növekedjen, 

szükséges a szakképzés, a szakmunka 

presztízsének emelése.

Ugyancsak a duális szakképzés ki-

terjesztését szolgálja, hogy bizonyos 

szakképesítések esetén „Együttmű-

ködési megállapodást” kötnek a gya-

korlati képzést végző szervezetek. 

Megyénkben 169 szervezet vesz részt 

a gyakorlati képzés megvalósításában 

„Együttműködési megállapodással” 

18 szakképesítésben.

Duális képzés a jövő gazdaságáért 

GRAFIKA: ÉKN. FORRÁS: BOKIK
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Tanulószerződések száma a megyében
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3539
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A duális felsőoktatás célja, hogy az 
egyetemi padokból olyan szakem-
berek kerüljenek ki, akik az egyetemi 
oktatással párhuzamosan megismerik 
az ipari vállalatok működését.
A képzés során az elméleti oktatásra 
szorosan ráépül az iparvállalatnál 
eltöltött gyakorlatszerzés. Ehhez a 
felsőoktatási intézmények és a gazda-
sági szereplők szoros együttműködése 
szükséges, ha sikerrel hozzuk létre ezt 
a rendszert, jelentős lépést teszünk a 
nemzetközi oktatás és a versenyképes 
gazdaság felé.

Thernesz Artur, a Duális Képzési 
Tanács tagja

Gyakorlatszerzés

Gácsi Zoltán: Széleskörű a vállalati támogatás
Gácsi Zoltán professzor, a Miskolci Egyetem Duális 
képzésért felelős vezetője lapunknak megerősítette, 
hogy a vártnál nagyobb az érdeklődés a 2015 szep-
temberében induló felsőoktatási duális képzések 
iránt.  A vállalati érdeklődés és a diákok, szülők véle-
ménye is azt erősíti: a gyakorlatorientált, szorosabb 
munkaerőpiaci kapcsolatot biztosító képzés fontos 
az érintettek számára.
Országosan  17 intézményben – agrár, gazdaság-
tudományi, informatikai és műszaki területen – 
összesen 65 duális képzési szak indítására adtak 
be kérelmet a felsőoktatási intézmények. Mind a 
meghirdetett hallgatói helyek számában, mind az 
indítandó szakok tekintetében a műszaki terület 
emelkedik ki, ahol a duális képzésben résztvevők 60 
százaléka tanulhat majd. A legnépszerűbb képzés a 
gépészmérnök, amelyet nyolc intézményben is indí-
tanának duális képzésben. A felsőoktatási intézmé-
nyek 2014. december 11-ig nyújthatták be a képzések 
indítására vonatkozó kérelmeiket. Azonban még 
további érdeklődés mutatkozik, folyamatban vannak 
a vállalati szerződéskötések. 
A duális képzésben résztvevő hallgató képzési 
ideje 48 hét lesz tanévenként, amelyből körülbelül 
ugyanannyi időt tölt a vállalatnál – 22 hetet –, mint 
amennyit a felsőoktatási intézményben. A szorgalmi 
időszakot a nappali munkarendű hallgatóval együtt 
végzi az egyetemen vagy főiskolán szeptember-no-
vember és február-április hónapokban. A vizsgaidő-
szak és a téli/nyári szünet alatt részt vesz a vállalati 

oktatásban és gya-
korlaton. Nem az 
egyetemi tanulmá-
nyait csökkentették a 
hallgatónak, hanem 
azok mellé helyezték 
a vállalati képzést, így 
a duális képzésben 
résztvevőknek jóval 
nagyobb leterhelt-
séggel és munkával 
telik majd a képzésük, 
ám ez hamar vissza 
is térül. A vállalat a 

hallgatóval hallgatói munkaszerződést köt. Ennek 
alapján a vállalat a képzés teljes idejére köteles 
díjazásban részesíteni a hallgatót. Ennek mértéke 
havonta legalább a minimálbér 60 százaléka.
A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai 
Karán logisztikai mérnök, mérnök-informatikus és 
programtervező informatikus alapszakokon, a gazda-
ságtudományi karon gazdálkodási és menedzsment, 
kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálko-
dás, pénzügy és számvitel, turizmus és vendéglátás 
alapszakokon, míg a műszaki anyagtudományi karon 
anyagmérnöki képzésben indul duális képzés.
A képzést indító szakokon széleskörű a vállalati 
támogatás. 
Gácsi Zoltán professzor elmondta: a műszaki 
anyagtudományi kar 22 hazai meghatározó öntészeti 
vállalattal kötött stratégiai megállapodást.

A gazdaságtudományi karon a stratégiai együttmű-
ködési megállapodást 20 vállalat és gazdálkodó 
szervezet írta alá. A gépész és informatikai karon az 
akkreditáció benyújtásáig 3 nagyvállalattal kötöttek 
megállapodást. A szerződéskötések folyamatosak. 
A szeptemberi beiratkozáskor széles palettából 
választhatnak majd a felvételt nyert hallgatók.

„Nyerünk három évet”
A 22 öntészeti vállalat között megtaláljuk a sátoral-
jaújhelyi Prec-Cast Öntödei Kft.-t és a Certa Kft. is. 
Farkas Jánost, a Certa ügyvezető igazgatóját arról 
kérdeztük, miért tartják fontosnak a duális képzés 
beindítását?
 „A Miskolci Egyetem nagy hagyományokkal rendel-
kező intézmény, és az egyik legjobb hazai képzőhely 
az anyagtudományok területén, és számunkra fontos 
az is, hogy megyénkben található.  Mi, a Certánál 
azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy a hozzánk 
érkező mérnökhallgatók tudása nem vethető be 
azonnal, a fi atal szakemberek nem ismerik a mi 
területünk specifi kumait. Ugyanakkor, ha mi is részt 
veszünk a képzésben, ez a hiányosság kiküszöbölhe-
tő. Most az a gyakorlat, hogy a diploma megszerzése 
után tanítanunk kell a fi atal mérnököket, a duális 
képzésnek köszönhetően viszont ezeket az ismere-
teket már hallgató korában átadhatjuk a diákoknak. 
Nyerünk három évet. Nem beszélve arról, hogy az 
ipar ma fejlettebb technológiákkal dolgozik, mint 
amilyenekkel az iskolapadban megismerkednek a 
leendő szakemberek.

Miskolci Egyetem: az érintetteknek fontos a gyakorlatorientált oktatás

Szakma Kiváló Tanulója Verseny 2015

Jakab Ádám Épületgépész technikus Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépisk. és Szakisk.
Kókai Ákos Levente Gépgyártástechnológiai technikus Miskolc Andrássy Gyula Szakközépiskola
Tóth Balázs Gépgyártástechnológiai technikus Miskolc Andrássy Gyula Szakközépiskola
Szlavisóczki Martin István Kereskedő Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola
Szommer Babett Kereskedő Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola
Szilvási Mónika Emese Kereskedő Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola
Agócs Liliána Kereskedő Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola
Hornyák Regina Kereskedő Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola
Bencsik Martina Kereskedő Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola
Kaprinyák Attila Kereskedő Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola
Sándor Ákos Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő Don Bosco Ált. Isk. Szakiskola Középiskola és Kollégium
Fróna Martin Richárd Logisztikai ügyintéző Miskolci Tagintézmény
Ganyi Alex Szárazépítő Új Esély Oktatási Központ
Halász Márk Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon
Molnár Attila Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon

A megyei írásbeli elődöntőkből az alábbi tanulók jutottak tovább

Napjaink gyakor-

lati képzése nem 

nélkülözheti az 

oktatók szakmai 

elméleti és gyakor-

lati felkészültsége 

mellett a tudás 

átadásához szükséges pedagógiai-pszichológiai ismereteket. 

Ez a program azon gazdálkodó szervezetek számára biztosít 

támogatást, amelyek együttműködési megállapodással vagy 

tanulószerződéssel végzik a gyakorlati képzést iskolarendszerű 

oktatásban résztvevő diákoknak.

Azokban a szakképesítésekben, melyben mesterkövetelmények 

jelentek meg rendeletek formájában, mestervizsga felkészítő kur-

zusukon sajátítják el az oktatók a pedagógiai ismereteket. Azon-

ban vannak olyan szakképesítések, ahol ez nem lehetséges, mert 

nincs mestervizsga-szint kialakítva. Ezekben a szakképesítések-

ben ingyenes, 60 órás módszertani felkészítést biztosít a kamara 

a gyakorlati képzésben résztvevő szakemberek számára, ahol el-

sajátíthatják az új szakképzési törvényben és a hozzá kapcsoló-

dó jogszabályokban meghatározott feltételekhez, elvárásokhoz, 

feladatokhoz szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat. 

A változó környezetben a jogszabályok alapos ismerete, azok 

előírásainak gyakorlati vonatkozásai jelentősen megkönnyítik a 

vállalkozók munkáját, így a kamara ezúton is segíti a jogkövető 

magatartás megvalósulását. Megyénkben 50 fő szakember kép-

zését támogatja a program. 

A képzés várhatóan 2015. március elején fejeződik be.

„Dolgozva tanulj” TÁMOP-
2.3.4.B-13/1-2013-0001
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Zajlik az EKÁER, vagyis az 

elektronikus közúti árufor-

galom-ellenőrző rendszer 

próbaideje. Az Országgyűlés 

február 20-án pontosította 

a rendszert. A részleteket a 

nemzetgazdasági miniszter 

rendelete szabályozza majd. 

A módosítások alapján csak 

március 11-étől kell első alka-

lommal kockázati biztosítékot 

nyújtani az erre kötelezett, koc-

kázatos termékeket fuvarozó 

vállalkozásoknak. A köztar-

tozásmentes adózók azon-

ban mentesülnek a biztosíték 

megfi zetése alól. Az ilyen cégek 

február 28-áig kérhetik felvéte-

lüket a NAV nyilvántartásába.

A rendelet tervezetét bárki vé-

leményezheti. A rendelet elér-

hető a http://www.kormany.

hu/hu/dok?source=8&type=3

02#!DocumentBrowse linken.  

