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Nemzetközi gazdasági, befektetési 
fórumot és üzleti találkozót szervez 
április 30-án, Putnokon hazánk Kas-
sai Főkonzulátusa és a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara. A nemzetközi találkozó 
kapcsolódik a Gömör Expóhoz. 

A fórum célja, hogy megkönnyítse a 

kapcsolatépítést, a külpiacra jutást a 

magyar-szlovák határ mentén tevé-

kenykedő kis- és középvállalkozások 

számára. Emellett bemutatják, nép-

szerűsítik a térségben lévő befektetési 

lehetőségeket is. A résztvevők megis-

merhetik a magyar és a szlovák térség 

gazdasági helyzetét, a befektetési le-

hetőségeket, előadások hangzanak el 

aktuális külpiaci témakörökben, és le-

hetőséget kapnak a vállalkozások arra 

is, hogy a nagyközönség előtt részle-

tesen bemutassák tevékenységüket. 

A rendezvény szervezés alatt áll, a 

pontos kezdési időpontról tájékoztat-

juk a BOKIK tagjait, de a honlapunkon 

is részletes információt kaphatnak 

majd a részletekről. Az azonban már 

biztos, hogy a részvétel ingyenes, de 

előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, 

hogy részvételi szándékukat a részt-

vevők számának és elérhetőségeinek 

megadásával a boda.orsolya@bokik.

hu e-mail címre mihamarabb jelezni 

szíveskedjenek.

A Gömör Expo

Tizenhetedik alkalommal rendezik 

meg a Magyar-Szlovák Kiállítást és 

Vásárt Putnokon április 30-a és má-

jus 2-a között. A program az elmúlt 

évek alatt a térség legrangosabb 

interregionális rendezvényévé vált. Az 

expónak idén is szerves részét képezi a 

Megyei Vadásznapok keretében meg-

rendezett trófeakiállítás és a vadász-

társaságok találkozója.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Fejlesztési és Képzési Bizottság 
(MFKB) március 30-án megtartott 
ülésén meghatározta, és március 31-
én eljuttatta a Magyar Kereskedelmi 
Iparkamara és a Nemzeti Szakképzé-
si és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) 
részére a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei beiskolázási arány-irányok-
ról a javaslatait. 

A bizottság az iskolarendszerű képzé-

sekre, a hiányszakmákra és az isko-

larendszeren kívüli felnőttképzésben 

indítható szakképesítésekre vonatko-

zóan fogalmazta meg határozatait.

Az iskolarendszerű szakközépiskolai 

képzésben 18 ágazatot korlátozás nél-

küli beiskolázásra javasolt a bizottság, 

17-et korlátozással támogatott, amely-

ben  2737 fős létszámban határozta 

meg a megyei keretszámokat a külön-

böző ágazati képzésekben tanulókra 

vonatkozóan.

Az iskolarendszerű szakképzésben 35 

szakképesítést korlátozás nélkül, 147 

szakképesítést létszámok meghatáro-

zásával korlátozással, összesen 7990 

fő számára javasol indítani a bizottság 

a 2016/17. tanévtől megyénkben.

A korábbi években 10–12 hiányszak-

mára tehetett javaslatot a bizottság, 

és azok a tanulók, akik ezek közül vá-

lasztottak, iskolai ösztöndíjat kaphat-

tak. A jövőben ez a szám várhatóan 

emelkedni fog, a bizottság 25 hiány-

szakképesítésre tett javaslatot. Továb-

bi újdonság, hogy érettségire épülő 

szakképesítések is bekerültek a hiány-

szakmának javasolt szakképesítések 

körébe.

A felnőttképzés keretein belül oktat-

ható közel 600 szakképesítés közül 

498 szakképesítést javasol a bizott-

ság hazai és Európai Uniós forrásokkal 

támogatni.

Az MFKB a munkaadók és vállalkozók 

igényeire építve határozza meg javas-

latait, és fi gyelembe vette a közeljövő 

beruházásait is. Ezek alapján prog-

nosztizálható, hogy a jövőben újabb 

ezres nagyságrendű képzett munka-

erőre lesz szükség a megyében.

 – Tóth Ádám Zoltán –

A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara 2015-ben is megrendezte a 
Szakma Kiváló Tanulója Versenyt, 
kibővítve az Országos Szakmai Ta-
nulmányi Versennyel. Az országos 
döntő a „VIII. Szakma Sztár Feszti-
vál”, amelyet április 27–29-e között 
rendeznek Budapesten.

A versenyek célkitűzése a gyakorlat-

igényes, „fi zikai” szakmák – beleért-

ve  a ráépülő, magasabban kvalifi kált 

szakmákat is − társadalmi presztí-

zsének és vonzerejének növelése, 

„A jó szakma felér egy diplomával” 

szlogen jegyében. 2015-ben a szak-

mák országos  versenyeit a nappali 

tagozaton végzős tanulók számára, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium által a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

részére gondozásra átadott szakké-

pesítések közül 40-ben hirdettük meg 

közel 7000 diák részvételével. A ver-

seny elődöntőit − a hagyományoknak 

megfelelően − országosan a területi  

kamarák szervezték és bonyolították 

le, megyénkben több mint 200 tanuló 

vett részt az írásbeli elődöntőn. Me-

gyénkből két versenyzőnek szorítha-

tunk a budapesti döntőn.

Az érdeklődő iskolák diákjai egynapos 

szakmai kirándulás keretében ingye-

nesen vesznek részt a rendezvényen. 

 – Tóth Ádám Zoltán –

Egy mester magas szinten ismeri 
foglalkozása minden csínját-bínját, 
és általában oktatja, tanítja is saját 
szakterületének elméletét, gyakorla-
tát. Szeptember elsejétől a gyakorla-
ti képzőhelyeken már csak mesterek 
foglalkozhatnak a tanulókkal, és a 
cím megszerzése érdekében most 
az oktatóknak is be kellett ülniük az 
iskolapadba.

A BOKIK huszonhárom szakmában in-

dít mesterképzést a „Dolgozva tanulj! 

TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 kód-

számú Gyakorlati oktatók továbbképzé-

se a szakképzésben” elnevezésű projekt 

keretében – tájékoztat Vécsi Istvánné, a 

kamara képzési asszisztense. 

Még jelentkezőket várnak

Megyénkben – ebben a programban – 

230 oktató kap lehetőséget arra, hogy 

letegye a mestervizsgát. Sokan jelent-

keztek a szakács, pincér, kereskedő és 

autószerelő mestervizsgára, ugyanak-

kor várják még autóelektronikai mű-

szerészek, épület- és szerkezetlaka-

tosok, kozmetikusok, festők, női- és 

férfi szabók jelentkezését. 

Márciusban elindultak a szakmai kép-

zések a fodrász, szakács pincér és bú-

torasztalos szakmákban, áprilisban, 

illetve májusban szinte minden szak-

mában elkezdik a tanfolyamokat. 

A gazdaság lesz a nyertes

Nagy István, a Nagy-Bükk Bt. ügyveze-

tője, az asztalos mestervizsga bizott-

ság elnöke úgy véli, az, hogy a gyakor-

lati helyeken a tanulókkal foglalkozó 

szakemberek számára szeptembertől 

kötelező lesz a mestervizsga, fontos 

lépés, hogy a gazdaság magasan kép-

zett szakembereket kapjon.  A mester 

szó a szakma professzionális tudását 

jelenti, olyan szakembereket, akik a 

tanulóknak példaként szolgálnak er-

kölcsi és szakmai területen egyaránt. 

Ezért lényeges a színvonalas mester-

képzés megvalósítása országosan és 

megyénkben is. Az új rendszerű duá-

lis képzésben különösen fontos, hogy 

minél több, jól képzett mester foglal-

kozzon a jövő generáció szakembere-

ivel, hiszen e nélkül a gazdaság sem 

működhet eredményesen. Így igaz 

lesz a szlogen: „Egy jó szakma felér 

egy diplomával”. Tudatosítani kell a 

mesterekben, hogy jó szakemberek 

képzésével szakmájuk és saját maguk 

presztízsét is növelik.

Felfrissítik a tudást

Ostorházi István, az Alfa Hotel tulajdo-

nosa negyven éve van a szakmában, 

és most „iskolapadba ült”, hogy meg-

szerezze a szakács, pincér mesteri cí-

met. Azt mondja, bár ódzkodott a tan-

folyamtól, sok új ismeretet szerzett, 

sok feledésbe merült tudás került újra 

felszínre, és előny az is, hogy egyfajta 

rendszerbe került az évek során felhal-

mozott tapasztalat. Azért jelentkezett 

a tanfolyamra, mert évek óta részt 

vesz a tanulók gyakorlati oktatásában, 

és ezt nem szeretné abbahagyni.

Hasonló a motivációja Réti Andrásnak, 

a Kikelet Hotel pincérének. Ő is több 

évtizedes szakmai tapasztalattal a 

háta mögött készül most a mestervizs-

gájára. „Helyén való felfrissíteni a régi 

tudást, és az új ismeretek is fontosak” 

– mondja érdeklődésünkre. Hozzáteszi, 

bízik abban, hogy ez a rendszer segíti 

majd, hogy szorosabb kapcsolatba ke-

rüljenek a gyakorlati képzőhelyek és az 

iskolák, ami sokat adhat a szakképzés 

színvonalának javításához.

Folytatás az 1. oldalról

„Az, hogy a politika ezt mikor hozza 

nyilvánosságra, az ő dolga. Ugyanak-

kor a szakmai munka erőteljesen zajlik, 

és ebben a kamarának, a gazdasági 

önkormányzatnak nagyon markánsan 

meg fog jelenni a véleménye” – mond-

ta. Megfogalmazása szerint az egykori 

pénzügyminiszter, Kupa Mihály-féle 

adóreformhoz hasonló mértékű átalakí-

tás várható a magyar adórendszerben.

