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Sikerek 
és veszélyek

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

Hogy a magyar szakképzés fejlesztése mennyire jó úton 
halad, arra a Sao Paulóban szerzett világbajnoki arany- és 
ezüstérem, valamint a három kiválósági érem, és összességé-
ben a magyar csapat sikeres szereplése a bizonyíték. 

Megkezdődött a 2015/2016-os tanév, minden okunk és 
reményünk meg van arra, hogy bizakodóak legyünk. De 
tudjuk, hogy ez egy bonyolult rendszer, ahol a családok, 
mindenekelőtt persze a gyermekek hozzáállása, tudása, az 
átszervezett iskolai rendszer minősége, és természetesen 
a duális képzésben meghatározó szerepet játszó vállalatok 
aktivitása alapvetően fontos. Ezt a mixet pedig a kamarának 
kell összerázni, szervezni, a pozitív folyamatokat erősíteni, a 
gyengeségeket kiszűrni. Ebben a kormány, szűkebb pátriánk 
megyei és városi vezetése maradéktalanul partner. 

Ahhoz, hogy a duális képzés sikeres legyen, a gazdaságnak 
is folyamatosan erősödnie kell. Aggódva fi gyelem a határ-
zárásokat, mert egy 17 órás várakozás tönkreteheti az ipart, 
ahol a raktározás már szinte ismeretlen fogalom. Bénítja a 
közlekedést, a szolgáltatókat, miközben ezen gazdasági kér-
dések mellett még súlyosabb összeurópai, sokszor alapvető 
emberi, erkölcsi kérdéseket kell feltenni. 

Sikerek és veszélyek. Az oktatás biztosítja jövőnk stabilitá-
sát, az utánpótlást, ezért azt nagyon komolyan és nagyon jól 
kell csinálni. Szükség lesz az együttműködésre, kreativitásra, 
észszerű problémamegoldásra és sok-sok türelemre is, hisz 
biztos, hogy a folyamatok beéréséhez időre van szükség. 

Lehet, hogy a Sao Paulo-i aranyérem a véletlen műve, de 
tudjuk, hogy mérhető, objektív feltételek között bonyolított 
versenyen nincsenek véletlenek. Felkészülés, tudás, hit és 
akarat van! Ebben a versenysorozatban Magyarország 10 éve 
vesz részt, a kamarai közreműködés 4 éves, úgy tűnik, most 
értek be az eredmények. 

A kamara a sikeres szakképzési program megvalósításában 
érdekelt, ebben ajánljuk együttműködésünket a képzésben 
érintett összes szereplő számára. 

Aranyérmet szerzett László Attila a bú-
torasztalos, és ezüstérmes lett Csong-
rádi Dávid, az informatikai hálózati rend-
szergazda kategóriában a Sao Paulóban 
megrendezett szakmák olimpiáján, a 
WorldSkills versenyen. Kiválósági érmet 
vett át a Zilahi Krisztián és Balázs Dávid 
alkotta mechatronikai csapat, Kunfalvi 
Melinda virágkötő és Mózer Gergely épü-
letasztalos az 500 pont feletti teljesítmé-
nyért.

A WorldSkills-en, vagyis a fi atal szakembe-

rek világversenyén augusztus 11. és 16. között 

63 ország több mint 1200 versenyzője mérte 

össze tudását 50 versenyszámban. Magyar-

országot 13 szakmában 14 fi atal szakember 

képviselte.

Erős mezőny

Fekete Balázs, a Sao Paulóban versenyző 

magyar csapat vezetője hangsúlyozta, hogy 

rendkívül erős mezőnyben tudtak a magyar 

versenyzők érmeket nyerni, eredményesen 

szerepelni. A csapat minden tagja, a ver-

senyzők, a felkészítők, a szakértők, a szpon-

zorok maximális teljesítményt nyújtottak. 

Az egész versenyt a szakma iránti tisztelet 

és alázat kísérte, szinte emberfeletti telje-

sítményt nyújtottak a versenyzők, a magyar 

csapat résztvevői.

Az eredményhirdetést követően Parragh 

László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkama-

ra elnöke elmondta: a hagyományos ipar-

ágakban meghatározó szerepet játszottak a 

magyar versenyzők. Az aranyérmet nyert bú-

torasztalos szakmában nagy hagyományok-

kal rendelkező, sikeres országok versenyzőit 

sikerült megelőzni. Figyelemre méltó, hogy 

a hazai fogalmak szerinti szakképzésen túl-

mutat az informatikai hálózati rendszergaz-

da kategóriában szerzett ezüstérem mögötti 

teljesítmény. Jelzi, hogy elengedhetetlen a 

szakképzés és a felsőoktatás kapcsolatának 

erősítése, az átjárhatóság biztosítása a két 

terület között – mutatott rá Parragh László, 

példaként említette még a mechatronika 

szakterületet is, amelynek szintén vannak 

felsőoktatást érintő területei.

 (Folytatás a 2. oldalon)

WorldSkills: a magyar 
szakképzés sikere
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Folytatás az 1. oldalról. 
„A magyar szakképzés fejlődésének 

legfontosabb és legnagyobb kiraka-

tai a nemzetközi versenyek, amelyek 

szervezését, a részvétel lebonyolítását 

2012 óta – a Kormány megbízásából 

– a kamara végzi. Öröm számunkra, 

hogy ezek a szereplések minden évben 

sikeresek, de külön kiemelkedik az idei, 

a Sao Paulo-i verseny, ahol egy arany- 

és egy ezüstérmet nyertek versenyző-

ink. Történelmi siker ez, ami egyrészt 

büszkeséggel tölt el, másrészt tanulsá-

gokkal is szolgál” – kezdte az értékelést 

Bihall Tamás, a Magyar Kereskedelmi 

és Iparkamara oktatási és képzési alel-

nöke, a BOKIK elnöke. 

A tanulságok

A tanulságok között elmondta: nem 

véletlen, hogy Közép-Európából csak 

Magyarország vett részt – ráadásul si-

kerrel – a versenyen, és az is fi gyelemre 

méltó, hogy a bútorasztalos szakmá-

ban, az informatika és mechatronika 

területén hagyományosan jól szerepel 

hazánk. Az, hogy borsodi versenyző 

nincs a magyar csapatban, arra ösz-

tönzi a kamarát – mondta Bihall Tamás 

–, hogy a szakképzésben résztvevő cé-

gekkel és iskolákkal összefogjon, és kö-

zösen felszínre hozzák a tehetségeket, 

akik szakmájuk és térségünk hírnevét is 

öregbíthetik.