 Forrás: internet

Az Észak-magyarországi Autóipari 
Klaszter (NOHAC) elnyerte az „Akk-
reditált Innovációs Klaszter” címet, 
jelentette be a BOKIK és a NOHAC 
vezetése február elején.

A sajtótájékoztatón elhangzott: a cím 

birtokában jelentős pályázati forráshoz 

juthatnak mind a klaszter, mind pedig a 

tagvállalatok.

Hetvennégy tag

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamara (BOKIK) 

által gesztorált Észak-Magyarországi 

Autóipari Klaszter, 2006-ban alakult 

3 megye kereskedelmi és iparkama-

rájának, a Miskolci Egyetemnek és a 

régió fontosabb autóipari beszállítói 

cégeinek összefogásával. A szervezet 

jelenleg hetvennégy taggal rendelke-

zik. A tagvállalatok foglalkoztatottjai-

nak összlétszáma mintegy 12 ezer fő, 

ugyanakkor az árbevételük csaknem 

420 milliárd forint, export árbevételük 

pedig meghaladja a 337 milliárd forin-

tot.

Az előnyök

A NOHAC azért pályázott az akkreditált 

klaszteri címre, mert ennek birtokában 

jelentős pályázati forráshoz juthatnak 

mind a klaszter, mind pedig a tagvál-

lalatok. Az autóipar az észak-keleti ré-

gióban előkelő helyen szerepel az S3 

Intelligens szakosodási stratégiában, e 

miatt célzott támogatások jelenhetnek 

meg a 2014–2020-as pályázati cik-

lusban megyénkben is. Miskolc 2014-

ben megkapta a Kiemelt Fejlesztési 

Övezet státuszt, ami szintén jelentős 

ipari beruházásokat predesztinál az 

elkövetkezendő években. Mindezen 

tényezők együttesen megfelelő alapot 

jelentenek az itt működő vállalatok 

fejlődéséhez, közös beruházások meg-

valósulásához, valamint a beszállítói 

hálózatok kiterjesztéséhez. Ezen folya-

matnak megfelelő színtere a klaszter 

mozgalom, melyben azonos iparágon 

belül dolgozó versenytársak tudnak 

versenyelőnyt kovácsolni az adott piaci 

környezetben. 

Csatlakozás

A klaszterhez természetesen a jövőben 

is lehet csatlakozni. A NOHAC hon-

lapján (www.nohac.hu) található be-

lépési nyilatkozat benyújtása alapján 

a Klaszterbizottság dönt a felvételről. 

Fontos elvárás, hogy az autógyártás-

hoz, járműiparhoz szorosan kapcsoló-

dó tevékenységet végezzen a jelentke-

ző vállalkozás.

Megtartotta hagyományos farsangi 
jótékonysági bálját a BOKIK a Mis-
kolci Lions Clubokkal közösen. A 
program jótékonysági tombolájának 
bevételét a szervezők ezúttal a Va-
kok- és Gyengénlátók Megyei Egye-
sülete által szervezett gyermeknap 
támogatására ajánlották fel.

A bálon idén is elismeréseket adott át 

a kamara. Három kategóriában négy 

díjazott vehetett át emlékplakettet és 

oklevelet dr. Parragh Lászlótól, az MKIK 

elnökétől és Bihall Tamástól, a BOKIK 

elnökétől. 

Vállalkozói-díj

Vállalkozói-díjas lett a sárospataki 

Bömbi 1948 Kft., amely a helyi ízek őrzé-

sében, a pataki vendégszeretet hírnevé-

nek öregbítésében vállal meghatározó 

szerepet évtizedek óta. A Szalai család 

által alapított társaság üzemelteti az V. 

András Éttermet és Kávézót, a Grill Gö-

dör Éttermet, övék a Bömbi Diszkont, 

és egy pékség is. A fejlődés következő 

lépéseként áprilisban nyitják a vár ut-

cájában a Fekete Macskáról elnevezett 

bisztrót. Az 1982-től működő vállalko-

zás dinamikusan gyarapszik, igazodik 

a vendéglátós szakma kihívásaihoz, és 

gyakorlati képzőhelyként az utánpótlás 

neveléséből is aktívan kiveszik a részü-

ket. A díjat ifj ú Szalai András vette át. 

Sokan talán nem is tudják, hogy a má-

sik vállalkozói-díjas, a szallas.hu portál 

miskolci székhelyű. A 2007-ben alapí-

tott cég az első üzleti évében 5,6 mil-

lió forintos forgalmat ért el. Hét évvel 

később, 2014-ben már megnyerték a 

régió leggyorsabban fejlődő technoló-

giai cégeinek versenyét, a Deloitte Kö-

zép-Európai Technology Fast 50 díjat. 

A szallas.hu 10 ország pályázói közül 

bizonyult a legjobbnak az elmúlt öt 

évben elért, közel 2300 százalékos ár-

bevétel-növekedésével. A portálon je-

lenleg közel 130 ezer szálláshely érhető 

el. A díjat a cég képviseletében Varga 

Zoltán vette át. 

Cégvezetői-díj

Az Albrecht és Fiai Kft. csővezeték sze-

relvényeket gyárt, és termékeik itthon 

és külföldön is a magas minőség szi-

nonimái. Annak érdekében, hogy pia-

ci pozíciójukat őrizzék, folyamatosan 

beruháznak, fejlesztenek. A miskolci 

társaság számára a társadalmi felelős-

ségvállalás is fontos szempont. A sport, 

a kultúra és a rászorultak támogatásá-

ra mindig nagy gondot fordítottak. A 

családi vállalkozás példaadó, sikeres 

tevékenységét, az alapító több mint két 

évtizedes munkáját ismerte el a BOKIK 

a Cégvezetői-díjjal, amelyet Albrecht 

József cégalapító vett át.

Támogatói-díj

Pfl iegler Pétert, Miskolc alpolgármes-

terét családi szálak kötik a kamarához, 

hiszen dédapja Pfl iegler J. Ferenc, a 

Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara 

egyik alapítója volt a 19. század vé-

gén. A dédunoka hű maradt a családi 

hagyományhoz, kötődése a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamarához az évek során sok 

közös munkában, szoros együttműkö-

désben nyilvánult meg. Pfl iegler Péter 

alpolgármesterként mindig számított 

és számíthatott a BOKIK szakmai se-

gítségére. A több éves közös munkát a 

BOKIK Támogatói-díjjal ismerte el.

Bihall Tamás (balról), Varga Zoltán, ifj ú Szalai András, Pfl iegler Péter, Albrecht József és dr. Parragh László

Díjaztuk a kimagasló teljesítményeket

A 2013. évi V. törvény, azaz az új Polgári Törvénykönyv 
hatálybalépésekor, vagyis 2014. március 15-én a cég-
jegyzékbe bejegyzett, valamint a bejegyzés alatt álló 
gazdasági társaság az új Ptk. hatálybalépését követő 
első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles 
az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló tovább-
működéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot 
a cégbírósághoz benyújtani.
A gazdasági társaságoknak az új Ptk. rendelkezéseit:
1. a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló tovább-
működéséről szóló döntés időpontjától, ennek 
hiányában
2. közkereseti társaság és betéti társaság esetén 2015. 

március 15-től, korlátolt felelősségű társaság, rész-
vénytársaság és egyesülés esetén 2016. március 15-
től kell alkalmazni, és ezt követően a létesítő okirata 
nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhang-
ban nem álló rendelkezést (2013. évi CLXXVII. törvény 
12.§. (1)-(2) bekezdése).
A betéti társaság és a közkereseti társaság társa-
sági szerződését 2015. március 15-ig az új Ptk-val 
összhangba kell hozni, azaz hatályosítani kell! Ez azt 
jelenti, hogy át kell nézni a jelenlegi társasági szerző-
dést, és ha van benne olyan rendelkezés, amely az új 
Ptk-val változott, azt törölni vagy hatályosítani kell. Az 
új Ptk rendelkezéseit a cégben ettől az időponttól kell 

alkalmazni (addig a régi Gt. szabályai élnek).
Szankció: „Azon céget, amely kötelezettségének 
határidőn túl tesz eleget, a cégbíróság a bejelentési 
kötelezettség késedelme miatt pénzbírsággal sújtja” 
(2013. évi CLXXVII. törvény 15.§.).
Illeték és közzétételi költségtérítés megfi zetése nélkül 
lehet a cégbírósághoz benyújtani a társasági határo-
zatot, továbbá a változásbejegyzési kérelmet, feltéve, 
hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása 
kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, il-
letve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása 
miatti módosításokat tartalmaz. (2013. évi CLXXVII. 
törvény 12. § (4) bekezdés). 

Jogtár – a Ptk.-val összhangban

2015. március 15-én lép hatályba a kiskereskedelmi szektorban 
történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. tör-
vény. A törvény rendelkezései – a meghatározott kivételeken kívül 
– a kiskereskedelmi tevékenységre terjednek ki, függetlenül attól, 
hogy a tevékenységet állandó jelleggel vagy esetenként, állandó 
vagy időszakonként változó helyszínen folytatják.

A törvény hatálya nem terjed ki
– a gyógyszertárak nyitva tartására;
– a nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzlet nyitva 
tartására;
– a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kiala-
kított üzlet nyitva tartására azzal, hogy kétség esetén a jegyző – a 
pályaudvar üzemeltetőjével egyetértésben – határozza meg azt, 
hogy a pályaudvar területe meddig terjed;
– a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kereskedelmi 
tevékenységre;
– az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatá-
rozott egészségügyi intézmények területén történő kereskedelmi 
tevékenységre;
– a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereskedelmi 
tevékenységre;
– a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
– az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására;
– a katonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi tevékeny-
ségre;
– a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre;
– a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre;
– a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre;
– a vendéglátásra;
– a világörökségi területen található üzletekre, valamint
– a kulturális tevékenységet és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló 

kereskedelmi tevékenységre.
Főszabály szerint az üzlet a törvényben vagy a kormányrende-
letben meghatározott kivételektől eltekintve kiskereskedelmi 
napokon 6 óra és 22 óra között tarthat nyitva, vasárnap és munka-
szüneti napokon zárva tart.
Az üzlet nyitvatartási szándékát a kereskedő köteles előzetesen a 
kereskedelmi hatóságnak legalább 15 nappal az érintett időpont 
előtt bejelenteni. A kereskedelmi hatóság a bejelentett időpontok-
ról nyilvántartást vezet.
Kiskereskedelmi tevékenységet üzletben csak a törvény által 
lehetővé tett nyitvatartási időben lehet folytatni. Mindazokat a 
vásárlókat, akik a nyitvatartási időn belül beléptek az üzletbe, a 
nyitvatartási időn túl – legfeljebb további fél órán belül – ki lehet 
szolgálni.

