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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

A napokban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gaz-
dasági Évnyitót tartott a miniszterelnök és a nemzetgaz-
dasági miniszter részvételével. A programon szó volt a 
gazdaság jelenlegi helyzetéről, a kamara elvárásairól a 
gazdaságpolitika irányaival kapcsolatban, az azokban 
vállalható kamarai feladatokról, a kormány gazdaságpo-
litikai elképzeléseiről. A rendezvény hasznos és fontos 
megállapításokkal zárult, van közös nevező – a gazdaság 
előtt álló megoldandó feladatok tekintetében – a kamara 
és a kormány között. 

A nemzetgazdasági egyeztetésekből következő helyi 
feladatokat kamaránk is végzi, folyamatosan egyezte-
tünk a helyi önkormányzatok vezetőivel, szervezzük 
a szakképzés, a felsőoktatás, a nemzetközi kapcsola-
tok rendszerét, közösen keressük a jó megoldásokat a 
problémás területeken, mint az EKÁER, a pénztárgépek 
bevezetésével kapcsolatos feladatok, adózási kérdések 
stb.

A gazdaság évnyitása alatt a BOKIK elsősorban a 
vállalati vélemények megismerésére, a gazdálkodással 
kapcsolatos problémák feltárására és annak megoldásá-
ra koncentrál. Ezért jelentős előkészületeket teszünk, 
hogy megyénk 500 meghatározó gazdasági társaságá-
val, vállalkozójával személyesen is találkozhassunk, és 
személyre szabottan beszéljük át a cég jövőbeni elkép-
zeléseivel, működésével, vagy akár napi problémáikból 
adódó kérdéseket. 

Tudom, ez nagyon ambiciózus elképzelés, de egy jól 
szervezett, hálózatszerűen működő kamarában – amely-
nek munkáját professzionális munkaszervezet segíti 
– ez megoldható, hiszen sokszor leírtuk már, társadalmi 
jólétünk megyénk, városaink, településeink felemelke-
dése, az emberek munkahelye, képzettsége, a gazdaság 
teljesítményén múlik. Mi elkezdtük a céglátogatásokat, 
a tárgyalások előkészítése folyamatban van, remélem, 
az év második felében beszámolhatunk ezek eredmé-
nyéről is. Ez a mi Gazdasági Évnyitónk. 

Magyarország egy olyan méretű gazdaság, 
ahol három szereplő folyamatos együttmű-
ködése és jó színvonalú teljesítménye nélkül 
nem lehet gazdasági sikert elérni. A sikerhez 
kellenek jó munkások, jó vállalkozók, és kell 
hozzá egy jó gazdaságpolitikát folyatató 
kormányzat – jelentette ki Orbán Viktor mi-
niszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara Gazdasági Évnyitóján március 6-án.

A fórumon – amely elsősorban a gazdasági nö-

vekedés fenntarthatóságának kérdéseit vitatta 

meg – a miniszterelnök mellett részt vett Varga 

Mihály nemzetgazdasági miniszter, házigazda-

ként Parragh László, az MKIK elnöke és mint-

egy 400 cégvezető, vállalkozó, a gazdasági élet 

meghatározó szereplői. 

Szemléletváltásra van szükség

Parragh László előadásában a tartós gazdasá-

gi növekedés előtt álló akadályok lebontására 

munkacsoport létrehozását javasolta. Az MKIK 

elnöke kiemelte, hogy a bürokrácia csökkentése 

továbbra is fontos terület, az adó- és szakigazga-

tási eljárást át kellene gondolni, a megfelelő tu-

dású munkaerő megtartásához pedig reálbér fel-

zárkóztatási programot kellene indítani. Az elnök 

kifejtette, hogy a bürokrácia csökkentését, a valós 

adminisztrációs terhek mérséklését a biztonsá-

gos szabályozási szint megtartása mellett kell 

megvalósítani. Az adó- és szakigazgatási eljárás 

újragondolása során szemléletváltásra van szük-

ség, a tisztességes adófi zetőt meg kell becsülni – 

mondta a kamara elnöke, aki szerint az adót nem 

emelni kell, hanem mindenkitől beszedni. 

A reálbérek felzárkóztatását célzó programmal 

kapcsolatban Parragh László példaként említet-

te, hogy az egy órára jutó osztrák minimálbérhez 

képest a visegrádi országok jelentős lemaradás-

ban vannak, Magyarországon az egy órára jutó 

minimálbér az osztrák 23-24 százalékát tesz ki.  

 Folytatás a 2. oldalon

Háromszereplős 
a gazdasági siker

Parragh László (balról), Orbán Viktor és Varga Mihály a kamara hagyományos rendezvényén
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A 2012. január 1-én bevezetett kötelező kamarai regisztráció 
és a kamarai hozzájárulás rendszerét mára már ismerik és el-
fogadták a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozások. A 
kamarai hozzájárulás összege 5000 forint, és közeleg a be-
fi zetés határideje, március 31-e. Erre szeretnénk felhívni az 
érintettek fi gyelmét!

A kamarai tapasztalatok azt mutatják, hogy az utolsó napokban 

jelentősen megnövekszik a befi zetések száma. A gördülékeny 

ügyintézés érdekében kérjük, hogy azok, akik a banki átutalást 

választják, feltétlenül tüntessék fel vállalkozásuk adószámát 

közleményként. A banki átutalás a BOKIK Budapest Banknál 

vezetett 10102718-01680500-02003001 számú számlájára tel-

jesíthető.

A BOKIK képviseletein és a miskolci ügyfélszolgálaton szemé-

lyesen, pénztári befi zetéssel is kiegyenlíthető a kamarai hozzá-

járulás. A könyvelőktől és ügyfélszolgálatainkon postai csekket is 

kérhetnek az érintettek a befi zetéshez.

Az Országgyűlés 2011. november 21-én fogadta el az egyes adó-

törvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 

szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarák-

ról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását. A kamarai törvény 

módosítása három lényeges változást tartalmaz, e szerint a 2012. 

január 1-től életbe lépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó 

szervezetek kötelesek a kamarai nyilvántartásba vételüket kezde-

ményezni, a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5000 forint 

kamarai hozzájárulást fi zetni. A kamara köteles részükre a tör-

vényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, 

pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkere-

sés és pályázatfi gyelés) térítésmentesen nyújtani.

Nagy érdeklődés mellett zajlott a BOKIK Üzleti Pódiumának feb-

ruár végi rendezvénye. A tréner, Tonk Emil előadásában ezúttal 

arról beszélt, hogy az áron kívül milyen szempontok vezérlik a ve-

vőket, illetve hogyan képviselhetjük okosan az árakat?

Az üzleti Pódium sorozatának következő előadása május 20-án, 

szerdán délután lesz 15 órától. A téma pedig a kérdezéstechnika. 

Tonk Emil vezetésével arra keresik majd a választ a résztvevők, 

hogyan készüljenek fel okos kérdésekkel, hogyan kerülhetik el a 

gyakori hibákat, és mi az, amiről nem illik kérdezni?

