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Kereskedelmi és Iparkamara

A fenti címben rejlő összefüggés nyilvánvaló, ezt így senki 
nem vitatja. Ugyanakkor a kamara részéről húsz éve is van 
már, hogy folyamatosan ezt hangoztatjuk. Az első hivatalo-
san is publikált anyagunk, a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara által szerkesztett Szakképzés-fejlesztési kezdeménye-
zés 1999-ben jelent meg, és állítom, sajnos a címben jelzett 
összefüggés és annak hiánya továbbra is érvényes, a magyar 
gazdaság jövőbeni fejlődése múlik rajta. 

A napokban egy üzleti vacsorán, amely a duális képzés 
megvitatásáról szólt, egy országosan is elismert gazdaság-
kutató egyetértett a kamara törekvéseivel, de kritikaként 
fogalmazta meg, hogy úgymond „túlhajtjuk” a problémát. 
Nem derült ki, hogy ez alatt mit kell érteni. Továbbra is azt 
tapasztaljuk, hogy a vállalatoknál jelentős szakmunkás-, 
technikus- és mérnökhiány van, miközben az élet más terü-
letein is hiányzik a szakképzett, megfelelő gyakorlati tudás-
sal rendelkező munkaerő. Látom a pályaválasztás kudarcait 
elszenvedő gyermekek sokaságát, akik akár diplomával a 
kezükben sem tudnak megfelelő egzisztenciális feltételeket 
kialakítani saját maguk számára. 

A kormány a kamarával kötött együttműködési megállapo-
dást is fi gyelembe véve, meghozta és folyamatosan meghoz-
za a szükséges jogszabályokat a duális képzés kialakítására. 
A kamara is készül a rá tartozó feladatrész teljesítésére. Az 
ördög azonban a részletekben rejlik: a folyamat számos érde-
ket sért, pedig a feladat végrehajtása nem odázható tovább. 

2015. szeptember 1-jével a felsőoktatásban is elindul a 
duális képzés. A cél az, hogy az oktatás minőségi folyamatait 
erősítve, jelentős szakmai tudással bíró fi atalok kerüljenek ki 
a nagybetűs életbe, úgy, hogy az oktatás szintjei teljes mér-
tékben átjárhatók legyenek, a szakmunkásoknak se legyen 
elérhetetlen szakirányú főiskola, egyetem elvégzése. 

A Szakma Sztár Fesztivál gyöngyszem, amely bemutatja a 
legjobbakat a szakképzés területén, de ez valóban csak a leg-
kiválóbbak versenye, az átlagot tudnunk kell az ő közelükbe 
hozni. A kamara keményen fog dolgozni érte.

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 
nyolcadik alkalommal rendezte meg a 
Szakma Sztár Fesztivált a Hungexpo te-
rületén április 27–29-e között. Megyénket 
három versenyző képviselte, és mind-
hárman dobogós helyezést értek el az 
országos megmérettetésen. Szárazépítő 
szakmában Ganyi Alex, a sajószentpéteri 
Új Esély Oktatási Központ diákja második 
lett, kereskedő kategóriában Szommer 
Babett második, Hornyák Regina pedig 
harmadik lett. Ők a miskolci Berzeviczy 
Gergely Szakközépiskola és Szakiskola 
tanulói. 

A Szakma Sztáron harminckilenc szakmá-

ban tartották meg a Szakma Kiváló Tanulója 

Versenyt (SZKTV) és az Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyt (OSZTV). Ugyanakkor 

megtartották a II. SkillsHungary Nemzeti 

Döntőt is, amely a nemzetközi szakmai ver-

senyek – EuroSkills és WorldSkills – hazai 

válogatóinak döntője. Az idei szakmai ver-

senyekre mintegy 5500 tanuló jelentkezett. 

A területi kamarák közreműködésével meg-

tartott írásbeli elődöntőkön országos szinten 

mintegy 4600 versenyző indult. Megyénk-

ben a BOKIK szervezésében több mint 200 

tanuló vett részt az írásbeli elődöntőn.

Használható tudást 

A VIII. Szakma Sztár Fesztivált Orbán Viktor, 

Magyarország miniszterelnöke nyitotta meg. 

Kiemelte, a szakmunkás fi atalok fontosak 

Magyarországnak, s ha a fi ataloknak nincs 

jövőjük, akkor az országnak sincs. 

„Ha a fi ataloknak van jövőjük, akkor az egész 

ország emelkedik, akkor van értelmes mun-

ka, van tisztességes fi zetés. Ezért nem pusz-

tán szakmunkás-bizonyítványt szeretnénk 

adni a fi ataloknak, hanem használható tu-

dást, és vele a jövőt” – mondta a kormány-

fő.  Folytatás a 2. oldalon!

Megyei dobogósok 
a Szakma Sztáron

A megnyitó pillanatai
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Az elektronikus építési napló 

használatáról és a jogszabályi 

háttérről szervez elméleti és 

gyakorlati előadást a BOKIK 

május 28-án 10 órától Kazinc-

barcikán, a Hotel Lukács kon-

ferenciatermében (Kazincbar-

cika, Mátyás király út 50.). 

Az építőipari kivitelezési te-

vékenységről szóló 191/2009 

(IX.15.) Korm. rendelet szerint 

az építési naplót – a 2013. ok-

tóber elseje után induló épí-

tőipari kivitelezések esetében 

– elektronikusan kell vezetni. 

Az elektronikus építési napló 

bevezetésével az építési napló 

fogalma és tartalma, vezeté-

sének főbb szabályai nem vál-

toznak. Az elektronikus építési 

napló a www.e-epites.hu por-

tálon, azon belül az Országos 

Építésügyi Nyilvántartás  abla-

kon keresztül érhető el.

A részletekért kattintson a 

www.bokik.hu-ra, vagy hívja 

Tóth Ádám Zoltánt, a BOKIK 

munkatársát a 46/501-096-os 

telefonon, vagy keresse e-mail-

ben: toth.adam@bokik.hu.

Folytatódik a kamara Üzleti 

Pódium című programsoro-

zata, amelynek előadója Tonk 

Emil címzetes egyetemi do-

cens, az Üzleti Akadémia ve-

zetője.

Lapunk megjelenésének nap-

ján, május 20-án (szerdán) 15 

órára várjuk az érdeklődőket 

a BOKIK-székház 4. emele-

tén található Szentpáli István 

terembe (Miskolc, Szentpáli 

utca 1.)  

A téma ezúttal a profi  kérde-

zéstechnika. Tudta, hogy a 

siker alfája és omegája a profi  

kérdezéstechnika? Kíváncsi 

arra, hogyan készülhet fel okos 

kérdésekkel egy tárgyalásra? 

Mindezt megtudhatja az Üzleti 

Pódium előadásán. Tonk Emil 

minden apró részletre kitér, 

ami a témával kapcsolatban 

felmerülhet. Sőt, a kérdéseit 

is felteheti az előadás során. 

