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Nem lehet puha 
pénz

Dr. Barkóczi István alelnök,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

Meghatározó évek előtt áll a magyar gazdaság az innová-
ció szempontjából. Jó hír, hogy az Európai Unió 2014–2020 
közötti költségvetési időszakában hazánk 700 milliárd 
forintot fordíthat erre az igen fontos területre. A szakembe-
rek egybehangzóan állítják, hogy gazdaságunk hosszú távú 
versenyképessége függ attól, képesek leszünk-e ezt a pénzt 
felelősséggel felhasználni. Tudunk-e majd olyan eredmé-
nyeket produkálni, amelyeknek köszönhetően termékeink 
megállják a helyüket az unió és a világ piacain.

A tét hatalmas, hiszen komoly hátrányokat kell behoz-
nunk. A hazai kis- és közepes vállalkozások (kkv) köztu-
dottan egyáltalán nem, vagy csak keveset fordítottak eddig 
innovációra, mert erejük nagy részét a válság túlélése, a tal-
pon maradás kötötte le. Ebből az állapotból kell most ezeket 
a vállalkozásokat kiemelni, és megvalósítható, pénztermelő 
ötleteiket felkarolni, támogatni, menedzselni. 

Az innováció támogatása Európa szerencsésebb sorsú 
gazdaságaiban évtizedek óta bevált gyakorlat. A fi nn gazda-
ság például nem világméretű, mégis szárnyal, mert komoly 
összegeket fordítottak és fordítanak kutatás-fejlesztésre, 
innovációra. Cégeik technológiailag fejlettek, képesek folya-
matosan világújdonságokkal előállni, így stabilan helytállni a 
versenyben.   

Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Inno-
vációs Hivatal elnöke a közelmúltban azt nyilatkozta: az 
innovációra szánt pályázati támogatásokat a korábbi gyakor-
lattól eltérően nem puha pénzeknek, hanem befektetésnek 
tekinti, amelyektől eredményt vár: konkrét szolgáltatások, 
vagy termékek formájában.

A 700 milliárd felhasználása tehát feladattal és felelősség-
gel jár. Felelősséget jelent annak, aki adja, és annak is, aki 
kapja. Egy biztos: az egyetlen esélyünk, ha valós innovációra 
költjük, amely a gazdaság mozgatórugója lesz, olyan befek-
tetés, amellyel megalapozzuk a jövő évtizedeket. Sarkosan 
fogalmazva: ettől függ, hogy a magyar gazdaság talpra áll, 
vagy lassan elsüllyed. Ezt kell mérlegelni!  

A mostani lapszámunkban található elem-

zésből látható, az ország gazdasági mutatói 

kiemelkedő eredményeket mutatnak. Ugyan-

ezt tudom elmondani a megye gazdaságáról 

is, azzal a megjegyzéssel, hogy néhány terü-

leten még nem értük el az országos átlagot 

sem (például a beruházási teljesítményben, 

a foglalkoztatási adatokban vagy az átlagke-

resetek alakulásában). Ugyanakkor az ipari 

termelés folyamatosan és erőteljesen javul, 

jelentősen meghaladva az országos átlagot, 

a megyék rangsorában a 6. helyre léptünk 

elő, és csak a nagy autógyártó bázissal ren-

delkező megyék előznek meg bennünket, 

például: Győr-Sopron-Moson, Komárom-

Esztergom és Bács-Kiskun megye. 

Itt a lehetőség, hogy a következő években 

megyénk gazdasági felzárkózása, sőt az 

élmezőnybe történő előrelépése megtör-

ténjen, melyet a tudatosan szervezett prog-

ramok, a kedvező gazdasági környezet, az 

európai uniós források is jelentősen megtá-

mogathatnak.  Elmondhatjuk, hogy a megye 

gazdasága nagyobb sebességre kapcsolt, és 

kamaránknak az a dolga, hogy ezt a fordulat-

számot minimum megtartsuk, vagy növeljük 

a következő években. Ezért elnökségünk úgy 

döntött – és ezt a Küldöttgyűlés határoza-

ta is megerősítette –, hogy egyeztessünk a 

megye gazdaságát meghatározó 500–600 

céggel a kutatás-fejlesztés és innovációs fo-

lyamatok erősítéséről, az exportképesség nö-

vekedéséről, a termelés bővítéséről, a terme-

lés hatékonyságának növeléséről, a képzés 

szerkezetének optimalizálásáról – közép- és 

felsőfokon egyaránt –, és ezáltal a foglalkoz-

tatás bővítéséről. Azt tervezzük ebben a prog-

ramban, hogy felmérjük a vállalatok ez irányú 

elképzeléseit, próbáljuk összehangolni a fej-

lesztések eredményességét, kamarai lehető-

ségeinken keresztül. A kérdőíves és személyes 

egyeztetések során szeretnénk mérni azt is, 

hogy a cégek, a vállalkozások milyen típusú 

kamarai szolgáltatásokat szeretnének, milyen 

információkra van szükségük, milyen kamarai 

érdekérvényesítést erősítsünk. Úgy látom, úgy 

érzem, hogy ez ma kézbe vehető folyamat, 

és a kamara képes a reálszférában ezeket a 

folyamatokat erősíteni.  Biztos vagyok benne, 

hogy ez együtt sikerülni fog! 

 Szerzőnk Bihall Tamás, a BOKIK elnöke

 (Folytatás a 2. oldalon)

Sebességváltás a 
megye gazdaságában



2015. JÚNIUS 24.
2.  Gazdasági Iránytű

A pozsonyi magyar hét keretében látogatott a szlovák fővá-
rosba a BOKIK delegációja június elején. A kamaránk képvi-
seletében kiutazó borsodi vállalkozásvezetőket Igor Junas, a 
pozsonyi kamara elnöke és Juraj Majtán igazgató fogadta. 

A Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara Pozsonyi Regionális Ka-

marája az egyik legnagyobb szervezet Szlovákiában, amely segíti 

a kis- és közepes vállalkozásokat helyben, és a határokon átnyú-

ló kapcsolatok kiépítésében. A szervezet igazgatója, Juraj Majtán 

mutatta be a kamarát a bokikos vendégeknek. Elhangzott, hogy 

a Szlovákia legjobb gazdasági teljesítményével büszkélkedő 

pozsonyi régió az ország GDP-jének közel 30 százalékát adja. A 

régió gazdaságának fő ágazatai a következők: vegyipar, gépjár-

műgyártás, gépipar, elektrotechnikai ipar, valamint élelmiszer-

ipar. Az utóbbi időben a térség az európai gépjárműgyártás egyik 

központjává lépett elő. Szlovák viszonylatban Pozsony hosszú 

távon megőrizte a legalacsonyabb munkanélküliségi arányt mu-

tató régió pozícióját, miközben ugyanitt az átlagos havi kereset 

meghaladja az országos átlagot.