A főszabálytól eltérően, a kizárólag pékárut és tejterméket értéke-
sítő üzlet
– kiskereskedelmi napokon 5 óra és 22 óra,
– vasárnap és munkaszüneti napokon 5 óra és 12 óra között nyitva 
tarthat.
Az újságot árusító üzlet, valamint a virágot árusító üzlet vasárnap 
és munkaszüneti napokon 6 óra és 12 óra között nyitva tarthat.
A sportlétesítményekben üzemelő üzletek vasárnap és munkaszü-
neti napokon a sportrendezvények ideje alatt nyitva tarthatnak.
A Kormányrendelet az adott település (településrész) sajátossá-
gaira – különösen az idegenforgalom kiszolgálásának igényére, a 
vásárlási szokásokra, a foglalkoztatottak számára és a lakókör-
nyezet érdekeire – tekintettel az üzletek nyitva tartására az e tör-
vénytől eltérő szabályokat is megállapíthat. Tudomásunk szerint a 
kormány nem tervez eltérő szabályozást. 

Összeállította: dr. Deme Lászlóné (Folytatás: www.bokik.hu)

Vasárnap zárva

Akkreditált klaszter lett a NOHAC

Fükő László, a NOHAC elnöke úgy fogalmazott, a magas színvonalú szakmai munka 
fenntartásához további pályázati forrásokra van szükség, ezek elnyerésének az egyik 
legfontosabb kritériuma az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerése. „Ez a cím 
tehát egy belépési szint, ahhoz, hogy továbbra is ott legyünk Magyarország autóipari 
térképén” – magyarázta a szakember. Arról is beszámolt, hogy az akkreditációs 
pályázati cím nem jár automatikusan pénzösszeg elnyerésével. Előnye, hogy az 
Európai Unió által is elismert és támogatott fejlesztéspolitikai eszköz. Az akkreditált 
klaszterek, főleg az ipari szektorban, jelentős szegmenst képviselnek, jelentős export-

tevékenységgel, innovációval, hozzáadott értékkel.

Belépési szint

Derczó István, a Weinberg ’93 Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte: az akkreditáció a 
bizonyíték rá, hogy a NOHAC tagvállalatok együttműködése versenyképes. A közös 
munka hatékonyságának köszönhetően pedig jelentős fejlesztési projekteket képe-
sek megvalósítani, amelyek régiós viszonylatban is kiemelkedőek. A tagvállalatok 
által megtestesített gazdasági erő a garancia arra, hogy sikerrel tudják majd kiaknázni 

a címmel járó lehetőségeket.

Versenyképes szövetség
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Zajlik az EKÁER, vagyis az 

elektronikus közúti árufor-

galom-ellenőrző rendszer 

próbaideje. Az Országgyűlés 

február 20-án pontosította 

a rendszert. A részleteket a 

nemzetgazdasági miniszter 

rendelete szabályozza majd. 

A módosítások alapján csak 

március 11-étől kell első alka-

lommal kockázati biztosítékot 

nyújtani az erre kötelezett, koc-

kázatos termékeket fuvarozó 

vállalkozásoknak. A köztar-

tozásmentes adózók azon-

ban mentesülnek a biztosíték 

megfi zetése alól. Az ilyen cégek 

február 28-áig kérhetik felvéte-

lüket a NAV nyilvántartásába.

A rendelet tervezetét bárki vé-

leményezheti. A rendelet elér-

hető a http://www.kormany.

hu/hu/dok?source=8&type=3

02#!DocumentBrowse linken.  

 Forrás: internet

Az Észak-magyarországi Autóipari 
Klaszter (NOHAC) elnyerte az „Akk-
reditált Innovációs Klaszter” címet, 
jelentette be a BOKIK és a NOHAC 
vezetése február elején.

A sajtótájékoztatón elhangzott: a cím 

birtokában jelentős pályázati forráshoz 

juthatnak mind a klaszter, mind pedig a 

tagvállalatok.

Hetvennégy tag

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamara (BOKIK) 

által gesztorált Észak-Magyarországi 

Autóipari Klaszter, 2006-ban alakult 

3 megye kereskedelmi és iparkama-

rájának, a Miskolci Egyetemnek és a 

régió fontosabb autóipari beszállítói 

cégeinek összefogásával. A szervezet 

jelenleg hetvennégy taggal rendelke-

zik. A tagvállalatok foglalkoztatottjai-

nak összlétszáma mintegy 12 ezer fő, 

ugyanakkor az árbevételük csaknem 

420 milliárd forint, export árbevételük 

pedig meghaladja a 337 milliárd forin-

tot.

Az előnyök

A NOHAC azért pályázott az akkreditált 

klaszteri címre, mert ennek birtokában 

jelentős pályázati forráshoz juthatnak 

mind a klaszter, mind pedig a tagvál-

lalatok. Az autóipar az észak-keleti ré-

gióban előkelő helyen szerepel az S3 

Intelligens szakosodási stratégiában, e 

miatt célzott támogatások jelenhetnek 

meg a 2014–2020-as pályázati cik-

lusban megyénkben is. Miskolc 2014-

ben megkapta a Kiemelt Fejlesztési 

Övezet státuszt, ami szintén jelentős 

ipari beruházásokat predesztinál az 

elkövetkezendő években. Mindezen 

tényezők együttesen megfelelő alapot 

jelentenek az itt működő vállalatok 

fejlődéséhez, közös beruházások meg-

valósulásához, valamint a beszállítói 

hálózatok kiterjesztéséhez. Ezen folya-

matnak megfelelő színtere a klaszter 

mozgalom, melyben azonos iparágon 

belül dolgozó versenytársak tudnak 

versenyelőnyt kovácsolni az adott piaci 

környezetben. 

Csatlakozás

A klaszterhez természetesen a jövőben 

is lehet csatlakozni. A NOHAC hon-

lapján (www.nohac.hu) található be-

lépési nyilatkozat benyújtása alapján 

a Klaszterbizottság dönt a felvételről. 

Fontos elvárás, hogy az autógyártás-

hoz, járműiparhoz szorosan kapcsoló-

dó tevékenységet végezzen a jelentke-

ző vállalkozás.

Megtartotta hagyományos farsangi 
jótékonysági bálját a BOKIK a Mis-
kolci Lions Clubokkal közösen. A 
program jótékonysági tombolájának 
bevételét a szervezők ezúttal a Va-
kok- és Gyengénlátók Megyei Egye-
sülete által szervezett gyermeknap 
támogatására ajánlották fel.

A bálon idén is elismeréseket adott át 

a kamara. Három kategóriában négy 

díjazott vehetett át emlékplakettet és 

oklevelet dr. Parragh Lászlótól, az MKIK 

elnökétől és Bihall Tamástól, a BOKIK 

elnökétől. 

Vállalkozói-díj

Vállalkozói-díjas lett a sárospataki 

Bömbi 1948 Kft., amely a helyi ízek őrzé-

sében, a pataki vendégszeretet hírnevé-

nek öregbítésében vállal meghatározó 

szerepet évtizedek óta. A Szalai család 

által alapított társaság üzemelteti az V. 

András Éttermet és Kávézót, a Grill Gö-

dör Éttermet, övék a Bömbi Diszkont, 

és egy pékség is. A fejlődés következő 

lépéseként áprilisban nyitják a vár ut-

cájában a Fekete Macskáról elnevezett 

bisztrót. Az 1982-től működő vállalko-

zás dinamikusan gyarapszik, igazodik 

a vendéglátós szakma kihívásaihoz, és 

gyakorlati képzőhelyként az utánpótlás 

neveléséből is aktívan kiveszik a részü-

ket. A díjat ifj ú Szalai András vette át. 

Sokan talán nem is tudják, hogy a má-

sik vállalkozói-díjas, a szallas.hu portál 

miskolci székhelyű. A 2007-ben alapí-

tott cég az első üzleti évében 5,6 mil-

lió forintos forgalmat ért el. Hét évvel 

később, 2014-ben már megnyerték a 

régió leggyorsabban fejlődő technoló-

giai cégeinek versenyét, a Deloitte Kö-

zép-Európai Technology Fast 50 díjat. 

A szallas.hu 10 ország pályázói közül 

bizonyult a legjobbnak az elmúlt öt 

évben elért, közel 2300 százalékos ár-

bevétel-növekedésével. A portálon je-

lenleg közel 130 ezer szálláshely érhető 

el. A díjat a cég képviseletében Varga 

Zoltán vette át. 

Cégvezetői-díj

Az Albrecht és Fiai Kft. csővezeték sze-

relvényeket gyárt, és termékeik itthon 

és külföldön is a magas minőség szi-

nonimái. Annak érdekében, hogy pia-

ci pozíciójukat őrizzék, folyamatosan 

beruháznak, fejlesztenek. A miskolci 

társaság számára a társadalmi felelős-

ségvállalás is fontos szempont. A sport, 

a kultúra és a rászorultak támogatásá-

ra mindig nagy gondot fordítottak. A 

családi vállalkozás példaadó, sikeres 

tevékenységét, az alapító több mint két 

évtizedes munkáját ismerte el a BOKIK 

a Cégvezetői-díjjal, amelyet Albrecht 

József cégalapító vett át.