A magyar gazdaság állapotáról az MKIK 

elnöke azt mondta: „nagyon erőteljesen 

közelít a német gazdaság növekedé-

séhez, sőt meg is haladja azt”. Ugyanis 

2010-ben sikerült egy olyan fordulatot 

elérni, amelynek eredményeként mára 

az ország minden mutatója pozitív, a 

beruházások száma gyarapszik, bővült 

a foglalkoztatás, alacsonyabb a mun-

kanélküliségi ráta, teljesítményköz-

pontú lett az adórendszer, átalakult a 

nyugdíjrendszer, csökkent az ország ela-

dósodottsága, évek óta tartani tudjuk a 

3 százalék alatti költségvetési hiányt, a 

nemzetközi hitelminősítők folyamato-

san értékelik föl Magyarországot.

Szólt arról is, hogy a kamara javasla-

tai az elmúlt években nagyon sokszor 

beépültek a kormányzati munkába: 

„Mindaz, amit a vállalkozói szféra meg-

fogalmaz, azt valóban közvetíteni tud-

juk a kormányzat felé. Véleményünket 

minden területen keresztül tudjuk vinni, 

a kormányzattal valós együttműködé-

sünk van.”

Dr. Parragh László beszélt arról, hogy a 

szakképzésben, a felsőoktatási- és fel-

nőttképzésben mára megkerülhetet-

lenné vált a kamara szerepe.

A BOKIK tervei

A BOKIK számára 2015 a kapcsolatépí-

tés éve lesz – jelentette ki Bihall Tamás 

elnök. A megyei köztestület munkaterv-

ének ismertetésekor elmondta: igaz 

ugyan, hogy a BOKIK kapcsolatrendsze-

re jelenleg is igen széles és aktív, ugyan-

akkor a megye gazdaságának hatékony 

képviselete megköveteli a további épít-

kezést, a bővítést. 

Bihall Tamás a részletekről kifejtette: 

már folyik az előkészítése annak az 500 

céget érintő kérdőíves interjúkészítés-

nek, amelynek keretében személyesen 

keresik fel a kamara munkatársai, tiszt-

ségviselői megyénk legjelentősebb 500 

vállalatát, hogy képet kapjanak többek 

között a várható beruházásokról, a fog-

lalkoztatás alakulásáról, a szakképzési 

igényekről, a külpiaci jelenlétről.

„Ez egy óriási munka, amelyre egy évet 

adtunk magunknak, jövőre, a küldött-

gyűlésen szeretnénk beszámolni az 

eredményekről – szögezte le az elnök. 

Hozzátette: céljuk a közvetlen kapcso-

lattartás a vállalkozásokkal, a bizalom-

építés, és annak elérése, hogy a kamara 

szolgáltatásai minden szempontból 

megfeleljenek a gazdaság igényeinek.   

Bejelentette azt is, hogy megújult a 

BOKIK önkormányzati szekciója, ve-

zetője Szabó Gergely, Harsány polgár-

mestere lett. Ez a szekció több száz 

önkormányzatot mozgathat meg, és 

ennek tükrében komoly eredményeket 

tud majd felmutatni – hangzott el.

„A szakmájukat értő, az elméletet jól 

elsajátító fi atalokat vár a magyar gaz-

daság” – tért át Bihall Tamás a kamara 

szakképzési feladataira. Mint mondta, 

a duális képzés arra hivatott, hogy az 

elméleti tudást és a gyakorlati képzést 

ötvözve jóval piacképesebb ismeretek-

hez juttassa a fi atalokat, ezzel segítve a 

vállalatokat a versenyképesség növelé-

sében.

Szeptembertől mesterek oktathatnak

Április végén Szakma SztárMFKB: mit érdemes tanulni?

Szabó Gergely, az önkormányzati szek-
ció vezetője a következőket mondta el 
lapunknak: „Nagyon komoly munkával 
és felelősséggel járó pozíció ez, hiszen 
ilyen jellegű feladatokat ellátó szekció 
országos szinten is egyedinek tekinthető. 
A munkánk lényege az lesz, hogy az 
önkormányzatok egyre bővülő gazda-
ságfejlesztési feladatait segítsük az ipar-
kamara eszközeivel, hátterével. Célunk 
egy folyamatos, többszintű gazdaság-
fejlesztési párbeszéd annak érdekében, 
hogy találkozzon a BOKIK-nál jelentkező 
befektetői, vállalkozói háttér, valamint az 
önkormányzatok által jelenleg, illetve a 
jövőben kínált gazdaságfejlesztési lehe-
tőségek. Az önkormányzatok fejleszté-
seihez fontos a helyi gazdasági szektor 

növekedéséből 
adódó lehető-
ségek kihasz-
nálása. Ez az 
önkormányzat 
és a helyi 
vállalkozások 
összefogásá-
val, rendszeres 
konzultációval, egymás kölcsönös 
támogatásával valósulhat meg. Egy ön-
kormányzatnak áldoznia kell a tudatos 
jövőépítésre. Vállalkozásbarát, befek-
tetésre ösztönző gazdasági hátteret 
kell biztosítania, és minden lehetőséget 
meg kell teremtenie ahhoz, hogy újabb 
termelőegységek, munkahelyek létesül-
jenek a településen.”

Országosan egyedülálló kezdeményezés

A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara (MKIK) Magyar–Német Ta-
gozata mutatkozik be április 29-én 
Miskolcon. A 10 órakor kezdődő ren-
dezvény helyszíne a BOKIK-székház 
Szentpáli István terme.

A roadshow első előadója Bódi László, a 

magyar-német tagozat elnöke lesz, aki 

tájékoztatót tart a tagozatnak a gazda-

sági kapcsolatok fejlesztésében betöl-

tött szerepéről. Ezt követően szó lesz a 

németországi szervezett munkaválla-

lási lehetőségekről, a német adózási és 

könyvviteli szabályokról, és az export-

biztosítási, exportfi nanszírozási lehető-

ségekről is. A rendezvényen lehetőség 

nyílik a személyes konzultációra is. 

Az MKIK magyar–német tagozata 2014 

márciusában alakult, elnökévé a miskol-

ci vállalkozót, Bódi Lászlót választották, 

aki a BOKIK EU Integrációs Kollégiumá-

nak elnöke is. A tagozat célja, hogy a ha-

zai vállalkozások német piacon való si-

keres megjelenését, valamint a magyar 

cégek német üzleti partnerkeresését 

támogassa. Kiemelt stratégiai partne-

reik: hazánk Berlini Nagykövetsége és a 

németországi magyar képviseletek. 

A tagozat a következő szolgáltatásokat 

nyújtja a vállalkozásoknak: rendezvé-

nyek, információs napok szervezése; vá-

sárokhoz és kiállításokhoz kötődő üzleti 

delegációk szervezése Németországba; 

hírlevél havonta a tagok számára; gaz-

dasági, üzleti, vásárokkal kapcsolatos 

információk közvetítése. 

A tagozat tagja lehet bármely, Magyar-

országon bejegyzett, kamarai regiszt-

rációval rendelkező jogi személy. A 

tagságról részleteket a www.mkik.hu. 

honlapon olvashatnak.

Az április 29-i roadshow-n a részvétel 

ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A 

jelentkezési lap letölthető a www.bokik.

hu honlapról.

Magyar–német tagozat roadshowBefektetési fórum Putnokon

Nagy István (balról), Ostorházi István és Réti András
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A kormány döntése értelmében a 2014–2020 
között rendelkezésre álló uniós források 60 szá-
zaléka – vagyis mintegy 4000 milliárd forint – 
jut gazdaságfejlesztésre. 

A BOKIK és a WTS Klient Kft. március 24-i közös 

rendezvényén egyebek között arról tájékozódhat-

tak a résztvevők: hogyan hasznosulhatnak leg-

jobban az EU-s források, és milyen támogatott 

fi nanszírozási lehetőségek állnak a cégek rendel-

kezésére. 

A kamara székházában nagy érdeklődés mellett 

megtartott „A kis- és középvállalkozók aktuális 

gazdasági kihívásai” című programon Bihall Ta-

más, a BOKIK elnöke köszöntötte a résztvevőket. 

Kiemelte, hogy a kkv-k a gazdaság kulcsszereplői, 

éppen ezért kell minden eszközzel támogatni a fej-

lődésüket.

A rendezvényen a magyar gazdaság és a költség-

vetés helyzetéről dr. Kovács Árpád, a Költségvetési 

Tanács elnöke tartott előadást, majd Vonnák Ba-

lázs, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója mutatta be 

a Növekedési Hitelprogram Pluszt (NHP+). 

Elmondta, hogy a jegybank az új hitelprogramot a 

hosszú távú, fenntartható gazdasági növekedés-

hez szükséges tartós hitelezési fordulat elérése 

érdekében indította el. Jelenleg ugyanis a közepes 

kockázatú, de még hitelképes vállalkozások a szi-

gorú hitelezési feltételek miatt csak korlátozottan 

jutnak hitelhez, de a magas hitelkamatok miatt 

sokuk egyáltalán nem vesz fel beruházási hitelt. Az 

NHP+ kerete 500 milliárd forint, amely elsősorban 

új beruházások fi nanszírozására nyújtható. A leg-

alacsonyabb hitelösszeg 1 millió forint, a maximális 

pedig 500 millió forint lehet.

Vonnák Balázs megjegyezte: „Abban bízunk, hogy 

a keretösszeget még ez évben igénybe veszik a vál-

lalkozások, és ha ez így lesz, akkor ez is hozzájárul a 

beruházások, a GDP növekedéséhez”.  