Az elnök kiemelte: a résztvevők köréből 

látszik, hogy mely országok veszik iga-

zán komolyan a szakképzést. Ezek Bra-

zília, Kína, Dél-Korea, Európából pedig 

Ausztria, Svájc, Németország. Magyar-

ország is ebbe a körbe tartozik, és a 

mostani kimagasló eredmény a duális 

képzés pozitív visszaigazolása is.

Bihall Tamás elmondta azt is, hogy 

2018-ban Magyarország rendezi a fi a-

tal szakemberek európai bajnokságát, 

az EuroSkills versenyt, amelyen házi-

gazdaként a mostaninál jóval nagyobb 

csapattal indulunk.

Segíthet a duális képzés

Nagy István, a Nagy-Bükk Bt. tulajdo-

nosa, a BOKIK fa-, papír- és és nyomda-

ipari osztályának elnöke: „Mindig nagy 

öröm számomra, ha a szakmánk képvi-

selői kiemelkedő sikereket érnek el a vi-

lágban. Így történt ez a WorldSkills Sao 

Paulóban megrendezett versenyén is. 

Történelmi siker ez, hiszen egy dunán-

túli magyar tanuló, László Attila szerez-

te meg a bútorasztalos szakmában az 

aranyérmet. Épületasztalos verseny-

zőnk – Mózer Gergely – sem szégyen-

kezhet, bár dobogós eredményt nem 

ért el, de színvonalas munkájával a 

középmezőnybe került. Csak gratulálni 

tudok a versenyzőknek, és nem kevés-

bé a felkészítők szakmai elhivatottsá-

gának. Érdemes odafi gyelni arra, hogy 

mindkét szakmában dunántúli volt a 

versenyző, ott még a szakma tradíciói 

nagyobb mértékben élnek, hiszen itt 

van a faipar központja (Soproni Egye-

tem), és ide települt a bútorgyártók 

nagy része. Nálunk, Borsodban inkább 

a nehézipar élvezett előnyöket a faipar 

rovására, pedig itt is vannak és voltak 

nagyon jó szakemberek, akik elhiva-

tottjai ennek a mesterségnek. Sajnos 

nincs önálló faipari szakiskolánk, min-

dig hozzácsapják a faipart valamelyik 

intézményhez, de azt is széttagolva, 

szakmunkások, technikusok, más-más 

intézményben vannak. Természetes, 

hogy így a szakembergárda is megosz-

lik. Remélem, a duális képzéssel ezek 

a gondjaink megoldódnak. Egyrészt a 

vállalkozóknak saját maguknak kell ké-

pezni a tanulót, vállalva, hogy komoly 

energiát fordítanak erre, és ezt a Kor-

mány különböző módon támogatja. 

Másrészt az oktatók ismeretanyagának 

bővítése is szükséges, amit a kamarák 

mestervizsga bevezetésével valósítot-

tak, valósítanak meg. Borsodban 12 

asztalos tett mestervizsgát, a magasra 

tett mércének megfeleltek, színvonalas 

mesterremekeket készítettek.

Úgy gondolom, hogy Borsodban is van-

nak nagyon jó szakemberek, akik ké-

szek és képesek a szakma kihívásainak 

eleget tenni, és a mi fi ataljaink is ott 

lehetnek a szakma dobogós helyezett-

jei között a hazai és nemzetközi verse-

nyeken egyaránt. Ehhez továbbra is ál-

landóan fejlődnünk, fejlesztenünk kell, 

ehhez kívánok kitartást és sok sikert.

Történelmi siker a szakmák olimpiáján

- A WorldSkills versenyeket kétévente, minden páratlan évben 

rendezik meg.

- Minden ország egy versenyzőt, vagy versenyzői csapatot 

nevezhet szakmánként.

- Egy versenyző csak egy WorldSkills versenyen indulhat.

- A verseny hossza: 4 nap, ebből a nettó versenyidő 15 és 22 

óra közé esik.

- Az első versenynap a szerda.

- A versenyszámok jellemzően egyéniek, de van egy-két olyan 

szakma, ahol csapatban indulnak, ilyen a mechatronika is.

- A versenyzők korhatára a verseny évében betöltött 22 év, 

kivétel a mechatronika, ahol 24.

- A versenynek 3 hivatalos nyelve van: angol, német, francia.

- A versenyszámokat, vagyis hogy mely szakmákban 

lehet indulni, a korábbi évek tendenciái, az új trendek és az 

előregisztráció során jelentkezett részvevők száma együtt 

határozzák meg.

- A versenyeket öt alappillér, a becsületesség, az átláthatóság, 

a pártatlanság, a partnerség és az innováció jegyében szerve-

zik és bonyolítják.

- A versenyfeladatok szakmától függően már a verseny előtt 

teljes egészében ismertek lehetnek, azonban alapszabály, 

hogy amennyiben a feladat ismert, azt a verseny előtt leg-

alább 30 százalékban meg kell változtatni.

A WorldSkills-ről

Dr. Túry Ferenc a Társalgóban
A BOKIK Kamarai Társalgójának kö-

vetkező vendége dr. Túry Ferenc lesz, 

aki a Semmelweis Egyetem Magatar-

tástudományi Intézetének igazgatója. 

De vannak, akik még Miskolcról isme-

rik a neves pszichiátert, hiszen 1990 és 

2001 között a megyei kórház I. számú 

Pszichiátriai Osztályának osztályveze-

tő főorvosa volt. Szeptember 22-én, 

kedden 15 órától „Az emberi test gyar-

matosítása” címmel tart előadást a 

kamarai székház 4. emeletén (Miskolc, 

Szentpáli utca 1.) 

Szeretnénk felhívni az érdeklődők fi -

gyelmét, hogy a rendezvény regisztrá-

cióköteles! Bejelentkezni a tarsalgo@

bokik.hu e-mail címen lehet.

A pozitív gondolkodás ereje
Hogyan mutassuk be magunkat és 

cégünket pozitívan? Hogyan fogadjuk 

a „nem”-et? Hogyan viszonyuljunk 

a problémás ügyfelekhez? Hogyan 

zárjunk le üzleti kapcsolatokat ered-

ményesen és jó légkörben? Többek 

között ezekre a kérdésekre kaphatnak 

válaszokat azok, akik részt vesznek 

a BOKIK Üzleti Pódiumán, amelynek 

előadója Tonk Emil címzetes egyetemi 

docens, az Üzleti Akadémia vezetője 

lesz. A neves szakember szeptember 

23-án, 15 órától tartja előadását Mis-

kolcon, a kamarai székház 4. emeletén 

található Szentpáli István teremben.  

Részletek a www.bokik.hu-n.

Cégalapítás Svájcban
Piacra lépés és cégalapítás Svájcban 

– többek között erről lesz szó a BOKIK 

és a Svájci–Magyar Kamara közös 

rendezvényén, amelyet szeptember 

16-án, 10 órától tartanak Miskolcon, 

a kamara székházának 4. emeletén. 