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

gazdaságát mutatta be a vendéglátóknak, majd lehetőség nyílt 

a kötetlen üzleti eszmecserére is. Elhangzott, hogy a pozsonyi 

kamara kész segíteni a BOKIK autóipari klaszterét abban, hogy 

felvegyék a kapcsolatot a régióban működő autóipari cégek szö-

vetségével, és támogatást ad a vegyipari cégek együttműködé-

séhez is.

A felek egyetértettek abban, hogy sok területen van lehetőség az 

együttműködésre, a vállalkozások támogatására. Bihall Tamás 

miskolci látogatásra invitálta a pozsonyi kamara vezetőit. Ez a 

találkozó várhatóan ősszel valósul meg.

Tarcal vállalkozói vettek részt 

azon a májusi gazdasági fóru-

mon, amelyen Bihall Tamás, a 

BOKIK elnöke és Török Dezső, 

a megyei közgyűlés elnöke 

adott tájékoztatást – egyebek 

mellett – a pályázati lehető-

ségekről. A  rendezvény Batta 

László polgármester kezde-

ményezésére jött létre. 

A kamara elnöke a gazdasági 

helyzetet elemezve kiemel-

te: megyénkben az előállított 

értékek terén meghatározó a 

nagyvállalati szektor, a fog-

lalkoztatásban viszont a kkv-

ké a vezető szerep. Megyénk 

gazdaságának húzóágazatai 

továbbra is a vegyipar és a 

gépipar. 

Folytatás az 1. oldalról. 
A bruttó hazai termék az idei év első 
negyedévében 3,5 százalékkal nőtt 
az előző év azonos időszakához vi-
szonyítva a KSH adatai szerint. Az 
előzetes adat – amely sokak sze-
rint optimistának tűnt –, még 3,4 
százalékos növekedésről szólt. A 
feldolgozóipar, az autógyártás és a 
szolgáltatások teljesítménye jelen-
tősen bővült, a beruházások viszont 
visszaestek.

Az Európai Unió növekedését a közép-

kelet-európai térség húzta, melyhez a 

magyar GDP-adat is jelentősen hoz-

zájárult. A hazai gazdaság éves szintű 

bővülésének legfőbb hajtóereje az ex-

port volt, tovább élénkült a fogyasztás, 

miközben a bruttó felhalmozás vissza-

fogta a bruttó hazai termék értékének 

emelkedését. Az előzetes adatok alap-

ján 2015 januárja és márciusa között az 

Európai Unió (EU-28) tagországainak 

együttes teljesítménye 1,4 százalékkal 

emelkedett az egy évvel korábbihoz 

képest. Az Unió legnagyobb nemzet-

gazdaságának, Németország GDP-je 

1,0 százalékkal bővült.

Hazánk bruttó hazai terméke – a KSH 

gyorsbecslése szerint – 2015 I. negyed-

évében 3,5 százalékkal növekedett az 

egy évvel korábbihoz képest. A terme-

lési oldalon az emelkedést elsősorban 

a járműgyártáson alapuló ipari telje-

sítmény bővülése okozta. A kedvező 

adathoz az ipar 1,8, az építőipar 0,2, 

a szolgáltatások 1,3 százalékponttal 

járultak hozzá. A mezőgazdaság 0,3 

százalékponttal csökkentette a GDP 

változását.

A 2013 eleje óta növekedési pályán lévő 

magyar gazdaság GDP-je az idei első 

három hónapban érte el a válság előtti 

(2008. II. negyedéves) szintet, ugyan-

akkor a növekedésben szerepet játszó 

tényezők gazdasági súlya jelentősen 

megváltozott. Az export már 23,4 szá-

zalékkal meghaladja a 2008 április–

júniusi kivitel volumenét, azonban a 

lakossági fogyasztás (-7,3 százalék) és 

a bruttó állóeszköz-felhalmozás (-12,7 

százalék) még elmarad a világgazda-

sági válság kitörése előtti szinttől, s 

összességében a belső felhasználás is 

10,5 százalékkal alacsonyabb a 2008 

március–júniusi szintnél.

Termelési oldalon az ipar hozzáadott 

értéke 7,7, ezen belül a feldolgozóiparé 

8,0 százalékkal emelkedett az előző 

év azonos időszakához viszonyítva. A 

feldolgozóiparon belül a járműgyártás, 

illetve a hozzá kapcsolódó beszállító 

ágazatok teljesítménye nőtt jelentősen. 

Az iparon belül a nem ipari jellegű tevé-

kenységek növekedése is számottevő 

volt. (Az ipar nemzetgazdasági ágba 

sorolt vállalkozások nemcsak ipari, ha-

nem egyéb más, például kereskedelmi 

tevékenységet is folytathatnak.)

Bővülő teljesítmények

Az építőipar teljesítménye 9,2 száza-

lékkal emelkedett, ezen belül az épü-

letek és az egyéb építmények építése 

egyaránt bővült. A szolgáltatások brut-

tó hozzáadott értéke együttesen 2,3 

százalékkal bővült. A kereskedelem, 

szálláshely-szolgáltatás és vendéglá-

tás hozzáadott értéke 5,5 százalékkal 

emelkedett, ezen belül mindkét nem-

zetgazdasági ág növekedése jelentős. 

A szállítás, raktározás ág teljesítménye 

2,1 százalékkal nőtt. Az információtech-

nológiai szolgáltatások bővülése kö-

vetkeztében az információ, kommuni-

káció nemzetgazdasági ág hozzáadott 

értéke 2,6 százalékkal növekedett.

A pénzügyi, biztosítási tevékenység 

hozzáadott értéke 1,3 százalékkal 

csökkent, ezt egyrészt a háztartások hi-

telállományának mérséklődése okozta 

– ami elsősorban a devizahitelek fo-

rintosításának és elszámolásának kö-

vetkezménye –, másrészt a szerződés-

számok szerény mértékű növekedése 

nem tudta ellensúlyozni a biztosítás-

technikai tartalékok emelkedését, így 

a biztosítási tevékenység teljesítménye 

is csökkent. A szakmai, tudományos, 

műszaki és adminisztratív tevékenység 

együttes hozzáadott értéke 3,8 száza-

lékkal bővült, ezen belül a tudományos 

kutatás és fejlesztés növekedése jelen-

tős. A közigazgatás, oktatás, egészség-

ügy együttes teljesítménye 1,0 száza-

lékkal nőtt.

A felhasználási oldalon a gazdasági 

teljesítmény növekedését visszafog-

ta a nemzetgazdasági beruházások 

alakulása: 2015 I. negyedévében a be-

ruházási teljesítmény 4,5 százalékkal 

elmaradt az egy évvel korábbi magas 

bázistól. Ezzel a beruházások több 

mint egy évig tartó bővülése meg-

állt. A szakértők 2015. második felétől 

prognosztizálnak növekedést, amikor 

az első EU pályázati források lehívása 

elkezdődik. Jelentősebb növekedést 

azonban csak 2016. II. negyedévétől 

prognosztizálnak.