Szintén a vállalkozások forráshoz jutását segítő 

támogatott fi nanszírozási megoldás a Széchenyi 

Kártya Program, amelyről Szép Zoltán, a KAVOSZ 

Zrt. fejlesztési igazgatója adott tájékoztatást. El-

hangzott, hogy a program hitelkonstrukcióit idén 

is állami segítséggel igényelhetik a vállalkozások, 

a kormány a közelmúltban hosszabbította meg a 

kamattámogatást és a garanciát. A KAVOSZ Zrt. 

adatai szerint a 2002-ben indult programban eddig 

összesen több mint 281 ezer igénylést regisztráltak, 

211 ezer hitelügyletre szerződtek, és a kkv-nak kihe-

lyezett hitelek állománya az elmúlt év végén meg-

haladta az 1400 milliárd forintot.

Március 19-én újra megnyitották 
hazánk düsseldorfi  főkonzulátu-
sát, és ezzel egy időben tartották 
a Magyar–Észak-Rajna-Vesztfáliai 
Kormányközi Vegyes Bizottság ülé-
sét is. Az eseményen – a hazánkat 
képviselő külügyminisztériumi de-
legáció mellett – üzletemberekből, 
és a magyar üzleti élet meghatáro-
zó szervezeteinek képviselőiből álló 
tárgyalódelegáció is részt vett. 

A főkonzulátus megnyitóján és a ve-

gyes bizottság ülésén a Magyar Ke-

reskedelmi és Iparkamara (MKIK) 

képviseletében részt vett Bódi László, 

mint az MKIK Magyar–Német Tagoza-

tának elnöke, aki egyben a BOKIK EU 

Integrációs Kollégiumának elnöke is. 

A kormányközi vegyes bizottság ülé-

sén az Észak-Magyarországi Autóipari 

Klasztert (NOHAC) dr. Szécsiné Bányai 

Ilona, a BOKIK nemzetközi kapcsola-

tokért felelős vezetője képviselte. 

Konkrét tervek

Bódi László lapunknak elmondta, a 

kormányközi vegyes bizottsági ülésen 

az Észak-Rajna-Vesztfáliai Kereske-

delmi és Iparkamara képviselőjével 

folytatott tárgyalásokat. Ez a kamara 

(IHK Achen) a '90-es évektől fogva 

kiemelten fontos szerepet tölt be a 

magyar–német gazdasági kapcsola-

tokban. A tárgyalások során nemcsak 

a jövőbeni kooperáció lehetséges ke-

reteit vázolták, hanem azok konkrét 

tartalmi elemeit is számba vették. Így 

szó volt a duális képzést érintő tapasz-

talat- és információcseréről, a magyar 

diákok Észak-Rajna Vesztfáliai, illetve 

az ottani német diákok magyarorszá-

gi gyakorlati helyeinek kiközvetítésé-

ben nyújtott támogatásról. Mindezek 

mellett tárgyaltak gazdasági fórumok, 

üzletember-delegációk és vásári meg-

jelenések közös előkészítéséről és ko-

ordinálásáról, valamint az üzleti part-

nerkeresés élénkítéséről. A személyes 

találkozón a német fél kifejezte szán-

dékát egy magyar üzleti delegáció 

németországi fogadására, valamint 

egy német és magyar autóipari válla-

latok közötti magyarországi találkozó 

megrendezésének támogatására.  Ez 

utóbbi rendezvénynek a tervek szerint 

Miskolc ad majd otthont.

Klaszterek együtt

Dr. Szécsiné Bányai Ilona a kormány-

közi vegyes bizottság ülésén az Észak-

Rajna-Vesztfáliai Autóipari Klaszter 

képviselőivel folytatott tárgyalásokat. 

Elmondta: a kapcsolat nem új keletű 

a NOHAC és a németországi klaszter 

között, hiszen 2011-ben együttműkö-

dési megállapodásban rögzítették a 

közös munka fontosabb területeit. Az 

együttműködés keretében a NOHAC 

tagjai 2012-ben üzleti úton vettek 

részt a német partner meghívására. A 

mostani találkozón a felek döntöttek a 

kapcsolatok kiszélesítéséről, amelyhez 

uniós pályázati támogatást is igénybe 

kívánnak venni. Ugyanakkor szó volt 

arról is, hogy idén kölcsönös üzleti lá-

togatásokat szerveznek majd tagjaik 

számára. A tervek szerint a NOHAC 

tagjai az őszi düsseldorfi  autóipari 

konferenciára utaznak ki, és szintén 

ősszel várják Miskolcra a Észak-Rajna-

Vesztfáliai cégek képviselőit.  

Az ÁFA-törvény változása 2015. január 1-jétől előírja 

az online pénztárgépekhez adatkapcsolatot biztosí-

tó hírközlési szolgáltatók (Szolgáltató) részére, hogy 

a szolgáltatás esetleges szüneteltetéséről, meg-

szüntetéséről tájékoztatassák a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalt (NAV). Az online pénztárgépek adatait 

a NAV közvetlen lekérdezéssel éri el. Az így megva-

lósuló adatszolgáltatáshoz szükséges online kap-

csolat lehetőségét folyamatosan biztosítani kell, 

ez a pénztárgép üzemeltetőjének felelőssége. Ha 

az online adatszolgáltatás azért nem valósul meg, 

mert a pénztárgép üzemeltetője nem tett eleget a 

rendeletben előírt kötelezettségeinek, mulasztási 

bírsággal sújtható. Ez magánszemély esetében 500 

ezer forintig, nem magánszemély (például gazdasá-

gi társaság) esetében 1 millió forintig terjedhet. 

A pénztárgép üzemeltetője nem tesz eleget a vo-

natkozó adatszolgáltatási kötelezettségének pél-

dául a következő esetekben: 

– nem köt szerződést az adatkapcsolat biztosítá-

sára egy erre alkalmas szolgáltatóval; 

– a szolgáltatási díjat nem fi zeti meg a szolgálta-

tónak, emiatt a szolgáltató nem biztosítja az adat-

kapcsolatot;

– a szolgáltatási díjat nem fi zeti meg a szolgálta-

tónak, emiatt a szolgáltató korlátozza az adatkap-

csolatot. 

A szolgáltató és a pénztárgép üzemeltetője között 

kötött szolgáltatási szerződés szerint a pénztárgép 

adóügyi ellenőrző egységében (AEE) működő SIM 

modult véglegesen letilthatja a szolgáltató, ha az 

üzemeltető huzamosabb ideig nem fi zeti meg a 

szolgáltatási díjat. Végleges letiltás esetén a teljes 

AEE cseréje válhat szükségessé. 

A NAV naprakész információval rendelkezik az 

üzembe helyezett online pénztárgépek működésé-

ről és folyamatosan ellenőrzi az adatszolgáltatást. 

 (Forrás: NAV)

Április elsején hivatalos látogatást tett a Miskolc Belvárosi Gaz-

daságfejlesztő Klaszternél a Csongrád Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara delegációja. A kerekasztal-beszélgetés egyik fontos 

témája volt a MIK Zrt. és a szegedi ingatlankezelő és vagyon-

gazdálkodó zrt. tapasztalatcseréje és egyeztetése.

A házigazda BOKIK nevében Tóth László, a kereskedelmi tago-

zat elnöke, Üszögh Lajos, a szolgáltatási tagozat elnöke és dr. 

Szécsiné Bányai Ilona nemzetközi kapcsolatokért és kereskede-

lemfejlesztésért felelős vezető fogadta a vendégeket. A Miskolc 

Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter részéről Bárdos István 

elnök és Szarkáné Sipos Szonja klasztermenedzser volt jelen 

a találkozón, amelynek a BOKIK-székház adott otthont. A MIK 

Zrt.-t Farkas István és Lengyel Zsolt képviselte.

Megalakult a BOKIK Duális Képzési Tanácsadó 

Testülete, amelynek vezetését dr. Barkóczi Ist-

ván, a FUX Zrt. vezérigazgatója, a kamara al-

elnöke látja el. A tagok a gazdaság különböző 

szegmenseinek képviselői: Ostorházi Imre, a 

Hotel Kikelet tulajdonosa a turizmus vendég-

látás, Tóth László, az Unió Coop Zrt. vezérigaz-

gatója a kereskedelem és marketing, Kiss Lász-

ló, a Kiss Cégcsoport vezetője az ipar, vegyipar, 

Vinnai János, az Informatikai Klaszter képvise-

letében az informatika, Rudnay Lajos, a Certa 

Kft. ügyvezetője pedig az öntészet területének 

szakértője.

A tanácsadó testület célja, hogy összegyűjtse 

azokat a duális felsőoktatási képzéssel kap-

csolatos problémákat, amelyek elsősorban a 

kis- és közepes vállalkozásokat érintik. Ezeket 

pedig a kamara közvetítésével eljuttassák a 

döntéshozókhoz. Célul tűzték ki a kkv-k veze-

tőinek tájékoztatását a témáról, az aktualitá-

sokról. 

A testület tagjai valamennyien egyetértettek 

abban, hogy a szeptemberben induló új kép-

zési rendszer a gazdaság számára kiemelten 

fontos, éppen ezért kívánnak hozzájárulni fi no-

mításához, testre szabásához. 