Az érdeklődők tájékoztatást kapnak 

a szakemberektől a svájci üzleti lehe-

tőségekről, és az előadók az aktuális 

gazdasági körképet is vázolják majd. A 

rendezvény ingyenes, de regisztráció-

hoz kötött. Regisztrálni a szecsi.ilona@

bokik.hu e-mail címen lehet.

Gépipari kiállítás Brnóban
Lapzártánkkal egy időben zajlott a 

csehországi Brnóban az a nemzetközi 

üzleti találkozó és nemzetközi gépipari 

kiállítás, amelyen a BOKIK szervezé-

sében üzletemberekből álló delegáció 

vett részt. A szeptember 13–15. között 

megtartott rendezvény keretében a 

cégvezetők ellátogattak a kiállításra és 

B2B találkozóra is.

Szeptemberi rendezvények, események
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A Széchenyi Kártya Program újdonságai cím-

mel tartott tájékoztatót a BOKIK a napokban. 

A rendezvényen Szép Zoltán, a KAVOSZ Zrt. 

fejlesztési igazgatója ismertette, hol tart most 

a Széchenyi Kártya, milyen eredményeket ért el 

a program az elmúlt években, milyen új lehető-

ségeket kínálnak a vállalkozásoknak, valamint 

beszélt a jövőbeni fejlesztési elképzelésekről is.

A tájékoztatón lehetőség volt a konzultációra, 

a vállalkozókból, banki szakemberekből, köny-

velőkből és pályázatírókból álló közönség sok 

kérdést tett fel a szakembernek.

A Széchenyi Kártya Program keretében – ez idő 

szerint – közel 220 ezer megkötött hitelügylet-

ről számolhatunk be országos szinten, ebből a 

megyei ügyletek száma meghaladja a 15 ezret, 

ami az országos érték 7 százaléka. Összességé-

ben Borsod-Abaúj-Zemplénben több mint 100 

milliárd forint a kihelyezett hitelállomány.  

A Széchenyi Kártya Program hat hitelterméke: 

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel; Széchenyi 

Forgóeszközhitel; Széchenyi Beruházási Hitel; 

Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel; Széchenyi 

Támogatást Megelőlegező Hitel; Agrár Széche-

nyi Kártya.

Ami a tendenciákat illeti, a tapasztalatok azt 

mutatják, hogy növekszik a hitelfelvételi kedv, 

emelkedik a hitelkeretek átlagos kihasználtsá-

ga (ez indokolta a hitelkeret-emelést 25 millió-

ról 50 millió forintra). A Széchenyi Kártya Prog-

ramon belül az egy vállalkozás által felvehető 

támogatott hitel maximuma jelenleg 175 millió 

forint, és van olyan konstrukció, amelynek 1 szá-

zalék alatt van az éves kamata.

(Szép Zoltán előadásának anyaga letölthető a 

www.bokik.hu honlapról.)

Az Indonéz Köztársaság új budapesti nagykövete járt a közel-

múltban a BOKIK-ban. Wening Esthyprobo-t dr. Barkóczi István, 

a BOKIK alelnöke és dr. Szécsiné Bányai Ilona, a kamara nemzet-

közi kapcsolatokért felelős vezetője köszöntötte. A fórumra me-

gyénkből vegyipari, gépipari, turisztikai, vendéglátó- és autóipari 

cégek kaptak meghívást. A nagykövet mellett Hikmat Rijadi, az 

Indonéz Kereskedelemfejlesztési Központ igazgatója és M. Rivai 

Abbas, az Indonéz Kereskedelemfejlesztési Központ igazgatóhe-

lyettese is tagja volt a delegációnak. 

A találkozón elhangzott, Indonéziában a fafeldolgozás, a textil- 

és ruházati ipar, a cipőipar, a gumifeldolgozás, az élelmiszeripar, 

továbbá egyre jelentősebb mértékben az elektronikai és elektro-

mos ipar jelentik a meghatározó ágazatokat.

Az Országgyűlés 2015. július 6-án 
fogadta el a fogyasztóvédelemről, 
valamint a kis- és közepes vállalko-
zásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló 2004. évi XXXIV. törvény mó-
dosításáról szóló 2015.évi CXXXVII. 
törvényt. A törvény módosítása 
2015. szeptember 11-én lépett ha-
tályba.

A törvénymódosítás meghatározza a 

békéltető testület fogalmát, amely ed-

dig nem volt törvényi szinten defi niálva. 

E szerint a békéltető testület: tartós 

alapon létrejött, a fogyasztói jogviták al-

ternatív vitarendezési eljárás keretében 

történő rendezésével foglalkozó szer-

vezet, amelyet az e törvényben megha-

tározott szerv nyilvántartásba vett.

Fontos változások

Lényeges újdonságokat tartalmaz a 

törvénymódosítás a békéltető testüle-

tek elé került ügyek intézésben.

A vállalkozás köteles internetes hon-

lapján, az általános szerződési felté-

teleiben, külön formanyomtatványon, 

vagy az üzletben jól láthatóan és olvas-

hatóan tájékoztatni a fogyasztót arról, 

hogy el nem intézett panasza ügyében 

a békéltető testület eljárást kezdemé-

nyezheti.

A békéltető testületi eljárásban jelentős 

változás következett be, a vállalkozás 

közreműködési kötelezettsége körében. 

A törvény kötelezővé teszi a vállalkozás 

képviselőjének személyes megjelenését 

a fogyasztói jogvitát folytató békéltető 

testület eljárásában. Ez a kötelezett-

ség arra az eljárásra érvényes, amely az 

adott vállalkozás székhelye, telephelye 

szerinti megyében lévő békéltető tes-

tület előtt folyik. Amennyiben a vállal-

kozás székhelye, vagy telephelye nem 

a területileg illetékes testületet működ-

tető kamara szerinti megyébe van be-

jegyezve, a vállalkozás együttműködési 

kötelezettsége a fogyasztó igényének 

megfelelő írásbeli egyezségkötés lehe-

tőségének felajánlására terjed ki.

Az együttműködési kötelezettségét 

megsértő vállalkozásról a békéltető tes-

tület értesíti a székhelye szerint illetékes 

fogyasztóvédelmi hatóságot, mely bír-

ság kiszabására kötelezett, vagyis nincs 

lehetőség a bírságtól való eltekintésre. 

A kis- és középvállalkozások esetében 

15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedő 

büntetésre lehet számítani.

Vitarendezés

A törvényjavaslat előírja azt is, hogy az 

online adásvételi vagy online szolgálta-

tási szerződéssel összefüggő, határon 

átnyúló fogyasztói jogvita esetén az 

eljárásra kizárólag a fővárosi kereske-

delmi és iparkamara mellett működő 

békéltető testület illetékes.