Az Üzleti Pódiumról további részleteket a www.bokik.hu honla-

pon találhatnak.

Folytatás az 1. oldalról
Parragh László elismeréssel szólt arról, hogy a 

Miniszterelnökség rendkívüli hatékonyan hajtja 

végre az európai uniós források felhasználásá-

val kapcsolatos munkát. Kitért a vállalkozásokat 

érintő szerzői jogdíj ügyére, szerinte a végrehaj-

tási rendszer alapjaiban hibás. Az elnök a cég-

bíróság ügyét is átgondolásra javasolta, és utalt 

a kamarai regisztrációval kialakult adatbázisra, 

amely jövő évtől a vállalkozások számára nyilvá-

nosan is elérhető lesz a megbízható üzletmenet 

biztosítása érdekében.

Fenntartható a növekedés

A kormányfő beszédében fenntarthatónak ne-

vezte a 2014-es – a legfrissebb adatok szerint 

3,6 százalékos – gazdasági növekedést, és úgy 

vélte, a bővülés 2015-ben meghaladhatja a költ-

ségvetésben előirányzott 2,5 százalékot. Bizako-

dásra adnak okot a GDP-bővülés szerkezetében 

bekövetkezett változások, nevezetesen, hogy 

2014-ben döntően magyar kézben lévő ágaza-

tok – az építőipar, a kereskedelem, a turizmus 

és a mezőgazdaság – hajtották a növekedést – 

fejtette ki.

Emellett – szavai szerint – felértékeli a magyar 

gazdaság teljesítményét, hogy úgy sikerült gya-

rapodni, hogy ezzel egyidejűleg a legfontosabb 

exportpiacon, az Európai Unióban jóval alacso-

nyabb volt a növekedés. Legalább hatvan – de 

lehet, hogy száz – éve először fordult elő, hogy 

nem külföldi hitelből fi nanszíroztuk a növeke-

dést, ez történelmi áttörés – mondta.

A miniszterelnök az MKIK adócsökkentésre vo-

natkozó felvetésére reagálva kijelentette: a jó 

jövedelemadó-kulcs a nulla. Az embereket nem 

szabad adóztatni, amikor keresnek. Akkor kell 

adóztatni, amikor elköltik a pénzt, ez sokkal igaz-

ságosabb, és kevésbé kijátszható – mondta. Ki-

jelentette: a két nagy áfa-kijátszási módszerből 

az egyiket az online pénztárgépek bevezetésével 

sikerült radikálisan visszaszorítani, és a másikat 

is sikerülni fog a szállítmányozás területén az 

EKÁER-rendszer (elektronikus közúti áruforga-

lom ellenőrző rendszer) bevezetésével. Ezért, 

ha sikerül beszedni az adókat, folyamatos lehet 

az adócsökkentés politikája a következő évek-

ben – tette hozzá. Emlékeztetett, hogy 2016-tól 

a kétszeresére emelik a kétgyermekes családok 

adókedvezményét.

Gazdaságpolitikai tervek

Orbán Viktor részletesen beszélt arról, hogy a 

kormány hogyan állítja a gazdasági növekedés 

szolgálatába az európai uniós forrásokat. Emel-

lett az úgynevezett „déli nyitás” – a latin-ameri-

kai és fekete-afrikai piacok meghódítását célzó 

külgazdasági off enzíva – is „hozzáad valamit” 

a gazdasági növekedéshez – jegyezte meg. Rá-

adásul az energiaárak alakulása is kedvező lehet 

Magyarország számára, „az oroszokkal (a földgáz 

áráról) kötött megállapodás pedig a következő 

két-három évben minden kellemetlen meglepe-

téstől megvéd bennünket” – fűzte hozzá.

Megjegyezte, nem igazak azok a híradások, ame-

lyek szerint kevesebb közmunkás lesz idén, mint 

tavaly volt. Több pénzt költünk közmunkára – 

mutatott rá. Megismételte, hogy kormányzati cél 

2018-ra elérni a teljes foglalkoztatottságot Ma-

gyarországon, vagyis azt, hogy a munkanélküli-

ség három százalékra, vagy az alá csökkenjen.

Kijelentette: újabb és újabb területeket, ezzel 

családok tízezreit kell bevonni a gazdasági nö-

vekedésbe. Mindenütt kell egy zászlóshajó, egy 

olyan húzóerő, amely köré összerendezhető az 

adott térség fejlesztéspolitikája – mondta. Pél-

daként említette Szegedet, ahol a világ legna-

gyobb lézerkutató központja lehet ilyen.

Kérdések, válaszok

A rendezvényen a vállalkozók a duális szak-

képzés továbbvitelét szorgalmazták, és szóvá 

tették, hogy az elektronikus közúti áruforgalom 

ellenőrző rendszert (EKÁER) még mindig bü-

rokratikusnak érzik. 

Orbán Viktor válaszában elmondta, hogy a 

szakképzési rendszer átalakításában szeretnék 

elérni, hogy jól látható pálya mentén tovább-

tanulva, magasabb végzettséget lehessen sze-

rezni. Varga Mihály kijelentette: az EKÁER mű-

ködik, 40 ezer cég jelentkezett be a rendszerbe, 

amelynek fontos szerepe van a feketegazdaság 

kiszűrésében.

 Összeállította: Marczin Eszter

Derczó István ügyvezető, Weinberg ’93 Kft.: 
A rendezvényen konkrét, a gazdasági élet min-

dennapjaiban jelentkező problémákról is szó 

esett, így többek között a mi cégünket is érintő 

duális képzésről, és a közelmúltban bevezetett 

EKÁER rendszer aktuális állásáról. Pozitívum-

ként értékelem a kamara és a kormányzat még 

szorosabb együttműködésére tett állásfoglalá-

sokat, és a kamara vezetésének nyílt hangvéte-

lű igényét a feladatok megoldására, a kitűzött 

célok elérésére. Nagyra értékeltem Orbán Viktor 

miniszterelnök és Varga Mihály Nemzetgaz-

dasági miniszter felkészültségét az aktuális 

gazdasági, oktatási és általános kérdésekben.

Üszögh Lajos ügyvezető, Mivíz Kft.
A gazdaság a megbízhatóságot szereti, erre 

épül az alkalmazkodóképessége, társulva a 

hozzáértéssel. A kamara Gazdasági Évnyitó-

ján ezzel kapcsolatban kaptunk példákat és 

javaslatokat. A gazdasági környezet formálása 

során a kamara mára jó esélyekkel rendelkező 

kormányzati partnerré vált. Az elmúlt évekhez 

hasonlóan a hitelesség és a biztonság ígéreteit 

hallottuk, kézzelfogható tényezők megemlíté-

sével. Fontos volt, hogy Miskolcot országosan is 

kiemelten kezelt, jövőbeni gazdasági potenciál-

ként említette a miniszterelnök.

Így látták a cégvezetők

Kamarai hozzájárulás: 
március 31. a határidő

Üzleti Pódium Tonk Emillel
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Az eredeti terveknek megfelelően 

a következő három év alatt eléri az 

1000 fős létszámot a Takata Miskol-

ci gyára. Kersten Bachmann-nal,  a 

Takata Safety Systems Hungary Kft. 