Friss lendület a gazdaságnak 
A BOKIK képviselői is ott voltak hazánk düsseldorfi  főkonzulátusának megnyitóján

Látványos felfutás kezdődhet Magyarország és a németor-
szági Észak-Rajna-Vesztfália tartomány politikai és gazdasági 
együttműködésében a düsseldorfi  főkonzulátus újranyitása 
révén – mondta Düsseldorfban Magyar Levente, a Külgazda-
sági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős 
államtitkára. A külképviselet hatásköre Hessen tartományra 
is kiterjed, és a következő két hónapban felveszi a kapcsolatot 
mindkét tartományban a gazdasági érdekképviseletekkel – 26 
ágazati szövetséggel, kereskedelmi és ipari kamarával –, hogy 
minél szélesebb körben megismertessék a magyarországi 
befektetési lehetőségeket és azokat a magyar termékeket, 

amelyek versenyképesek „ezen a nagyon igényes piacon” – 
mondta Magyar Levente.
Az államtitkár a 2009-ben bezárt főkonzulátus újranyitása 
kapcsán hangsúlyozta: „ésszerűtlen, tarthatatlan és káros 
állapot volt, hogy Magyarországnak nem volt hivatalos 
külképviselete Németország legnépesebb tartományában”. 
Hozzátette: a Magyar–Észak-Rajna-Vesztfáliai Kormány-
közi Vegyes Bizottság ülésén igen konstruktív párbeszédet 
folytattak a tartományi kormány képviselőivel. Ezt mutatja, 
hogy a vegyes bizottsági ülésen csaknem 30 együttműködési 
projektet indítottak el.

Látványos felfutás kezdődhet

Dr. Szécsiné Bányai Ilona a vegyes bizottsági ülés résztvevőivel

Közvetíteni és tájékoztatni akarnak Csongrádi vendégek

DECC
Befejezéséhez közeledik a 2012 decemberében 
indult „A gazdaság, kultúra és kreativitás támogatása 
Magyarország-Románia-Ukrajna határokon átnyúló terü-
letén” című (röviden: DECC) projekt. A Máramarosi Keres-
kedelmi és Iparkamara – kedvezményezettként és vezető 
partnerként – a Borsod-Abaúj-Zempléni Kereskedelmi 
és Iparkamarával és a Kárpátaljai Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvánnyal közösen vesz részt a megvalósításban. A 
projektet az Európai Unió támogatja.
A cél, hogy a felek megismerjék Magyarország, Románia 
és Ukrajna közös határon átnyúló területeinek kulturális 
és kreatív iparágait, azok szerkezetét, és az adatok elem-
zésével hozzájáruljanak a tudásanyag, a sikeres irányítási 
modellek és innovációs modellek fejlesztéséhez. 
A projekt zárásaként először az ukrán partnernél tar-
tottak vándorkiállítással egybekötött záró konferenciát 
március 25–27-e között. Ezen a kulturális turizmus és a 
kreatív iparágak érintett vállalkozásai mutatkoztak be 
Kárpátaljáról, Máramaros és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyékből. A résztvevők a kiállítást követően, a záró kon-
ferencia keretein belül előadásokat hallhattak a kis- és 
közepes vállalkozások szerepéről a kárpátaljai turizmus 
és vendéglátás szektorában, valamint a falusi turizmusról 
Ukrajnában.
A projekt zárásaként április 23-án Miskolcon, a Népkerti 
Vigadóban, a rákövetkező héten pedig Nagybányán 
rendeznek záró konferenciát és vándorkiállítást, hogy a 
projekt eredményeit minél szélesebb körben megismer-
hessék az érintettek.
További információk: Juhász Gábor pályázati referens. 
Telefon: 06-46/501-878, e-mail: juhasz.gabor@bokik.hu

STEEEP
A horvátországi Zadar lesz május 5-én a STEEEP projekt 
következő helyszíne. Az egynapos találkozó célja, hogy a 
10 országban megvalósuló projekten dolgozó energia-ta-
nácsadók megosszák egymással tapasztalataikat, és egy 
interaktív előadássorozat keretében fejlesszék ismerete-
iket.  Az előadások anyagai elérhetőek lesznek kamaránk 
honlapján: www.bokik.hu.
A projekttel kapcsolatos további információk a steeep@
bokik.hu e-mail címen kaphatóak. 

A turisztikáról Trencsénben
A „Regionális együttműködés fejlesztése és gazdasági 
integráció támogatása” elnevezésű projekt következő 
rendezvényének helyszíne Trencsén lesz május 15-én és 
16-án. 
Lapunkban korábban már beszámoltunk arról, hogy 
a Visegrádi Alapból fi nanszírozott pályázat keretében 
öt közép-kelet-európai ország (Ukrajna, Lengyelor-
szág, Csehország, Szlovákia és Magyarország) kama-
rái szerveznek összesen hat rendezvényt különböző 
gazdasági szektorokhoz kapcsolódóan. A programban 
hazánkat a BOKIK képviseli. A megvalósítás 2014 őszén 
kezdődött, és a kereskedelmi és iparkamarákból álló 
konzorcium már három sikeres találkozót tudhat maga 
mögött. Krosnoban (Lengyelország) a könnyűipari cégek, 
Ungváron (Ukrajna) a fa- és az építőipari vállalkozások, 
Miskolcon – a kamaránk által szervezett üzletember 
találkozón – pedig a fém- és gépiparral foglalkozó társa-
ságok képviselői folytattak tárgyalásokat. 
A májusi trencséni rendezvény a Regionális Turisztikai 
Expóval egybekötött Nemzetközi Kontakt Napokhoz 
kapcsolódik, és a turizmus áll majd a középpontban. 
A résztvevő cseh, magyar, lengyel, szlovák és ukrán 
vállalkozások képviselőinek ezúttal is lehetőségük lesz a 
bemutatkozásra, és az üzleti tárgyalásokra is.
További információk megtalálhatók a kamara honlap-
ján: www.bokik.hu, valamint Boda Orsolyánál a boda.
orsolya@bokik.hu e-mail címen.

Projektjeink Segítség a vállalkozásoknak
Fókuszban a gazdaságfejlesztés: kihívások és lehetőségek

Pénztárgépek – folyamatosan online

Dr. Kovács Árpád a magyar gazdaság és a költségve-

tés helyzetéről beszélt
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A „Vállalati információs napok a 
duális felsőoktatási képzésekről” 
című országos rendezvénysorozat 
első programjának kamaránk adott 
otthont március végén. A fórumon 
azoknak a régiónkban működő cé-
geknek a vezetői vettek részt, akik 
együttműködő partnerei a szeptem-
bertől induló új képzési formának.

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke köszön-

tőjében kiemelte, hogy a hazai oktatási 

rendszer az elmúlt években reformok 

sorozatán esett át. A Magyar Kereske-

delmi és Iparkamara (MKIK). 

Kedvező tapasztalatok

Felsőoktatási Szakkollégiuma már 

2012-ben megfogalmazta, hogy a 

hazai felsőoktatásban is szükség van 

egy gyakorlatorientált, az egyetemi 

hallgatókkal a vállalatok működését 

megismertető képzési programra. A 

Kormány rendkívüli nyitottságot és 

partnerséget mutatott ennek megvita-

tásában. Így készült el a Fokozatváltás 

a Felsőoktatásban című stratégia, és a 

széles körű társadalmi vitát követően, 

2014 decemberében el is fogadta a 

Kormány a felsőoktatási duális képzés 

bevezetésére tett javaslatot.

„Az eddigi tapasztalataink kedvezőek, 

a kamarához érkezett visszajelzések 

azt mutatják, hogy a cégek érdeklő-

dése meghaladja a vártat” – értékelte 

a folyamatot Bihall Tamás. A megyei 

adatok kapcsán arról tájékoztatott, 

hogy a Miskolci Egyetem három karán, 

kilenc szakon indul el ősszel a duális 

képzés. Újabb szakok akkreditációs 

eljárása már elindult vagy előkészítés 

alatt áll.

A magyar rendszer

A duális képzés bevezetésének okairól, 

a nemzetközi és hazai tapasztalatokról, 

illetve a képzések indításának üteme-

zéséről Szigeti Ádám, az EMMI Felső-

oktatásért Felelős Államtitkárságának 

politikai tanácsadója tartott előadást. 

Elmondta, hogy a magyar rendszer ki-

alakításának alapját a – a német példa 

mellett – a hazánkban jelenleg is folyó 

kooperatív (duális) képzések tapasz-

talatai adták. Ilyen kooperatív képzés 

van a Széchenyi István Egyetemen (az 

Audival és más cégekkel közösen), a 

Miskolci Egyetemen (ipari tanszék for-

mában a Bosch-al közösen), a Nyugat-

Magyarországi Egyetemen és a Kecs-

keméti Főiskolán.

Szigeti Ádám kiemelte: a hazai kis- és 

közepes vállalkozásokat minél na-

gyobb számba kívánják bevonni a 

rendszerbe. Elhangzott az is, hogy az 

intézmények által jelzett keretszá-

mok alapján szeptembertől több mint 

800 hallgató kezdheti meg tanulmá-

nyait duális felsőoktatási képzése-

ken. A rendszerbe bekapcsolódott 21 

felsőoktatási intézmény eddig közel 

350 külső partnerrel (gazdálkodó 

szervezettel) kötött együttműködési 

megállapodást. A vállalati partnerek 

egyharmada tartozik a nagyvállalatok 

közé, döntő többségük pedig kis- és 

közepes vállalkozás.

Felkészültebb szakembereket ad

A rendezvény második részében a 

duális képzések eddigi tapasztalatai-

ról kaptak tájékoztatást a résztvevők. 

Elmondták véleményüket a felsőok-

tatási intézmények képviselői, és az 

érintett cégek szakemberei is. Az elő-

adók egyetértettek abban, hogy a gya-

korlatorientált képzés lehetővé teszi, 

hogy a szakmai utánpótlás-nevelés 

alappillérévé váljon a duális képzés. 