A munkaerőpiacon a foglalkoztatási és 

munkanélküliségi mutatók 2013 vége 

óta folyamatos javulást mutatnak. A 

hazai munkanélküliségi ráta 2015. I. ne-

gyedévében 7,8 százalék.

Az alacsony infl ációs környezet szintén 

támogatja a gazdasági folyamatokat, 

a fejlődést, 2015 márciusában az árak 

0,6 százalékkal voltak alacsonyabbak 

az egy évvel korábbi szintjüknél. 

 Összeállította: Lukács Edit

Sebességváltás a gazdaságban
Hazánkban az év első negyedévében 3,5 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék

Közös pont lehet az autóipar és a vegyipar Tarcali fórum
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Már hagyomány a kamaránál, hogy 
a tanév végén köszöntik azokat a 
szakmunkásképzőben és szakkö-
zépiskolában végző fi atalokat, akik 
tanulmányaik során kimagasló telje-
sítményt nyújtottak.  Az ünnepséget 
– amelyen idén közel 60 ifj ú szakem-
ber vett részt – június 15-én tartottuk 
Miskolcon, a Vigadóban.

A megyénk különböző képzőintéz-

ményeiből érkező végzős diákokat és 

felkészítő tanáraikat Dudás Tiborné, a 

BOKIK titkára köszöntötte az ünnepé-

lyes alkalomból. Kiemelte, hogy a ka-

mara életében fontos ez az esemény, 

hiszen jelzi, újabb évfolyam indul útjára, 

tehetséges, szakmai tudással felvérte-

zett fi atalok kezdik meg a nagybetűs 

életet. Köszönetet mondott a taná-

roknak azért a tartalmas, következetes 

munkáért, amivel diákjaikat körbe vet-

ték, és életre szóló példát adtak.

„Nem mindegy, milyen környezet, mi-

lyen elhelyezkedési lehetőségek vár-

ják a végzősöket. A helyzet jelenleg a 

mi városunkban és a megyénkben is 

az, hogy vannak olyan szakmák, ame-

lyeknél hiány van a jól képzett szak-

emberekből” – fordult a fi atalokhoz 

Kiss Gábor, Miskolc alpolgármestere. 

Elmondta, hogy a város jövőjével kap-

csolatos legfontosabb öt pontban ki-

emelt szerepet kapott a magas színvo-

nalú szakképzés, hiszen a fejlődéshez 

ez alapvető fontosságú feltétel.

Nagy Róbert, a Klebelsberg Intézmény-

fenntartó Központ Miskolci Tankerület-

ének szakképzési referense beszélt a 

szakképzésben jelenleg folyó változá-

sokról, átalakulásokról, majd gratulált a 

fi ataloknak, akik – mint mondta – szak-

májuk legkiválóbbjaiként végeztek.

A köszöntők és a gratuláló szavak után 

a végzős diákok oklevelet és emlékpla-

kettet vehettek át Dudás Tibornétól és 

Németh Zsolttól, a kamara szakképzé-

si vezetőjétől.

A BOKIK a hagyományokhoz hűen 
idén is ünnepélyes keretek között 
köszöntötte a Szakma Sztár Feszti-
válon sikerrel szerepelt tanulókat és 
felkészítő tanáraikat.

A rendezvényt ezúttal május 26-án, 

kedden tartottuk a BOKIK-székházban. 

A verseny megyei dobogósai 2015-ben: 

szárazépítő szakmában Ganyi Alex, a 

sajószentpéteri Új Esély Oktatási Köz-

pont diákja második lett. Kereskedő 

szakmában Szommer Babett második, 

Hornyák Regina pedig harmadik he-

lyezést ért el. Ők a miskolci Berzeviczy 

Gergely Szakközépiskola és Szakiskola 

tanulói.

„A megye szempontjából a szakkép-

zés fejlesztése kiemelkedően fontos, 

hiszen a gazda-

ság bővüléséhez, 

új beruházások 

megvalósításához 

szakképzett mun-

kaerőre van szük-

ség” – mondta kö-

szöntőjében Bihall 

Tamás, a BOKIK 

elnöke. Hozzátette: 

nemcsak mennyi-

ségi, hanem minő-

ségi értelemben is 

kiváló utánpótlásra 

van szükség. Éppen 

ezért nincs annál 

jobb hívó szó, mint 

amikor fi atalok si-

kereiről, tanulmányi 

eredményeikről le-

het beszámolni.

Kiemelte: a három 

megyei dobogós 

megmutatta, milyen 

szép eredményeket lehet elérni, ha az 

ember jól teljesít a szakmájában. A szó 

pozitív értelmében sztárok születtek, 

akikre nagyon büszkék vagyunk! Bihall 

Tamás arra kérte a fi atalokat, hogy di-

áktársaik körében is népszerűsítsék a 

versenyt és szakmájukat.

A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ miskolci tankerülete nevében 

Lévai Tünde szakképzési referens kö-

szöntötte a fi atalokat és felkészítő-ta-

náraikat. Mint mondta, az intézmény 

igyekszik minden feltételt biztosítani, 

hogy megfelelő szakmai munkát vé-

gezhessenek a szakképző iskolákban, 

szakközépiskolákban, s hogy a fi atalok 

fel tudjanak készülni az életre és szak-

májuk gyakorlására.

A „berzés” felkészítő tanárok közül 

Hokné Zahorecz Dóra a következőket 

nyilatkozta: „Nagyon örültünk diákjaink 

kitűnő eredményének. Meglepetés volt, 

hogy mindketten dobogóra állhattak, 

hiszen nagyon erős volt a mezőny. Bí-

zunk benne, hogy a következő években 

is hasonlóan sikeresen szerepelnek 

majd a Szakma Sztár Fesztiválon a 

Berzeviczy szakközépiskola tanulói.” 

Az ünnepségen a diákok – az elismerő 

oklevél és a virág mellett – 15 ezer fo-

rintos ajándékutalványt vehettek át a 

kamara vezetőitől.

 – ME –

Sztárokat köszöntöttünk

 

A házelnöknél

Kövér László, az Országgyűlés 

elnöke június 26-án a Parlament-

ben fogadja az országos szakmai 

versenyeken 1–3. helyezést elért 

tanulókat, felkészítőiket, szüleiket, 

iskolájuk igazgatóját, valamint a 

verseny megrendezését kiemelten 

támogató cégek képviselőit.

A rendezvényt – amelynek a 

Parlament felsőházi terme ad 

otthont – Parragh László, a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara 

elnöke nyitja meg, ünnepi beszédet 

Kövér László mond.

Hornyák Regina (balról), Szommer Babett és Ganyi Alex

Kamarai elismerés a végzősöknek
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara, Miskolc város és a 
Szlovák Köztársaság Budapesti Nagykövet-
sége közösen rendezte meg május végén a 
Miskolci Szlovák Napot.