ügyvezető igazgatójával beszélget-

tünk.  

Hogy áll a miskolci beruházás? 

– Az első 11 gyártósor, az első tíz fröccs-

öntő gép, valamint az első festő sor is 

megérkezett a miskolci gyárba. Mivel az 

építkezés befejeződött, a gyártás, mű-

ködés különböző folyamatai egymás-

sal párhuzamosan haladnak előre, az 

első gyártósorok beállítása is megtör-

tént már, valamint ezeknek a tesztüze-

me megkezdődött az eredeti terveknek 

megfelelően még tavaly októberben. 

Emellett még decemberben a fröccs-

öntő gépek is megkezdték az első al-

katrészek próbagyártását. Hamarosan 

a festősor és további fröccsöntő gépek 

tesztüzeme is befejeződik. A légzsák 

tesztelések a tesztüzemünkben már-

cius végétől kezdődnek. Emellett az 

első infl átor (gázgenerátor) gyártósor 

is tesztüzem alatt áll, ennek működése 

a következő hónapokban várható. Min-

den funkcionális terület kiköltözött már 

a gyár területére az ideiglenes irodánk-

ból, a Macropolis-ból.

Hónapok óta tart a munkaerő-tobor-

zás. Mennyi jelenleg a miskolci gyár 

létszáma, hány embert vesz még fel 

a cég? Mikortól mondható az, hogy 

„teljes gőzzel” üzemel a miskolci 

TAKATA? 

– Jelenleg már több mint 350 munka-

vállalónk van Miskolcon, és néhány hé-

ten belül ez a szám 400-ra emelkedik. 

Kollégáink már a különböző funkcioná-

lis területeken dolgoznak, mint a mér-

nökség, logisztika, minőségügy, gyártás, 

HR, pénzügy és számvitel, tesztelés, IT 

stb. Folyamatosan keressük azonban 

a további új munkatársakat. Minden 

nyitott pozíció folyamatosan frissül, és 

elérhető a weboldalunkon, az ismert 

magyar állásportálokon és újsághir-

detésekben is. Alapvetően az iparág 

hasonló projektjeiben – amikor már 

minden funkcionális terület működik 

– a fi zikai és irodai dolgozók aránya 

hozzávetőlegesen 75–25 százalék. Ter-

mészetesen ez sok egyéb tényezőtől, 

így például az automatizáltság szint-

jétől is függhet. Miskolcon is nagyjából 

ez az arányszám várható hosszútávon. 

Az eredeti terveinknek megfelelően a 

következő három évben az 1000 fős 

létszám elérését tervezzük.

Hogyan folyik a munkatársak képzé-

se? Bekapcsolódnak-e a felsőfokú 

duális képzési rendszerbe? Részt kí-

vánnak venni gyakorlati képzőhely-

ként a középfokú szakképzésben? 

– Az egyik legkiválóbb gyárunkban, a 

németországi Elterleinban egy tanu-

lógyárat hoztunk létre. Számos mis-

kolci kollégánknak nyílt lehetősége 

arra, hogy részt vegyen ott egy 3–6 

hónapos tréningen, amikor elkezdett 

a TAKATA miskolci gyárában dolgozni. 

Ez egy professzionális szakmai tréning, 

valós termelési körülmények között. 

Emellett természetesen voltak egyéb 

tréningek is más gyárakban, így például 

Romániában vagy Csehországban, de 

természetesen itt, Miskolcon is. Nem 

tapasztalunk nehézségeket a toborzási 

tevékenységünk során. Természetesen 

vannak olyan nagyon specifi kus pozíci-

ók, amelyek valóban specifi kus tudást 

és tapasztalatot igényelnek, ezért a 

tréningek nagyon hasznosak és szük-

ségesek lehetnek. Bekapcsolódunk a 

duális képzésben is ez év szeptembe-

rétől egyetemi szinten, emellett már 

megkezdtük a tárgyalásokat a közép-

szintű képzés és a szakiskolák tekinte-

tében is.

Hogyan alakul a cég beszállítói köre. 

Vannak-e, lesznek-e térségünkből, il-

letve az országból beszállítóik? 

– Már a projekt kezdetétől fogva hit-

tünk a helyi beszállítói háttér által nyúj-

tott lehetőségekben. A projekt legele-

jétől magyar beszállítókkal dolgoztunk, 

és ezt a hosszú távú stratégiánk része-

ként is szeretnénk megtartani. Ennek 

jó példája, hogy magát a gyárat is 100 

százalékban magyar cégek építették 

fel. Ez nemcsak az egyik valaha látott 

leggyorsabb építkezés volt, de fi gye-

lemreméltó az is, hogy minden építési 

munkálat a legmagasabb minőségi 

követelményeknek is megfelel. Az épít-

kezés során tehát magyar cégekkel 

dolgoztunk együtt, mely által Magyar-

ország kitűzött gazdasági céljaihoz is 

hozzájárulhattunk, vagyis a kiváló be-

szállítói háttér további erősítéséhez. 

Egy további bizonyítéka ennek az, hogy 

nemcsak egyes alkatrészeket kezdtünk 

el magyar cégektől rendelni, hanem 

már összeszerelő gépeket is. És ezzel 

a szemlélettel szeretnénk a jövőben is 

továbbhaladni. A projekt kezdete óta 

már több mint 260 vállalattal (direkt és 

indirekt beszállító) dolgoztunk együtt.

A BOKIK-kal élő kapcsolata van a 

TAKATA-nak. Milyen területeken tart-

ják fontosnak az együttműködést? 

– Folyamatosan részt veszünk a ka-

mara által rendezett különböző ren-

dezvényeken és fórumokon, és nagyra 

értékeljük a kamara munkáját, amelyet 

a helyi vállalkozások és a képzés érde-

kében végez a régióban. Részt vettünk 

például a kamara Gazdasági Évnyitó-

ján is, és mivel az Észak-magyarországi 

Autóipari Klaszternek is tagjai vagyunk, 

bekapcsolódtunk a klaszter tevékeny-

ségében is. Úgy gondoljuk, hogy a leg-

fontosabb területek a kamarával való 

együttműködésünk során a duális 

képzésre és a helyi vállalkozások és be-

szállítói háttér ösztönzésére és további 

erősítésére fókuszálhatnak.

Hisznek a helyi beszállítói háttérben
A Takata miskolci gyárában minden az eredeti terveknek megfelelően halad

Minden funkcionális terület kiköltözött már a gyár területére a Macropolis-beli ideiglenes irodából

Kersten Bachmann
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Tizennégy klaszter nyert az Új Szé-

chenyi Terv (ÚSZT) „akkreditált 

innovációs klaszter” pályázaton – 

jelentette be Varga Mihály nemzet-

gazdasági miniszter a címet átadó 

rendezvényen, Budapesten. A BOKIK 

által gesztorált Észak-magyarorszá-

gi Autóipari Klaszter (NOHAC) veze-

tői is ott voltak az átadón. 