Az új forma előnyös a diákok számára 

is, hiszen élesben ismerhetik meg az 

adott cég működését, eljárásrendjét, 

az alkalmazott modern technológiát. 

A gyakorlatban megszerzett tapaszta-

lat pedig felkészültebbé, magabizto-

sabbá teszi a fi atalokat.

A svájci érdekeltségű Fraisa Hungá-
ria Kft. sárospataki üzemében márci-
us közepén adták át azt a másfél mil-
liárd forintos beruházást, amelynek 
keretében átalakítottak egy meglévő 
üzemcsarnokot, és új gépeket sze-
reztek be. Varknal György, a társaság 
ügyvezetője lapunknak elmondta: a 
fejlesztésnek köszönhetően növelni 
tudják termékeik hozzáadott értékét 
és új, hosszú távon is biztos munka-
helyeket hoztak létre.

A Fraisa Hungária Kft. egy svájci tulaj-

donban lévő leányvállalat, amely ke-

ményfém és gyorsacél alapanyagból 

gyártott hengeres szárú forgácsoló 

szerszámok előállításával és újraéle-

zésével foglalkozik. 

Az anyavállalat egy 1934-ben – Svájc-

ban – alapított családi vállalkozás, és 

az alapító unokái ma is aktívan részt 

vesznek a cégcsoport vezetésében. A 

sárospataki társaság jogelődje a Szer-

szám Köszörű Centrum Ipari és Keres-

kedelmi Kft. volt.

A cégcsoportban a második 

Varknal Györgytől megtudtuk, a Fraisa 

Csoport világszerte hat telephely-

lyel rendelkezik, központjuk a sváj-

ci Solothurnban található, ahol 216 

dolgozót foglalkoztatnak. A kutatás-

fejlesztésnek, a svájci értékesítésnek 

és a katalógus szerszámgyártás 50 

százalékának ad helyet a központ. A 

második a sorban a magyarországi 

üzem Sárospatakon, itt 142 dolgozót 

alkalmaznak. 

„Tevékenységünk elsősorban a ka-

talógus szerszámgyártás, amelyből 

a másik 50 százalékot mi teljesítjük, 

emellett a belföldi értékesítés, a spe-

ciális szerszámok gyártása, a szer-

számok újraélezése is feladatunk. A 

sárospataki gyár árbevétele az elmúlt 

üzleti évben 3,9 milliárd forint volt. A 

cégcsoport további telephelyei Né-

metországban, Franciaországban, az 

USA-ban és Olaszországban találha-

tók, de jelen vagyunk a kínai piacon is 

négy értékesítő kollégával. További 34 

országban pedig étékesítő partnere-

ken keresztül szolgájuk ki ügyfeleinket” 

– mutatta be a céget az ügyvezető. 

Egy év alatt készült el

Az új beruházás egy épület átalakítá-

sából és gépbeszerzésből állt. 

„Az új technológiák működési feltét-

elei megkövetelték, hogy üzemcsarno-

kunkban külön, zárt helyiségeket hoz-

zunk létre. Ezeknek meg kellett oldani 

a megfelelő szellőztetését és hűtését 

is, hogy ergonomikus munkakörnye-

zetet biztosíthassunk annak a húsz új 

kollégának, akik ezen a terülten kezde-

nek dolgozni. Beszereztünk két új, öt-

tengelyes CNC köszörűgépet, amelyek 

segítségével nagyobb teljesítményű 

forgácsoló szerszámokat gyárthatunk. 

Az elkészült maró és fúrószerszámok 

további élkezelésére három gépet 

szereztünk be, ezekkel növelhető a 

legyártott szerszámok kopásállósága. 

A projekt másik részeként vásárol-

tunk egy gyémánt-bevonatoló gépet, 

valamint egy PVD bevonatolót is. A 

bevonatolás segítségével növelhető 

termékeink éltartama. Szeretném ki-

emelni, hogy gyémántbevonatoló gép 

Magyarországon csak nekünk van, és 

ez a technológia utat nyit a grafi tmeg-

munkálással foglalkozó partnereink 

felé” – tájékoztatott Varknal György.    

A fejlesztés – az ütemtervnek megfe-

lelően – egy év alatt valósult meg, a 

beruházás 1,5 milliárd forintba került, 

ebből 690 millió forint volt az uniós 

támogatás. 

Az ügyvezető úgy fogalmazott: „A szer-

számok teljesítményének növelése fo-

lyamatosan célja a Fraisa Csoportnak. 

Ez egy kiemelkedő lehetőség volt erre, 

és az Európai Unió által fi nanszírozott 

támogatás nagy segítséget jelentett, 

hiszen növelni tudjuk termékeink hoz-

záadott értékét, és új, biztos munkahe-

lyeket hoztunk létre. Mindezek mellett 

emelkednek eladásaink, és további pi-

aci partnereknek kínálunk megoldást 

a forgácsoló szerszámok területén.”

A fejlesztés nem áll meg

„A piac különösebb élénkülését nem 

érzékeljük, de eddig a terveink szerint 

alakul az esztendő” – foglalta össze 

az idei piaci kilátásokat az ügyvezető-

től. Elmondta azt is, a fejlesztéseket 

tovább folytatják, idén a géppark to-

vábbi korszerűsítése a cél. A tíz évnél 

öregebb gépeiket olyanokra cserélik, 

amelyek már a beszállító partner leg-

újabb fejlesztéseit is tartalmazzák. Két 

éven belül pedig elképzelhető, hogy 

egy újabb részleggel bővítik gyártóka-

pacitásukat.

Régi óhaja teljesült a szakképzésben sze-
repet vállaló gazdálkodó szervezeteknek: a 
duális szakképzésben a gyakorlat a korábbi-
nál hangsúlyosabbá válik, a gazdaság aktív 
részvevője a tanulók felkészítésének, a gya-
korlati képzőhelyek nemcsak a szakmai vizs-
gára, hanem a későbbi munkavállalói létre is 
alapokat biztosítanak.

A 2014. évi XCIX. költségvetési törvény a gaz-

dasági kamara feladataként fogalmazza meg 

a tanulószerződés megkötésének elősegíté-

sét. A kamarai garanciavállalás intézménye ezt 

erősíti meg. A Garanciavállalási Program cél-

ja, hogy a szintvizsgával rendelkező tanulók a 

szakma gyakorlati ismereteit vállalkozásoknál 

sajátítsák el, iskolai tanműhelyben csak olyan 

tanulók képzése folyjon, akik még szintvizs-

gával nem rendelkeznek, vagy teljesítményük 

indokolja az iskolai keretek között folyó előké-

szítő oktatást. Ugyancsak iskolai tanműhelyi 

körülmények között fognak gyakorlati tudást 

szerezni azok a tanulók, akiknek a kamara a 

gazdaságban nem talál képzésre alkalmas 

gyakorlati képzőhelyet. Erről igazolást ad ki a 

képző intézmény részére. Törekvés, hogy minél 

több tanuló a duális képzésben tudjon a szak-

ma gyakorlására felkészülni.

Az oktatási intézményektől bekért adatok 

alapján a jelenleg 9. évfolyamon tanuló diákok 

gyakorlati munkahelyekre történő kihelyezése 

nem jelent problémát. A gazdaságban ren-

delkezésre állnak azok a tanulói gyakorlóhe-

lyek, amelyekre a sikeres szintvizsgát követően 

megtörténik a tanulók kihelyezése, a tanuló-

szerződések megkötése. Közös a felelősség és 

közös az érdek a hatékony gyakorlati képzés 

megvalósítására. A gyakorlati munkahelyek 

minősítése, a képzési engedély kiadása szigorú 

feltételek alapján történik független szakmai 

szakértő, valamint az oktatásban érintett isko-

la képviselője által.  Részletek: www.bokik.hu

Új beruházások Zemplénben 
Csarnokavató a sárospataki Fraisa Hungária Kft.-nél és a sátoraljaújhelyi Prec-Cast Kft.-nél

Új, 12 ezer négyzetméteres csarnokot 
avattak márciusban a sátoraljaúj-
helyi Prec-Cast Öntödei Kft.-nél. A 
beruházás része a cég fejlesztési 
tervének, amelynek első állomásaként 
2013-ban egy 5600 négyzetméteres 
logisztikai csarnok készült el. A most 
átadott épület kétmilliárd forintba 
került, amelyhez egymilliárdot nyert 
pályázaton a zempléni vállalkozás. 
A jelenleg több mint 1000 dolgozót 
foglalkoztató Prec-Cast tulajdonosa a 
bajor Firmengruppe Wolf, amely 1933-
ban családi vállalkozásként alakult és 
alumínium öntvényeket gyárt. A sá-
toraljaújhelyi gyár termékeinek 90 szá-

zalékát Nyugat-Európába exportálják, 
fele-fele arányban az autóiparnak és 
az elektronikai iparnak. A Prec-Cast 
beszállít többek között a BMW-nek, 
a John Deere-nek, a Knorr-Bremse-
nek, a Mercedes-nek, a Scania-nak, a 
Schäffl  ernek, a Siemens-Bosch-nak,  
a Visteon-nak, a Volkswagennek is. 
Wilhelm Rambold, a kft. tulajdo-
nosa a csarnokavató kapcsán úgy 
fogalmazott: a fejlesztést egyfelől a 
megnövekedett piaci kereslet indokol-
ta, másrészt pedig a német anya-
cégtől további gyártókapacitásokat 
kívánnak Sátoraljaújhelyre telepíteni, 
és új termékek gyártását is tervezik. 