Részletek: www.bokik.hu

„Mi lesz veled időjárás, mi 

lesz veled éghajlat?” Ez a 

mindannyiunkat érdeklő és 

érintő téma lesz terítéken a 

Kamarai Társalgó következő 

rendezvényén június 18-án, 

csütörtökön 15 órától. Az elő-

adó Németh Lajos meteoroló-

gus lesz.

A televízióból szinte mindenki 

ismeri a neves meteorológust, 

aki júniusban a Kamarai Tár-

salgó vendége lesz. Németh 

Lajos egy interjúban így vall 

magáról: „Én egy nagyon szép 

kis faluban, a szlovák határ 

mentén, az Ipoly völgyében, a 

Börzsöny mellett születtem, 

Vámosmikolán. A termé-

szethez közeli életet éltünk. 

Nagyszüleim, a szüleim me-

zőgazdasággal foglalkoztak. A 

szüleim mindig azt mondták, 

hogy ebből a fi úból ne olyan 

l e g y e n , 

aki túrja 

a földet. 

Így kerül-

tem fel 

P e s t r e . 

Az érett-

ségi után 

az egyetemen matematika-

fi zika tanári szakot végeztem. 

Az egyetemi évek alatt az egyik 

közös sörözgetés alkalmával 

elkísértem az egyik csoport-

társamat az órájára, ami me-

teorológia volt. Így lettem me-

teorológus.”

A Kamarai Társalgó helyszíne  

a BOKIK-székház Szentpáli Ist-

ván terme (Miskolc, Szentpáli 

utca 1.)

A rendezvény ezúttal is ingye-

nes, de regisztrációhoz kötött. 

Jelentkezni a tarsalgo@bokik.

hu e-mail címen lehet. 

Folytatás az 1. oldalról!
„Szabad világban élünk, szabad döntésekkel 

kell irányt szabniuk az életüknek”, de vannak 

dolgok, amelyeket fi atalon még nem tudnak az 

életről, ezért állnak ott önök mellett az oktató-

ik – folytatta Orbán Viktor, majd az oktatókhoz 

fordulva úgy fogalmazott: „az Önök kezeinél dől 

el a jövő, a fi ataloké és az országé. Olyan lesz a 

jövő, amilyenné ezeket a fi atalokat formálják.”

Növekedjen a szakmák vonzereje

Parragh László, az MKIK elnöke köszöntőjében 

a versenyekről elmondta: a cél, hogy növeked-

jen a fi zikai – beleértve a ráépülő, magasan 

kvalifi kált – szakmák társadalmi presztízse, 

vonzereje. Hozzátette: 2010 óta a változtatások 

eredményeként jelentős előrelépés történt több 

területen, így a szakképzésben is. Mint mondta, 

jó úton haladunk afelé, hogy olyan szakképzés 

legyen Magyarországon, amely egyedülálló a 

térségben. Az iparkamara elnöke megjegyezte, 

nincs éles határ a felsőoktatás és a szakképzés 

között, példa erre, hogy a Szakma Sztár Fesz-

tivál keretében megrendezett versenyeken sze-

repelnek logisztikai ügyintézőnek és mechatro-

nikai technikusnak készülő tanulók is.

A rekordok fesztiválja

A háromnapos verseny záróünnepségén az el-

ismeréseket Czomba Sándor, a Nemzetgazda-

sági Minisztérium államtitkára, Parragh László, 

az MKIK elnöke, Bihall Tamás, az MKIK oktatási 

és képzési alelnöke, valamint Szilágyi János, az 

MKIK oktatási és képzési igazgatója adta át.

Parragh László, az MKIK elnöke ezúttal azt 

hangsúlyozta: fontos megérteni, hogy a szak-

képzés az alkotó munka örömét jelenti, egzisz-

tenciát teremt, a szakmai tudás jó elsajátítása 

pedig továbblépési lehetőség a felsőoktatási 

intézményekbe is.

Az MKIK elnöke a szakképzés körül kialakult 

vitára utalva kiemelte: a kamara aktív szere-

pet játszik a felsőoktatás átalakításában is, „ki 

fogjuk nyitni azokat a kapukat, amelyek egy jó 

szakmunkás számára továbblépést jelentnek a 

felsőoktatásba a saját szakmai területén”.

A kamara elnöke a Magyarországon is jelenlévő 

nagy autógyárak vezetőit hozta fel példaként, 

akik közül többen is szakmunkásként kezdték 

munkájukat, és jutottak el magas vezetői po-

zícióig. Beszédében megjegyezte, hogy német 

lapok elismerően írnak a magyar szakképzés 

átalakításáról.

Parragh László szólt arról is, hogy az idén a Szak-

ma Sztár Fesztiválon rekordokat értek el, ezúttal 

39 szakmában mérték össze tudásukat a szak-

munkástanulók, és 192 diák jutott a döntőbe. A 

versenyen elért eredményük alapján a tanulók 

82 százaléka teljesítette a szakmunkásvizsga 

feltételeit, és ezzel mentesül a záróvizsga alól. 

Rekordot döntött a rendezvény azzal is, hogy az 

idén 15 ezren keresték fel a Szakma Sztár Fesz-

tivált, a látogatók több mint 60 százaléka pá-

lyaválasztás előtt álló iskolai tanuló volt – tette 

hozzá a kamara elnöke.

Az elnök elmondta azt is, hogy sikerült megál-

lapodni a 2018-as európai szakmunkásverseny, 

az EuroSkills magyarországi megrendezéséről. 

Kiemelte: a rendszerváltó országok közül elő-

ször Magyarország rendez a térségben európai 

szakmunkásversenyt, ez pedig ránk ráirányítja a 

fi gyelmet, tovább erősíti a magyar szakképzést.

A díjkiosztón köszöntötték és díjazták a felké-

szítőket, szakértőket, szakmai szponzorokat is.

Kamaránk május ünnepélyes keretek között kö-

szönti majd a három, dobogós helyezést elért 

döntőst, és felkészítőiket.

Az e-naplóról 

Kérdezni profi n

Mi lesz veled időjárás?

A BOKIK szervezésében közel 650 általános 

iskolás és szakiskolás diák utazott Budapestre, 

a Szakma Sztár Fesztiválra. A diákok a megye 

27 iskolájából érkeztek a versenyre, hogy megis-

merjék a megmérettetés hangulatát, azt, hogy 

milyen szakmákban tanulhatnak majd tovább.

Látogatóban

Harminckilenc szakmában versenyeztek a fi atalok
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Szerényen húzódik meg a szeren-
csi Kisvásártér utca házai között 
a Zemplén Szalon Kft. épülete. Az 
ember nem is gondolná, hogy ebből 
a kis varrodából neves divatmárkák 
modelljei kerülnek ki, és az itt készült 
darabok Hollandia, Németország 
Olaszország exkluzív üzleteiben ta-
lálnak gazdára. A vállalkozás – ki-
magasló teljesítménye miatt – Sze-
rencs Város Napján Hermann Lajos 
Kamarai Díjban részesült.