Lapunkban már beszámoltunk arról, 

hogy a NOHAC sikeresen pályázatott az 

„akkreditált innovációs klaszter” címre. 

Az ünnepélyes címátadó rendezvényen 

Fükő László, a NOHAC elnöke és Csa-

bai Tamás klasztermenedzser képvi-

selték az autóipari klasztert.

Harminckettő van az országban

Varga Mihály nemzetgazdasági mi-

niszter a rendezvényen kiemelte: ösz-

szesen 495 vállalkozás vesz részt a cí-

met elnyert 14 klaszterben, köztük 435 

kis- és középvállalkozás. Ezek a cégek 

összességében több mint 58 ezer em-

bert foglalkoztatnak és árbevételük 

megközelíti a 2500 milliárd forintot. A 

most oklevelet átvevő klaszterekkel 

együtt az akkreditált klaszterek szá-

ma 32-re emelkedett hazánkban, 

amelyek összesen 1029 vállalkozás 

napi működését hangolják össze.

Hangsúlyozta: a tagvállalatok termékei 

és szolgáltatásai nemcsak belföldön, 

hanem a külpiacokon is sikeresek, hi-

szen árbevételük több mint fele ex-

portból származik. Az oklevelet átvett 

klaszterek közül 8 megújította, 6 pedig 

első alkalommal nyerte el a címet.

A nemzetgazdasági miniszter szavai 

szerint a globális verseny a termelés 

minden területén átrendezte a vál-

lalatok, kutatóhelyek és helyi önkor-

mányzatok közötti viszonyt. A klaszter 

vállalati versenyelőnyöket erősítő üz-

leti szerveződés, amelynek jelentősége 

egyre jobban felértékelődik, mivel már 

nem egyes vállalatok, hanem globális 

értékláncok, stratégiai szövetségek és 

együttműködő vállalatcsoportok ver-

senyeznek egymással – mutatott rá. 

A cím iránt egyre nagyobb az érdeklő-

dés, a közép-kelet-európai országok 

közül egyedül Magyarországon műkö-

dik klaszterminősítési rendszer – a mi-

niszter szerint jól látszik, hogy ebben a 

tekintetben a versenytársak előtt jár az 

ország.

Varga Mihály elmondta, hogy a címek 

átadásával a klaszter akkreditáció 

szempontjából lezárul a 2007–2013-as 

uniós költségvetési időszak, de a vál-

lalkozások együttműködésén alapuló 

fejlesztések támogatása folytatódik a 

2014–2020-as időszakban is. 

Az első pályázat nyáron

Rákossy Balázs európai uniós források 

felhasználásáért felelős államtitkár 

elmondta: a klaszterfejlesztés vál-

lalkozásfejlesztési eszköz, a hálózati 

együttműködések támogatása ezért a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Ope-

ratív Programból (GINOP) fog történni. 

A GINOP kerete 2014–2020 között több 

mint 2700 milliárd forint. 2015-ben kö-

zel 70 pályázati konstrukcióban mintegy 

830 milliárd forint összegben nyílnak 

meg támogatási lehetőségek a gazda-

sági szereplők számára – tette hozzá.

Tájékoztatása szerint az első klaszter-

pályázat az év közepén, várhatóan 

nyáron jelenik meg mintegy 2 milli-

árd forintos keretösszeggel a 2015–

2016-os évekre, ami a professzionális 

klaszterszervezetek minőségi szolgálta-

tás nyújtásának támogatását célozza.

Hálózati együttműködők

A klaszterek tagjai között egyetemek, 

kutatóintézetek, önkormányzatok, 

kamarák, nagyvállalatok és kkv-k 

egyszerre vannak jelen. A Magyaror-

szágon működő több mint 200 háló-

zati együttműködésből azok kapják az 

akkreditált innovációs klaszter címet, 

akik egyebek mellett jelentősen növe-

lik a munkahelyek számát. A 32 ilyen 

magyarországi klaszter több mint 102 

ezer dolgozót foglalkoztat, összesí-

tett árbevételük 8871 milliárd forint.

Az eseményen kiosztott írásos tájékoz-

tató szerint a most oklevelet kapott 14 

klaszter tagvállalatainak a GINOP-ból 

735 projektje valósult meg, a fejleszté-

sek teljes költségvetése meghaladja a 

193 milliárd forintot, támogatástartal-

muk mintegy 90 milliárd forint.  MTI 

Közel ötszáz vállalkozást képviselnek az oklevelet átvett klaszterek

A NOHAC a tizennégy között
Átadta az „akkreditált innovációs klaszter” címeket a nemzetgazdasági miniszter

Fükő László vette át a cím elnyerését tanúsító oklevelet Varga Mihálytól
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Az oroszországi exportlehetőségek-

ről rendezett konzultációt a BOKIK 

a kkv-k vezetői részére március 

elején. A rendezvényen Tóth Imre, 

az MKIK Magyar-Orosz Tagozatá-

nak tiszteletbeli elnöke (képünkön 

középen) is tájékoztatót tartott. 

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke a 

rendezvény kapcsán elmondta: a 

tapasztalatok azt mutatják, hogy 

sokkal több lehetőség van ebben 

a piacban, mint amennyit jelenleg 

kihasználunk. A kamara éppen 

ezért igyekszik a maga eszközeivel 

segítséget nyújtani a megye kis- és 

közepes vállalkozásainak. 

A Visegrádi Alaptól elnyert támogatásból meg-

valósuló, a vállalkozások külkapcsolatainak élén-

kítését szolgáló programsorozat harmadik ren-

dezvényét Miskolcon tartották február 26-án, a 

BOKIK szervezésében.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara, valamint a „Regionális együtt-

működés fejlesztése és gazdasági integráció 

támogatása” elnevezésű projekt rendezvényén 

előadások és cégbemutatkozók hangzottak el, 

és üzleti találkozót is tartottak. Ezen Lengyelor-

szágból, a Cseh Köztársaságból, Szlovákiából, 

Ukrajnából és Magyarországról mintegy nyolc-

vanan vettek részt. A vendégek között ott voltak 

a különböző országokból érkezett vállalkozások 

vezetői és a projektben érintett kamarák vezető 

munkatársai is.  

A fórum fő témaköre ezúttal a fém- és gépipar 

volt, de más ágazathoz tartozó cégek is érdeklő-

dést mutattak a rendezvény iránt.

Dr. Szécsiné Bányai Ilona, a BOKIK nemzetkö-

zi kapcsolatokért felelős vezetője a vállalkozási 

fórumot értékelve emlékeztetett arra, hogy a Vi-

segrádi Alapból fi nanszírozott pályázat benyújtó-

ja az ukrán partner volt, és a projekt keretében 5 

közép-kelet-európai ország kamarái szerveznek 

összesen hat rendezvényt különböző gazdasági 

szektorokhoz kapcsolódóan.

A programsorozat következő, negyedik rendez-

vénye előreláthatóan a csehországi Hodoninban 

lesz, ahol a mezőgazdasággal foglalkozó cégek 

kerülnek fókuszba, a májusi trencséni fórumon 

pedig a turisztika lesz a téma. A projekt záró ren-

dezvényét Ungváron tartják majd novemberben.