Kapacitásbővítés 2 milliárdból

A sárospataki üzem 142 dolgozónak ad munkát

Kedvező kamarai tapasztalatok 
Nyolcszáznál több hallgató kezdi meg tanulmányait a duális felsőoktatási képzéseken

GRAFIKA: ÉKN. FORRÁS: EMMI

A duális felsőoktatás szereplői
Együttműködő partnerek megoszlása vállalati kategóriák szerint

Mikrovállalkozás 

11%

Kisvállalkozás 21%

Középvállalkozás 
26%

Nagyvállalkozás 

31%

Állami 

6%

Egyéb
3%

Nincs adat
2%

Szakmák bemutatója
Szakmai pályaorientációs napot tartottak a Miskolci Kós Károly 
Építőipari Szakközépiskola és Szakiskolában. Az érettségizőket 
várták március 26-án az intézménybe, ahol a diákok az iskolá-
ban tanulható szakmákkal ismerkedhettek meg. A szervezők a 
szakmák sikeres képviselőit, vállalatokat hívtak segítségül, hogy 
felkeltsék a jelenlévők érdeklődését. 

Andrássys nyílt nap
A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola nyílt napot tartott 
április 10-én az idei évben érettségizők számára. A mechatronikai 
technikus szakma bemutatását, népszerűsítését a Robert Bosch 
Energy and Body Systems Kft. vállalta. Az intézmény várja azokat a 
diákokat is, akik korábban szereztek érettségi bizonyítványt.

Céglátogatások
A kamaránk által szervezett üzemlátogatások célcsoportja ezúttal 
a gépészeti szakmacsoportba tartozó cégek voltak. A miskolci 
Toolstyle Kft., a kazincbarcikai Heinzler Gépgyártó Kft., a miskolci 
Transmetallbau Kft. és a szintén miskolci Ross Mould Kft. munká-
ját ismerhették meg a program részvevői. Részletes tájékoztatást 
kaptak a tanulók a vállalatokról, a termelésről, a gyártási folyama-
tok tervezéséről, majd a bejárások során testközelből láthatták a  
modern berendezéseket, gépeket, központokat.

Pályaorientáció
A garanciavállalás intézménye
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Nemzetközi gazdasági, befektetési 
fórumot és üzleti találkozót szervez 
április 30-án, Putnokon hazánk Kas-
sai Főkonzulátusa és a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara. A nemzetközi találkozó 
kapcsolódik a Gömör Expóhoz. 

A fórum célja, hogy megkönnyítse a 

kapcsolatépítést, a külpiacra jutást a 

magyar-szlovák határ mentén tevé-

kenykedő kis- és középvállalkozások 

számára. Emellett bemutatják, nép-

szerűsítik a térségben lévő befektetési 

lehetőségeket is. A résztvevők megis-

merhetik a magyar és a szlovák térség 

gazdasági helyzetét, a befektetési le-

hetőségeket, előadások hangzanak el 

aktuális külpiaci témakörökben, és le-

hetőséget kapnak a vállalkozások arra 

is, hogy a nagyközönség előtt részle-

tesen bemutassák tevékenységüket. 

A rendezvény szervezés alatt áll, a 

pontos kezdési időpontról tájékoztat-

juk a BOKIK tagjait, de a honlapunkon 

is részletes információt kaphatnak 

majd a részletekről. Az azonban már 

biztos, hogy a részvétel ingyenes, de 

előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, 

hogy részvételi szándékukat a részt-

vevők számának és elérhetőségeinek 

megadásával a boda.orsolya@bokik.

hu e-mail címre mihamarabb jelezni 

szíveskedjenek.

A Gömör Expo

Tizenhetedik alkalommal rendezik 

meg a Magyar-Szlovák Kiállítást és 

Vásárt Putnokon április 30-a és má-

jus 2-a között. A program az elmúlt 

évek alatt a térség legrangosabb 

interregionális rendezvényévé vált. Az 

expónak idén is szerves részét képezi a 

Megyei Vadásznapok keretében meg-

rendezett trófeakiállítás és a vadász-

társaságok találkozója.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Fejlesztési és Képzési Bizottság 
(MFKB) március 30-án megtartott 
ülésén meghatározta, és március 31-
én eljuttatta a Magyar Kereskedelmi 
Iparkamara és a Nemzeti Szakképzé-
si és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) 
részére a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei beiskolázási arány-irányok-
ról a javaslatait. 

A bizottság az iskolarendszerű képzé-

sekre, a hiányszakmákra és az isko-

larendszeren kívüli felnőttképzésben 

indítható szakképesítésekre vonatko-

zóan fogalmazta meg határozatait.

Az iskolarendszerű szakközépiskolai 

képzésben 18 ágazatot korlátozás nél-

küli beiskolázásra javasolt a bizottság, 

17-et korlátozással támogatott, amely-

ben  2737 fős létszámban határozta 

meg a megyei keretszámokat a külön-

böző ágazati képzésekben tanulókra 

vonatkozóan.

Az iskolarendszerű szakképzésben 35 

szakképesítést korlátozás nélkül, 147 

szakképesítést létszámok meghatáro-

zásával korlátozással, összesen 7990 

fő számára javasol indítani a bizottság 

a 2016/17. tanévtől megyénkben.

A korábbi években 10–12 hiányszak-

mára tehetett javaslatot a bizottság, 

és azok a tanulók, akik ezek közül vá-

lasztottak, iskolai ösztöndíjat kaphat-

tak. A jövőben ez a szám várhatóan 

emelkedni fog, a bizottság 25 hiány-

szakképesítésre tett javaslatot. Továb-

bi újdonság, hogy érettségire épülő 

szakképesítések is bekerültek a hiány-

szakmának javasolt szakképesítések 

körébe.

A felnőttképzés keretein belül oktat-

ható közel 600 szakképesítés közül 

498 szakképesítést javasol a bizott-

ság hazai és Európai Uniós forrásokkal 

támogatni.

Az MFKB a munkaadók és vállalkozók 

igényeire építve határozza meg javas-

latait, és fi gyelembe vette a közeljövő 

beruházásait is. Ezek alapján prog-

nosztizálható, hogy a jövőben újabb 

ezres nagyságrendű képzett munka-

erőre lesz szükség a megyében.

 – Tóth Ádám Zoltán –

A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara 2015-ben is megrendezte a 
Szakma Kiváló Tanulója Versenyt, 
kibővítve az Országos Szakmai Ta-
nulmányi Versennyel. Az országos 
döntő a „VIII. Szakma Sztár Feszti-
vál”, amelyet április 27–29-e között 
rendeznek Budapesten.

A versenyek célkitűzése a gyakorlat-

igényes, „fi zikai” szakmák – beleért-

ve  a ráépülő, magasabban kvalifi kált 

szakmákat is − társadalmi presztí-

zsének és vonzerejének növelése, 

„A jó szakma felér egy diplomával” 

szlogen jegyében. 2015-ben a szak-

mák országos  versenyeit a nappali 

tagozaton végzős tanulók számára, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium által a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

részére gondozásra átadott szakké-

pesítések közül 40-ben hirdettük meg 

közel 7000 diák részvételével. A ver-

seny elődöntőit − a hagyományoknak 

megfelelően − országosan a területi  

kamarák szervezték és bonyolították 

le, megyénkben több mint 200 tanuló 

vett részt az írásbeli elődöntőn. Me-

gyénkből két versenyzőnek szorítha-

tunk a budapesti döntőn.

Az érdeklődő iskolák diákjai egynapos 

szakmai kirándulás keretében ingye-

nesen vesznek részt a rendezvényen. 

 – Tóth Ádám Zoltán –

Egy mester magas szinten ismeri 
foglalkozása minden csínját-bínját, 
és általában oktatja, tanítja is saját 
szakterületének elméletét, gyakorla-
tát. Szeptember elsejétől a gyakorla-
ti képzőhelyeken már csak mesterek 
foglalkozhatnak a tanulókkal, és a 
cím megszerzése érdekében most 
az oktatóknak is be kellett ülniük az 
iskolapadba.

A BOKIK huszonhárom szakmában in-

dít mesterképzést a „Dolgozva tanulj! 

TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 kód-

számú Gyakorlati oktatók továbbképzé-

se a szakképzésben” elnevezésű projekt 

keretében – tájékoztat Vécsi Istvánné, a 

kamara képzési asszisztense. 

Még jelentkezőket várnak

Megyénkben – ebben a programban – 

230 oktató kap lehetőséget arra, hogy 

letegye a mestervizsgát. Sokan jelent-

keztek a szakács, pincér, kereskedő és 

autószerelő mestervizsgára, ugyanak-

kor várják még autóelektronikai mű-

szerészek, épület- és szerkezetlaka-

tosok, kozmetikusok, festők, női- és 

férfi szabók jelentkezését. 

Márciusban elindultak a szakmai kép-

zések a fodrász, szakács pincér és bú-

torasztalos szakmákban, áprilisban, 

illetve májusban szinte minden szak-

mában elkezdik a tanfolyamokat. 

A gazdaság lesz a nyertes

Nagy István, a Nagy-Bükk Bt. ügyveze-

tője, az asztalos mestervizsga bizott-

ság elnöke úgy véli, az, hogy a gyakor-

lati helyeken a tanulókkal foglalkozó 

szakemberek számára szeptembertől 

kötelező lesz a mestervizsga, fontos 

lépés, hogy a gazdaság magasan kép-

zett szakembereket kapjon.  A mester 

szó a szakma professzionális tudását 

jelenti, olyan szakembereket, akik a 

tanulóknak példaként szolgálnak er-

kölcsi és szakmai területen egyaránt. 