A varroda tulajdonosai: Pocsai 

Lászlóné Katika és Rigó Lászlóné Ma-

rika kísérnek végig az üzemen, és mi-

közben munkájukról mesélnek, kiderül, 

komoly szakmai tapasztalattal vágtak 

bele ebbe a vállalkozásba tizenhárom 

évvel ezelőtt, és mivel unokatestvérek, 

tulajdonképpen egy jó működő családi 

vállalkozás a Zemplén Szalon Kft.

A legfontosabb a magas minőség

„Fiatal lánykorunk óta ebben a szak-

mában dolgozunk, a szerencsi ruhaipa-

ri szövetkezetnél kezdtünk, majd a hab-

selyemnél jártuk be a ranglétra fokait” 

– kezdi a történetet Pocsai Lászlóné, 

aki az utóbbi cégnél egészen az igazga-

tói pozícióig vitte. A habselyem azon-

ban felszámolás alá került, ők pedig 

úgy döntöttek 2002-ben, hogy meg-

alapítják a Zemplén Szalon Kft.-t.

„Huszonöten kezdtünk, a munkatár-

saink többsége a habselyemből jött 

velünk. Jó szakmai tudással bíró csa-

pattal indultunk, így nem véletlen, hogy 

rövid idő alatt elnyertük megrendelőink 

bizalmát, és ezt tartani tudjuk mind a 

mai napig. Klasszikus bérmunkát vég-

zünk – magyarázza Katika. Ez azt je-

lenti, hogy budapesti külkereskedőnk 

szerkesztő csoportja végzi a gyártás 

előkészítését, az alapanyag-vásárlást, 

hozza a mintadarabot, nálunk pedig a 

kivitelezés történik.” 

„A munkánk során a legfontosabb a 

magas minőség, a precizitás” – veszi 

át a szót Marika. Azt mondja, náluk 

egyetlen milliméter is számít, hiszen, 

ha valami elcsúszik, a megrendelő 

máris reklamál. Itt többségében ele-

gáns, alkalmi ruhadarabok készülnek, 

vagyis, ha hibáznak, piaci pozíciójukkal 

játszanak. Büszkék arra, hogy minőségi 

problémák miatt még nem veszítet-

tek partnert, a gazdasági válság miatt 

azonban igen.

„Egyik holland megrendelőnk sajnos 

felszámolás alá került, mert megfo-

gyatkoztak a vásárlói a nehéz években. 

Szerencsére mi nem éreztük meg ezt a 

kiesést, mert bejött a képbe egy német 

cég” – tudjuk meg Katikától.

Folyamatosan munkát adnak

A varrodában jelenleg huszonketten 

dolgoznak, de vannak a szezonnak 

olyan időszakai, amikor több dolgos 

kézre van szükség. Apropó szezon: a di-

vatszakmában ilyenkor, májusban már 

gőzerővel készülnek a télre, mindössze 

egy-két nyári darab utánrendelése mi-

att látunk sortot, lengébb ruhát a var-

rónők keze alatt.

„A környék szinte minden településéről 

van bejáró dolgozónk, még Miskolcról 

is. Jó érzés, hogy a megalakulásunk óta 

folyamatosan munkát tudunk adni a 

kistérségben élőknek” – mondják egy-

behangzóan. Pedig a mai viszonyok 

között nem könnyű megmaradni a 

könnyűiparban a nőket foglalkoztató 

cégeknek, hiszen hatalmas a konku-

rencia, és nem egyszerű jó szakembe-

reket találni. Gondot jelent az is, hogy 

a varrodák éppen akkor dolgoznak – 

például szinte egész nyáron –, amikor 

mások pihennek.

Amikor a Szerencs Város Napján átvett 

kamarai kitüntetésre terelődik a szó, 

beszélgetőpartnereim azt mondják: 

megtisztelő számukra az odafi gyelés, 

az elismerés. Ez erőt ad, és biztatást – 

nemcsak nekik, de a munkatársaknak 

is.   

 – Marczin Eszter –

Már a téli szezonra varrnak a szerencsi varrodában

Náluk egyetlen milliméter is számít
A Zemplén Szalon Kft. varrodájából exkluzív divatmárkák modelljei kerülnek ki

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése 2007-

ben döntött a „Hermann Lajos Kamarai Díj – Szerencs” alapításáról. Az elismerést a 

BOKIK Elnöksége adományozza kamarai tagsággal rendelkező szerencsi székhelyű 

vállalkozásoknak. Évente egy díj adományozható, amelyet a Város Napján kell átadni. 

Hermann Lajos (1826–1898) Szászországból származott. Figyelemmel a kor techni-

kai és technológiai kihívásaira, szervező és irányító készsége óriássá tette abban, hogy 

a cukorgyár nyolc hónap alatt felépült. Jól fogta össze a gyár építésében résztvevő 

vállalkozókat, megszervezte együttműködésüket. Majd  a – már csak emlékekben élő 

– Nagyszálloda igazgatójaként hatékonyan vett részt a helyi gazdasági élet fellendíté-

sében. Előfutára volt a mai kamarai munkálkodásnak. Sikerorientált személyiség volt. 

Hermann Lajos Díj

A hónap vállalkozása

A varroda tulajdonosai: Pocsai Lászlóné Katika (jobbra) és Rigó Lászlóné Marika 
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Több mint tíz éve a BOKIK elnök-

ségének tagja, hét éve képviselő a 

brüsszeli székhelyű Európai Vállal-

kozói Parlamentben, a magyarorszá-

gi Harvard Club alelnöke, tavaly pe-

dig megválasztották az MKIK égisze 

alatt működő magyar-német tagozat 

elnökévé. De Bódi László mindezek 

mellett – vagy inkább elsősorban 

– a miskolci székhelyű Halbo mce 

Zrt. vezérigazgatója. Ő kapta idén a 

Szentpáli István Kamarai Díjat má-

jus 11-én, Miskolc Város Napján.

Mit érzett, amikor megtudta, idén Öné 

a Szentpáli István Kamarai Díj?

– „Zavarva lelkem, mint a bomlott cim-

balom; Örűl a szívem és mégis sajog 

belé, Hányja veti a hab: mért e nagy 

jutalom?” Arany János írta ezt „Válasz 

Petőfi nek” című versében, és ehhez 

hasonló érzések kavarogtak bennem, 

amikor kiderült, hogy a BOKIK elnök-

sége engem jelölt a díjra. Úgy érzem, ez 

egy hatalmas elismerés, és kihívás is. 

Az elismerés kötelez, a kihívás inspirál.