Lapzártánkkal egy időben 

tartotta ülését a BOKIK el-

nöksége. A testületet dr. 

Deák Csaba kancellár tá-

jékoztatta a Miskolci Egye-

tem Kancellári Hivatalának 

működéséről, majd a na-

pirendnek megfelelően a 

BOKIK 2014. évi munkájáról 

szóló beszámolót, és az idei 

munkatervet vitatták meg 

a grémium tagjai. Az ülésen 

tárgyaltak a BOKIK Önkor-

mányzati Szekciójának újjá-

szervezéséről, és megismer-

hették az elnökség tagjai 

azt az összegzést, amely a  

kamara, a VOSZ és Miskolc 

város vezetőinek találkozó-

járól készült.

A közelmúltban a Magyar Kereskedelmi és Iparkama-

ra (MKIK) több olyan fejlesztést valósított meg, amely 

a segíti a hazai vállalkozások külpiaci tevékenységét. 

Az exportjukat fejleszteni kívánó kkv-k a következő 

adatbázisokat használhatják térítésmentesen, illetve 

a feltüntetett szervezeteket kereshetik kérdés esetén.

Magyar exportőr adatbázis

A www.exportdirectory.mkik.hu honlap egyelőre 

mintegy 3000 magyar cég adatait, valamint export-

ra szánt áruinak és szolgáltatásainak felsorolását 

tartalmazza. A területi kamarák és szakmai szerveze-

tek segítségével folyamatosan bővített adatbázisba 

a magyarországi vállalkozások díjmentesen tölthetik 

fel adataikat, amelyek mind online, mind rendszeres 

időközönként frissített adathordozókon hozzáfér-

hetők.

Exportkalauz

Az Exportkalauz néven elindított szolgáltatás elérhető 

a http://mkikexport.uzletahalon.hu címen, és elsősor-

ban azoknak a kis- és közepes vállalkozásoknak nyújt 

gyakorlati segítséget, amelyek most először próbál-

koznak termékeik, vagy szolgáltatásaik értékesítésével 

a határon túl. Az útmutató öt lépésben kalauzolja 

végig a potenciális exportőröket a külpiacok meghódí-

tásának gyakorta rögös útján, az exportképesség 

felmérésétől a lehetséges célpiacok kijelölésén és az 

exportstratégia meghatározásán át a kapcsolatte-

remtés sokféle módszerének ismertetéséig.

Országtanulmányok

 A lehetséges célpiacok kiválasztását részletes 

országtanulmányok segítik, amelyek megtalál-

hatók a http://mkik.hu/hu/kulpiaci-tevekenyseg/

orszagtanulmanyok-10460 címen. Jelenleg 16 EU-n 

kívüli, a kormányzat külgazdasági stratégiájában is 

fontos helyre sorolt, exportpiac sajátosságait ismer-

tetik a GVI (Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet) 

által készített összeállítások. Az ismertető az egyes 

témakörökről igen tömör, csak a legszükségesebb 

tudnivalókra koncentráló szövegelemeket közöl. A 

részletes információk iránt érdeklődőket az egyes 

szakaszokhoz csatolt bőséges linkgyűjtemény segíti.

Vegyes kamarák és relációs tagozatok

Az MKIK által létrehozott vegyeskamarák és relációs 

tagozatok célja, hogy elősegítsék az adott térségben 

érdekelt hazai cégek piacra jutását. Kiemelt felada-

tuk az üzleti lehetőségek bővítése, amelynek érdeké-

ben üzletember-találkozókat, tájékoztató fórumokat 

és üzleti delegációkat szerveznek. Mindezek mellett 

információkkal segítik a hozzájuk forduló cégeket.

Akkreditált bilaterális kamarák

A kétoldalú kereskedelmet és a hazai vállalkozások 

piacra jutását segíti a nemzetközi viszonylatban mű-

ködő, külföldön bejegyzett és működtetett kétoldalú 

magyar kamarai hálózat. A minőségi, ügyfélorientált 

szolgáltatást végző kétoldalú testületek szakmai tevé-

kenységét az MKIK akkreditációs tanúsítással ismeri 

el, így igyekszik segíteni működésük további bővülését, 

taglétszámuk növekedését és az érintett relációkban 

a külföldi kétoldalú kamarák ismertségét, üzleti rang-

ját. A bilaterális kamarákról részletesebben: http://

www.mkik.hu/hu/kulpiaci-tevekenyseg/akkreditalt-

bilateralis-kamarak-kulfoldon-10521  

Külpiacra a kamarával

Elnökségi ülés

Mindent megtudhat a mun-

kajogot érintő törvényekről 

és rendeletekről a BOKIK 

Kazincbarcikai Képviselete 

által szervezett előadáson. 

Az érdeklődőket márci-

us 26-án, 9 órára várják a 

Hotel Lukács konferencia 

termébe. Az előadó, Bujtor 

Gyula beszél majd a 2015. 

évi munkaügyi változások-

ról, a kiskereskedelmi szek-

torban bevezetett vasárnapi 

munkavégzés tilalmáról, és 

egyéb, a munkaügyet érintő 

jogesetekről is.

Kihívások konferenciája
Mi vár a magyar gazdaság-

ra 2020-ig? Támogatott fi -

nanszírozási megoldások a 

Széchenyi Kártya Program-

ban, a kkv-k adóterheinek 

csökkentési lehetőségei, a 

„Jegybank növekedési hi-

telprogram plusz” bemuta-

tása – többek között ezek 

a témák szerepelnek a 

Kis- és középvállalkozók 

aktuális gazdasági kihívásai 

című konferencián, amely-

nek a BOKIK ad otthont. 

Az érdeklődőket március 

24-én, 10 órára várják a 

BOKIK-székházba (Miskolc, 

Szentpáli utca 1.) 

A részletek miatt kattintson 

a www.bokik.hu-ra.

Fókuszban a munkajog

Vállalkozási fórum

Nyitásra készülve
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Negyedmillió forint adomány gyűlt össze a 

BOKIK és a miskolci Lions Clubok idei far-

sangi jótékonysági báljának tomboláján. Az 

összegből a Vakok és Gyengénlátók Megyei 

Egyesülete által szervezett gyermeknapot 

támogatják. 

Március 13-án ünnepélyes keretek között vette 

át a 250 ezer forintos adományt Barnóczki Gá-

bor, a Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesü-

letének elnöke.  Az ünnepélyes átadáson részt 

vettek a kamara és a Lions Clubok vezetői, köz-

tük Bihall Tamás, a BOKIK elnöke, Vincze Anikó, 

a Lady Lions Club alelnöke és Koleszár Péter, az 

Első Miskolci Lions Club soros elnöke. 