A rendezvény megnyitóját a kamara székházá-

ban tartották, itt Rastislav Kácer, a Szlovák Köz-

társaság budapesti nagykövete, Tóth László, a 

BOKIK alelnöke, a Magyar-Szlovák Kereskedel-

mi és Iparkamara elnökségi tagja és Pfl iegler 

Péter, Miskolc alpolgármestere köszöntötték 

a vendégeket. Miskolc legújabb fejlesztéseiről 

és a jövőbeni tervekről Pfl iegler Péter alpolgár-

mester beszélt.

A gazdasági fórumon részt vett még – többek 

között – Milan Kurucz, a Szlovák Köztársaság 

Nagykövetségének Gazdasági és Kereskedel-

mi Tanácsosa, valamint Szesztay Ádám, Ma-

gyarország kassai főkonzulja is. A szlovák nap 

a délután folyamán kulturális rendezvényekkel 

folytatódott a Művészetek Háza előtti téren.

A kedvező makroadatok ellenére egyelőre nem áll fenn a 
gazdaság túlfűtöttségének veszélye, mivel az eddig elha-
lasztott kereslet kielégítése zajlik – jelentette ki Parragh 
László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke 
a köztestület XXXII.-ik küldöttgyűlésén. 

A kamara elmúlt egy éves tevékenységét értékelő beszámolójá-

ban Parragh László megemlítette, hogy ugyan a vállalati hitelek 

szintje elmarad a kívánatostól, azonban a cégek is profi tálnak 

az alacsony infl ációból, illetve a folyamatosan megjelenő újabb 

uniós pályázatokból.

Az eredmények között említette, hogy a kormánnyal folytatott 

folyamatos egyeztetések révén túlnyomórészt sikerült a válla-

latok érdekeit szolgáló, védő intézkedésekre javaslatot tenni, 

illetve azokat elfogadtatni. Példaként az áfacsökkentést emlí-

tette: a kabinet ugyanis támogatta azt a kamarai törekvést, hogy 

áfacsökkentés helyett személyi jövedelemadót mérsékeljenek.

A jövő kamarai terveiről szólva megemlítette, hogy szeretnének 

egy egyéni vállalkozói adatbázist is létrehozni, de nem tettek le 

a cégbírósággal kapcsolatos törekvésekről sem – a köztestület 

ugyanis szeretné elérni, hogy a cégbírósági tevékenység egy ré-

szét a kamara végezhesse el. A kamara által kezelt adatbáziso-

kat még az idén összefésülik több állami adatbázissal is, ennek 

révén egyrészt pontosabb képet kapnak a gazdaságról, másrészt 

ezzel is segíthetik a vállalkozásokat megbízható üzleti partne-

rek megtalálásában. Ugyancsak az idei év nagy kihívása lesz – a 

szakképzési központok létrehozása mellett – az online kasszák 

használatának kiterjesztése egyéb szolgáltató ágazatokra. A 

kamara egyelőre háttértárgyalásokat folytat a kabinettel, hogy 

mely ágazatokra vonatkozzon az új szabályozás. Erről egyelőre 

még nincs kormányzati döntés.

Növelni kell a társadalom tudásszintjét, hosszabb távon csak így 

lehet az ország versenyképességét fenntartani, a szakember-

hiány pedig egyre inkább tőkevonzási nehézségeket okoz, épp 

ezért egyre aktívabb a kamara a szakképzéssel és felsőoktatás-

sal kapcsolatos változtatási tervek kapcsán – mondta Parragh 

László. A szakképzési rendszer kapcsán megemlítette, hogy ke-

zelhetetlen többletkapacitás van az iskolarendszerben, emellett 

érezhető a duális képzéssel szembeni iskolai ellenérzés is.

Ugyanez szerinte a felsőoktatásra is igaz, miközben itt is 30 szá-

zalék körüli a lemorzsolódás. Ugyanakkor a vállalkozások egyre 

elégedetlenebbek a pályakezdők tudásával. Remélhetőleg az 

idén ősztől a felsőoktatásban is elinduló duális képzés javít a 

helyzeten – hallottuk az elnöktől. Szerinte szükség lenne arra 

is, hogy átjárható legyen a szakképzés és a felsőoktatás, vagyis 

hogy egy szakmunkás is bejuthasson az egyetemre, de a felső-

oktatásból lemorzsolódók számára is intézményesített lehető-

séget kellene adni arra, hogy a szakképzési rendszerben szakmát 

tanuljon. Szükséges a lakosság nyelvtudásának fejlesztése is, 

ehhez azonban hatékonyabbá kellene tenni a nyelvi képzéseket 

is – tette hozzá.

Parragh hangsúlyozta a gazdaság közeli innováció fejlesztésé-

nek, terjesztésének fontosságát is, szerinte azonban ehhez hi-

ányzik a megfelelő intézményrendszer és pályázati háttér is. Mint 

mondta: „sok uniós forrás folyik el nem valódi innovációra és ku-

tatás-fejlesztésre”.

A küldöttgyűlés a kamara beszámolója és 2015. évi költségveté-

se és alapszabály-módosítása mellett elfogadott egy határoza-

tot arról, hogy az MKIK csatlakozik Áder János államfő klímavé-

delemmel kapcsolatos felhívásához. 

Küldöttgyűlés

Második alkalommal rendezték meg a Kassai 

Magyar Kézműves és Termelői Piac elnevezé-

sű rendezvényt június 19-én Kassán, a Csáky-

Dessewff y palota udvarán. A helyszínen a 

vásárlóközönség magyar őstermelők és kézmű-

vesek minőségi termékkínálatával találkozhat, 

a határ mindkét oldaláról. A program megnyi-

tóján ezúttal Bihall Tamás, a BOKIK elnöke is 

köszöntötte a termelőket és a vásárlókat. 

A kamara vezetői ezt követően látogatást tet-

tek a kassai kamarában is, ahol az együttmű-

ködés, a közös munka lehetőségeiről tárgyaltak 

Agnesa Klimovával, a kassai kamara nemrégi-

ben kinevezett igazgatójával. 

Hazánk kassai főkonzulátusán Szesztay Ádám 

főkonzullal a közösen szervezett Gömör Expo 

tapasztalatait értékelték a felek, és további pro-

jektekről is egyeztettek.

A kassai kapcsolat

Felvételünkön (balról) Major György, a Csáky-Dessewff y palota tulajdonosa, dr. Szécsiné Bányai Ilo-

na, a BOKIK nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője, Dudás Tiborné, a kamara titkára, Szesztay 

Ádám, Agnesa Klimova és Bihall Tamás  

A partnerség jegyében
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Együttműködési megálla-

podást kötött június 22-én 

a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kórház és Egyetemi 

Oktató Kórház, valamint a 

megyei kereskedelmi és ipar-

kamara. A megállapodást dr. 