Pályafutását végignézve, inspiráció-

ból nem igen lehetett hiány. Hogyan 

kezdett? Milyen út vezetett a mai si-

kerekhez?

– Az első vállalkozásomat 1978-ban, 

13 évesen indítottam egy barátommal. 

Az ő édesapja az NSZK-ban dolgozott, 

és BRAVO újságokat is hozott haza, mi 

pedig ebből kifényképeztük a sztárok 

fotóit, és azokat árultuk. Sajnos az isko-

laigazgatónk behívatta a szüleimet, így 

egy idő után befellegzett a „boltnak”. 

Ezek után – kis csavarral – jött a szak-

munkásképző. Az az igazság, hogy pap 

szerettem volna lenni – a spiritualitás 

a mai napig fontos része az életemnek 

– fel is vettek volna az egyházi gimná-

ziumba, de édesapám azt mondta, vá-

lasszak mást! Én persze dacos voltam, 

és azt mondtam, ha nem mehetek oda 

tanulni ahova szeretnék, akkor szak-

munkásképzőbe megyek... Édesapám 

kiskoromban többször magával vitt a 

Tiszaújvárosban (akkor még Leninvá-

ros) épülő Tiszai Hőerőmű építésére, 

ami később meghatározó élménynek 

bizonyult. Így lettem hegesztő, majd 

központifűtés-  és csőhálózat-szerelő 

szakmunkás. A szakmunkásképzőt je-

lessel végeztem, és mivel egy budapes-

ti szerelő vállalatnál voltam ösztöndí-

jas, ők – a jó tanulmányi eredményem 

jutalmául – kiküldtek az NDK-ba nyári 

gyakorlatra. Én pedig kint maradtam – 

három évre. Jártam az országot, mint 

hajdan a céhlegények, volt vagy húsz 

munkahelyem, voltam többek között 

kikötőmunkás is. 

Mit gondol ma ezekről a vándorévek-

ről?

– Igen hasznosak voltak, hiszen megta-

nultam a nyelvet, volt egy jó szakma a 

kezemben, nem beszélve arról, hogy a 

külföldi tartózkodás emberileg és szak-

mailag is sok pluszt adott. Ezért gon-

dolom azt, hogy nem feltétlenül rossz, 

hogy sok mai fi atal megy külföldre, 

hiszen olyan ismeretekkel is felvérte-

ződnek, amilyeneket itthon nem biztos, 

hogy meg tudnának szerezni. Viszont 

fontos lenne – akár testre szabott 

programokkal is – ösztönözni a haza-

térésüket. Ha ez sikerülne, az hatalmas 

plusz lenne az országnak. 

József Attila azt írta 1937-ben: „… ki-

tántorgott Amerikába másfél millió 

emberünk…”

– Valóban, arról viszont már keveseb-

bet beszélünk, hogy ezeknek az embe-

reknek a többsége vissza is jött, mert 

visszahúzta a szülőföld. Én például 

egy percig sem gondoltam, hogy kint 

maradok, mindig is haza akartam jön-

ni, és így is tettem. Elvégeztem a gim-

náziumot,  majd a pécsi Pollack Mihály 

Műszaki Főiskolán vegyipari-gépész 

üzemmérnöki diplomát szereztem, 

amihez később jött Halléban a hegesz-

tés technikai szakmérnöki diploma,  

2005-től pedig két évet az Egyesült Ál-

lamokban, a Harvard Egyetemen tanul-

tam. De visszatérve a vállalkozásra, a 

„gyermeki próbálkozás” után 1988-ban 

volt kisszövetkezetem, aztán 1992-ben 

megalapítottuk – egy társammal – az 

első kft.-nket, ezt a Halbo mce Zrt. kö-

vette, amely többek között csővezeték-

rendszerek és gépészeti berendezések 

gyártásával, telepítésével foglalkozik.

A Halbo mce Zrt. komoly nemzetközi 

ismertséggel, nagy nemzetközi part-

neri körrel rendelkező vállalkozás…

– Vannak iparágak, amelyekben köny-

nyebb előre jutni, és vannak, ahol ne-

hezebb. A miénk ez utóbbi kategóriába 

tartozik. Mi szívósan megyünk az ener-

gia-, gyógyszer- és olajipari beruházá-

sok után. Ha Magyarországon kevés a 

megrendelés, megyünk külföldre, így 

jutottunk el többek között Nagy-Bri-

tanniába, Ausztriába, Németország-

ba, Finnországba és Kínába is. Fontos, 

hogy egy összeszokott, kiváló, kreatív, 

lendületes csapat áll mögöttem.

A vállalkozása mellett rengeteg – a 

gazdaságot érintő – közéleti funkci-

ót tölt be. Ezek ráadásul „munkás” 

pozíciók, hiszen például az MKIK 

Magyar-Német Tagozatának elnö-

keként aktívan kiveszi a részét a két 

ország közötti gazdasági kapcsolatok 

élénkítéséből, a vállalkozások tájé-

koztatásából. De a BOKIK EU Integ-

rációs Kollégiumának elnöki posztja 

sem pusztán egy cím, e mögött sok 

feladat van. Hogyan bírja?

– Hiszem, hogy nem véletlenül hozza 

elénk az élet a különböző kihívásokat. 

Nagyon sokat dolgozom, de szolgá-

latként tekintek ezekre a feladatokra. 

Harmincöt év vállalkozói tapasztalatát 

nem lehet néhány év alatt megszerezni, 

szinte kötelességemnek érzem, hogy ezt 

tovább adjam. Minél több ismeretet si-

kerül átadni, annál zökkenőmentesebb 

lesz a magyar vállalatok piacra jutása 

és a kapcsolatépítés folyamata. Ezzel 

a hozzáállással nem vagyok egyedül, 

hiszen a BOKIK-ban és az MKIK-ban is 

hasonló gondolkodású vállalkozókkal 

dolgozom együtt. Teljesítményközpon-

tú világban élünk, mi megoldásokban 

gondolkodunk és még nagyon sok a 

tennivalónk. 

 – ME –

„Az elismerés kötelez és inspirál”
Bódi László, a Halbo mce Zrt. vezérigazgatója kapta a Szentpáli István Kamarai díjat  

Hiszem, hogy nem véletlenül hozza elénk az élet a különböző kihívásokat

A díjat a BOKIK elnöksége adományozza. Célja, hogy lehetőséget teremtsen azon 

vállalkozók munkásságának méltó elismerésére és megörökítésére, akik tevé-

kenységükkel kimagasló érdemeket szereztek a város fejlődésében, jó hírnevének 

terjesztésében, kapcsolatainak ápolásában vagy az egyetemes emberi értékek 

gyarapításában. Ezzel a kitüntetéssel a kamara a város közvéleménye előtt azt kí-

vánja tudatosítani, hogy a helyi vállalkozók társadalmi és közéleti szerepvállalásukkal 

Miskolc életében meghatározó súllyal vesznek részt.  