A belföldi online adásvételi szerződé-

sek esetében az illetékesség az általá-

nos szabályok szerint alakul, vagyis a 

fogyasztó a lakóhelye szerinti megyé-

ben lévő békéltető testület eljárását 

jogosult kezdeményezni.

 dr. Tulipán Péter elnök és 

dr. Strassburger Gyula elnökhelyettes, 

B.-A.-Z. Megyei Békéltető Testület

„Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

– a fogyasztók érdekében.”

Békéltető testület: új szabályok

Koszorús László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős 

államtitkár-helyettese tartott tájékoztatót a BOKIK-ban a törvényi változásokról

Nagyköveti látogatás

A Széchenyi Kártya újdonságai
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Nagy szakmai és sajtó érdeklődés 
mellett zajlott a Magyar Közgazda-
sági Társaság idei vándorgyűlése 
szeptember elején, Miskolcon. A há-
romnapos rendezvény több tekintet-
ben is rekordot döntött. Ha megnéz-
zük a statisztikát, kiderül: az elmúlt 
évek legnagyobb létszámú vándor-
gyűlése volt az idei, több mint 700 
résztvevővel.

1963-ban Miskolcon tartotta a Magyar 

Közgazdasági Társaság (MKT) a leg-

első vándorgyűlését. Azóta többször 

is vendégül látta városunk a gazdasá-

gi élet meghatározó szereplőit: 1995., 

majd 2005. után 2015-ben is Miskolc, 

és a Miskolci Egyetem volt a házigaz-

dája a rendezvénynek.

A nyitó plenáris ülésen köszöntőjében 

Bihall Tamás, a Magyar Közgazdasá-

gi Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Szervezetének elnöke hang-

súlyozta, a mai Miskolc már közel sem 

hasonlítható össze a húsz és tíz évvel 

ezelőtti házigazda várossal. Az újra-

iparosításnak, a kulturális és turisztikai 

attrakcióknak köszönhetőn megválto-

zott a város arculata. 

Neves előadók

Az 53. Közgazdász-vándorgyűlés több 

szempontból is rekordot döntött, hiszen 

az idei volt az elmúlt évek legnagyobb 

létszámú vándorgyűlése a maga több 

mint 700 regisztrált résztvevőjével. 

Emellett soha ennyi előadója nem volt 

a közgazdász-vándorgyűléseknek: a két 

plenáris és a tizenhárom szekcióülésen 

összesen több mint 140 előadás hang-

zott el. Az előadók között kormányzati 

szakembereket, banki vezetőket, gya-

korló vállalatvezetőket, gazdaságkuta-

tókat, egyetemi oktatókat hallgatha-

tott meg a szakmai közönség. A kiváló 

prezentációknak köszönhetően a sajtó 

érdeklődése is messze felülmúlta a ko-

rábbi évekét. 

A szeptember 3-i nyitó plenáris ülés 

előadói Csányi Sándor OTP-elnök, 

Szabó László külgazdasági és külügy-

miniszter-helyettes, Balog Ádám MKB-

vezérigazgató és Kovács Árpád, a Költ-

ségvetési Tanács elnöke volt.

A szekcióüléseken parázs viták ala-

kultak ki. A megyei szervezők kiemel-

ten fi gyeltek arra, hogy valamennyi 

szekcióban legyen helyi előadó is. A 

konferencia 140 előadójából 40 helyi 

előadót köszönthettünk, akik segítet-

tek bemutatni Miskolc és megyénk új 

gazdasági arculatát. Az Újraiparosítás 

szekció valamennyi előadója és részt-

vevője megyei vállalati vezető volt. A 

Miskolcon rendezett vándorgyűlés volt 

az első, ahol Turizmus szekciót is szer-

veztek. 

Varga Mihály nemzetgazdasági minisz-

ter a vándorgyűlés záró plenáris ülésén 

tartott előadást. A minisztert követően 

Kovács Zoltán területi közigazgatásért 

felelős államtitkár, Nagy Márton, az 

MNB alelnöke, az MKT Pénzügyi Szak-

osztályának elnöke, Domokos László, 

az Állami Számvevőszék elnöke és 

Patai Mihály, a Magyar Bankszövetség 

elnöke, az MKT alelnöke tartott elő-

adást.

A vándorgyűlés előadásainak anya-

ga letölthető a http://kozgazdasz-

vandorgyules.blog.hu honlapról.

Rekordok az 53. vándorgyűlésen
A közgazdász szakma rendezvényén a több mint 700 résztvevő 140 előadáson vehetett részt

A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) elnöksége – az MKT 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének előterjesz-

tésére – Közgazdász Életműdíjat adományozott dr. Kopátsy 

Sándornak, a közgazdaságtudomány akadémiai doktorának, 

a köz szolgálatában sok évtizeden át kiemelkedő színvo-

nalon végzett szakmai tevékenységéért, rendkívül gazdag 

életművéért és páratlanul eredeti, a közgazdasági gyakorlatot 

megtermékenyítő gondolataiért. A 93 éves közgazdász az 53. 

Közgazdász-vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén vehette át az 

MKT legmagasabb kitüntetését Kovács Árpádtól, a társaság 

elnökétől és Hegedüs Évától, az MKT főtitkárától.

Kovács Árpád méltatásában így fogalmazott: „Kopátsy 

Sándort sok mindenért tiszteljük: például ő hívta életre 

a korábban fontos szerepet játszó pénzügyminisztériumi 

háttérintézményt, a legendás Pénzügykutatót. Biztosan sokan 

emlékeznek még Doktor Agyra, aki a Magyarázom a mecha-

nizmust című rajzfi lmsorozat hőseként ismertetett meg egy 

országot piacgazdasági és általában közgazdasági fogalmak-

kal, gondolatokkal. Kopátsy Sándor 30 könyvet írt, amelyek 

többsége közgazdasági, de hősei között szerepel Ady és 

Kádár János éppúgy, mint a jelenlegi miniszterelnök. Néhány 

évvel ezelőtt – saját megfogalmazása szerint – ő volt a leg-

idősebb közalkalmazott: 90 éves kora táján még tanácsokat 

adott az akkor nemzetgazdasági miniszter Matolcsy György-

nek. Kopátsy Sándor sok éven át nagyon sok közgazdasági 

társasági rendezvényen szerepelt: például előadója volt az 

1995. évi miskolci vándorgyűlésnek, többször is ő tartotta a 

záró előadást a Fiatal Közgazdászok Országos Találkozóján 

– mindig elvarázsolva az ifj ú kollégákat eredeti gondolataival, 

meghökkentő meglátásaival, sajátos javaslataival.”