Támogatói-díj

Pfl iegler Pétert, Miskolc alpolgármes-

terét családi szálak kötik a kamarához, 

hiszen dédapja Pfl iegler J. Ferenc, a 

Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara 

egyik alapítója volt a 19. század vé-

gén. A dédunoka hű maradt a családi 

hagyományhoz, kötődése a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamarához az évek során sok 

közös munkában, szoros együttműkö-

désben nyilvánult meg. Pfl iegler Péter 

alpolgármesterként mindig számított 

és számíthatott a BOKIK szakmai se-

gítségére. A több éves közös munkát a 

BOKIK Támogatói-díjjal ismerte el.

Bihall Tamás (balról), Varga Zoltán, ifj ú Szalai András, Pfl iegler Péter, Albrecht József és dr. Parragh László

Díjaztuk a kimagasló teljesítményeket

A 2013. évi V. törvény, azaz az új Polgári Törvénykönyv 
hatálybalépésekor, vagyis 2014. március 15-én a cég-
jegyzékbe bejegyzett, valamint a bejegyzés alatt álló 
gazdasági társaság az új Ptk. hatálybalépését követő 
első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles 
az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló tovább-
működéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot 
a cégbírósághoz benyújtani.
A gazdasági társaságoknak az új Ptk. rendelkezéseit:
1. a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló tovább-
működéséről szóló döntés időpontjától, ennek 
hiányában
2. közkereseti társaság és betéti társaság esetén 2015. 

március 15-től, korlátolt felelősségű társaság, rész-
vénytársaság és egyesülés esetén 2016. március 15-
től kell alkalmazni, és ezt követően a létesítő okirata 
nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhang-
ban nem álló rendelkezést (2013. évi CLXXVII. törvény 
12.§. (1)-(2) bekezdése).
A betéti társaság és a közkereseti társaság társa-
sági szerződését 2015. március 15-ig az új Ptk-val 
összhangba kell hozni, azaz hatályosítani kell! Ez azt 
jelenti, hogy át kell nézni a jelenlegi társasági szerző-
dést, és ha van benne olyan rendelkezés, amely az új 
Ptk-val változott, azt törölni vagy hatályosítani kell. Az 
új Ptk rendelkezéseit a cégben ettől az időponttól kell 

alkalmazni (addig a régi Gt. szabályai élnek).
Szankció: „Azon céget, amely kötelezettségének 
határidőn túl tesz eleget, a cégbíróság a bejelentési 
kötelezettség késedelme miatt pénzbírsággal sújtja” 
(2013. évi CLXXVII. törvény 15.§.).
Illeték és közzétételi költségtérítés megfi zetése nélkül 
lehet a cégbírósághoz benyújtani a társasági határo-
zatot, továbbá a változásbejegyzési kérelmet, feltéve, 
hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása 
kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, il-
letve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása 
miatti módosításokat tartalmaz. (2013. évi CLXXVII. 
törvény 12. § (4) bekezdés). 

Jogtár – a Ptk.-val összhangban

2015. március 15-én lép hatályba a kiskereskedelmi szektorban 
történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. tör-
vény. A törvény rendelkezései – a meghatározott kivételeken kívül 
– a kiskereskedelmi tevékenységre terjednek ki, függetlenül attól, 
hogy a tevékenységet állandó jelleggel vagy esetenként, állandó 
vagy időszakonként változó helyszínen folytatják.

A törvény hatálya nem terjed ki
– a gyógyszertárak nyitva tartására;
– a nemzetközi közforgalmú repülőtéren kialakított üzlet nyitva 
tartására;
– a közforgalmú vasúti és autóbusz pályaudvarok területén kiala-
kított üzlet nyitva tartására azzal, hogy kétség esetén a jegyző – a 
pályaudvar üzemeltetőjével egyetértésben – határozza meg azt, 
hogy a pályaudvar területe meddig terjed;
– a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő kereskedelmi 
tevékenységre;
– az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatá-
rozott egészségügyi intézmények területén történő kereskedelmi 
tevékenységre;
– a piacon, továbbá helyi termelői piacon folytatott kereskedelmi 
tevékenységre;
– a vásárokon folytatott kereskedelmi tevékenységre;
– az üzemanyagtöltő-állomások nyitva tartására;
– a katonai objektumokon belül folytatott kereskedelmi tevékeny-
ségre;
– a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységre;
– a szálláshelyen végzett kereskedelmi tevékenységre;
– a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységre;
– a vendéglátásra;
– a világörökségi területen található üzletekre, valamint
– a kulturális tevékenységet és a fürdő szolgáltatást kiszolgáló 

kereskedelmi tevékenységre.
Főszabály szerint az üzlet a törvényben vagy a kormányrende-
letben meghatározott kivételektől eltekintve kiskereskedelmi 
napokon 6 óra és 22 óra között tarthat nyitva, vasárnap és munka-
szüneti napokon zárva tart.
Az üzlet nyitvatartási szándékát a kereskedő köteles előzetesen a 
kereskedelmi hatóságnak legalább 15 nappal az érintett időpont 
előtt bejelenteni. A kereskedelmi hatóság a bejelentett időpontok-
ról nyilvántartást vezet.
Kiskereskedelmi tevékenységet üzletben csak a törvény által 
lehetővé tett nyitvatartási időben lehet folytatni. Mindazokat a 
vásárlókat, akik a nyitvatartási időn belül beléptek az üzletbe, a 
nyitvatartási időn túl – legfeljebb további fél órán belül – ki lehet 
szolgálni.

A főszabálytól eltérően, a kizárólag pékárut és tejterméket értéke-
sítő üzlet
– kiskereskedelmi napokon 5 óra és 22 óra,
– vasárnap és munkaszüneti napokon 5 óra és 12 óra között nyitva 
tarthat.
Az újságot árusító üzlet, valamint a virágot árusító üzlet vasárnap 
és munkaszüneti napokon 6 óra és 12 óra között nyitva tarthat.
A sportlétesítményekben üzemelő üzletek vasárnap és munkaszü-
neti napokon a sportrendezvények ideje alatt nyitva tarthatnak.
A Kormányrendelet az adott település (településrész) sajátossá-
gaira – különösen az idegenforgalom kiszolgálásának igényére, a 
vásárlási szokásokra, a foglalkoztatottak számára és a lakókör-
nyezet érdekeire – tekintettel az üzletek nyitva tartására az e tör-
vénytől eltérő szabályokat is megállapíthat. Tudomásunk szerint a 
kormány nem tervez eltérő szabályozást. 

Összeállította: dr. Deme Lászlóné (Folytatás: www.bokik.hu)

Vasárnap zárva

Akkreditált klaszter lett a NOHAC

Fükő László, a NOHAC elnöke úgy fogalmazott, a magas színvonalú szakmai munka 
fenntartásához további pályázati forrásokra van szükség, ezek elnyerésének az egyik 
legfontosabb kritériuma az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerése. „Ez a cím 
tehát egy belépési szint, ahhoz, hogy továbbra is ott legyünk Magyarország autóipari 
térképén” – magyarázta a szakember. Arról is beszámolt, hogy az akkreditációs 
pályázati cím nem jár automatikusan pénzösszeg elnyerésével. Előnye, hogy az 
Európai Unió által is elismert és támogatott fejlesztéspolitikai eszköz. Az akkreditált 
klaszterek, főleg az ipari szektorban, jelentős szegmenst képviselnek, jelentős export-

tevékenységgel, innovációval, hozzáadott értékkel.

Belépési szint

Derczó István, a Weinberg ’93 Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte: az akkreditáció a 
bizonyíték rá, hogy a NOHAC tagvállalatok együttműködése versenyképes. A közös 
munka hatékonyságának köszönhetően pedig jelentős fejlesztési projekteket képe-
sek megvalósítani, amelyek régiós viszonylatban is kiemelkedőek. A tagvállalatok 
által megtestesített gazdasági erő a garancia arra, hogy sikerrel tudják majd kiaknázni 

a címmel járó lehetőségeket.
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A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara, valamint a Nemzetgazdasági 
Minisztérium megállapodása alap-
ján a Kamarának gondozásra át-
adott szakképesítésekben, kamarai 
szervezésben, a nappali tagozatos 
végzős diákok számára ebben az 
évben is meghirdették a Szakma 
Kiváló Tanulója Versenyt, valamint 
az Országos Szakmai Tanulmányi 
Versenyt (a továbbiakban SZKTV/
OSZTV).

Az SZKTV-t és az OSZTV-t – az iskolai 

előválogatáson túl – három fordulóban 

szervezzük meg, ezek: megyei írásbeli 

elődöntők, országos előválogató vagy 

elődöntők és országos döntő. 

Az első fordulóban a megyei elődön-

tők megszervezése a területi kamarák 

feladata volt idén is, amelyek írásbeli 

feladatmegoldásból álltak. Országo-

san az idei SZKTV és az OSZTV írásbeli 

dolgozatait közel 4600 diák írta meg.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében az 

elődöntőket 26 szakmában bonyolí-

totta le a BOKIK, ezeket az írásbeliket 

január 6–21-e között rendeztük. Ebben 

az évben nagy létszámban jelentkeztek 

a versenyre vendéglős, hegesztő, épü-

letgépész technikus, kereskedő, fod-

rász, valamint gépgyártás-technológiai 

technikus tanulók. A megyében 226 ta-

nuló vett részt az írásbeli elődöntőkön, 

amely az előző évek mutatóival azonos 

ütemű létszámnövekedést jelentenek.

A válogatók helyszínei, időpontjai és 

a válogatókkal kapcsolatos további 

információk, a versenyfelelősök el-

érhetőségei megtalálhatóak a www.

szakmasztar.hu honlapon.

Az országos döntő helyszínének idén is 

a HUNGEXPO vásárközpont ad otthont 

Budapesten. A szakmák sztárjai április 

27–29-e között mérik össze tudásukat.