Csiba Gábor, a megyei kór-

ház főigazgató főorvosa, és 

Bihall Tamás, a BOKIk elnöke 

írták alá. 

Dr. Csiba Gábor lapunknak el-

mondta: azért kezdeményezte a megállapodás 

megkötését, mert egyre több munkavállalójuk 

családtagja nem talál szakmájában munkát itt 

helyben, így képzett egészségügyi szakemberek 

kénytelenek elhagyni a várost családjukkal. „Ha 

a kamarával kicseréljük ezeket az információkat, 

esély van arra, hogy a tagvállalatoknál megold-

hatók az elhelyezkedési gondok, és akkor hely-

ben maradhatnak a családok, a munkaerő.” A 

főigazgató kiemelte azt is, hogy a kórház 3300 

dolgozót foglalkoztat, az alkalmazottak köre 

igen széles skálán mozog, így lehetőség van arra 

is, hogy a gyakorlati képzés keretében nem csak 

egészségügyi, hanem műszaki, gazdasági szak-

mákban is fogadja a kórház a tanulókat.

„Örültünk a megkeresésnek, a szorosabb együtt-

működésnek” – mondta Bihall Tamás. Hozzátet-

te, a szakképzés területén már eddig is kapcso-

latban állt a BOKIK a kórházzal, hiszen 58 fi atal 

gyakorlati képzése zajlik az intézményben.

Két pályázat jelent meg 2015. június 9-én: a Mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 
1.2.1-15) és a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbőví-
tő beruházásainak támogatása (GINOP1.2.2.-15).

A GINOP 1.2.2-15 pályázat célja a KKV-k fejlődésének, piaci 

pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező 

beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a 

térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. 

Pályázatot nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások, 

amelyek:

1. legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasz-

tott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel rendelkeznek, melybe 

az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

2. éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási 

kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 

minimum 1 fő volt; 

3. Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt veze-

tő gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni 

cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel 

és Magyarországon fi ókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy 

kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fi óktelepei;  

4. egy teljes, lezárt üzleti évvel nem rendelkező bejegyzett vállal-

kozások, és amelyek projektje a Felhívás 1. számú mellékletében 

szereplő feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányulnak.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: mini-

mum 5 millió Ft, maximum 50 millió Ft. Az egy teljes (365 napos), 

lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetén az igényel-

hető támogatás összege legfeljebb 10 millió Ft lehet. 

A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 

50%-a,  feldolgozóipari tevékenység fejlesztését célzó és szabad 

vállalkozási zónában megvalósuló projekt esetén, amennyiben a 

projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg az 55 millió 

Ft-ot, akkor az összes elszámolható költség maximum 70%-a.

Támogatható tevékenységek:

- Új eszköz beszerzése – kötelező projektelem 

- Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomago-

láshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése - önállóan nem támogat-

ható projektelem 

- Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és 

ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható projektelem 

- Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez 

kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem 

támogatható projektelem 

- Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó 

webtárhely, honlapkészítés, valamint az új eszköz beszerzéséhez 

kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése önálló-

an nem támogatható projektelem

GINOP 1.2.1-15 pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni 

kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése (...) a ver-

senyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

Pályázatot nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások, 

amelyek: lásd fent 1., 2., 3. pont

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: mini-

mum 50 millió Ft, maximum 500 millió Ft.

Támogatás max. mértéke: az összes elszámolható költség 50%-a.

Támogatható tevékenységek:

- Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése – kötelező 

projektelem 

- Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a 

raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz 

beszerzése - önállóan nem támogatható projektelem 

- Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális 

és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható projektelem 

- Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő 

berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek 

– önállóan nem támogatható projektelem 

- Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, 

gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható 

projektelem

További információk: www.bokik.hu, www.palyazat.gov.hu

Pályázatfi gyelő
A munkaerő megtartásáért

Autóipari nap Debrecenben
A BOKIK égisze alatt működő Észak-magyar-

országi Autóipari Klaszter (NOHAC) június 

10-én – a Hajdú-Bihar megyei tagvállalatok-

kal és a helyi kereskedelmi és iparkamarával 

közösen – Autóipai Napot szervezett, amelyen 

több klasztertag és érdeklődő is részt vett. A 

debreceni program indításaként két autóipa-

ri beszállító céghez látogatott el a csoport. 

Elsőként megtekintették a K&T Hardmetal Kft. 

keményfém szerszámok gyártásával, valamint 

tradicionális szerszám- és alkatrészgyártással 

foglalkozó modern üzemét. Ezek után a Vojth 

Kft. következett, amelynek fékbetétek gyártás-

sal, autóalkatrész gyártással és fémmegmun-

kálással foglalkozó üzemében régi – de ma is 

megbízhatóan működő – gyártósorokon zajlik 

a munka.

Vojth Szabolcs, a kft. ügyvezetője elmondta, 

hogy legfontosabb piacuk az oroszországi 

embargó miatt szünetel, ezért új technológiák 

bevezetésével új piacok feltérképezésével kere-

sik a stabil működés hátterét.

Az üzemlátogatásokat követően a Hajdú-Bihar 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében 

folytatódott a szakmai egyeztetés.

Ki lehet a VW beszállítója?
Beszállítói fórumot tartottak a VW cégcsoport 

kezdeményezésére Miskolcon, június elején. A 

miskolci önkormányzat, a Miskolc Holding Zrt, 

a BOKIK, a NOHAC, a Czech Trade és a helyi 

autóipari beszállítók közreműködésével létrejött 

rendezvény célja, hogy segítse a miskolci vál-

lalkozások nemzetközi partnerkapcsolatainak 

erősödését.

Az eseményen több miskolci vállalkozás 

képviselői mellett jelen volt a Volkswagen cseh 

cégcsoportjának vezetője, valamint a Cseh 

Köztársaság budapesti nagykövete is, hogy 

megvitassák a jövőbeni együttműködések 

lehetőségét, valamint  megosszák egymással 

tapasztalataikat. A konferencián elhangzott, 

hogy a városvezetés – a kormánnyal közösen – 

komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, 

hogy Miskolc újra ipari központ és a globális 

képzés bázisa legyen. A Modern Városok Projekt 

részeként Miskolcnak kiemelten fontos szerepe 

van, és ahogy Orbán Viktor miniszterelnök már 

korábban is jelezte: a kormány egy új, 1000 

hektáros ipari park létrehozását tűzte ki célul a 

borsodi megyeszékhelyen.

Pfl iegler Péter alpolgármester Miskolcot, mint 

a lehetőségek városát mutatta be, kiemelve, 

hogy a város is autóipari központ lett, fejlett 

beszállítói környezettel.

A Cseh Köztársaság budapesti nagykövete, Juraj 

Chmiel arról beszélt, hogy a találkozó ötlete 

már a tavalyi Automotive Hungary kiállításon 

felmerült, és nagyon örül, hogy ez létre is jöhe-

tett. Hangsúlyozta, hogy az autóipar hazájában 

is stratégiai iparág, évente egymillió autót 

gyártanak és 150 ezer embert foglalkoztatnak 

ezen a területen.