Bihall Tamás elmondta, az elmúlt évben kezdő-

dött az az együttműködés, amelynek keretében 

a BOKIK és a jószolgálati céllal működő Lions 

Clubok közösen rendezik a farsangi szezonban 

a báljukat. Az esemény jótékonysági tombolá-

jának bevételét ezúttal a vak és gyengénlátó 

gyerekek gyermeknapi rendezvényének támo-

gatására ajánlották fel. A programot a Vakok és 

Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Egyesülete szervezi majd.  Koleszár Péter arról 

beszélt, hogy a Lions Clubok közel száz éve a 

vakság elleni küzdelmet tűzték zászlajukra. Leg-

főbb támogatási célcsoportunk ez a közösség.

A Vakok és Gyengénlátók Egyesülete örömmel 

fogadta a felajánlást – köszönte meg a támo-

gatást Barnóczki Gábor. Hozzátette: a látásuk-

ban sérült gyerekeket különleges – számukra 

is élvezhető – produkciókkal, foglalkozásokkal 

lepik majd meg ebből az összegből.

2012. december 1-je és 2015. április 30-a között a Máramarosi 

Kereskedelmi és Iparkamara (Románia) kedvezményezettként 

és vezető partnerként partnereivel: a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával (Magyarország) és a 

Kárpátaljai Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal („TES” FUND) 

együtt hajtja végre a  „DECC - A gazdaság, kultúra és kreativitás 

támogatása Magyarország-Románia-Ukrajna határokon átnyúló 

területén” (DECC) projektet. A projektet az Európai Unió támo-

gatja a „Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI hatá-

rokon átnyúló kooperációs program 2007–2013” keretében.

A projekt zárásaként először az ukrán partnernél rendeznek egy 

vándorkiállítással egybekötött konferenciát, amelyen a kulturális 

turizmus és a kreatív iparágak érintett vállalkozásai mutathatják 

meg magukat március 25–27-e között Ungváron. Ugyanitt be-

mutatják majd az ágazati meghallgatások, esettanulmányok és 

statisztikai adatok feldolgozásával készült tanulmányt is.

A projekt zárásaként április 22-e és 24-e között Miskolcon, a rá-

következő héten pedig Nagybányán is megrendezik a záró konfe-

renciát és a vándorkiállítást. 

A projekt konkrét célja Magyarország, Románia és Ukrajna közös, 

határon átnyúló területei kulturális és kreatív iparágai szerkezeté-

nek megismerése és lehetőségeik hirdetése, különös tekintettel a 

kulturális turizmusra. (További információk: Juhász Gábor pályá-

zati referens. Tel.: 46/501-878, e-mail: juhasz.gabor@bokik.hu)

Adomány gyermeknapra
Koleszár Péter (balról), Vincze Anikó, Barnóczki Gábor és Bihall Tamás

GINOP ütemterv

Megjelent a Széchenyi 2020 vállalkozásokat érintő pályázati 

kiírásainak tervezett ütemterve. A GINOP program várható első 

kiírásai elsősorban a mikro-, kis- és középvállalkozások technikai 

fejlesztését, piaci megjelenését, termelési kapacitásának bővítését 

támogatják majd. A pályázati ütemterv elérhető a BOKIK honlap – 

www.bokik.hu – pályázatok menüpontjában.  (http://bokik.hu/hu/

borsod-abauj-zemplen-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/a-

ginop-2015-os-varhato-utemterve-12624)

Munkahelymegőrzés

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofi t Kft. a Nemzet-

gazdasági Minisztériummal kötött támogatási szerződés alapján 

pályázatot hirdet az „Azonnal cselekszünk” elnevezésű támogatási 

program keretében Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti 

nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának 

megőrzése érdekében (Pályázati azonosító: ACS_MEGŐR-

ZŐ_2015) pályázat – megvalósítására.

A program alapvető célja a munkaerő folyamatos foglalkozta-

tásának biztosítása, a csoportos létszámcsökkentésben érintett 

munkavállalók foglalkoztatásának támogatásával.

A pályázati program keretében a munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény 33. §-a, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről 

és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény (továb-

biakban: Flt.) 58. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkaadók 

pályázhatnak, az alábbi kivétellel:

A pályázók köre

– költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó 

szervek (KSH GFO kód: 3)

– nonprofi t és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (KSH GFO 

kód: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 /kivétel a nonprofi t gazdasági 

társaság KSH GFO kód 57)

– jogi személyiség nélküli nonprofi t szervezet (KSH GFO kód: 6)

– egyéb gazdasági szervezet (KSH GFO kód:7)

– egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (KSH GFO kód: 8) 

önálló vállalkozó (KSH GFO kód: 23).

További információ: www.bokik.hu

Pályázatfi gyelő

A duális képzés volt a témája az Észak-ma-

gyarországi Munkaadói és Gazdasági Kö-

zösség rendezvényének, amelyen előadást 

tartott Bihall Tamás, a BOKIK elnöke, és a 

Miskolci Egyetem képviseletében dr. Gácsi 

Zoltán.

A rendezvényen elhangzott, hogy a cél minél 

több termelő vállalat bekapcsolása a rend-

szerbe, hiszen nélkülük nem képzelhető el a 

megfelelő színvonalú gyakorlati képzés. Éppen 

ezért fontos, hogy közvetlen konzultációkon is-

merhessék meg a vállalkozók a 2015 szeptem-

berében induló rendszert. Bihall Tamás hang-

súlyozta: a duális képzés nagy előnye, hogy a 

cégnél a tanuló piacképes gyakorlati ismeret-

anyagot szerez a szakmájában, és akár biztos 

munkahelyet is, hiszen a gyakorlati képzőhely 

a szakmai utánpótlás nevelését is szem előtt 

tartja.  

„A duális hallgató képzési ideje 48 hét lesz tan-

évenként, melyből körülbelül ugyanannyi időt 

tölt a vállalatnál – 22 hetet –, amennyit a felső-

oktatási intézményben is. A szorgalmi időszakot 

a nappali munkarendű hallgatóval együtt végzi 

az egyetemen vagy főiskolán szeptember-no-

vember és február-április hónapokban. A vizs-

gaidőszak és a téli/nyári szünet alatt részt vesz 

a vállalati oktatásban és gyakorlaton” – tájékoz-

tatott dr. Gácsi Zoltán a részletekről. Hozzátette: 

nem az egyetemi tanulmányait csökkentették a 

hallgatónak, hanem azok mellé helyezték a vál-

lalati képzést. A rendezvényen mindkét előadó 

hangsúlyozta: A diploma értékét a munkaerő-

piac mondja majd meg. Ezért fontos az együtt-

működés a gazdaság szereplőivel.

A diploma értéke a 
munkaerőpiacon dől el

DECC projekt
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A szakmai záróvizsga-bizottsági elnökök és tagok részére térítés-

mentes továbbképzést szervez a BOKIK március 31-én, kedden. 

Erre azok a vizsgabizottsági tagok és elnökök kapnak meghívást, 

akik korábban nem vettek részt a komplex szakmai vizsgáztatás 

általános szabályairól szóló továbbképzésen, illetve új résztvevők 

a vizsgabizottsági tagi vagy elnöki feladatok ellátásban.