 – Tóth Ádám Zoltán –

A 8. Szakma Sztár Fesztiválon, Budapesten 39 

szakma mutatkozik majd be április 27-29 kö-

zött. Ahogy az már hagyomány: a Szakma Ki-

váló Tanulója Verseny (SZKTV) és az Országos 

Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) orszá-

gosan legjobb diákjai mérik össze tudásukat a 

HUNGEXPO területén. A fesztiválra idén is nagy 

számban vár a kamara olyan látogatókat, akik 

az általános iskolák 6-7. osztályos tanulói és pá-

lyaválasztási céllal keresik fel a rendezvényt. Ez 

a felhívás nekik szól.

Cél: Megismerkedni a Szakma Sztár Fesztiválon 

felvonuló szakmákkal, ezen információk alapján 

összefoglalni a látottakat és a pályaválasztást 

befolyásoló döntést. 

Feladat: leírni mindazt, ami felvetődött a di-

ákokban a Szakma Sztár Fesztivál láttán az 

alábbi kérdések alapján, de minden más észre-

vételt is szívesen veszünk.

– Melyik stand tetszett a legjobban és miért?

– Melyik szakmáról szeretnél többet megtud-

ni?

– Volt-e olyan szakma, amit nem ismertél, de 

a látogatás alkalmával nagyon megtetszett és 

szeretnél róla további információkat szerezni?

– Találtál-e olyan szakmát, amit már ismertél 

(pl. a szüleid szakmája, stb.)? 

– Szeretnél-e azok közül a szakmák közül vá-

lasztani, amit itt láttál? 

– Kipróbáltál-e valamilyen szakmát a foglal-

koztató szigeteken? 

– Példaképnek tekinted-e a versenyző tanuló-

kat? Lehetnek-e szerinted ők is "sztárok"?

– Téged kik befolyásolnak a továbbtanulási 

döntésed meghozatalában? Szüleid? Baráta-

id? Tanáraid? 

Terjedelem: max. 2 gépelt oldal, betűméret: Ti-

mes New Roman 12, sorkizárt, szimpla sorköz-

zel írva.

Tájékoztatás kérhető: Dr. Cservenák Katalin Tel.: 

06-1/457-5404, E-mail: cservenak@mkik.hu 

Azonosító adatok: a dolgozat végén szerepeljen 

a tanuló neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail 

címe, az iskola neve, címe és e-mail címe, vala-

mint az osztályfőnökének neve, mobil telefon-

száma, e-mail címe a megadott táblázat pon-

tos kitöltésével. 

Leadási határidő: 2015. május 15. az osztályfő-

nöknek leadva, aki továbbítja a dolgozatokat 

a területi kamarák szakképzési vezetőihez. Ők 

juttatják el a legjobbakat a fesztivál szervezőbi-

zottságához.  

Díjazás, elismerés: a sikeres munkák szer-

zői részt vehetnek a Szakma Sztár Fesztivál 

győztesei részére szervezett ünnepségen a 

Parlamentben. Az országosan legsikeresebb 

pályamunkákat készítőknek pedig részvételi 

lehetőséget biztosítunk a 2016. évi EuroSkills 

versenyen, amelyet a svédországi Göteborgban 

rendeznek 2016 őszén.

A magyar gazdaságnak a munka-
erőpiac változására gyorsan reagáló 
szakképzési rendszerre van szüksé-
ge. A munkaerőpiaci igények azt jel-
zik, hogy egyre több jól képzett szak-
munkásra, technikusra, mérnökre 
van igénye a vállalkozásoknak. A 
versenyképesség megköveteli a du-
ális képzést, vagyis, hogy a szakem-
berek felkészítése a gazdaság élet-
szerű körülményei között történjen. 
(Folytatás az 1. oldalról.)

Egyetemek és az üzleti szféra 

A duális képzés szélesebb körű beve-

zetése az új felsőoktatási koncepci-

ónak is fontos része, a felsőoktatási 

törvény szerint pedig a jövőben a tel-

jes idejű képzés duális képzésként is 

megszervezhető. A duális képzés gya-

korlatorientált, az ezzel kapcsolatos 

törekvéseket ezért a hazai gazdasági 

szereplők, vállalatok is üdvözölték, 

mivel a cél: elősegíteni a felsőoktatás 

és az üzleti szféra kapcsolatát, illetve 

az egyetemi és a főiskolai gazdasági 

képzéseket a társadalmi igényekhez 

igazítani. A Miskolci Egyetem 3 kara 

összesen 11 szakot jelölt meg duális 

képzésben indítandó szakként. A ka-

marák minden megyében segítik a 

képzőhelyek felkutatásában a felső-

oktatási intézményeket.

Megyei helyzet

Megyénkben egyre több vállalkozás 

kapcsolódik be a gyakorlatorientált, 

duális képzési rendszerbe azáltal, 

hogy akár a középfokú, akár a felső-

fokú képzés gyakorlati részét vállalják. 

Borsodban 895 gazdálkodó szervezet 

1056 képzőhelye fogadja gyakorlati 

oktatás céljából a tanulókat. A követ-

kező években ezt a számot a kamara 

a duplájára kívánja emelni.

Ami a tanulószerződések számát illeti: 

országosan a jelenlegi 50 ezerről 70 

ezerre kell emelni a szerződések szá-

mát 2018-ra. Megyénkben pedig a je-

lenlegi 4500 tanulószerződést 6300-

ra kell növelni az előttünk álló három 

évben.

Ahhoz, hogy akár a gazdálkodó szer-

vezetek képzési hajlandósága, akár a 

tanulószerződések száma növekedjen, 

szükséges a szakképzés, a szakmunka 

presztízsének emelése.

Ugyancsak a duális szakképzés ki-

terjesztését szolgálja, hogy bizonyos 

szakképesítések esetén „Együttmű-

ködési megállapodást” kötnek a gya-

korlati képzést végző szervezetek. 

Megyénkben 169 szervezet vesz részt 

a gyakorlati képzés megvalósításában 

„Együttműködési megállapodással” 

18 szakképesítésben.

Duális képzés a jövő gazdaságáért 

GRAFIKA: ÉKN. FORRÁS: BOKIK
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2012-ben 

2013-ben 
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Tanulószerződések száma a megyében

3565

6337

3539
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A duális felsőoktatás célja, hogy az 
egyetemi padokból olyan szakem-
berek kerüljenek ki, akik az egyetemi 
oktatással párhuzamosan megismerik 
az ipari vállalatok működését.
A képzés során az elméleti oktatásra 
szorosan ráépül az iparvállalatnál 
eltöltött gyakorlatszerzés. Ehhez a 
felsőoktatási intézmények és a gazda-
sági szereplők szoros együttműködése 
szükséges, ha sikerrel hozzuk létre ezt 
a rendszert, jelentős lépést teszünk a 
nemzetközi oktatás és a versenyképes 
gazdaság felé.

Thernesz Artur, a Duális Képzési 
Tanács tagja

Gyakorlatszerzés

Gácsi Zoltán: Széleskörű a vállalati támogatás
Gácsi Zoltán professzor, a Miskolci Egyetem Duális 
képzésért felelős vezetője lapunknak megerősítette, 
hogy a vártnál nagyobb az érdeklődés a 2015 szep-
temberében induló felsőoktatási duális képzések 
iránt.  A vállalati érdeklődés és a diákok, szülők véle-
ménye is azt erősíti: a gyakorlatorientált, szorosabb 
munkaerőpiaci kapcsolatot biztosító képzés fontos 
az érintettek számára.
Országosan  17 intézményben – agrár, gazdaság-
tudományi, informatikai és műszaki területen – 
összesen 65 duális képzési szak indítására adtak 
be kérelmet a felsőoktatási intézmények. Mind a 
meghirdetett hallgatói helyek számában, mind az 
indítandó szakok tekintetében a műszaki terület 
emelkedik ki, ahol a duális képzésben résztvevők 60 
százaléka tanulhat majd. A legnépszerűbb képzés a 
gépészmérnök, amelyet nyolc intézményben is indí-
tanának duális képzésben. A felsőoktatási intézmé-
nyek 2014. december 11-ig nyújthatták be a képzések 
indítására vonatkozó kérelmeiket. Azonban még 
további érdeklődés mutatkozik, folyamatban vannak 
a vállalati szerződéskötések. 
A duális képzésben résztvevő hallgató képzési 
ideje 48 hét lesz tanévenként, amelyből körülbelül 
ugyanannyi időt tölt a vállalatnál – 22 hetet –, mint 
amennyit a felsőoktatási intézményben. A szorgalmi 
időszakot a nappali munkarendű hallgatóval együtt 
végzi az egyetemen vagy főiskolán szeptember-no-
vember és február-április hónapokban. A vizsgaidő-
szak és a téli/nyári szünet alatt részt vesz a vállalati 

oktatásban és gya-
korlaton. Nem az 
egyetemi tanulmá-
nyait csökkentették a 
hallgatónak, hanem 
azok mellé helyezték 
a vállalati képzést, így 
a duális képzésben 
résztvevőknek jóval 
nagyobb leterhelt-
séggel és munkával 
telik majd a képzésük, 
ám ez hamar vissza 
is térül. A vállalat a 

hallgatóval hallgatói munkaszerződést köt. Ennek 
alapján a vállalat a képzés teljes idejére köteles 
díjazásban részesíteni a hallgatót. Ennek mértéke 
havonta legalább a minimálbér 60 százaléka.
A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai 
Karán logisztikai mérnök, mérnök-informatikus és 
programtervező informatikus alapszakokon, a gazda-
ságtudományi karon gazdálkodási és menedzsment, 
kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálko-
dás, pénzügy és számvitel, turizmus és vendéglátás 
alapszakokon, míg a műszaki anyagtudományi karon 
anyagmérnöki képzésben indul duális képzés.
A képzést indító szakokon széleskörű a vállalati 
támogatás. 
Gácsi Zoltán professzor elmondta: a műszaki 
anyagtudományi kar 22 hazai meghatározó öntészeti 
vállalattal kötött stratégiai megállapodást.

A gazdaságtudományi karon a stratégiai együttmű-
ködési megállapodást 20 vállalat és gazdálkodó 
szervezet írta alá. A gépész és informatikai karon az 
akkreditáció benyújtásáig 3 nagyvállalattal kötöttek 
megállapodást. A szerződéskötések folyamatosak. 
A szeptemberi beiratkozáskor széles palettából 
választhatnak majd a felvételt nyert hallgatók.