Közgazdász Életműdíj Kopátsy Sándornak

Az életműdíjas Kopátsy Sándor, a BOKIK tiszteletbeli tagja

A Miskolci Egyetem adott otthont a háromnapos rendezvénynek Fotók: Tóth Ádám Zoltán
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Díjátadással kezdődött a tanévnyitó idén is a 
Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó 
Szakközépiskola és Szakiskolában. A Szentpáli 
Ágnes által alapított Szentpáli-díjat ezúttal Bé-
res Milán, az iskola kereskedelmi eladó szakmás 
tanulója és Nagy Csaba Árpád végzős cukrász ta-
nuló vehette át. 

A tanévnyitón jelen volt Dudás Tiborné, a BOKIK tit-

kára és Kopátsy Sándor közgazdász, néhai Szentpáli 

Ágnes férje. A Szentpáli-díjat Dudás Tiborné és 

Kopátsy Sándor adta át (képünkön) a két diáknak. A 

díjazottakat az iskolában kértük rövid beszélgetésre.

Eladó lesz, de egyetemre készül

A sajóecsegi Béres Milán 

idén tizenegyedikes, és 

mint megtudjuk, náluk 

szinte már családi ha-

gyomány a Szentpáliba 

járni. A nővére is itt vég-

zett, így amikor – szülei 

jóváhagyásával – Milán is 

az eladói szakma mellett 

döntött, a testvére nyom-

dokaiba lépett.

„Tetszik ez a szakma, jól kijövök az emberekkel, gyor-

san kapcsolatot teremtek velük. Szeretem a szakmai 

gyakorlatot is, mert így közvetlenül megtapasztalha-

tom a nehézségeket és a jó dolgokat” – mondja a fi -

atalember, aki a közismereti tárgyakból is nagyon jó, 

hiszen jeles, és kitűnő eredménnyel teljesít. Magyar-

ból és történelemből pedig országos tanulmányi ver-

senyen hatodik helyezést ért el. 

Tanárai megbízható, felelősségteljesen gondolkodó 

tanulónak tartják Milánt, és amikor a céljairól kérdez-

zük, kiderül, nem véletlen a pedagógusi vélemény. 

„Ha végzek, visszajövök ide érettségizni, és ha az úgy 

sikerül, ahogy tervezem – vagyis négyesre és ötösre 

–, akkor egyetemre szeretnék menni”  – avatott be 

terveibe.

A cukrászat az igazi hivatása

Nagy Csaba Árpád 2012-ben végzett szakácsként a 

Szentpáliban, most pedig végzős cukrász tanulóként 

vehette át az elismerést. A fi atalember – szakács-ok-

levéllel a zsebében – az elmúlt években megjárta Ka-

nadát, Belgiumot, majd Spanyolországban dolgozott 

egy évig. Ez volt az a hely, ahol igazán jól érezte magát. 

Egy négycsillagos szállodában – tanuló státuszban – 

sokat fejlődött, és amikor a cukrászatba helyezték, 

rájött, ez az, amit hosszútávon csinálni szeretne. Ha-

zajött, és visszatért ide, a 

régi iskolájába, ahol 2014-

től cukrásztanuló.

„Külföldre a kíváncsiság 

vitt, és sokszor keményen 

helyt kellett állni az idegen 

környezetben. Szeren-

csémre a szüleim – ha tá-

volról is, de – mindenben 

támogattak, és ma már 

azt mondom, jó iskola volt 

ez, és nem mellékesen megtanultam három nyelvet. 

Beszélek angolul, németül és spanyolul” – meséli.

Csaba az elmúlt tanévben több versenyen is sikerrel 

szerepelt, és tanárai azt mondják: kimagasló eredmé-

nyeihez nagyban hozzájárul, hogy sok időt és energiát 

fektet szakmai fejlődésébe.

Hogyan tovább a végzés után? Azt mondja, nem ki-

zárt, hogy ismét külországba veszi az irányt, mert sze-

retne minél többet tanulni, megismerni minél több 

nemzet cukrászati specialitásait, és az új trendeket. 

A cukrászat számára igazi szerelem, amivel nem tud 

betelni. 

Átadták a Szentpáli-díjakat
Béres Milán és Nagy Csaba Árpád érdemelte ki idén a BOKIK elismerését

 

A díjról
A Szentpáli-díjat, az alapítói jogok gyakorlójaként 

a BOKIK adományozza minden évben a Szentpáli 

István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépis-

kola és Szakiskola azon tanulóinak, akik kiemelke-

dő tanulmányi eredményt érnek el, és választott 

szakmájukat is magas színvonalon művelik.

Elkészült és ünnepélyes keretek 
között gördült le a miskolci Robert 
Bosch Power Tool Kft. gyártósorá-
ról a 75 milliomodik kéziszerszám 
szeptember 4-én. A jubileumi ter-
méket – jelképesen – Pfl iegler Péter, 
Miskolc alpolgármestere és Ansgar 
Lengeling, a miskolci kéziszerszám-
gyár ügyvezető igazgatója szerelte 
össze és csomagolta. Az eseményen 
részt vett Bihall Tamás, a BOKIK el-
nöke is.

A Bosch elektromos kéziszerszám 
üzletága 14 évvel ezelőtt döntött 
úgy, hogy Kelet-Európa felé ter-
jeszkedik, majd 2003-tól Miskol-
con elindult a termelés. A gyárban 
a kezdetek óta működik fejlesztési 
részleg is, több mint 120 fő dolgozik 
a K+F területen. A gyártási darab-
számok évről évre emelkedtek, így 
jutott el a gyár addig, hogy elkészült 
a 75 milliomodik kéziszerszám, egy 
Ixo akkumulátoros csavarozó.

Elkészült a 75 milliomodik
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A kormány által elfogadott „Szak-
képzés a gazdaság szolgálatában” 
című koncepció kiemelten foglal-
kozik a szakképzési intézményrend-
szer fejlesztésével, a gazdasági igé-
nyekkel összehangolt versenyképes 
tudást biztosító iskolai rendszerű 
szakképzés megteremtésével. En-
nek tükrében a szakképzés egész 
rendszerét érintő felülvizsgálat vet-
te kezdetét. A legfontosabb változá-
sokat összefoglaltuk.  

2015. június 4-én jelent meg a szak-

képzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 

törvény, a  felnőttképzésről szóló 2013. 

évi LXXVII. törvény és az azokkal össze-

függő tárgyú törvények módosításáról 

szóló 2015. évi LXVI. törvény. A változá-

sok a következő területeken következ-

tek, illetve következnek be:

Új szakképzési intézménytípusok, új 
szakképzési feladat ellátási struktú-
ra kialakítása és bevezetése
– Az állami szakképzési intézmények 

fenntartását a Nemzetgazdasági Mi-

nisztérium látja el.