Folytatódnak a céglátogatások 

a BOKIK pályaorientációs te-

vékenysége keretében. Március 

18-án a Ross Mould Kft.-hez, 

majd a kazincbarcikai Heinzler 

Gépgyártó Kft.-hez szerveznek 

üzemlátogatásokat a BOKIK 

munkatársai az általános isko-

lások részére. A céglátogatá-

sok következő állomásai már-

cius 25-én: a Toolstyle Kft. és a 

Transmetallbau Kft.

A duális felsőoktatás a témá-

ja az EMMI roadshow-jának, 

amelynek első állomása Mis-

kolcon a BOKIK-székházban 

lesz március 25-én, 9 órától. 

A cél a duális képzéshez kö-

tődő felsőoktatási és vállalati 

szakemberek „közelebb hozá-

sa” egymáshoz, mivel fontos 

tisztázni, hogy mi a cégek, és a 

felsőoktatási intézmények fel-

adata a duális képzésben.

Átadták a Szakképzési Díj 2014 elis-
meréseket március 12-én Budapes-
ten. A Német-Magyar Ipari és Ke-
reskedelmi Kamara és tagvállalatai 
által alapított, az idén második alka-
lommal átadott díj célja, hogy ösztö-
nözze a magyarországi szakképzés 
fejlesztését. A BOKIK a Bosch-al 
közösen nyújtott be pályázatot a díj 
elnyeréséért. 

Varga Mihály nemzetgazdasági minisz-

ter, a díj fővédnöke az átadón hangsú-

lyozta: a magyar kormány fejleszti a 

szakképzési rendszert, szeretnék elér-

ni, hogy a vállalati szakképző helyek 

bővüljenek. Jelenleg 8 ezer gazdálko-

dó szervezet vesz részt a duális kép-

zésben, számukat 2018-ig 20 ezerre, a 

mostani 50 ezer tanulói szerződéssel 

rendelkező szakmunkástanulók szá-

mát pedig 70 ezerre bővítenék. 

Varga Mihály felidézte: a kormány 

2010-ben célul határozta meg, hogy 

visszaállítja a szakképzés, a szakmák 

társadalmi rangját. Az elmúlt évek-

ben a magyar kormány a szakképzés 

átalakításában sok eredményt ért el, 

megszületett az új szakképzési tör-

vény, megújult a támogatás rendszere, 

ugyanakkor a hosszú távú eredmény-

hez további lépésekre van szükség, 

a képzésnek alkalmazkodnia kell a 

gazdaság igényeihez – tette hozzá a 

miniszter.

Dale A. Martin, a Német-Magyar Ipari 

és Kereskedelmi Kamara elnöke kö-

szöntőjében kiemelte, hogy a pályá-

zatra beadott színvonalas projektek 

tükrözik az elkötelezettséget a gyakor-

latorientált szakképzés iránt.

Gabriel A. Brennauer, a Német-Magyar 

Ipari és Kereskedelmi Kamara ügyve-

zető elnökségi tagja kiemelte: hisznek 

abban, hogy a kamara az elismerés-

sel hozzájárul a duális szakképzés 

erősítéséhez. Úgy vélte, hogy a nyers-

anyagban szegény országoknak az 

oktatásra, tudásra, a gyakorlatorien-

tált elsődleges szakképzésre, a magas 

szintű felsőfokú képzésre, a folyama-

tos szakmai továbbképzésre kell fi -

gyelmet fordítaniuk.

Parragh László, a Magyar Kereskedel-

mi és Iparkamara elnöke kiemelte, 

hogy a kamarák elkötelezettek a gya-

korlatorientált szakképzés mellett, és 

fontos az ebben részt vevő vállalatok 

megtalálása.

Klaus Riedel, Németország magyaror-

szági követe az innováció fontosságá-

ra hívta fel a fi gyelmet, mint mondta, a 

kreatív és innovatív vállalatok előnnyel 

rendelkeznek a piacon, és szüksége-

sek a jó szakemberek. 

A Szakképzési Díj 2014 pályázatra 31 

pályamű érkezett, közülük 16-ot jelöl-

tek a díjra.

A 8. Szakma Sztár Fesztivá-

lon, Budapesten 39 szakma 

mutatkozik majd be április 

27–29-e között. Ahogy az már 

hagyomány: a Szakma Kiváló 

Tanulója Verseny és az Or-

szágos Szakmai Tanulmányi 

Verseny országosan legjobb 

diákjai mérik össze tudásu-

kat a HUNGEXPO területén. A 

fesztiválra idén is nagy szám-

ban vár a kamara olyan láto-

gatókat, akik az általános is-

kolák 6-7. osztályos tanulói és 

pályaválasztási céllal keresik 

fel a rendezvényt. Ez a felhívás 

nekik szól. Feladat: leírni mind-

azt, ami felvetődött a diákok-

ban a Szakma Sztár Fesztivál 

láttán. Terjedelem: max. 2 gé-

pelt oldal. További részletek: 

www.bokik.hu

A szakképzési rendszer átala-

kításának részeként írták ki 

2013-ban – uniós pályázat ke-

retében – az úgynevezett gya-

kornoki programot, amely fon-

tos kapcsolatot jelent a duális 

szakképzés, valamint a mun-

kaerőpiac között. Nem csak 

az új foglalkoztatás támogatá-

sára jött létre, hanem abból a 

célból is, hogy segítse a fi atal 

pályakezdőket a munkahelyi 

tapasztalatok szerzésében, 

hogy hasznosítani tudják az 

iskolai rendszerű képzésben 

szerzett első szakképesítésü-

ket.

Borsod-Abaúj-Zemplén me-

gyében közel 100 mikro-, 

kis- és középvállalkozás fog-

lalkoztat gyakornokokat, ahol 

mentor segítségével vezetik be 

a pályakezdőket a munka vilá-

gába. A foglalkoztatás támo-

gatott formában 9 hónapon 

keresztül tart, és ezt követően 

4,5 hónapos kötelező tovább-

foglalkoztatást vállaltak a cé-

gek pályázatukban. 

Kamaránk módszertani se-

gítségnyújtással és részleges 

monitoringgal vesz részt a 

programban, amelynek vé-

gén a tapasztalatokat, a pro-

jekt eredményeit értékelni, 

elemezni kell. A cél az, hogy 

a gyakornoki rendszer általá-

nossá váljon, erősítse a duális 

szakképzést.

 – Martinovszky Csilla –

Átadták a Szakképzési Díjakat
A BOKIK a Bosch-al közösen pályázott a rangos elismerésre

A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. „Beiskolázási program a Borsod-Aba-

új-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésével” címmel adta 

be a pályázatát, kooperáció kategóriában. A vállalat a kamarával közösen kidolgozott 

egy pályaorientációs kampányt. Az általános iskolákban (osztályfőnöki órákon és 

szülői értekezleteken) teljes körű tájékoztatást nyújtva érik el a várható célközönsé-

get. A diákok interaktív foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a szakmákkal, majd a 

„Játék a Bosch-sal határok nélkül” elnevezésű vetélkedőn mérhetik össze tudásukat. 