Ezért lényeges a színvonalas mester-

képzés megvalósítása országosan és 

megyénkben is. Az új rendszerű duá-

lis képzésben különösen fontos, hogy 

minél több, jól képzett mester foglal-

kozzon a jövő generáció szakembere-

ivel, hiszen e nélkül a gazdaság sem 

működhet eredményesen. Így igaz 

lesz a szlogen: „Egy jó szakma felér 

egy diplomával”. Tudatosítani kell a 

mesterekben, hogy jó szakemberek 

képzésével szakmájuk és saját maguk 

presztízsét is növelik.

Felfrissítik a tudást

Ostorházi István, az Alfa Hotel tulajdo-

nosa negyven éve van a szakmában, 

és most „iskolapadba ült”, hogy meg-

szerezze a szakács, pincér mesteri cí-

met. Azt mondja, bár ódzkodott a tan-

folyamtól, sok új ismeretet szerzett, 

sok feledésbe merült tudás került újra 

felszínre, és előny az is, hogy egyfajta 

rendszerbe került az évek során felhal-

mozott tapasztalat. Azért jelentkezett 

a tanfolyamra, mert évek óta részt 

vesz a tanulók gyakorlati oktatásában, 

és ezt nem szeretné abbahagyni.

Hasonló a motivációja Réti Andrásnak, 

a Kikelet Hotel pincérének. Ő is több 

évtizedes szakmai tapasztalattal a 

háta mögött készül most a mestervizs-

gájára. „Helyén való felfrissíteni a régi 

tudást, és az új ismeretek is fontosak” 

– mondja érdeklődésünkre. Hozzáteszi, 

bízik abban, hogy ez a rendszer segíti 

majd, hogy szorosabb kapcsolatba ke-

rüljenek a gyakorlati képzőhelyek és az 

iskolák, ami sokat adhat a szakképzés 

színvonalának javításához.

Folytatás az 1. oldalról

„Az, hogy a politika ezt mikor hozza 

nyilvánosságra, az ő dolga. Ugyanak-

kor a szakmai munka erőteljesen zajlik, 

és ebben a kamarának, a gazdasági 

önkormányzatnak nagyon markánsan 

meg fog jelenni a véleménye” – mond-

ta. Megfogalmazása szerint az egykori 

pénzügyminiszter, Kupa Mihály-féle 

adóreformhoz hasonló mértékű átalakí-

tás várható a magyar adórendszerben.

A magyar gazdaság állapotáról az MKIK 

elnöke azt mondta: „nagyon erőteljesen 

közelít a német gazdaság növekedé-

séhez, sőt meg is haladja azt”. Ugyanis 

2010-ben sikerült egy olyan fordulatot 

elérni, amelynek eredményeként mára 

az ország minden mutatója pozitív, a 

beruházások száma gyarapszik, bővült 

a foglalkoztatás, alacsonyabb a mun-

kanélküliségi ráta, teljesítményköz-

pontú lett az adórendszer, átalakult a 

nyugdíjrendszer, csökkent az ország ela-

dósodottsága, évek óta tartani tudjuk a 

3 százalék alatti költségvetési hiányt, a 

nemzetközi hitelminősítők folyamato-

san értékelik föl Magyarországot.

Szólt arról is, hogy a kamara javasla-

tai az elmúlt években nagyon sokszor 

beépültek a kormányzati munkába: 

„Mindaz, amit a vállalkozói szféra meg-

fogalmaz, azt valóban közvetíteni tud-

juk a kormányzat felé. Véleményünket 

minden területen keresztül tudjuk vinni, 

a kormányzattal valós együttműködé-

sünk van.”

Dr. Parragh László beszélt arról, hogy a 

szakképzésben, a felsőoktatási- és fel-

nőttképzésben mára megkerülhetet-

lenné vált a kamara szerepe.

A BOKIK tervei

A BOKIK számára 2015 a kapcsolatépí-

tés éve lesz – jelentette ki Bihall Tamás 

elnök. A megyei köztestület munkaterv-

ének ismertetésekor elmondta: igaz 

ugyan, hogy a BOKIK kapcsolatrendsze-

re jelenleg is igen széles és aktív, ugyan-

akkor a megye gazdaságának hatékony 

képviselete megköveteli a további épít-

kezést, a bővítést. 

Bihall Tamás a részletekről kifejtette: 

már folyik az előkészítése annak az 500 

céget érintő kérdőíves interjúkészítés-

nek, amelynek keretében személyesen 

keresik fel a kamara munkatársai, tiszt-

ségviselői megyénk legjelentősebb 500 

vállalatát, hogy képet kapjanak többek 

között a várható beruházásokról, a fog-

lalkoztatás alakulásáról, a szakképzési 

igényekről, a külpiaci jelenlétről.

„Ez egy óriási munka, amelyre egy évet 

adtunk magunknak, jövőre, a küldött-

gyűlésen szeretnénk beszámolni az 

eredményekről – szögezte le az elnök. 

Hozzátette: céljuk a közvetlen kapcso-

lattartás a vállalkozásokkal, a bizalom-

építés, és annak elérése, hogy a kamara 

szolgáltatásai minden szempontból 

megfeleljenek a gazdaság igényeinek.   

Bejelentette azt is, hogy megújult a 

BOKIK önkormányzati szekciója, ve-

zetője Szabó Gergely, Harsány polgár-

mestere lett. Ez a szekció több száz 

önkormányzatot mozgathat meg, és 

ennek tükrében komoly eredményeket 

tud majd felmutatni – hangzott el.

„A szakmájukat értő, az elméletet jól 

elsajátító fi atalokat vár a magyar gaz-

daság” – tért át Bihall Tamás a kamara 

szakképzési feladataira. Mint mondta, 

a duális képzés arra hivatott, hogy az 

elméleti tudást és a gyakorlati képzést 

ötvözve jóval piacképesebb ismeretek-

hez juttassa a fi atalokat, ezzel segítve a 

vállalatokat a versenyképesség növelé-

sében.

Szeptembertől mesterek oktathatnak

Április végén Szakma SztárMFKB: mit érdemes tanulni?

Szabó Gergely, az önkormányzati szek-
ció vezetője a következőket mondta el 
lapunknak: „Nagyon komoly munkával 
és felelősséggel járó pozíció ez, hiszen 
ilyen jellegű feladatokat ellátó szekció 
országos szinten is egyedinek tekinthető. 
A munkánk lényege az lesz, hogy az 
önkormányzatok egyre bővülő gazda-
ságfejlesztési feladatait segítsük az ipar-
kamara eszközeivel, hátterével. Célunk 
egy folyamatos, többszintű gazdaság-
fejlesztési párbeszéd annak érdekében, 
hogy találkozzon a BOKIK-nál jelentkező 
befektetői, vállalkozói háttér, valamint az 
önkormányzatok által jelenleg, illetve a 
jövőben kínált gazdaságfejlesztési lehe-
tőségek. Az önkormányzatok fejleszté-
seihez fontos a helyi gazdasági szektor 

növekedéséből 
adódó lehető-
ségek kihasz-
nálása. Ez az 
önkormányzat 
és a helyi 
vállalkozások 
összefogásá-
val, rendszeres 
konzultációval, egymás kölcsönös 
támogatásával valósulhat meg. Egy ön-
kormányzatnak áldoznia kell a tudatos 
jövőépítésre. Vállalkozásbarát, befek-
tetésre ösztönző gazdasági hátteret 
kell biztosítania, és minden lehetőséget 
meg kell teremtenie ahhoz, hogy újabb 
termelőegységek, munkahelyek létesül-
jenek a településen.”

Országosan egyedülálló kezdeményezés

A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara (MKIK) Magyar–Német Ta-
gozata mutatkozik be április 29-én 
Miskolcon. A 10 órakor kezdődő ren-
dezvény helyszíne a BOKIK-székház 
Szentpáli István terme.

A roadshow első előadója Bódi László, a 

magyar-német tagozat elnöke lesz, aki 

tájékoztatót tart a tagozatnak a gazda-

sági kapcsolatok fejlesztésében betöl-

tött szerepéről. Ezt követően szó lesz a 

németországi szervezett munkaválla-

lási lehetőségekről, a német adózási és 

könyvviteli szabályokról, és az export-

biztosítási, exportfi nanszírozási lehető-

ségekről is. A rendezvényen lehetőség 

nyílik a személyes konzultációra is. 

Az MKIK magyar–német tagozata 2014 

márciusában alakult, elnökévé a miskol-

ci vállalkozót, Bódi Lászlót választották, 

aki a BOKIK EU Integrációs Kollégiumá-

nak elnöke is. A tagozat célja, hogy a ha-

zai vállalkozások német piacon való si-

keres megjelenését, valamint a magyar 

cégek német üzleti partnerkeresését 

támogassa. Kiemelt stratégiai partne-

reik: hazánk Berlini Nagykövetsége és a 

németországi magyar képviseletek. 

A tagozat a következő szolgáltatásokat 

nyújtja a vállalkozásoknak: rendezvé-

nyek, információs napok szervezése; vá-

sárokhoz és kiállításokhoz kötődő üzleti 

delegációk szervezése Németországba; 

hírlevél havonta a tagok számára; gaz-

dasági, üzleti, vásárokkal kapcsolatos 

információk közvetítése. 

A tagozat tagja lehet bármely, Magyar-

országon bejegyzett, kamarai regiszt-

rációval rendelkező jogi személy. A 

tagságról részleteket a www.mkik.hu. 

honlapon olvashatnak.

Az április 29-i roadshow-n a részvétel 

ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A 

jelentkezési lap letölthető a www.bokik.

hu honlapról.

Magyar–német tagozat roadshowBefektetési fórum Putnokon

Nagy István (balról), Ostorházi István és Réti András
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Kamarai tervek
Bihall Tamás elnök,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

A napokban tartotta kamaránk 47. küldöttgyűlését. 
Ezen a fórumon többek között a kamarai tervekről, a 
2015-ös feladatokról is szó esett. 