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke köszöntőjében 

kiemelte: „Miskolc fejlődő pályán van, minden 

okunk megvan, hogy bizakodással  tekintsünk 

a jövőbe.”

Csabai Tamás klasztermenedzser előadásában 

bemutatta az Észak-magyarországi Autóipari 

Klasztert, kiemelve, hogy a tagok által nyújtott 

szolgáltatások jó alapot jelentenek egy autó-

gyár letelepedéséthez a régióban.

A konferencia hasznos volt az autóipar külön-

böző területein tevékenykedő helyi cégek képvi-

selői számára, hiszen információkat hallhattak 

arról, hogyan válhatnak a nagy autóipari gyártók 

beszállítójává a VW csoporton keresztül.

NOHAC hírek
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A „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Képzési 

Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati 

szak- és felnőttképzési együttműködések a 

megye húzóágazataiban” című projekt nyi-

tórendezvényét május 20-án tartották a Me-

gyeházán.

Köszöntőjében Török Dezső, a megyei közgyű-

lés elnöke elmondta: folyamatosan változik az 

ipar részéről jelentkező munkaerőigény, illetve a 

szakmákon belül a technológia-fejlesztésekkel 

párhuzamosan szükség van a szaktudás felújí-

tására. „Ezekre a kihívásokra a duális képzést 

alkalmazva, szervezett keretek közt adhatjuk 

a legjobb választ” – utalt a projekt céljára a 

közgyűlés elnöke.  Kiemelte, hogy amíg egyik 

oldalról még mindig problémát okoz a mun-

kanélküliség, addig számos ipari szakmában 

munkaerőhiány tapasztalható.

„A projekt keretében 100 százalékban olyan 

képzések valósulnak meg, amelyekre az iparnak 

szükségük van. Ez garantál-

ja, hogy a képzést sikeresen 

elvégzők biztos munkára 

számíthatnak” – mondta.

„A konkrét igényekre konk-

rét választ adunk a gyakor-

latorientált képzési program 

keretében” – csatlakozott 

az elnök szavaihoz Farkas 

Zoltánné, a konzorciumot 

vezető megyei fejlesztési 

ügynökség kft. ügyvezetője. 

Hozzátette: a cél, hogy a projektnek köszönhe-

tően elhárítsák a húzóágazatokban tevékeny-

kedő partnercégek fejlődésének egyik akadá-

lyát, a szakemberhiányt.

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke arra hívta fel a 

fi gyelmet, hogy a megyére szabott speciális 

programból a lehető legtöbbet kell kihozni. A 

kamara, mint a szakképzés meghatározó sze-

replője törekszik arra, hogy a pályaorientáció 

során megmutassa egy-egy szakma szépségét. 

A duális képzés pedig a jövő szakemberellátá-

sának fontos része, biztosítja a gyakorlatorien-

táltságot, a piacképes szaktudást.

Kovács Cs. Tamás projektmenedzser ismertet-

te a projekt részleteit, Gácsi Zoltán professzor a 

Miskolci Egyetem duális képzéssel kapcsolatos 

elkötelezettségéről szólt, Nowackiné Tóth Ka-

talin, a Sanmina Magyarország Kft. képzésekkel 

kapcsolatos tapasztalatait ismertette. Összeg-

zése szerint érdemes pályázni, és hasonló pro-

jektekben részt venni.

A Gazdasági Iránytűben már többször 

beszámoltunk arról, hogy szeptember 

elsejétől a gyakorlati képzőhelyeken már 

csak mesterek foglalkozhatnak a tanu-

lókkal, és a cím megszerzése érdekében 

az utóbbi hónapokban az oktatóknak 

is be kellett ülniük az iskolapadba. A 

szakmai képzések lezárultak fodrász, 

autószerelő, bútorasztalos, szakács és 

pincér szakmákban, és a jelöltek június 

folyamán tettek és tesznek részmes-

tervizsgát. Akiknek tehát a pedagógia 

és vállalkozástan részmestervizsgájuk 

decemberben sikerült, még ebben a 

hónapban befejezik a tanulást. A mes-

terlevelek ünnepélyes átadására akkor 

kerül sor, ha a tanulmányait mind a 230 

támogatott befejezi, és levizsgázott.

A fodrász mesterek szakmai képzése 

a Stúdium Kereskedelmi, Igazgatási, 

Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola 

tanműhelyében zajlik Molnár Éva és 

Horváth Tamás mesterfodrászok veze-

tésével.

Autószerelő mestereink szakmai okta-

tása a Szemere Bertalan Szakközépis-

kola kiváló tanárainak és szakoktatói-

nak vezetésével történik.

A Nagy-Bükk Bt.-nél képzi a bútorasz-

talos mestereket Fekete Éva és Viszlai 

István.

A szakács és a pincér mesterjelöltje-

ink a Szentpáli István Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Szakközép  és Szak-

iskola tankonyháján gyakorolnak, és 

kereskedő mestereink képzése is a 

Szentpáliban zajlik. 

Elindult a képzés hegesztő, gépi forgá-

csoló és ipari gépész szakmákban, és a 

karosszérialakatosok, kőművesek, gáz-

szerelők, villanyszerelők is megkezdték 

a tanulást.

A Bosch-csoport a mérnök-

szakma támogatása mellett 

nagy jelentőséget tulajdonít 

a technikusok és szakmun-

kások magas színvonalú 

képzésének is. 

Három évvel ezelőtt, 2012 

szeptemberében a miskolci 

Andrássy Gyula Szakközépis-

kolával együttműködve indult 

el az a Bosch-osztály, amely 

már duális szakképzésben 

készítette fel a tanulókat a 

csúcstechnológiák alkalmazá-

sára, és a világcégek által elvárt 

munkavégzésre. Az elméleti és 

gyakorlati oktatásra egyaránt 

súlyt helyező program a részt-

vevők munkaerő-piaci igé-

nyeknek megfelelő képzéséről 

is gondoskodott.

A duális szakképzésben most 

elsőként végző évfolyam gyár-

tósori gépbeállító szakembe-

reket biztosít a miskolci Bosch 

gyárak részére. A képzés elmé-

leti része az Andrássy Gyula 

Szakközépiskolában, a gyakor-

lati foglalkozások a miskolci 

Bosch gyárak tanműhelyeiben, 

tanulószigetén és a termelés-

hez kapcsolódó szervizponto-

kon valósultak meg.  A gépbe-

állító tanulók a Bosch három 

lépcsős betanulási programjá-

ban vettek részt, amelynek első 

lépése egy moduláris képzés, 

ezt követte a rendszer-szem-

léletű képzés a tanulószigeten, 

harmadik lépésként pedig a 

Bosch szakemberei mellett 

tanulhatták meg a szakmát. 