„Nyerünk három évet”
A 22 öntészeti vállalat között megtaláljuk a sátoral-
jaújhelyi Prec-Cast Öntödei Kft.-t és a Certa Kft. is. 
Farkas Jánost, a Certa ügyvezető igazgatóját arról 
kérdeztük, miért tartják fontosnak a duális képzés 
beindítását?
 „A Miskolci Egyetem nagy hagyományokkal rendel-
kező intézmény, és az egyik legjobb hazai képzőhely 
az anyagtudományok területén, és számunkra fontos 
az is, hogy megyénkben található.  Mi, a Certánál 
azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy a hozzánk 
érkező mérnökhallgatók tudása nem vethető be 
azonnal, a fi atal szakemberek nem ismerik a mi 
területünk specifi kumait. Ugyanakkor, ha mi is részt 
veszünk a képzésben, ez a hiányosság kiküszöbölhe-
tő. Most az a gyakorlat, hogy a diploma megszerzése 
után tanítanunk kell a fi atal mérnököket, a duális 
képzésnek köszönhetően viszont ezeket az ismere-
teket már hallgató korában átadhatjuk a diákoknak. 
Nyerünk három évet. Nem beszélve arról, hogy az 
ipar ma fejlettebb technológiákkal dolgozik, mint 
amilyenekkel az iskolapadban megismerkednek a 
leendő szakemberek.

Miskolci Egyetem: az érintetteknek fontos a gyakorlatorientált oktatás

Szakma Kiváló Tanulója Verseny 2015

Jakab Ádám Épületgépész technikus Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépisk. és Szakisk.
Kókai Ákos Levente Gépgyártástechnológiai technikus Miskolc Andrássy Gyula Szakközépiskola
Tóth Balázs Gépgyártástechnológiai technikus Miskolc Andrássy Gyula Szakközépiskola
Szlavisóczki Martin István Kereskedő Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola
Szommer Babett Kereskedő Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola
Szilvási Mónika Emese Kereskedő Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola
Agócs Liliána Kereskedő Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola
Hornyák Regina Kereskedő Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola
Bencsik Martina Kereskedő Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola
Kaprinyák Attila Kereskedő Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola
Sándor Ákos Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő Don Bosco Ált. Isk. Szakiskola Középiskola és Kollégium
Fróna Martin Richárd Logisztikai ügyintéző Miskolci Tagintézmény
Ganyi Alex Szárazépítő Új Esély Oktatási Központ
Halász Márk Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon
Molnár Attila Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon

A megyei írásbeli elődöntőkből az alábbi tanulók jutottak tovább

Napjaink gyakor-

lati képzése nem 

nélkülözheti az 

oktatók szakmai 

elméleti és gyakor-

lati felkészültsége 

mellett a tudás 

átadásához szükséges pedagógiai-pszichológiai ismereteket. 

Ez a program azon gazdálkodó szervezetek számára biztosít 

támogatást, amelyek együttműködési megállapodással vagy 

tanulószerződéssel végzik a gyakorlati képzést iskolarendszerű 

oktatásban résztvevő diákoknak.

Azokban a szakképesítésekben, melyben mesterkövetelmények 

jelentek meg rendeletek formájában, mestervizsga felkészítő kur-

zusukon sajátítják el az oktatók a pedagógiai ismereteket. Azon-

ban vannak olyan szakképesítések, ahol ez nem lehetséges, mert 

nincs mestervizsga-szint kialakítva. Ezekben a szakképesítések-

ben ingyenes, 60 órás módszertani felkészítést biztosít a kamara 

a gyakorlati képzésben résztvevő szakemberek számára, ahol el-

sajátíthatják az új szakképzési törvényben és a hozzá kapcsoló-

dó jogszabályokban meghatározott feltételekhez, elvárásokhoz, 

feladatokhoz szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat. 

A változó környezetben a jogszabályok alapos ismerete, azok 

előírásainak gyakorlati vonatkozásai jelentősen megkönnyítik a 

vállalkozók munkáját, így a kamara ezúton is segíti a jogkövető 

magatartás megvalósulását. Megyénkben 50 fő szakember kép-

zését támogatja a program. 

A képzés várhatóan 2015. március elején fejeződik be.

„Dolgozva tanulj” TÁMOP-
2.3.4.B-13/1-2013-0001

Felhívás pályaválasztás előtt állóknak
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Közeledik a 2015. évi kamarai hozzájárulás 
befi zetési határideje, március 31. 

A kamarai hozzájárulás díját – vagyis az 5000 

forintot – az érintett Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei vállalkozásoknak a BOKIK 10102718-

01680500-02003001 számú számlájára kell 

befi zetni. Az összeg átutalásánál a közlemény 

rovatban kérjük, tüntessék fel a vállalkozás 

adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöve-

get. A banki átutalás mellett lehetőség van a 

BOKIK ügyfélszolgálatain (Miskolcon, Ózdon, 

Kazincbarcikán, Tiszaújvárosban, Mezőköves-

den, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen, Szeren-

csen) történő készpénzes befi zetésre is.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. 

törvény 2012. január 1-jén életbe lépett mó-

dosítása három lényeges elemet tartalmaz. A 

gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozások 

kötelesek a kamarai nyilvántartásba vételüket 

kezdeményezni, és a kamarai közfeladatok ellá-

tásához évente 5000 forint kamarai hozzájáru-

lást fi zetni. A kamara pedig köteles számukra a 

törvényben meghatározott szolgáltatásokat – 1. 

tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitel-

hez jutási kérdésekben, 2. üzleti partnerkeresés, 

3. pályázatfi gyelés – térítésmentesen nyújtani.

Hogyan vehetik igénybe a regisztrált vállalko-

zások a kamarai szolgáltatásokat? A kamara 

rendszeresen szervez előadásokat, fórumokat 

a gazdaság szereplőit érintő aktuális kérdések-

ről. Üzletember-találkozókon lehetőség van a 

partnerkeresésre, és a pályázati tájékoztató-

kat, tanácsadásokat is érdemes fi gyelemmel 

kísérni. A kamara honlapján, a www.bokik.hu-n 

minden rendezvényét meghirdeti, és e-mailben 

a regisztrált vállalkozások is megkapják a prog-

ramok meghívóit. Az érintettek ügyfélszolgála-

tunkon, kirendeltségeinken is tájékoztatást kap-

hatnak a kamara nyújtotta lehetőségekről.

A BOKIK, valamint a „Regionális együttműködés 

fejlesztése és gazdasági integráció támogatá-

sa” (The Development of Regional Cooperation 

and Promotion of Economic Integration) elne-

vezésű projekt partnerei nemzetközi vállalkozá-

si fórumot tartanak február 26-án (csütörtök), 

10 órától Miskolcon, a Park Hotelben.

A fórum keretében előadások  és cégbemuta-

tók hangzanak el, és a résztvevők számára üz-

leti találkozót is tartanak, amelyen különböző 

közép-európai országokból – Lengyelországból, 

Cseh Köztársaságból, Szlovákiából, Ukrajnából 

és Magyarországról – érkező közel 80 vállalko-

zás vesz részt.

A rendezvény fő témaköre a fém- és gépipar, 

de más szektorokból is várhatók vállalkozások. 

Az említett országokból a kamarák képviselői is 

részt vesznek a szakmai programon.

A részletek megtalálhatók honlapunkon:  www.

bokik.hu

Éveken át volt a Magyar Televízió népszerű bemondója, aztán váltott, 

és „új életében” is sikeres lett. A BOKIK Kamarai Társalgójában már-

cius 3-án, kedden 15 órától többek között a váltásról, az újrakezdés-

ről is beszél majd Endrei Judit. 

Endrei Judit 1998-ban fejezte be televíziós pályafutását, és akkor úgy 

tűnt, nehéz időknek néz elébe. Azt mondja, nem igazán tudta, mit is 

fog csinálni az elkövetkező években, mi lesz az a tevékenység, amely 

éppen olyan örömet hoz az életébe, mint a televíziózás.

Hogyan találta meg újra önmagát, hányféle új lehetőség van egy 

emberben, honnan meríthetünk erőt az új kezdethez? Többek között 

erről lesz szó a Kamarai Társalgó márciusi rendezvényén a BOKIK 

miskolci székházában.

Vendégünk korábban azt nyilatkozta: ma már mosolyogva gondol vissza a bizonytalan érzésekre, 

a sok-sok kérdőjelre. „A saját és közvetlen környezetemben is azt tapasztalom, hogy a kihívásokra 

mindannyian szeretnénk jó válaszokat adni, hiszen vágyunk a sikerre, a harmóniára, az elismertség-

re otthon, a családban éppúgy, mint a munkahelyen” – mondta Endrei Judit. Arra, hogy ezek hogyan 

érhetők el, hogyan valósíthatók meg, nincs általános recept, de bízunk benne, hogy a társalgós be-

szélgetés közelebb visz majd minden résztvevőt a személyes megoldáshoz.

A Kamarai Társalgó nem belépődíjas rendezvény, de a részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 

a tarsalgo@bokik.hu e-mail címen lehet.

Második alkalommal rendezte 

meg a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kereskedelmi és Iparka-

mara az általános iskolások szá-

mára a „Cipészfűző” versenyt. A 

rendezvény célja, hogy felkeltse 

a pályaválasztás előtt állók ér-

deklődését a cipőkészítő szakma 

iránt.

Idén a tiszakeszi Lorántff y Zsu-

zsanna Református Általános 

Iskola fogadta a versenyzőket. A 

környék általános iskoláiból ér-

kező diákok elméleti és gyakor-

lati feladatokban is összemérték 

tudásukat. Meghívott vendégek 

voltak: Kovács Attila, az Attila Cipő, Z.Nagy Jó-

zsef, a Z&Z Kft.,  Fodorné Tarnai Katalin, a Mis-

kolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szak-

iskola és Kollégium képviseletében. A szakmai 

zsűri munkáját a cipőkészítő képzés elméleti és 

gyakorlati oktatói segítették. A vetélkedő jó han-

gulatban telt, mindenki élményekkel, saját ké-

szítésű karkötővel és egyéb szép ajándékokkal 

tért haza. Köszönjük a cipőkészítő vállalkozások 

példaértékű összefogását, segítségét a képzés 

létrehozásában, a tanműhely kialakításában!