– Az állam által működtetett szakkép-

ző iskolákat összefogó szakképzési 

centrumok kerülnek kialakításra, mely-

ben a korábbi állami szakképző iskolák 

a szakképzési centrumok tagintézmé-

nyeiként működnek tovább.

– A 2016/17. tanévtől átalakulnak a 

szakképző iskolák. A jelenlegi szakkö-

zépiskola szakgimnáziummá alakul, 

amelyben a képzés továbbra is az érett-

ségit megelőző 9-12. évfolyamokból, 

valamint érettségit követő szakképzési 

évfolyam(ok)ból áll. Az érettségit meg-

előző szakaszban növekszik a szakmai 

képzés (és ezen belül is a gyakorlati 

képzés) aránya, amely biztosítja, hogy 

a tanulók az érettségi mellett egy szak-

képesítést is szerezhessenek. Az érett-

ségit követően pedig érettségire épülő 

emelt szintű („technikus”) szakképe-

sítés szerezhető. Ebben az iskolatípus-

ban tehát 4+1 éves képzés folyik.

– A jelenlegi szakiskola elnevezésében 

szakközépiskolává alakul, amelynek 

lényeges tartalmi újdonsága, hogy a 

3 éves szakmai képzést és komplex 

szakmai vizsgát követően automatikus 

továbblépési (továbbtanulási) lehető-

séget nyújt az érettségi megszerzésé-

hez, egy kétéves érettségire felkészítő 

képzés keretében. Ebben az esetben a 

tanuló négy kötelező közismereti vizs-

gatárgyból tesz érettségit. Ebben az 

iskolatípusban tehát 3+2 éves képzés 

folyik.

– A Magyar Kereskedelmi és Iparka-

mara (MKIK) kezdeményezésére a 

szakképzési törvény kimondja, hogy az 

állam által fenntartott szakképző is-

kolában gyakorlati oktatásvezetőt kell 

foglalkoztatni.

Két szakma megszerzése lehetséges 
térítésmentesen 25 éves korig
– A második szakképesítés is ingye-

nessé válik az iskolai rendszerű szak-

képzésben, de a második szakma csak 

a felnőttoktatás keretében szerezhető 

meg.

– A köznevelési törvény módosítása 

értelmében 21. életévről 25. életévre 

került felemelésre az az életkorhatár, 

amelyet követően a tanuló már kizá-

rólag csak felnőttoktatásban kezdhet 

új tanévet.

A tanulószerződésre és együttmű-
ködési megállapodásokra vonatko-
zó szabályok változásai
– A felnőttoktatás keretében folyó 

szakképzésben is köthető lesz tanuló-

szerződés, azonban az itt tanulók tanu-

lói juttatása diff erenciált lesz (nappali: 

100 százalék, esti: 60 százalék, levele-

ző: 20 százalék).

– Kiegészül a kizárólag gyakorlati kép-

zési célt szolgáló tanműhely (KTM) 

fogalma: a jövőben a termeléstől, szol-

gáltató tevékenységtől térben vagy 

időben teljesen elkülönített képzőhely 

minősül ilyennek.

– 2015. június 12-től a szakközépisko-

lai ágazati képzésben együttműködési 

megállapodással részt vevő tanulók 

részére is kell tanulói pénzbeli juttatást 

fi zetni a nyári összefüggő szakmai gya-

korlatra a nem szakképzési (9-12.) év-

folyamokon is. 

– Változnak a tanulószerződés, az 

együttműködési megállapodás, a 

nyilvántartás és a foglalkozási napló 

adatai, kötelező tartalma. Meg kell je-

lölni a teljesítési megbízottat a tanu-

lószerződésben és a nyilvántartásban. 

Kimondásra került, hogy a nyilvántar-

tásba-vételi eljárás illetékmentes, és 

együttműködési megállapodás akkor 

is köthető lesz, ha „a tanuló gyakorlati 

képzésére tanulószerződés nem köt-

hető”.

– A Magyar Kereskedelmi és Iparka-

mara (MKIK) kezdeményezésére be-

vezetésre került a kamarai garancia 

intézménye, amelynek szabályai 2015. 

július 1-jétől kiegészülnek, pl. az igazo-

lás kiadása határidejének és visszavo-

násának szabályaival. A rendelkezés a 

gazdálkodóknál folyó gyakorlati képzés 

elsődlegességének megerősítését és 

ezen keresztül a duális képzés kiszéle-

sítését célozza meg. Kimondja, hogy a 

tanuló gyakorlati képzéséről a szakis-

kola csak akkor gondoskodhat, ha gaz-

dasági kamara nem tudja gazdálkodó-

nál, tanulószerződéssel elhelyezni. Így 

csak a gazdaság által biztosított ösz-

szes gyakorlati hely betöltését – azaz 

a kamara ilyen értelmű igazolásának 

kiállítását – követően kerülhetnek a 

tanulók iskolai tanműhelyi képzésbe. 

Fontos megjegyezni, hogy a kamarai 

igazolás kiadása kiterjed az együtt-

működési megállapodás alapján folyó 

gyakorlati képzésre is (azaz az Szt. 56. 

§ (1) bekezdésének a)–d) pontjában 

megadott összes esetre). Ennek meg-

felelően együttműködési megállapo-

dás kötése is csak akkor lehetséges, ha 

a kamara kiadta az igazolást arról, hogy 

részéről nem biztosított (a tanulószer-

ződés kötéséhez) megfelelő képzőhely 

az adott tanuló számára.

A gyakorlati képzőhelyen tanulókép-
zéssel foglalkozó gyakorlati oktatók 
mestervizsga kötelezettségei 
A szakképzésről szóló 2011. évi 

CLXXXVII. törvény szerint 2015. szep-

tember 1-jétől a gyakorlati képzőhelyen 

gyakorlati képzést végző oktatóknak 

mestervizsgával kell rendelkezniük. Az 

MKIK javaslatára kiegészültek a mes-

tervizsga kötelezettség szabályai. 

Mentesül a mestervizsga letételének 

követelménye alól az a gyakorlati okta-

tó, aki az oktatott, állam által elismert

– szakképesítés szakirányának meg-

felelő felsőfokú végzettséggel és leg-

alább kétéves szakirányú szakmai gya-

korlattal, vagy

– szakképesítéssel és felsőfokú vég-

zettséggel, valamint legalább ötéves 

szakirányú szakmai gyakorlattal ren-

delkezik, vagy

– a vendéglátóipar ágazatba tartozó 

szakképesítést olyan gyakorlati képző-

helyen oktatja, amely – a szakképzés-

ért és felnőttképzésért felelős minisz-

ter által rendeletben meghatározott 

– vendéglátóipari egységben folytat 

gyakorlati képzést, vagy

– a hatvanadik életévét betöltötte.