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke előadásában kitért arra, hogy a gazdaság szerep-
lőit az úgynevezett Államreform Bizottságban a kamara 
képviseli, így a gazdaságnak a kamarán keresztül lehe-
tősége van fontos stratégiai kérdésekben is véleményt 
formálni, és a döntés-előkészítési folyamatban szerepet 
vállalni. Úgy vélem, ez az elmúlt húsz év kamaratörté-
netének egyik kiemelkedő állomása. A fórumon előadá-
sában Demeter Ervin kormánymegbízott is aláhúzta a 
kamarával történő együttműködés fontosságát. Jelen 
volt a megyei közgyűlés elnöke, Miskolc alpolgár-
mestere, járási hivatalok vezetői, intézmények vezető 
tisztségviselői, tehát látható, hogy megyénkben kapcso-
lataink rendezettek, a kamara véleményére, munkájára 
odafi gyelnek partnereink. Ennek további erősítése 
érdekében hívjuk életre a BOKIK Önkormányzati Szekci-
óját, amelynek lényeges eleme a gazdaság szerepelői és 
az önkormányzati szereplők közötti párbeszéd. 

Ezek fontos kérdések, de alapvető, hogy a kamara 
stratégiai irányainak meghatározása a vállalatok hely-
zetéből induljon ki, a vállalati véleményekre támasz-
kodjon. Ezért a kamarai ülés legfontosabb pontjának 
megyénk ötszáz meghatározó vállalatának, vállalkozá-
sának személyes meglátogatását, a cégekkel való egyez-
tetést tartom. Látnunk kell az itt működő vállalkozások 
fejlesztési elképzeléseit, irányait, az exportorientációt, 
a foglalkoztatás jövőbeni állapotát, az ebből következő 
képzési szerkezet iránti igényt, hogy pontosan mérjük 
és tervezzük a kamarai akciók hatékonyságát. 

Ötszáz cég meglátogatása, a fentiek egyeztetése 
komoly szervezést, a személyi feltételek biztosítását, az 
anyagok feldolgozásának informatikai hétterét jelentik. 
De biztos vagyok benne, hogy ezen információk birto-
kában kamarai munkánk 2016-tól még hasznosabb és 
konkrétabb lesz a vállalkozások fejlesztése érdekében.

Közvetlen kapcsolatfelvétel a megye vállal-
kozói közösségével, a kamarai önkéntes ta-
gok számának növelése, a szakképzési rend-
szer hatékony működtetése, a vállalkozói 
elvárásoknak megfelelő szakképzés kialakí-
tása – ezek a célok határozzák meg a BOKIK 
idei tevékenységét – mondta Bihall Tamás 
a kamara 47. küldöttgyűlésén Miskolcon. Az 
elnök a kapcsolatépítés éveként határozta 
meg 2015-öt. 

A BOKIK küldöttgyűlése Demeter Ervin kor-

mánymegbízott előadásával kezdődött. 

Változások a közigazgatásban

A megyei kormányhivatal vezetője tájékoztat-

ta a küldötteket a közigazgatás változásairól. 

„Versenyképes gazdaság kell, ezért kezdett hoz-

zá a kormány a közigazgatás átalakításához” 

– mondta. Kiemelte, hogy az elmúlt években 

lerakott alapok jók a továbblépéshez, amely-

nek célja egy versenyképesebb, gyorsabb, ha-

tékonyabb, olcsóbb közigazgatás. A szervezeti 

átalakulás – amely a kormánymegbízott szavai 

szerint feszültségektől sem mentes – külső és 

belső integrációt jelent. Legnagyobb változás-

ként a szakigazgatási szervek főosztályokká 

alakítását és azok számának csökkenését emlí-

tette.  A gyakorlatban ez annyit tesz, hogy a ko-

rábbi 26-ról 12-re csökkent az egységek száma, 

és számos feladat átkerül a járásokhoz. 

A kamara véleménye meghatározó

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 

tagja az Államreform Bizottságnak, és mint 

ilyen, megfogalmazta a vállalkozások köz-

igazgatással szemben támasztott elvárásait 

– csatlakozott Demeter Ervin tájékoztatójához 

dr. Parragh László. Az MKIK elnöke előadásá-

ban kitért arra, hogy a következő időszak nagy 

feladata az adózás rendjének átalakítása lesz. 

Úgy fogalmazott: nem elsődlegesen az adó-

kulcsok átalakításáról van szó, mert ez szám-

viteli, költségvetési döntés, hanem arról, hogy 

hogyan és miképp kell adózni.  

 Folytatás a 2. oldalon.

A kapcsolatépítés éve

A 2015. évi munkatervet is elfogadta a küldöttgyűlés. Képünkön balról: Dudás Tiborné, a BOKIK titká-

ra, Szalay Antalné, a küldöttgyűlés levezető elnöke, Bihall Tamás, dr. Parragh László és Demeter Ervin

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
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3580 Tiszaújváros, Szent István út 
1/A, I./9.
Telefon/Fax: 49/540-100
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Elérhetőségeink

A 2015. április 1-je és április 30-a között 
alkalmazható üzemanyagárak: 
ESZ 95 motorbenzin 357 Ft/l

Gázolaj 376 Ft/l
Keverék 392 Ft/l
LPG-autógáz 225 Ft/l

Áprilisi üzemanyagárak

A III. Schnitta Sámuel Országos Ven-

déglátó Verseny döntőjét március 25-

27. között rendezték meg hét csapat 

részvételével Veszprémben. A meg-

mérettetésen a miskolci Szentpáli 

István Kereskedelmi és Vendéglátó 

Szakközépiskola és Szakiskola öt tagú 

csapata képviselte megyénket. Ők a 

területi döntőből első helyen jutottak 

tovább. A csapatok tudásukat három 

alapszakmában – szakács, pincér és 

cukrász – mérték össze. A versenyen a 

Schnitta Egyesület által megfogalma-

zott kiírás alapján szerkesztett felada-

tokat oldották meg a versenyzők, ame-

lyekben az eszközfelismerés, a szakmai 

intelligencia, a totók mellett díszterítés, 

ételsorok lefőzése, azok vendégeknek 

történő kiszolgálása volt a feladat, asz-

tali munkával megspékelve. 

A III. Schnitta Sámuel Gasztronómiai 

Emlékverseny összetett végeredmé-

nye a következő:

1. „SÉF” Vendéglátóipari, Kereskedel-

mi, Idegenforgalmi Szakképző Iskola, 

Veszprém

2. Szentpáli István Kereskedelmi és 

Vendéglátó Szakközépiskola és Szak-

iskola, Miskolc

3. Soproni Idegenforgalmi, Kereske-

delmi, Vendéglátó Szakképző Iskola

A dobogón végzett csapatok serleget, 

oklevelet és érmeket kaptak, emellett 

minden érmes a Baptista Szeretet-

szolgálat pénzjutalmát vihette haza. 

A Szentpáli csapata a legjobb csapat-

munkáért és a felszolgálók élőmunká-

jáért járó különdíjakat is átvehette. 

A miskolci csapat tagjai (képün-

kön): Kőhalmi Zsófi a, Bálint Márk, 

Nagy Csaba, Rehor Ferenc és Veres 

Tamás, akiket még két különdíjjal is 

jutalmazott a szakmai zsűri.

 – Havasiné Fedora Andrea –

Közel háromszáz versenyző indult idén a nagy hagyományokkal rendelkező 

„Kézműves Kupa 2015” elnevezésű miskolci szépészeti versenyen. Március 22-

én a Generali Arénában, nemzetközi mezőnyben mérték össze tudásukat a fod-

rászok, műköröm-díszítők és -építők, valamint a lábápolók. 

A verseny – köszönhetően az elmúlt évek alatt felépített brandnek – ma már 

egyet jelent a minőséggel, a magas szintű szakmai tudással. Nem mellesleg pe-

dig Miskolc városának jó hírét vivő, tavasznyitó rendezvény is.

A Szeren-

csen, illetve 

környékén 

élő vállal-

kozók már 

tudhatják, 

hogy válto-

zás történt 

kamaránk 

s z e r e n c s i 

i r o d á j á -

nak élén. Februártól fi atal kollégánk, 

Sashalmi Emőke tanulószerződéses 

tanácsadóként erősíti a kamarai csa-

patot, és intézi a vállalkozások ügyeit. 

Hozzá tartozik a szerencsi körzet mel-

lett a szikszói és az encsi járás is. 

Sashalmi Emőke bemutatkozásként 

elmondta lapunknak, hogy középisko-

lai tanulmányait a Szerencsi Bocskai 

István Gimnázium és Közgazdasági 

Szakközépiskolában végezte, majd 

2011-ben szerzett diplomát a Debre-

ceni Egyetem Természettudományi és 

Technológiai Karán, mint meteoroló-

gus, földtudományi kutató. Szerencs-

hez való kötődése miatt azonban szak-

májában nem sikerült elhelyezkedni, 

így az élet kikényszerítette a váltást: 

munka-, környezet- és egészségvéde-

lemmel kezdett foglalkozni. A megyei 

kormányhivatal Szerencsi Járási Hiva-

tala, Járási Munkaügyi Kirendeltségén 

helyezkedett el 2012-ben, majd letette 

a közigazgatási alapvizsgát és emelt-

szintű személyügyi ügyintézői képzett-

séget is szerzett. 

A BOKIK 2015 elején írt ki pályázatot a 

szerencsi iroda tanulószerződéses ta-

nácsadói állására, amelyet Sashalmi 

Emőke nyert el. Új munkatársunkhoz 

forduljanak bizalommal. 
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