 (Részlet a BOKIK Szervezeti és Működési Szabályzatából) 

A Szentpáli István Kamarai Díj
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A Széchenyi Kártya Programot koordináló 

KAVOSZ Zrt. a vállalkozások igénye alapján 

megteremtette a bankváltás, azaz a Szé-

chenyi Kártya Konstrukció keretein belüli 

hitelkiváltás lehetőségét a program máig 

legnépszerűbb terméke, a Széchenyi Kártya 

Folyószámlahitel esetében. 

A Széchenyi Kártya Folyószámlahitellel (SZK) 

rendelkező vállalkozások fennálló hitelüket a je-

lenlegitől eltérő hitelintézetnél is meghosszab-

bíthatják anélkül, hogy azt vissza kellene fi zet-

niük, mivel az új hitelintézet által rendelkezésre 

bocsátott SZK hitelkeretből történik a korábbi 

hitelintézetnél fennálló tartozás kiegyenlítése. A 

korábbi szabályok szerint ugyanis, ha valaki más 

bankhoz akarta a Széchenyi Kártyáját átvinni, 

akkor azt előtte saját forrásból, vagy valamilyen 

kiváltó hitelből vissza kellett fi zetnie. Elsőként az 

MKB Banknál, illetve az OTP Banknál lehet élni 

a lehetőséggel, a Széchenyi Kártya Programban 

részt vevő bankok fokozatosan vezetik be az el-

járást.

A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások fi nan-

szírozási lehetőségeinek javítására létrehozott 

Széchenyi Kártya Program keretein belül hat kü-

lönböző hiteltermék közül választhatják ki a vál-

lalkozások a fi nanszírozási igényüknek megfelelő 

konstrukciót. 

A programban igényelhető hitelek egymásra 

épülnek és akár egyidejűleg, egyszerre is fel-

használhatóak. A máig legnépszerűbb konst-

rukció, a Széchenyi Kártya „klasszik” szabadon 

felhasználható folyószámlahitel a már legalább 

egy éve működő mikro-, kis- és középvállalkozá-

sok átmeneti pénzügyi gondjainak megoldására 

szolgál. Az igénylők már 3 hét alatt akár 25 millió 

forint összegű, szabadon felhasználható hitelhez 

juthatnak, gyors és egyszerűsített hitelbírálatot 

követően, csökkentett adminisztrációval. A folyó-

számlahitel jelenlegi évi nettó kamata 4,8 száza-

lék. (1 havi BUBOR=1,80 százalék esetén)

A Széchenyi Kártya Program hitelkonstrukciói a 

KAVOSZ Zrt., a VOSZ és a Területi Kereskedelmi 

és Iparkamarák irodáiban – esetünkben a BOKIK-

ban – igényelhető. Részletek: www.kavosz.hu 

A BOKIK április elején megtartott küldöttgyű-

lésén jelentette be Bihall Tamás elnök, hogy 

megújul a kamara önkormányzati szekciója. 

A szekció elnöksége május 7-én tartotta első ülé-

sét a kamara miskolci székházában. A testületet 

Szabó Gergely, Harsány polgármestere vezeti, az 

elnökség tagjai: Szamosvölgyi Péter Sátoraljaúj-

hely, Tamás Barnabás Putnok, Szalai Szabolcs 

Bükkábrány, Demeterné Nyeste Erzsébet Gelej, 

Tatárka József, Mád polgármestere, valamint 

Surmann Antal, Nyékládháza alpolgármestere.

Az elnökségi ülésen elhangzott, hogy a cél minél 

több önkormányzat bevonása a szekció munká-

jába, és feladatuknak tekintik – többek között – 

annak felmérését, milyen már létező és milyen 

tervezett gazdaságfejlesztési elképzelései van-

nak a települési önkormányzatoknak. Egy ilyen 

„befektetésre ajánlott” dokumentációnak az 

összeállítása és népszerűsítése a kamara közre-

működésével nagy segítség lehet a települések 

és a vállalkozások számára is.   Megfogalmazó-

dott az is, hogy a gazdaságfejlesztési, „jó gya-

korlatok” bemutatásával segíteni tudják majd a 

polgármesterek munkáját. A szekciótagság – az 

elnökség álláspontja szerint – jó lehetőség a pol-

gármestereknek az információcserére, amiből a 

települések profi tálhatnak. A folyamatos, több-

szintű gazdaságfejlesztési párbeszédnek köszön-

hetően pedig találkozhat a BOKIK-nál meglévő, 

illetve jelentkező befektetői, vállalkozói háttér és 

az önkormányzatok által kínált lehetőségek.

Gyárlátogatás a kecskeméti Mercedes-nél

A kecskeméti Mercedes-Benz gyárban jártak április 30-án az 

Észak-magyarországi Autóipari Klaszter (NOHAC) tagjai. A 

szakemberek gyárlátogatáson is részt vettek.

Kecskeméten gyártják a Mercedes–Benz kompakt gépjármű-

veinek új generációit, a B- osztályt, a négyajtós coupét, a CLA- 

t, valamint a CLA Shooting Brake-et.

A NOHAC tagvállalatok képviselőiből álló csoport programja 

egy fi lmvetítéses gyártörténeti bemutatóval kezdődött, majd 

testközelből élhették át, miként születik meg egy új autó.

A présüzem megtekintését követően láthatták a monumen-

tális – 8 méter magas, 50 méter hosszú –, forgácsolás nélkül 

alakító „présutcát”, ahol a lemeztekercsekből karosszéria 

elemek lesznek. Ezek az alakított lemezek aztán a karosz-

szériaüzemben nyerik el autóformájukat. A csoport tagjai itt 

megtekinthették az automatizált gyártást: a hegesztőrobotok 

összehangolt munkáját, valamint az úgynevezett alsó- és 

felsőpályás anyagmozgatást.

A gyárlátogatás utolsó állomása az összeszerelő üzem volt. 

A fényezett karosszériából itt áll össze – a vevők igényeinek 

megfelelő – gépjármű.

A Mercedes gyár igen magas színvonalú logisztikai rendszerén 

belül a látogatók megismerhették a gyár a gyárban szisztémát, 

amelynek lényege, hogy a beszállító cég a kecskeméti gyár 

területén készíti alkatrészeit (ülés, kábelköteg).

A látogatás igazi luxusélménnyel zárult: a vendégek tesztveze-

tésen próbálhatták ki az autók királyát.

Az ipar napjai a Hungexpón

Világmárkák, multinacionális cégek, hazai és külföldi kis- és 

középvállalatok, köztük a NOHAC tagjai, vettek részt az idei 

MACH-TECH – Nemzetközi gépgyártás-technológiai és 

hegesztéstechnikai szakkiállításon május 12–15-e között.