Új mestervizsga követelmény kiadása 

esetén megfelelő türelmi időt biztosít 

a törvény a kötelezettség teljesítésére, 

egy új átmeneti szabály értelmében 

pedig nem 2015. szeptember 1-ig, ha-

nem 2016. szeptember 1-ig elegendő 

megkezdeni a mesterképzést a gyakor-

lati oktatónak, ha ezt 2015. augusztus 

31-ig írásban vállalja a kamara felé.

Összeállította: Németh Zsolt

Új tanév, jelentős változásokkal
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A munkaerő-piaci igényeket egyre 
inkább kiszolgáló szakképzési rend-
szer kialakítása mellett átalakul a 
szakképzési intézményrendszer is. 
Ennek részeként július 1-jén megala-
kultak a szakképzési centrumok. Me-
gyénkben három városban: Miskol-
con, Ózdon és Szerencsen kezdték 
meg munkájukat ezek az új intézmé-
nyek. Ezúttal a centrumok legfonto-
sabb feladatait és a kinevezett me-
gyei főigazgatókat mutatjuk be. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium 

fenntartásában működő centrumok 

létrejöttével hatékonyabb és rugalma-

sabb intézményrendszer alakul ki, így a 

szakképzés várhatóan gyorsabban tud 

majd reagálni a gazdaság által támasz-

tott munkaerőigényekre, változásokra. 

A szakképző iskolai rendszer hatékony 

és eredményes működésének szüksé-

ges és elengedhetetlen feltétele, hogy 

a szakképző iskolák felelősséggel és 

motiváltsággal járó önállóságot élvez-

zenek. Az új rendszerben a szakképzési 

centrumok szakmai és gazdálkodási 

önállóságot, a szervezeti egységként 

működő iskoláik pedig részleges gaz-

dálkodási önállóságot kapnak. Mindez 

nagyobb felelősséget jelent, ugyan-

akkor motivációs lehetőséget is ad a 

szakmai feladatok minél eredménye-

sebb megvalósításához és folyamatos 

napi működéshez.

A szakképzési centrumok kialakítása 

során a tárca fi gyelembe vette a helyi 

földrajzi, gazdasági sajátosságokat, tár-

sadalmi helyzetet, a meglévő telepü-

lés- és intézményszerkezetet, valamint 

a tanulói létszámot. Az érintett térség 

adottságaitól függően a centrumokba 

szervezés egyrészt területi, másrészt 

szakmai alapon valósult meg. A korábbi 

gyakorlattal ellentétben a szakképzési 

centrum összes iskolája azonos felté-

telekkel működik majd. Az intézkedés a 

szakképzési intézményrendszer haté-

konyabb, összehangoltabb működésé-

nek elősegítése mellett szorosabbá te-

szi az intézmények közötti kapcsolatot 

is, továbbá gyorsabb és rugalmasabb 

reagálási lehetőséget biztosít a gazda-

sági igények változására.

A rugalmas reagálás intézményei
Miskolcon, Szerencsen és Ózdon kezdték meg működésüket a szakképzési centrumok

Kovács János – Miskolc
1979-től a miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 

tanára, 1991-től igazgató-helyettese, 2011-től intéz-

ményvezetője. Dolgozott a kereskedelmi-vendéglátó 

szakmacsoport Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

tanulmányi felügyelőjeként. Pályáját indítószál-

kezelőként az Ózdi Kohászati Üzemekben kezdte.  

Magyar-történelem és fi lozófi a szakos középiskolai 

tanár, terület- és településfejlesztési menedzser és 

megszerezte a közoktatás vezetői szakvizsgát is. 

Vezetői tapasztalatai a stratégiai és operatív 

intézményirányítás, a HR-tevékenység, a gazdálko-

dási-vállalkozási tevékenység, a szakképzés-fejlesz-

tési tevékenység irányítása területéről származnak 

alapvetően. Emellett fontos a különböző koordinációs 

tevékenységek tapasztalat- és ismeretanyaga is. (Ha-

zai és nemzetközi projektek, nemzetközi szakképzési 

intézménytársulások koordinációja, TÁMOP, HEFOP 

kompetenciák.)

„A szakképzési rendszer megújításának alapvető célja, 

hogy jól képzett, a gazdasági igényeknek megfelelően 

felkészített diákok kerüljenek ki az intézményekből. 

Munkánk hatékonyabbá tétele érdekében szorosabb-

ra szeretnénk fűzni a kapcsolatot a miskolci cégekkel, 

nagyvállalatokkal” – tájékoztatott Kovács János.

Alvári Ferenc – Szerencs
Okleveles bányamérnöki diplomát 1980-ban szerzett 

Miskolcon, majd a Budapesti Műszaki Egyetem tanult, 

és okleveles mérnök-tanár lett. Ezt követte a mérnök-

menedzser szakmérnöki diploma, és 2004-ben letet-

te a közoktatás vezetői és a pedagógus szakvizsgát is.

Mérnök-tanárként első munkahelye a kazincbarcikai 

szakmunkásképző és szakközépiskola volt, ahol ké-

sőbb az igazgatóhelyettesi pozíciót is betöltötte. Innen 

1998 áprilisában „átigazolt” a megyei önkormányzat-

hoz, ahol az önkormányzat fenntartásában működő 

közoktatási intézményekkel kapcsolatos szakmai 

feladatokért felelt. A megyei önkormányzat átalakulá-

sát követően a megyei intézményfenntartó központ lett 

a munkahelye, 2013 áprilisától pedig a KLIK Miskolci 

Tankerületének szakképzési referenseként dolgozott. 

Ugyanitt 2015 áprilisától megbízott tankerületi igazga-

tóként tevékenykedett. Ezt a funkciót cserélte fel most 

a Szerencsi Szakképzési Centrum vezetői beosztására.

„Bízunk benne, hogy a szakképzési centrumok létre-

jöttével a szakképző intézmények speciális problémá-

it hatékonyan 

tudjuk majd 

kezelni, 

rugalmasab-

bak leszünk a 

munkaerőpiac 

elvárásaival 

szemben, illet-

ve a gazdálko-

dó szervezetek 

átképzési prog-

ramjába is be 

tudunk majd 

kapcsolódni – 

mondta Alvári 

Ferenc.

Tóth Béla – Ózd 
A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett okleveles 

villamosmérnöki diplomát 1987-ben. Ezt követően a 

Diósgyőri Gépgyárban villamos tervezéssel, majd az 

Ózdi Kohászati Üzemekben a RIMA Kft.-nél gyártás-

technológiai feladatokkal foglalkozott.