A BOKIK és a Bosch közös munkájának eredménye, a cégek aktív megjelenése az 

őszi pályaválasztási kiállításon, ami a duális képzés népszerűsítését szolgálja.

Beiskolázási program

Képünkön balról: Lődár Péter és Gombos Klára a Bosch képviseletében, valamint 

Klein Zsuzsanna  és Bihall Tamás a BOKIK-tól

Gyakornokok száz 
megyei vállalkozásnál

Vizsgabizottsági felkészítő

Céglátogatás Roadshow Felhívás
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GAZDASÁGI
       IRÁNYTŰ www.bokik.hu

Felelős kiadó: Bihall Tamás  

Kiadja: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Pos ta cím: 3501 Miskolc, Pos ta fiók 376.

Lapunk elérhető: www.bokik.hu

Nyom dai mun ká la tok és ter jesz tés: Russme dia Kft. 

4031 Debrecen Balmazújvárosi út 11 Telefon: 52/526-626 Fax: 52/412-940

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. március 1-je és március 31-e 

között alkalmazható üzemanyagárak: 

ESZ 95 motorbenzin 333 Ft/l

Gázolaj 350 Ft/l

Keverék 368 Ft/l

LPG-autógáz 227 Ft/l

Márciusi üzemanyagárak

A Miskolc Belvárosi Gazdaságfej-

lesztő Klaszter is együttműködő 

partnere a 22. „Menjünk Világgá ...!” 

Utazási Kiállításnak, amelyet már-

cius 19–21-e között rendeznek meg 

Miskolcon, az ITC-székházban.

A kiállítás alkalmával az ország külön-

böző részeiből érkező idegenforgalmi 

szakemberek adnak egymásnak rande-

vút, és cserélnek véleményt, illetve be-

mutatják kínálatukat az utazási irodák. 

Már hagyomány, hogy az utazásszerve-

zők ilyenkor akciókkal is kedveskednek 

az érdeklődő közönségnek. A Menjünk 

Világgá! idei díszvendége: Bulgária és 

Tiszaújváros. Az eseményen kulturális 

és családi programok, számos utazási 

ajánlat, és több mint 100 kiállító várja 

az érdeklődőket.

Bárdos István, a kiállítást szervező 

Szerviz Iroda Utazási Központ vezető-

je úgy nyilatkozott: a régió legnagyobb 

idegenforgalmi rendezvénye kitűnő 

alkalmat nyújt arra is, hogy a kiállítók 

megismerjék Miskolc értékeit is.

Florens 2015 elnevezéssel április 24–

26-a között Kert - Virág - Otthon Ker-

tészeti Kiállítást és Vásárt rendeznek 

Miskolcon.  A Belvárosi Liget új prog-

ramjaként, Miskolc szívében helyet kap 

minden, a kertkultúrához kapcsolódó 

terméket vagy szolgáltatást kínáló 

cég és magánszemély. A rendezvényre 

nemcsak a dísznövény-termesztőket, 

-kereskedőket és kertépítőket várják 

a szervezők: számítanak a kerti búto-

rosok mellett a kerti berendezések és 

eszközök gyártóira és forgalmazóira is.

Festői környezetben, az Avas lábánál, 

mintegy 4500 négyzetméteren rende-

zik majd meg a Florens 2015-öt. Az ese-

mény meghívójában Sashalmi László, 

a Belvárosi Liget programigazgatója 

úgy fogalmazott: a térség kiemelkedő, 

szakmai alapokra helyezett, kulturális 

értékű kertes rendezvényét szervezik, a 

hagyományteremtés szándékával.

Várnak minden olyan céget, amelyek 

kínálatában a kertkultúrához kapcso-

lódó termékek, szolgáltatások szere-

pelnek, és „otthont adnak” az otthon 

tematikát képviselő kiállítóknak is! A 

Mesterek utcájában – minőségi mun-

káikat felsorakoztató – kézművesek 

várják majd a látogatókat, azokat pe-

dig, akik megéheztek, Miskolc nevéhez 

méltó, gazdag gasztronómiai kínálat 

örvendezteti meg.  

A Florens részeként, a Városháza új 

épületének impozáns aulájában „Ta-

vaszi enteriőr” címmel szerveznek kiál-

lítást, amelyen a szakemberek munkái 

mellett óvodások által készített „Mese 

tavasz” mini enteriőrök is láthatók lesz-

nek!

Ez persze csak ízelítő a programokból, 

aki kiállítóként, vagy érdeklődő ven-

dégként többet szeretne megtudni a 

rendezvényről, tájékozódhat a www.

fl orens.hu, illetve a www.bokik.hu hon-

lapon.

Minden évben nagy izgalom, várakozás 

és sok-sok munka előzi meg a Kézmű-

ves Kupa megrendezését a BOKIK-ban. 

Összehangolt munkát igényel ugyanis, 

hogy a szépészeti szakmák legnagyobb 

országos versenyét méltó körülmények 

között, magas minőségi színvonalon 

bonyolítsa le a kamara. Idén március 

22-én, vasárnap a Generali Arénában 

mérik össze tudásukat a szépészeti 

szakmák képviselői.

„Büszkék vagyunk erre a rendezvényre, 

hiszen amellett, hogy megmérettetési 

lehetőséget biztosítunk az ország kü-

lönböző részeiből érkező versenyzők-

nek, emléket is állítunk olyan nagynevű 

mestereknek, akik példaadóan, áldoza-

tos munkával nevelték a szakmai után-

pótlást, értek el sikereket, és hozzájá-

rultak ahhoz, hogy a „Kézműves Kupa 

2015” ma már nemzetközi hírnévnek 

örvend” – mondta a rendezvény sajtó-

tájékoztatóján Bihall Tamás, a BOKIK 

elnöke. 

Tóth József, a BOKIK kézműves alelnö-

ke a verseny hagyományaira, országos 

hírnevére, elismertségére hívta fel a fi -

gyelmet. 

Madarász István mesterfodrász, a 

BOKIK Egészségügyi, Szolgáltató Osz-

tályának elnöke, a rendezvény főszer-

vezője arról beszélt, hogy idén már 12. 

alkalommal viseli a miskolci Nemzet-

közi Meghívásos Fodrász, Kozmetikus, 

Műköröm-díszítő, -építő és Lábápoló 

Bajnokság a Kisgergelyné Tolcsvai Má-

ria, és 7. éve a Lapis Imre Emlékverseny 

elnevezést.

Elhangzott az is, hogy a „Kézműves 

Kupa 2015” – köszönhetően az elmúlt 

évek alatt felépített brandnek – ma 

már egyet jelent a minőséggel, a magas 

szintű szakmai tudással. Nem melles-

leg pedig Miskolc jó hírét vivő, tavasz-

nyitó rendezvény is.

A verseny a szakma képviselőinek ko-

moly megmérettetés, a látogatóknak 

viszont különleges élmény. Érdemes 

tehát kilátogatni a Generali Arénába 

március 22-én, vasárnap.

Március 22.: Kézműves Kupa

A kiállítás partnere a klaszter

Florens 2015 – kertszépítés