A budapesti vásárközpontban megtartott rendezvény jó al-

kalmat biztosított új üzleti kapcsolatok kiépítésére, a meglévő 

együttműködések ápolására, a piaci trendek feltérképezésére. 

A kiállításon szinte minden ipari ágazat jelen volt, a vállalatok 

átfogó képet mutattak egy-egy szakterületről, és részletes 

információkkal szolgáltak a különböző szakmai feladatok 

megoldásához.

Idén minden eddiginél több, összesen 19 ország mutatta 

be ipari tevékenységét vállalkozásain keresztül. A kiállítók is 

nagyobb létszámmal, több mint 380-an jelentkeztek be, hogy 

megmutassák termékeiket, szolgáltatásaikat, újdonságaikat. 

A NOHAC tagjai közül a Rufém Kft. önálló standdal, míg a 

Bodrogolaszi Rugógyártó Kft., a Hőker Kft., a K&T Hardmetal 

Kft., a Schneider-Prototyping Hungary Kft., a TECHNOPLAST 

Group Kft., a Weinberg '93 Kft. a NOHAC standján, a Ped-Weld 

Kft. pedig egy márkaképviselet standján képviseltette magát a 

rendezvényen.

A klasztertagok egybehangzó véleménye szerint sikeres, ma-

gas színvonalú rendezvényen vehettek részt.

NOHAC Az önkormányzatok és 
a kamara összefogása   

Bankváltás – Széchenyi Kártyával

1. Negyedszer rendezték meg idén a nagy sikerű 

Avasi Borangolást Miskolcon. Az Avasi Pinceso-

ron tartott esemény célja, hogy a tradicionális 

pincekultúra hagyományait őrizze, megelevenítse. 

A rendezvénynek ebben az évben is együttmű-

ködő partnere volt a Miskolc Belvárosi Gazda-

ságfejlesztő Klaszter, hiszen az ehhez hasonló 

rendezvények sokat tehetnek a Kisavas népszerű-

ségének növeléséért, a belváros élénkítéséért.

2. A Miskolc Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter 

elnöksége május 13-án kerekasztal-beszélgetés-

re invitálta dr. Kiss Jánost, Miskolc Megyei Jogú 

Város Alpolgármesterét. A találkozón több, a 

belvárost érintő kérdésben is egyeztetés zajlott. 

A felek közös célja továbbra is az, hogy a főutca 

és vonzáskörzete – régi fényéhez méltón – olyan 

hely legyen, amely a belvárosba vonzza a turistá-

kat és az itt élőket egyaránt.

Klaszter hírek
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A Szakma Sztár Fesztivál a pálya-
orientáció szempontjából – az álta-
lános iskolás tanulók számára – is 
fontos esemény. Lapunk márciusi 
számában közzétettük a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara (MKIK) 
felhívását, amely a fesztiválra lá-
togató 6–7. osztályos tanulóknak 
szólt. Ennek lényege, hogy a diákok 
írják le mindazt, amit láttak, tapasz-
taltak a versenyek megtekintésekor 
és fogalmazzák meg, hogy mindez 
mennyire befolyásolja pályaválasz-
tási döntésüket. 

A BOKIK-hoz eddig több mint 30 pá-

lyamunka érkezett be, amelyeket a 

kamara továbbít az MKIK-hoz. Az álta-

lános iskolások élménybeszámolóiból 

szemezgettünk.

„Óvodás korom óta vonzódom a kéz-

művesség világához, ezért örömmel 

próbáltam ki a festészeti részlegben, 

amit csak lehetett. Életre szóló él-

ményt nyújtott munka közben látni hí-

res mesterfodrászunkat, Hajas Lászlót, 

aki most zsűritagként osztotta meg 

tapasztalatait a versenyző diákokkal.” 

(Henczel Vanda, Miskolci Könyves 

Kálmán Általános Iskola és AMI) 

„Egyes standokon szinte kézzelfogható 

volt a feszültség, hiszen a szakmák leg-

jobbjai mérhették össze tudásukat ezen 

a napon. (…) Bár még nem döntöttem 

el véglegesen, hogy milyen irányba ta-

nulok tovább, de úgy érzem, hogy az 

itt látottak mindenképpen segítenek 

majd kialakítani a véleményemet.” 

(Karika Balázs, Miskolci Könyves 

Kálmán Általános Iskola és AMI)

„Azt gondolom, hogy dicséretes és 

példaértékű az a helytállás, ahogyan 

ezek a fi atalok tanulnak és újítanak a 

szakmájukban. Szeretném majd én is 

hozzájuk hasonló magas színvonalon 

elsajátítani választott hivatásomat.” 

(Mádi Tekla, Miskolci Könyves 

Kálmán Általános Iskola és AMI)  

„Példaképnek tartom a versenyző di-

ákokat, mert a saját szakmájukban 

nagyon sok dolgot értek el. Sikeresek, 

ezért példaképek lehetnek.” 

(Nyeste Anna, Petőfi  Sándor Általános 

Iskola, Ózd)

„Volt mindenféle szakma, amit csak el 

tudunk képzelni. Nekem a legjobban a 

szakácsok standja tetszett, az ő mun-

kájukról szeretnék többet tudni. (…) Az 

összes versenyző példakép lehet min-

denki számára: ha többet tanulunk, 

akár úgymond sztárok is lehetünk.” 

(Kádas Vivien, Borsodi Általános 

Iskola, Edelény)

„Végigjártam az egész fesztivált, sok 

mindent kipróbáltam, például a hegesz-

tést virtuálisan. Nagyon jó volt, ha lenne 

lehetőségem hasonlóra, elmennék.” 

(Melher Bendegúz, Szent Miklós 

Általános Iskola, Edelény)

2015. július 1-jén lép hatályba a szak-
képzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.  
törvény kamarai garanciavállalással 
kapcsolatos módosítása. Ez újabb 
mérföldkövet jelent a hazai szakkép-
zési rendszer fejlődésében.

Az új szabály alapvető célja, hogy a gaz-

dálkodó szervezeteknél folyó gyakorla-

ti képzés tovább erősödjön, kiszélesítve 

ezzel a duális képzést. Eredményként 

várják a szakemberek továbbá, hogy a 

képzésben közreműködők – tehát az 

iskola, a gyakorlati képzőhely, a tanuló 

és szülei – intenzívebben működjenek 

együtt. A rendelkezés a gazdálkodók-

nál folyó gyakorlati képzés elsődle-

gességének megerősítését és ezen 

keresztül a duális képzés kiszélesítését 

célozza meg. Kimondja, hogy a tanuló 

gyakorlati képzéséről a szakiskola csak 

akkor gondoskodhat, ha a gazdasági 

kamara nem tudja gazdálkodónál ta-

nulószerződéssel elhelyezni. Így csak a 

gazdaság által biztosított összes gya-

korlati hely betöltését – azaz a kamara 

ilyen értelmű igazolásának kiállítását – 

követően kerülhetnek a tanulók iskolai 

tanműhelyi képzésbe. 