1992-ben Ózdon, a Bródy Imre Szakközépiskolában 

kezdte pedagógiai munkáját. Közben mérnöktanári, 

majd közoktatás-vezetői diplomát is szerzett. A Bródy, 

majd később a jogutód iskolák igazgatójaként 1998-tól 

irányította a szakképzést. Az iskolákra jellemző volt a 

folyamatos szakmai és módszertani megújulás. Részt 

vettek a Szakközépiskolai Világbanki Programban, 

majd később a Szakiskolai Fejlesztési Programban. A 

Sajó-menti TISZK keretében sikeresen szervezték meg 

az iskolát érintő fejlesztési projekteket. A szakképzés 

fejlesztése érdekében szoros kapcsolatot építettek ki a 

helyi vállalatokkal, vállalkozásokkal. Az elmúlt években 

kollégáival együtt nagy erőfeszítéseket tettek a korsze-

rű szakképzés megteremtéséért Ózdon.

„Idén tavasszal felkértek az Ózdi Szakképzési Cent-

rum irányítására. Célom egy nyitott, hatékony és ru-

galmas, a munkaerőpiaccal szoros kapcsolatban álló 

szakképzés kialakítása a Sajó mentén” – nyilatkozta 

lapunknak Tóth Béla. 

Bemutatjuk a főigazgatókat
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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, Ondi út 1.

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 szeptemberében alkalmazható 

üzemanyagárak a következők:

ESZ 95 motorbenzin 383 Ft/l

Gázolaj 370 Ft/l

Keverék 419 Ft/l

LPG-autógáz 229 Ft/l

Szeptemberi üzemanyagárak

A Jameson Cinefest – Mis-
kolci Nemzetközi Filmfesz-
tivál mára Magyarország ve-
zető fi lmfesztiváljává vált, 
és a fi atal fi lmesek egyik 
legjelentősebb közép-euró-
pai fóruma. Meghatározó 
szerepet tölt be a város éle-
tében is, hiszen évről évre 
óriási érdeklődést generál: 
sokrétű programja nemcsak 
a szakmai közönség számá-
ra nyújt tartalmas kikapcso-
lódást. A fi lmvetítéseket 
számos érdekes program, 
kerekasztal-beszélgetés, 
buli és koncert kíséri. Idén 
szeptember 11–20. között 
tartják az eseményt, amely-
nek partnere a City-Partner 
Miskolc – Miskolc Belvárosi 
Gazdaságfejlesztő Klaszter.

Játékos VárosJárás. A szer-
vezők 9. alkalommal invi-
tálják a miskolci családokat, 
diákokat, közösségeket egy 
„társasjátékra”, Miskolc fel-
fedezésére. Idén a miskolci 
képzőművészet múltjával 
és jelenével ismerkedhet-
nek meg közelebbről a 
versenyző csapatok, akik 
különböző játékos, de ki-
hívásokkal teli feladatokat 
teljesítenek ezen a napon.
A rendezvényt a Miskolc 
Belvárosi Gazdaságfejlesz-
tő Klaszter is támogatja: a 
klasztertagok kisebb nye-
reménytárgyakat ajánlanak 
fel a nyertes csapatok részé-
re. A Játékos VárosJárás idő-
pontja: 2015. szeptember 
26. (szombat), 8.00–18.00.

A BOKIK  pályaorientációs programjai a 
2015/2016-os tanévben:
– Tájékoztatás osztályfőnöki órákon – szep-

tember, október

– „Játék a BOSCH-sal határok nélkül” – pálya-

orientációs vetélkedő – október

– Tájékoztatás szülői értekezleteken – október,  

november

– Cégek utcája, szakmabemutatók a Pályavá-

lasztási kiállításon – november

– „Cipész-fűző” verseny – január

– Céglátogatások, üzembejárások – február, 

május

– Szakma Sztár Fesztiválra általános iskolás lá-

togatói csoportok szervezése – április

– Pályaorientációs tábor – június, július

– Kiadványok, szóróanyagok szerkesztése – au-

gusztus, szeptember

A területi kamara által szervezett programokra 

jelentkezni, illetve a kiadványokat igényelni a 

klein.zsuzsanna@bokik.hu címen lehet.

Lapunkban már több alkalommal beszámol-

tunk arról, hogy 2015. szeptember 1-jétől csak 

mestervizsgával rendelkező oktató végezhet 

gyakorlati képzést. A mesterképzés költségei-

nek enyhítése érdekében pályázati források se-

gítik a mesterjelölteket abban, minél nagyobb 

számban teljesítsék a jogszabályi előírást. Me-

gyénkben 300 fő részesült 80 százalékos tá-

mogatásban. Mesterképzést és -vizsgát eddig 

18 szakképesítésben bonyolított le a kamara, 

70 fő teljesítette a teljes mestervizsgát.

Kiegészültek a mestervizsga kötelezettség sza-

bályai, így bizonyos esetekben (megfelelő felső-

fokú végzettség és gyakorlat, 60. életév, kiemel-

kedő színvonalú vendéglátó-ipari egységben 

folytatott tevékenység) mentesül a gyakorlati 

oktató a kötelezettség alól. 

Új mestervizsga követelmény kiadása esetén 

megfelelő türelmi időt biztosít a törvény a köte-

lezettség teljesítésére, egy új, átmeneti szabály 

értelmében pedig nem 2015. szeptember 1-ig, 

hanem 2016. szeptember 1-ig elegendő meg-

kezdeni a mesterképzést a gyakorlati oktatónak, 

ha ezt 2015. augusztus 31-ig írásban vállalta a 

kamara felé. Megyénkben 230 fő TÁMOP, illetve 

70 fő NFA által támogatott formában vett részt 

a mesterképzéseken és mestervizsgákon.

Felhívjuk valamennyi építőipari kivitelezési tevékenységet folytató 

egyéni és társas vállalkozás fi gyelmét, hogy a jogszabályok értel-

mében 2009. október 1-től az Magyar Kereskedelmi és Iparkama-

ránál vezetett vállalkozó kivitelezői nyilvántartásba – a tevékeny 

végzéséhez – be kell regisztrálniuk.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (Étv.) 39.§ alapján üzletszerű gazdasági tevékeny-

ségként építőipari kivitelezési tevékenységet az folytathat, aki a 

vonatkozó jogszabályokban felsorolt feltételekkel rendelkezik és az 

erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek bejelenti. 

A 2009. október 1-től működő vállalkozó kivitelezői tevékenységre 

jogosultak névjegyzékét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

(MKIK) vezeti és ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység foly-

tatására való jogosultságot. Az MKIK határozata ellen a fellebbe-

zés kizárt. Részletek: www.bokik.hu

Tájékoztató
Mestervizsgák
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