 – Klein Zsuzsanna –

Mezőkövesden
A BOKIK és a mezőkövesdi önkormányzat szervezésében – a 
térség vállalkozóinak részvételével – január 29-én tartották 
a hagyományos ünnepi évértékelő, újévköszöntő rendez-
vényt a matyó fővárosban.

Az eseményen Dienes Lóránt, a BOKIK mezőkövesdi irodá-

jának vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Fekete 

Zoltán polgármester ismertette a város gazdasági helyzetét, 

a helyi adóbevételeket, a 2014-ben befejezett beruházásokat, 

valamint a jelenleg is zajló fejlesztéseket. Köszönetet mondott 

a cégeknek, hogy munkát adnak az itt élőknek, és sok esetben 

önzetlenül támogatják a település intézményeit, rendezvényeit. 

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke elmondta, hogy jelenleg 35 ezer re-

gisztrált tagja van a kamarának, akikkel folyamatos a kapcsolat-

tartás. Hangsúlyozta, hogy Mezőkövesd megyei szinten továbbra 

is őrzi vezető szerepét. Részletesen kitért a duális képzésre is, is-

mertette a kamara szerepét ebben a rendszerben.

Az eseményen Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium 

miniszterhelyettese – egyebek között – vázolta az elkövetkezen-

dő évek fontosabb feladatait, például a bankrendszer megújítá-

sát, a közszférában dolgozók jövedelmének rendezését, az Eu-

rópai Uniós források gazdaságélénkítést szolgáló elosztását és a 

szakképzési rendszer átalakítását.

Szirmabesenyőn
Első ízben – de hagyományteremtő céllal – közös rendezvé-
nyen indították az új évet Szirmabesenyő intézményeinek 
és vállalkozásainak vezetői, vállalkozói, a képviselőtestület 
tagjai. 

A bensőséges hangulatú találkozón Huszti Gábor polgármester 

és Tóth József helyi vállalkozó, a BOKIK alelnöke köszöntötte a 

több mint félszáz vendéget. Mindketten hangsúlyozták: a telepü-

lés további fejlődése csak az önkormányzat és a lakosság ösz-

szefogásával valósulhat meg. Ebben kiemelt szerepet játszanak 

a vállalkozók, akik – a helyiek foglalkoztatása és adóforintjaik ré-

vén – a nagyközség egész életére jelentős befolyással vannak.

A koccintást követő baráti hangulatú beszélgetések, ismerkedé-

sek a legteljesebb mértékben megerősítették a vezetői szándé-

kot. Eszerint közös kezdeményezésként hamarosan létrehozzák a 

helyi vállalkozói klubot, amely konkrét segítséget nyújthat a leg-

frissebb gazdasági információk megismeréséhez, a pályázatokon 

való eredményes részvételhez, az önkormányzati munka segíté-

séhez és az egyes vállalkozások közötti együttműködéshez.

Évindítók

Huszti Gábor polgármester (jobbra) és Tóth József, a BOKIK alel-

nöke köszöntötte a vendégeket

A határidő március 31.

Társalgó Endrei Judittal

Nemzetközi vállalkozási fórum

A gazdasági kamara szintvizsgákat szervez a szakiskolákban, 

annak mérésére, hogy a diákok hogyan sajátították el a tanult 

kompetenciákat. 

Szintvizsgát annak a szakiskolai tanulónak kell tenni, aki nappali 

rendszerű oktatásban, vagy a nappali oktatás munkarendje sze-

rint szervezett felnőttoktatásban vesz részt a szakmai képzés-

ben, és nem rendelkezik érettségivel. 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szak- és felnőttképzési 

önkormányzati szabályzata határozza meg a szintvizsga-bizott-

ság munkáját. Ennek kapcsán, valamint a változtatások ismer-

tetése miatt hívta meg a BOKIK a szintvizsga elnököket február 

11-én egy konzultációra. A téma fontosságára való tekintettel 

Bihall Tamás, a kamara elnöke beszélt a szintvizsgák jelentősé-

géről, a tanulószerződésről és a duális képzésről. A tájékoztatót 

követően konzultációt tartottak, amelyen az általános szakkép-

zési ismeretanyag előadója Németh Zsolt, a BOKIK szakképzési 

vezetője volt, aki az elnökök felelősségére hívta fel a fi gyelmet. 

A megjelent vizsgaelnökök részletes tájékoztatást kaptak fel-

adataikról, felelősségükről, a szintvizsgák fontosságáról és dele-

gálásuk részleteiről is.

A vizsgaelnökök konzultációját megelőzően januárban a szak-

iskolák vezetőinek tartottak a BOKIK szakemberei tájékoztatót, 

hiszen – mint elhangzott – a sikeres együttműködés alapja a köl-

csönös információ-átadás és a jó kapcsolattartás. Közös érdek: 

a tudás átadása, az, hogy kiegyensúlyozott, jó szakmai tudással 

rendelkező tanulók kerüljenek ki a munkaerőpiacra.

 – Csontó Gáborné –

A Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola 

pályaorientációs napot szervez március 26-án (csütörtök) 10 

órától. A szervezők várnak minden végzős gimnazistát!

A kamarai garanciavállalás bevezetése, a duális szakképzési 

rendszer kiterjesztése a témája annak a szakmai értekezletnek, 

amelyet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a KLIK 

közösen szervez a szakiskolák igazgatói részére. A február 26-ai 

budapesti rendezvényen szó lesz többek között a kamara és az 

iskolák együttműködési feladatairól, valamint az MKIK-nak a du-

ális szakképzésben vállalt szerepéről a kamarai garanciavállalás 

tükrében. A fórumon bemutatják a kamarai garanciavállalás 

operatív megvalósítását támogató informatikai hátteret, és elő-

adás hangzik el a garanciavállalás jogi kérdéseiről is.

Igazgatói fórum

Pályaorientációs nap

A cipőkészítő szakmát 
népszerűsítették

Konzultáció vizsgaelnököknek

Üzleti Pódium 
Kíváncsi arra, hogy az áron kívül milyen szem-
pontok vezérlik a vevőket? Érdekli, hogyan 
képviselheti okosan az árakat? Választ kaphat 
kérdéseire a BOKIK Üzleti Pódiumán. Lapunk 
megjelenésének napján, február 25-én, szerdán 
15 órától a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamra miskolci székházá-
ban Tonk Emil, a téma neves szakértője minden 
apró részletre kitér, ami ebben a témában csak 
felmerülhet. Sőt, a kérdéseit is felteheti az elő-
adás során. Részletek a www.bokik.hu-n.

Házhoz megyünk
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. 
törvény 2011. november 21-i módosítása 
nemcsak a kötelező kamarai regisztrációt 
rendelte el, de tanácsadási, pályázati témakö-
rökben, valamint az üzleti partnerkeresésben 
segítségnyújtást határozott meg feladatként 
a kamaráknak. Ennek jegyében „A kamara 
házhoz jön” programsorozat keretében Ka-
zincbarcikán tartanak előadást a vállalkozókat 
érintő aktuális témákról a BOKIK szakemberei. 
A rendezvény február 27-én (péntek) 10 órakor 
kezdődik a Hotel Lukács konferenciatermében 
(Kazincbarcika, Mátyás király út 50.).

Együtt a városok és az MKIK
Együttműködési megállapodást kötött a 
Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) 
a térségi gazdasági fejlesztése, valamint a 
megyei és helyi foglalkoztatási helyzet javítása 

érdekében. A megállapodást a két szervezet 
elnökei: Szita Károly és dr. Parragh László írták 
alá Budapesten.
Szita Károly elmondta, a megyei jogú városok 
ebben az uniós költségvetési ciklusban mintegy 
380 milliárd forinttal rendelkeznek majd csak a 
területi operatív programban. Ezt szeretnék úgy 
elkölteni, hogy erősítsék a gazdaság verseny-
képességét, és minél több embernek adjanak 
munkát. 
Dr. Parragh László kifejtette: az a kormányzati 
politikai cél, miszerint az uniós források 60 
százalékát gazdaságfejlesztésre, 10 százalékát 
pedig kutatás-fejlesztésre és innovációra fordít-
ják, teljesen egybecseng az elvárásaikkal, meg-
valósulása esetén ez a gazdasági növekedés 
komoly záloga lehet. Az MKIK szeretné elérni, 
hogy párbeszéd kezdődjön a területi kamarák 
és az egyes városok vezetése között az adott 
város gazdaságfejlesztéséről – mondta.
Az MKIK elnöke szerint mindenhol meg kell 
találni azokat a kitörési pontokat, amelyek 
illeszkednek az adott térség iparszerkezeté-
hez, amelyek magukkal hozhatják az ottani 
klaszterek erősödését, és amelyekhez hozzá kell 
rendelni az oktatás különböző területeit, vala-
mint a kutatás-fejlesztés-innovációt is, bevonva 
a kutatási intézményeket.
A megállapodás célja, hogy erősödjék a nagy-
városi térségek európai szintű versenyképessé-
ge, aminek egyik eszköze a nagyvárosok körüli 
tudásintenzív, innováció-orientált befektetési 
zónák kialakítása. Ebben számítanak a nagyvá-
rosi polgármesterek a kamara segítségére.