A diákok az első tanévet az is-

kolában töltötték az elméleti 

alapismeretek megszerzésé-

vel, 2013 szeptemberétől pedig 

már heti kétszer gyakorlati kép-

zést is kaptak a Boschnál.

Május végén a képzésben ta-

nuló mind a 20 diák sikeresen 

teljesítette komplex szakmai 

záróvizsgáját a vizsgabizottság 

előtt. A kétnapos vizsgát köve-

tően Gombos Klára, a miskolci 

Bosch gyárak HR igazgatója, 

Kovács János, az Andrássy 

Gyula Szakközépiskola igaz-

gatója és Borda Tiborné, a 

vizsgabizottság elnöke ünne-

pélyes keretek között adták át 

a bizonyítványokat. A szülők és 

vendégek körében megrende-

zett záróünnepségen adták át 

a Bosch által felajánlott aján-

dékórákat is. 

Szakképesítés TÁMOP pályázat Támogatási szerződés

autóelektronikai műszerész 0 4

autószerelő 12 3

bútorasztalos 8 0

cukrász 12 1

épület- és szerk.lakatos 0 2

férfi  szabó 0 1

festő 0 1

fodrász 12 0

gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat szerelő 0 9

gépi forgácsoló 7 2

hegesztő 12 3

ipari gépész 13 1

karosszérialakatos 8 1

kereskedő 30 2

kozmetikus 0 5

kőműves 7 2

női szabó 0 5

pincér 40 5

szakács 60 6

szerszámkészítő 0 1

villanyszerelő  9 3

vízvezetékszerelő 0 3

ÖSSZESEN: 230 60

A mesterképzés alakulása megyénkben
Mesterképzés: folyamatban

Sikeresen végzett az 
első Bosch-osztály

Az ipar diktálja az igényeket
Képzési klaszter a szakember-utánpótlásért
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Átalakulnak a 2016/17-es tanévtől a szakképző 
iskolák: a szakközépiskolák szakgimnáziumok, 
a szakiskolák pedig szakközépiskolák lesznek. 
Ingyenessé válik a második szakképesítés meg-
szerzése. Néhány változás a Magyar Közlöny 77. 
számában megjelent 2015. évi LXVI: törvényből.

Új intézménytípusok

Szakközépiskolákból szakgimnáziumok, szakiskolák-

ból szakközépiskolák alakulnak.

A szakgimnáziumokban a képzés továbbra is az 

érettségit megelőző 9–12. évfolyamokból, valamint 

érettségit követő szakképzési évfolyamból áll, lényegi 

változás azonban, hogy az érettségit megelőző sza-

kaszban növekszik a szakmai képzés és ezen belül 

is a gyakorlati képzés aránya. Az érettségit követően 

érettségire épülő emelt szintű technikus szakképesí-

tés szerezhető; a képzés 4+1 éves.

A szakiskolák átalakulása után a szakközépiskola a 

3 éves szakmai képzést és komplex szakmai vizsgát 

követően automatikus továbblépési, továbbtanulási 

lehetőséget nyújt az érettségi megszerzéséhez egy 

kétéves érettségire felkészítő képzés keretében. Eb-

ben az esetben a tanuló négy kötelező közismereti 

vizsgatárgyból tesz érettségit, a képzés időtartama 

3+2 év.

A jelenlegi speciális szakiskola szakiskolaként műkö-

dik a továbbiakban.

Szakképző centrumok alakulnak

Létrejönnek a költségvetési szervként működő szak-

képzési centrumok. A szakképzésért és felnőttkép-

zését felelős miniszter megyénként legfeljebb három 

centrumot hoz létre. A centrumokra a szakképző in-

tézmények hatékonyabb, összehangoltabb működé-

se, az erőforrások hatékonyabb közös 

felhasználása érdekében van szükség. 

A korábbi szakképző iskolák a szakkép-

zési centrumok tagintézményeiként 

működnek tovább, de a centrumok-

ban szakközépiskolai, kifutó jelleggel 

gimnáziumi, továbbá szakiskolai és 

speciális szakiskolai képzés is folyhat.

A szakképzési centrum főigazgatóját a 

miniszter nevezi ki.

Ingyenes a második  is

Az állam, a korábbi egy helyett ezentúl 

két szakképesítés ingyenes megszer-

zését teszi lehetővé az iskolai rend-

szerű szakképzésben. Ennek célja, 

hogy azok számára is megteremtsék a 

továbbtanulás lehetőségét, akik nem 

képesek vagy nem szeretnének ma-

gasabb szinten továbbtanulni, de szakmai karrierjük, 

pályafutásuk megerősítéséhez indokolt lehet egy to-

vábbi szakképesítés megszerzése.

Gyakorlati oktatásvezetői státusz 

Az elméleti és a gyakorlati képzés szorosabb össz-

hangjának megteremtése érdekében az állam által 

fenntartott szakképző iskolákban, annak tagintézmé-

nyében és a szakképzési centrum tagintézményében 

gyakorlati oktatásvezetőt kell foglalkoztatni.

Gyakorlati oktatók végzettsége – mestervizsga

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gya-

korlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy 

vehet részt, aki megfelelő szakirányú végzettséggel 

és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, 

és 2015. szeptember 1-jét követően mestervizsgával 

rendelkezik.

Mentesül a mestervizsga letételének követelménye 

alól az a gyakorlati oktató, aki:

– az oktatott szakképesítés szakirányának megfelelő 

felsőfokú végzettséggel és legalább kétéves szakmai 

gyakorlattal, vagy

– szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel, vala-

mint legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal 

rendelkezik, vagy

– a vendéglátóipari ágazatba tartozó szakképesítést 

olyan gyakorlati képzőhelyen oktatja, mely a szak-és 

felnőttképzésért felelős miniszteri rendeletben szere-

pel vagy

– a hatvanadik életévét betöltötte.

Újonnan gyakorlati képzést vállaló gazdálkodó szer-

vezet esetén lehetőség van arra – amennyiben 2015. 

augusztus 31-ig mestervizsgára jelentkezett –, hogy 

2016. szeptember 1-jei határidőig teljesítse a mester-

vizsga követelményeit.

Erősödik a duális képzés

A törvénymódosítás szerint a felnőttoktatás kereté-

ben folyó szakképzésben is köthető a jövőben tanu-

lószerződés.

Kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely

Kifejezetten erre a célra létrehozott vagy átalakított, 

a termeléstől, szolgáltató tevékenységtől térbe vagy 

időben teljesen elkülönített, állandó tanműhely-ve-

zetői felügyelettel működő, legalább nyolc tanuló 

képzésére alkalmas, iskolán kívüli gyakorlati képző-

hely, ahol a tanuló tanulószerződés vagy együttmű-

ködési megállapodás alapján vesznek részt a gyakor-

lati képzésben. 

A tanműhely jogi, szervezeti, tanügyi-igazgatási szem-

pontból, valamint eszközei és felszerelései tekinteté-

ben a szakképző iskolától ténylegesen elkülönül.