Az új rendszer bevezetését követően 

– a korábbi évek gyakorlatától eltérő-

en – nagyon fontos változás, hogy a 

tanulószerződések megkötésének idő-

szaka lényegesen korábbi időpontra, 

konkrétan a május 1-je és június 15-e 

közötti időszakra esik. Az új rendszer 

zökkenőmentes bevezetése és mű-

ködtetése érdekében szükséges, hogy 

a tanulószerződéseket ebben az időin-

tervallumban megkössék. Az új képzési 

rendben tanulók esetében csak sikeres 

szintvizsgával rendelkező tanulóval 

köthető meg a szerződés.

További módosítás, hogy a tanulószer-

ződések online rögzítésére is lehetőség 

nyílik, mely leegyszerűsíti az ügyintézést 

a gazdálkodó szervezetek számára. Az 

online rögzítéssel kapcsolatosan az 

érintett vállalkozások számára felhasz-

nálói jogosultságot írásbeli kérelem 

alapján biztosítanak a kereskedelmi és 

iparkamarában.

A kamarai garanciavállalásról

A kamarai garanciavállalással, az online rögzítéssel vagy a tanulók gyakorlati 
képzésével kapcsolatosan a kamara szakképzési tanácsadói készséggel állnak 
rendelkezésre:
Bukovenszkyi Ágota: bukovenszki.agota@bokik.hu; telefon: 48/512-101

Dienes Lóránt: dienes.lorant@bokik.hu; telefon: 49/500-100

Havasiné Fedora Andrea: havasi.andrea@bokik.hu; 46/501-098

Juhász István: juhasz.istvan@bokik.t-online.hu; 48/569-228

Kártik Antal: kartik.antal@bokik.hu; 49/540-100

Képesné Csesznák Csilla: kepesne.csilla@bokik.hu; 49/540-100

Mártonné Prokop Zsuzsanna: prokop.zsuzsa@bokik.hu; 47/521-001

Molnár-Bogdán Ivett: bogdan.ivett@bokik.hu 46/501-096/215

Örményi Józsefné: sarospatak@bokik.hu; 47/311-034

Sashalmi Emőke: sashalmi.emoke@bokik.hu; 47/561-001

Selleiné Rózsay Eszter: selleine.eszter@bokik.hu; 46/501-094

Szakképzési tanácsadóink

Általános iskolások a Szakma Sztárról

Hajas László a zsűri munkájában vett részt
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A szakiskolai tanulók május elején a 

központi írásbeli feladatok megoldásá-

val megkezdték szakmai záróvizsgáju-

kat. A május-júniusi vizsgaidőszakban a 

BOKIK területi illetékességéhez tartozó-

an 31 vizsgaszervező 46 szakképesítést 

érintően, összesen 211 szakmai záróvizs-

ga lebonyolításának bejelentését tette 

meg. Ezekből 93-at már az új, komplex 

szakmai záróvizsga szabályai szerint 

bonyolítanak az iskolai rendszerben.

Ebben az évben az iskolarendszerű 

képzésben a vendéglátás, gépészet, 

és kereskedelem szakmacsoportok-

ban végeznek a legtöbben. A vizsgabi-

zottság és annak elnöke felel a vizsga 

zavartalan, jogszerű és szakszerű lebo-

nyolításáért. A vizsgabizottság tagjai 

elsősorban a vállalati/vállalkozói terü-

letet képviselik.

A sikeres szakmai záróvizsga teljesíté-

sével, az állam által elismert OKJ-s bi-

zonyítvány megszerzésével várhatóan 

2646 fő felkészült, szakképzett fi atal 

tervezi a munkába állását.

 További információ: Szarkáné Sipos 

Szonja, telefon: 46/501-097, e-mail: 

sipos.szonja@bokik.hu

Napjaink gyakorlati képzése nem 
nélkülözheti az oktatók szakmai el-
méleti és gyakorlati felkészültsége 
mellett a tudás átadásához szüksé-
ges pedagógiai-pszichológiai isme-
reteket. A mai tanulókkal való bá-
násmódhoz, a problémás gyerekek 
képzéséhez, az oktatási folyamat 
megismeréséhez elengedhetetlenek 
a módszertani ismeretek. 

A TÁMOP-program azoknak a gazdál-

kodó szervezeteknek biztosít támoga-

tást, amelyek együttműködési megál-

lapodással, vagy tanulószerződéssel 

végzik a gyakorlati képzést az iskola-

rendszerű oktatásban résztvevő diákok 

esetében. Azokban a szakképesíté-

sekben, amelyeknél a diákok gyakor-

lati képzése mestervizsgához kötött, 

mestervizsga felkészítő kurzusukon 

sajátítják el az oktatók a pedagógiai 

ismereteket. De vannak olyan szakké-

pesítések is ahol ez nem lehetséges, 

mert nincs mestervizsga szint kiala-

kítva. Ezekben a szakképesítésekben 

ingyenes, 60 órás módszertani felké-

szítést biztosított a kamara a gyakorlati 

képzésben résztvevő szakembereknek. 

Ezen a felkészítésen elsajátíthatták – 

az új szakképzési törvényben és a hoz-

zá kapcsolódó jogszabályokban meg-

határozott – gyakorlati tudnivalókat. 

Megyénkben 50 szakember képzését 

támogatta ez a program. Az oktatók 

többsége a kereskedelem és a szociá-

lis szféra területéről vállalkozott a pe-

dagógiai, pszichológiai, módszertani 

ismeretek elsajátítására. 

A BOKIK-nál március 10-én fejeződött 

be a TÁMOP 2.3.4.B „Dolgozva tanulj” 

pályázati programban szereplő 60 órás 

képzés.  A képzést a miskolci székhelyű 

Oktatási Stúdió ’90 Kft. végezte. Az ál-

tala felkért oktatók a Miskolci Egyetem, 

illetve a Debreceni Egyetem tanáraiból 

kerültek ki. Az előadások során a gya-

korlati oktatók számos, hasznos isme-

retet szereztek az oktatás pszichológiai, 

pedagógiai, módszertani témaköreiből. 

A konzultációk után a résztvevők meg-

állapították, hogy több ilyen képzésre 

lenne szükség, mert nem elég a szak-

mát jól tudni, át is kell adni az ismere-

teket, és ennek sikerességéhez az ilyen 

továbbképzések is hozzájárulnak.   