Kamarai információk
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Gyakorlati képzés

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

Az elmúlt évtizedek mulasztását hivatott korrigálni a duális képzés sziszté-
mája. Ha történelmi ívet akarunk vizsgálni, azt kell látnunk, hogy az oktatás 
elméleti irányba tolódott, mind a közép-, mind a felsőfokú oktatás területén, 
mintegy leépítve a munkaerőpiacon, a gazdaság szereplőinél megszerezhető 
konkrét szakmai tudást. Ez különösen fájdalmas volt a középszintű szakmun-
kásképzés esetében, ahol ennek hiánya súlyos konfl iktusokat okoz az iskolai 
rendszerből kikerült gyerekek mennyisége, minősége, tudása és a gazdaság 
igényei között. De hasonló a helyzet a felsőoktatás területén is, ahol a diplomá-
val együtt járó szakmai tudás egyre kevésbé felel meg a munkaerőpiac elvárá-
sainak. Ennek következménye Magyarországon is a pályakezdők munkanélkü-
liségi arányának növekedése, az iskolákban a lemorzsolódási arány bővülése, 
valamint az üzleti szektor állandó elégedetlensége a pályakezdők szakmai 
tudásával, nyelvtudásával, kompetenciáival szemben. Mára az a jellemző, 
hogy a magyar gazdaságban jelentős mérnök-, technikus- és szakmunkáshiány 
van. Ez az ország egyes területein riasztó méreteket is ölt, ami a gazdaság ver-
senyképességének, növekedési lehetőségeinek abszolút gátját jelenti. Mindezt 
a demográfi ai apály és az európai munkavállalási szándék tovább súlyosbítja. 

Talán a 24. órában történtek lépések a magyar kormány részéről a helyzet 
megváltoztatására. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával történt megál-
lapodás alapján 2013-tól általánossá vált a duális képzés az iskolarendszerű 
szakképzésben, 2015. I. félévében pedig módosítják a szakiskolai intézmények 
rendszerét, fenntartói szerkezetét, és bevezetik a kamarai garanciavállalás 
intézményét is, amely lehetőséget teremt arra, hogy a gazdaságba az eddigi-
nél kedvezőbb mennyiségi és minőségi összetételben érkezzenek a gyerekek 
szakmatanulásra. 

Megtörtént a szemléletváltás a felsőoktatásban is, viszonylag hosszabb vajú-
dás után, és reálisnak látszanak azok a számok, amelyek országosan 800 hall-
gató duális képzésének bevezetéséről szólnak. A Miskolci Egyetem is kiveszi a 
részét ebből a folyamatból, hisz az Anyagtudományi Kar Öntészeti Tanszékén 
vállalati megállapodásokon keresztül 59 hallgató kezdheti meg tanulmányait 
ez év szeptember 1-jétől a duális képzés rendszerében, melyhez a Gépészmér-
nöki Kar, annak az informatikai területe, valamint a Gazdaságtudományi Kar is 
csatlakozni fog, jelentős vállalati együttműködéssel. 

A folyamat nem lesz zökkenőmentes, nagyon sok a tisztázandó kérdés, ér-
dekellentéteket kell elsimítani, talán nem túlzó megállapítás, hogy mindebben 
a kereskedelmi és iparkamarának meghatározó szerepe van és lesz a jövőben 
is, melyre a BOKIK kiemelt fi gyelmet fordít, hogy teljes mértékben megfeleljen 
az elvárásoknak.

A magyar gazdaságnak a mun-
kaerőpiac változására gyorsan 
reagáló szakképzési rendszerre 
van szüksége. A munkaerőpiaci 
igények azt jelzik, hogy egyre több 
jól képzett szakmunkásra, tech-
nikusra, mérnökre van igénye a 
vállalkozásoknak. A versenyké-
pesség megköveteli a duális kép-
zést, vagyis, hogy a szakemberek 
felkészítése a gazdaság életszerű 
körülményei között történjen. 

A munkaerőpiac alapvető elvárása a 

munkakörnyezetben magabiztosan 

mozgó, szakmailag, de legfőképp 

gyakorlati készségekben jól felké-

szült pályakezdő munkavállaló.

Felkészítés a cégeknél

Ma már nem elég a szakma magas 

fokú ismerete, fontos, hogy a mun-

kába álló átlássa a cég szervezeti 

felépítését, működési eljárásait is. 

Ennek érdekében a szakképzésben 

részt vevő tanulók gyakorlati okta-

tása részben, vagy teljes mértékben 

a gazdaság életszerű körülményei 

között, azaz a gazdálkodó szerve-

zetekhez kihelyezett formában kell 

történjen. Ez a duális képzés lényege, 

amelyet erősít a kamarai garancia-

vállalás intézménye. A garanciavál-

lalás segíti a duális képzés alapvető 

céljának megvalósulását: hogy a ta-

nulók vállalati környezetben sajátít-

sák el a választott szakképesítést. 

A szakok indításának felügyelete és 

a képzésbe bekapcsolódó vállaltok 

akkreditációja a feladata a közel-

múltban megalakult Duális Képzési 

Tanácsnak. A tizenhárom tagú testü-

let tagja Thernesz Artur, a TVK vezér-

igazgatója is, aki a megyei színeket 

képviseli. (Lásd keretes írásunkat a 3. 

oldalon – a Szerk.)

Duális képzés a 
gazdasági sikerekért

A vállalkozások igénye, hogy a tanulók vállalati környezetben sajátítsák el a 

választott szakmát

Március 22-én Miskolcon adnak ran-
devút egymásnak a szépészeti szak-
mák képviselői.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamara a hagyo-

mányokhoz híven idén is megrendezi 

a Kézműves Kupát. Március 22-én, 

vasárnap a miskolci Generali Aréna 

ad otthont a szépészeti szakmák eme 

rangos, nemzetközi versenyének.

„Kiemelkedő szakmai sikernek tartjuk, 

hogy évről évre egyre nagyobb a nép-

szerűsége országos szinten is ennek a 

versenynek. Büszkék vagyunk arra is, 

hogy ez a Nemzetközi Meghívásos Fod-

rász, Kozmetikus, Műköröm-díszítő és 

-építő Bajnokság egyben méltó emlé-

ket állít a szakma olyan nagynevű mis-

kolci képviselőinek, mint Kisgergelyné 

Tolcsvai Mária és Lapis Imre” – nyilat-

kozta a verseny kapcsán Bihall Tamás, 

a BOKIK elnöke. 

Ezen a megmérettetésen tanulók és 

a hivatásukat magas szinten művelők 

mutatják meg országnak-világnak tu-

dásukat ezekben az igazán látványos 

szakmákban.

A szervezők idén először írták ki a Kéz-

műves Kupa részeként a Sztár Kéz-

műves Mesterbajnokságot férfi  és női 

fodrász, valamint kozmetikus kategó-

riákban. Ezen felnőtt versenyzők in-

dulhatnak, olyanok, akik korábban már 

dobogós helyezést értek el szakmai 

versenyen.   

A Generali Arénában a Kézműves 

Kupa napján a kiállítók standjain ne-

ves kozmetikai cégek termékei közül 

válogathatnak majd az érdeklődők, és 

tanácsot is kaphatnak egy-egy szép-

ségápolási cikk használatához.

Érdemes lesz tehát március 22-én, 

vasárnap kilátogatni a miskolci sport-

csarnokba, hiszen megismerhetik az 

idei trendeket, gyönyörködhetnek a 

mesterek remekeiben. A szervezők pe-

dig több meglepetéssel is készülnek, 

hogy valamennyi látogató számára kü-

lönlegessé tegyék ezt a napot.

  – ME–

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar–Orosz Tagozata és a BOKIK „Kon-

zultáció az oroszországi exportlehetőségekről és a helyettesítő piacokról” címmel 

szervez rendezvényt március 4-én, 11 órától Miskolcon, a BOKIK-székházban.

A konzultáció nem a hagyományos tájékoztató jellegű előadások mentén zajlik 

majd, a hangsúly ezúttal a kétoldalú megbeszéléseken és a konkrét vállalkozói igé-

nyek feltérképezésén lesz. Szó lesz arról, hogyan befolyásolja a magyar kkv-szektor 

életét az orosz embargó, illetve miképp lehet ezeket a negatív hatásokat csökken-

teni? Mindezek mellett az oroszországi piaccal kapcsolatos fontos tudnivalókat, 

aktuális információkat is megtudhatják a résztvevők, és a veszteségek csökkenté-

se érdekében a szomszédos országok piaci lehetőségeire is felhívják a vállalkozók 

fi gyelmét az előadók. A rendezvényen részt vesznek a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara Magyar–Orosz Tagozatának képviselői és a Creative-Expert Consulting 

export tanácsadó szakértői. Részletek: www.bokik.hu

Kézműves Kupa a Generali Arénában 

Embargó és új piacok
BOKIK miskolci ügyfélszolgálat
3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.
Tel.: 46/501-091; 501-875; 501-090
Fax: 46/501-099
e-mail: bokik@bokik.hu
web: www.bokik.hu 
Képviseleteink:
Kazincbarcika
3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 2.
Tel/Fax: 48/512-100
e-mail: kbarc.bokik@t-online.hu
Mezőkövesd
3400 Mezőkövesd, Szent L. tér 17.
Telefon/Fax: 49/500-100
e-mail: dienes.lorant@bokik.hu,
mkov.bokik@t-online.hu
Ózd
3600 Ózd, Jászi O. u. 3.
Telefon/Fax: 48/569-228

e-mail: juhasz.istvan@bokik.t-online.hu
Sátoraljaújhely
3980 Sátoraljaújhelyi, Pataki u. 43.
Telefon/Fax: 47/521-001
e-mail: saujh.bokik@t-online.hu
Sárospatak
3950 Sárospatak, Kossuth út 20.
Telefon: 47/311-034
e-mail: sarospatak@bokik.hu
Szerencs
3900 Szerencs, Sallai út 16. I. emelet
Telefon/Fax: 47-561-001
e-mail: szerencs@bokik.hu
Tiszaújváros 
3580 Tiszaújváros, Szent István út 
1/A, I./9.
Telefon/Fax: 49/540-100
e-mail: kepesne.csilla@bokik.hu,
tujv.bokik@t-online.hu

Elérhetőségeink

A 2015. február 1-je és február 28-a 
között alkalmazható üzemanyagárak: 
ESZ 95 motorbenzin 344 Ft/l

Gázolaj 365 Ft/l
Keverék 379 Ft/l
LPG-autógáz 245 Ft/l

Februári üzemanyagárak