Kamarai garanciavállalás

A gazdasági kamara minden év június 15-ig, de leg-

később a folyó tanév összefüggő szakmai gyakorlatá-

nak kezdete előtt kiadja az igazolás a már megkötött 

tanulószerződés hatályosságának fi gyelembevételé-

vel.

Szakképzési HÍD-program

A törvénymódosítás pontosította a lemorzsolódás 

csökkentését célzó új szakképzési hídprogram szabá-

lyait. E szerint a hídprogram két évfolyamos képzési 

idejű és záróvizsgával, valamint rész-szakképesítés 

megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával 

zárul. Sikeres záróvizsga esetén alapfokú iskolai vég-

zettséget lehet vele szerezni.

Módosították a programba való bekerülés szabályait. 

Az a tanuló jelentkezhet, aki annak a 

tanévnek a végéig, amelyben betölti 

a tizenötödik életévét, és legfeljebb 

hat általános iskolai évfolyamot vég-

zett el sikeresen. A programban részt 

vehet az is, aki már nem tanköteles és 

a képzésbe való belépés időpontjáig 

legfeljebb a huszonharmadik életévét 

töltötte be.

A szakképzési hídprogramban részt-

vevő tanuló ösztöndíjat kap, az érin-

tett tanulók egyéni képességeihez iga-

zodó pedagógiai tevékenységrendszer 

megvalósításában részt vevő pedagó-

gus pedig pótlékra jogosult kormány-

rendeletben meghatározottak szerint. 

A szakképzési hídprogramot a tanuló 

nem ismételheti meg.

 Összeállította: Németh Zsolt

A Szakképzési törvény 
módosításának főbb elemei



2015. JÚNIUS 24.
8.  Gazdasági Iránytű

GAZDASÁGI
       IRÁNYTŰ www.bokik.hu

Felelős kiadó: Bihall Tamás  
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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. június 1-je és június 31-e között 

alkalmazható üzemanyagárak.

ESZ 95 motorbenzin 383 Ft/l

Gázolaj 383 Ft/l

Keverék 418 Ft/l

LPG-autógáz 230 Ft/l

Júniusi üzemanyagárak

Friss információk az EKÁER-ről
Az „Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezeté-

sével kapcsolatos gyakorlati kérdések és válaszok a vállalkozások 

részére” címmel szervezett ingyenes előadást a kamara június 16-

án. A nagy érdeklődés mellett lebonyolított rendezvény előadója 

dr. Horváth Gábor, a NAV főosztályvezetője volt, az érdeklődőket 

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke köszöntötte.

E-napló: előadás Kazincbarcikán 

Az elektronikus építési napló használatáról és a jogszabályi háttér-

ről szervezett elméleti és gyakorlati előadást a BOKIK május végén 

Kazincbarcikán, a Hotel Lukács konferenciatermében. Az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 

szerint az építési naplót – a 2013. október elseje után induló 

építőipari kivitelezések esetében – elektronikusan kell vezetni. Az 

elektronikus építési napló bevezetésével az építési napló fogalma 

és tartalma, vezetésének főbb szabályai nem változnak. Az 

elektronikus építési napló a www.e-epites.hu portálon, azon belül 

az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) ablakon keresztül 

érhető el.

Képek, események

A közelmúltban megalakultak a Magyar 
Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) 
megyei elnökségei. Urbancsok Attila, a 
szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
elnöke elmondta, feladataik szorosan kap-
csolódnak az országos szervezet célkitűzé-
seihez.

Az MNNSZ-t 12 hazai kereskedelmi, kivitelező 

és tervező vállalkozás hozta létre azzal a cél-

lal, hogy a magyar piacon népszerűsítsék és a 

leendő szakemberek akkreditált képzésével 

segítsék a napenergia hasznosítását. Mostan-

ra már több mint 250 tagvállalat – a magyar 

szolár piac legjelentősebb gyártó, kereskedő, 

tervező és kivitelező vállalkozásai – csatlako-

zott a szövetséghez. Ez arra ösztönözte az or-

szágos vezetést, hogy megyei elnökségek meg-

alakításával tegyék hatékonyabbá célkitűzéseik 

megvalósítását. Ez év áprilisában 13 megyében 

kezdték meg munkájukat az elnökségek, nálunk 

Urbancsok Attilát bízták meg az elnöki felada-

tok ellátásával.

Mint megtudtuk, munkájukat a szakmai ka-

marákkal, oktatási intézményekkel, zöld szer-

vezetekkel és a megújuló-, illetve napenergia 

hasznosítást népszerűsítő vállalkozásokkal 

szorosan együttműködve szeretnék végezni.

Urbancsok Attila elmondta: hazánk kedvező 

földrajzi adottságokkal rendelkezik napenergia-

hasznosítás tekintetében, mégis csaknem va-

lamennyi környező ország előttünk jár a szolár 

és napelemes rendszerek kiépítésében. Éppen 

ezért legfontosabb feladatuknak – többek kö-

zött – a tájékoztatást, illetve egy vállalkozói 

adatbázis létrehozását tartják. Szolgáltatásai-

kat intézmények, vállalkozások, önkormányzat-

ok, a lakosság és a tagvállalataik számára kínál-

ják. Természetesen kinek-kinek testreszabott 

megoldásokkal szolgálnak.

A szövetség üzemelteti az mnnsz.hu szakmai 

portált, amely összegyűjti a hazai és nemzetközi 

szolár piaci híreket, információkat, tanulmányo-

kat. Az MNNSZ megyei elnökségének irodája 

Miskolcon, a József Attila út 57. I/1. szám alatt 

található.  

Miskolci Fröccsfesztivál 
A Miskolc Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter 

ebben az évben is együttműködő partne-

re volt a miskolci Kisavas egyik különleges 

gasztrokulturális programjának, az immár tize-

dik alkalommal megrendezett Miskolci Fröccs-

fesztiválnak.

Fergeteges hangulat, hideg fröccs, utcai ételek, 

és jó muzsika várt mindenkit, aki ellátogatott jú-

nius 19-én és 20-án az esemény hat helyszínére 

(éttermekbe, pincékbe és borházakba).

Operafesztiváli akció! 
Nagyszabású akcióval kapcsolódott az idei  

operafesztiválhoz a klaszter. Azok, akik bemu-

tatták operafesztiváli belépőjegyüket az akció-

ban részt vevő „klaszterüzletekben”, különböző 

kedvezményeket kaptak június 12–21. között. 

Bekapcsolódtak az akcióba éttermek, könyves-

boltok, divatáru üzletek, de kiállítóhely is ked-

vezményt kínált a fesztivál közönségének. Az 

akcióhoz kapcsolódó promóciót (plakát, rádió-

reklám) a belvárosi  klaszter biztosította.

A napenergiát népszerűsítik

Fesztiválok és a klaszter