Gyakorlati oktatók továbbképzése

 

A résztvevők

Mechatronikai technikus duális képzés
A BOKIK ismét aktív részt vállalt a Bosch beiskolázási kampányában. Ezúttal az 

érettségire épülő mechatronikai technikusi képzés népszerűsítése volt a cél. Miskolci 

és környékbeli középiskolásokat invitáltunk egy céglátogatással egybekötött szakmai 

bemutatóra. A Miskolci Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola, a Tiszaújvárosi 

Brassai Sámuel Szakképző Iskola, a Kazincbarcikai Irinyi János Református Szakkö-

zépiskola és Diákotthon, valamint a Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola diákjai 

ismerkedhettek meg a Bosch vállalatokkal, az ott gyártott termékekkel, képzési 

struktúrával, a képzés támogatásával és az elhelyezkedési lehetőségekkel is.

Lányok napja a Boschnál
Idén a Bosch budapesti és miskolci telephelyei csatlakoztak a Lányok Napja elneve-

zésű kezdeményezéshez. A Lányok Napja nem titkolt szándéka, hogy hozzájáruljon 

a szakképzett fi atal nőkből álló generáció kineveléséhez. Az idén már negyedik alka-

lommal megrendezett eseményen a Bosch csoport budapesti és miskolci telephe-

lyein várták izgalmas programokkal az érdeklődőket április végén. 

Pályaorientáció Szakmai záróvizsgák

UNIÓ COOP Zrt. 20 fő – eladó

GÁLA Zrt. 2 fő – eladó 

Egyéni vállalkozó 6 fő – szoc. ter.*

Oktatási Stúdió Kft. 4 fő – szoc. ter. 

Abaúj COOP Zrt. 3 fő – eladó 

 Miskolci Egyesített Szociális, Egész-

ségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 

 9 fő – szoc. ter.

TESCO GLOBAL Zrt. 3 fő – eladó 

AUCHAN Magyarország Kft. 

   2 fő – eladó 

Hernádnémeti Kenyérgyár Kft. 

  1 fő – pék 

* szociális terület
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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 Deb re cen, Bal mazúj vá ro si út 11. Te le fon: 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
Ha a személyi jövedelemadó törvény 

hatálya alá tartozó magánszemély az 

üzemanyagköltséget a közleményben 

szereplő árak szerint számolja el, nem 

szükséges az üzemanyagról számlát 

beszerezni.  

A 2015. május 1-je és május 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak.

ESZ 95 motorbenzin 368 Ft/l

Gázolaj 369 Ft/l

Keverék 403 Ft/l

LPG-autógáz 229 Ft/l

Májusi üzemanyagárak

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
(MKIK) egyfordulós pályázatot hirdet a „Ma-
gyar Kézműves Remek” elismerő cím elnye-
résére.  

A pályázat célja: a magyar kézművesség érté-

keinek és mestereinek elismerése, a minőségi 

kézműipari termékek bemutatása, a hazai és 

külföldi fogyasztók orientálása, a magyar ter-

mékek jó hírének öregbítése/javítása, a ma-

gyar kézműiparban a hagyományőrző vállal-

kozói kultúra elmélyítése, a kézműves szakma 

rangjának emelése, a magyar kézművesség 

turisztikai kínálatának gazdagítása és a népi 

kézműves mesterségek hagyományainak to-

vábbéltetése.

Pályázni lehet: kézműipari foglalkozás kereté-

ben – építőiparban; fémiparban; faiparban; ru-

házat, textil- és bőriparban; élelmiszeriparban; 

üveg-, papír-, kerámia- és egyéb iparban – ké-

szített termékkel, amelyet Magyarországon ál-

lítottak elő. (Az élelmiszeripari jellegű pályáza-

tok külön kategóriában díjazza a zsűri.

Várjuk a jelentkezéseket:

– valamely hagyományos funkciót, feladatkört 

ellátó – szakmai, mesterségbeli és esztétikai 

értékekkel bíró – termékek; 

– feladatkörükben technikai, technológiai, for-

mai újdonságokat tartalmazó igényes/színvo-

nalas kézműipari termékek;

– népművészeti hagyományokat hűen őrző 

minőségi termékek, valamint a népi kultúrában 

gyökerező kézműves alkotások körében.

Klasszikus képzőművészeti alkotások nem tar-

toznak a kiírás témakörébe. 

Részletek: www.bokik.hu, www.mkik.hu

A Gömör Expo és Fesztivál Putnok nagy ha-
gyományú rendezvénye, amelyhez idén – kí-
sérőrendezvényként – nemzetközi gazdasá-
gi és befektetési fórum is kapcsolódott. 

A nagy érdeklődéssel kísért üzleti program kez-

deményezője és szervezője hazánk Kassai Fő-

konzulátusa, valamint a Borsod-Abaúj-Zemp-

lén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara volt. 

Az április végén megtartott 17. Gömör Expo 

keretében szervezett nemzetközi gazdasági, 

befektetési fórumot és üzletember-találkozót 

a putnoki városházán tartották. A vendégeket 

Bihall Tamás, a kamara elnöke, Szesztay Ádám 

főkonzul és Tamás Barnabás, Putnok polgár-

mestere köszöntötte. Az eseményen részt vett 

többek között Kato Kikoko, Japán budapesti 

nagykövetségének ideiglenes ügyvivője, Agnesa 

Klimová, a Szlovák Kereskedelmi és Iparkama-

ra Kassai Regionális Kamarájának igazgatója, 

Gyulai-Kertesi Edina, a Magyar-Francia Keres-

kedelmi és Iparkamara menedzsere, valamint 

dr. Peter Cacara, a Kelet-szlovákiai Befektetési 

Ügynökség Igazgatótanácsának elnöke és több 

határmenti település polgármestere is.   

A közel száz érdeklődő részvételével lebonyo-

lított fórumon előadások hangzottak el, és be-

mutatkozott négy – a határ mentén működő – 

vállalkozás is. 

Olyan sikertörténeteket hallhattak a résztvevők, 

amelyek bizonyítják a határon átnyúló együtt-

működés fontosságát.

Projektzáró
„A gazdaság, kultúra és kreativitás támogatása Magyarország–

Románia–Ukrajna határokon átnyúló területén” elnevezésű projekt 

záró konferenciája zajlott a BOKIK szervezésében Miskolcon, április 

23-án. A rendezvény keretében egy – a turizmus témájában rende-

zett – kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők. A projekt másik, 

hasonló programjának Nagybánya adott otthont.

Roadshow
Bemutatkozott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 

Magyar–Német Tagozata április 29-én Miskolcon, a BOKIK-

székházban. A roadshow egyik előadója Bódi László, a magyar–

német tagozat elnöke volt. Tájékoztató hangzott el a tagozatnak 

a gazdasági kapcsolatok fejlesztésében betöltött szerepéről, a 

németországi szervezett munkavállalási lehetőségekről, a német 

adózási és könyvviteli szabályokról, valamint az exportbiztosítási, 

exportfi nanszírozási lehetőségekről is.

Képek, események
Várják a kézműves remekeket

A határmenti kapcsolatokért


