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Ha csupán az utóbbi évek miskolci 
eredményeit vesszük górcső alá, 
láthatjuk, hogy európai szinten 
is élmezőnyben vagyunk az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
visszaszorításában. Kezdjük a 
legnagyobbal. Az köztudott, hogy 
Miskolc eddig is élen járt a geo-
termikus földhő, mint megújuló 
energia hasznosításában. A meg-
újuló energia a biogáznak, a bio-
masszának köszönhetően emellett 
is jelen volt már Miskolcon. Ösz-
szességében a 2014–2015-ös fűtési 
szezonban a megújuló energia-
források aránya 51,2 százalék volt 
a miskolci távfűtésben, amellyel 
20,8 millió köbméter földgázt tud-
tunk kiváltani, és ennek révén 39,5 
ezer tonna szén-dioxiddal került 
kevesebb a levegőbe.

Miskolc a Green City mozgalom 
első magyarországi mintavárosa. 
A napokban itt tartott konferen-
cián arról beszéltek az előadók, 
hogy olyan projektektől vált 
zöldebbé és élhetőbbé a város, 
mint a Zöld Nyíl, a geotermikus 
projekt vagy a zöld homlokza-

tok. Szakemberek szerint nagy 
eredmény, amit eddig elért a 
város. Mert például az utóbbi 
évek legnagyobb vidéki közösségi 
közlekedésfejlesztése nemcsak 
megújult villamospályát, vagy 
gyorsabb villamosközlekedést 
tett lehetővé, hanem azt is, hogy 
a villamosok a fékezési energiát 
visszatáplálják a rendszerbe.

De eredmény látszik a zöld felü-
letek fejlesztésénél is. Ezek meny-
nyisége növekszik, fi gyelve arra, 
hogy ez minőségi javulást is ered-
ményezzen. A Selyemréti Strand-
fürdőt és a Lillafüredi függőkertet 
ezen elv mentén újították fel. 
A Miskolctapolcai Strandfürdő pe-
dig az első olyan beruházás volt, 
amely Green City által akkreditált. 
S ha már Green City: Miskolc az 
első magyarországi város, mely 
a Zöldebb Városokért Mozgalom 
alapelvei mentén fogalmazta meg 
jövőképét, városfejlesztési stra-
tégiáját, konkrét intézkedéseit. 
Ezzel olyan előremutató, trend-
diktáló európai nagyvárosok 
sorába lépett, mint Amszterdam 

vagy Milánó. S ha jelenleg nem 
is fejlettségi szintünk közös, de 
az mindenképp, hogy korunk 
környezeti–gazdasági–szociális 
kihívásaira környezettudatos 
válaszokat keresünk.

Egy-egy ilyen válasz a környe-
zetvédelem mellett életünk más 
területeire is hatással van. Most 
zárult le a köztéri világítás korsze-
rűsítése: 2383 darab LED lámpa-
testet raktak fel a kivitelezők a 
városban, ezzel évente mintegy 
1 000 000 kWh-val csökkentve 
az energia-felhasználást, amely 
nagyjából 5600 háztartás éves 
áramfelhasználása. Ezzel növelni 
tudtuk a biztonságot is, hiszen az 
új lámpatestek nagyobb fényerő-
vel világítják meg a városi utakat, 
tereket, parkokat.

Miskolc elért eredményei 
alapján bátran csatlakozott a 
Polgármesterek Szövetségéhez is. 
Az egyedülálló európai moz-
galomban a helyi és regionális 
önkormányzatok kötelezettséget 
vállalnak az energiahatékonyság 

javítására és 
a megújuló 
energiaforrás-
ok fokozott 
hasznosításá-
ra. Az ön-
kormányzatok ugyanis döntő 
szerepet játszanak a klímavál-
tozás hatásainak enyhítésében, 
hiszen az energiafogyasztás és a 
széndioxid-kibocsátás nyolcvan 
százaléka városi tevékenységhez 
kapcsolódik. 

A Polgármesterek Szövetsége 
hozzávetőleg 220 millió európai 
polgárt képvisel. Ezt a szerveze-
tet az egyik legmeghatározóbb 
érdekszövetségnek tekintik 
ma. Ehhez csatlakozott nemrég 
Brüsszelben Miskolc, vállalva azt, 
hogy a város fejlődésében tovább-
ra is kulcsszerep jut a környezet-
tudatosságnak, ezzel együtt pedig 
az üvegházhatású gázkibocsátás 
további csökkentésének.

Szerzőnk Vécsi György, a Miskolc 
Holding Igazgatóságának elnöke, 

a BOKIK elnökségi tagja

A klímavédelemben üzleti lehetőségek is vannak, ezek ki-
használása bővíti a vállalkozások piacait – hangsúlyozta 
Áder János köztársasági elnök a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (MKIK) klímaváltozás gazdaságra gyakorolt ha-
tásairól rendezett konferenciáján Budapesten. A téma kap-
csán felidézzük a konferencián elhangzottakat, és kamarai 
tagvállalatok vezetőit is megkérdeztünk a környezetvéde-
lem legsürgetőbb feladatairól.  (Folytatás a 2. oldalon)

Klímavédelem 
és gazdaság

Élhetőbb, környezetbarát Miskolc
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Az MKIK-ban rendezett klímafó-

rumhoz kapcsolódóan a BOKIK 

néhány tagvállalatának vezetőjét 

arra kértük, foglalják össze, milyen 

hatással van az általuk képviselt 

ágazatra a klímaváltozás, és milyen 

intézkedésekkel, beruházásokkal 

segítik a környezetvédelmet, az 

energiatakarékosságot?

Dr. Barkóczi István, a FUX Zrt. vezér-

igazgatója

„Cégünk, a FUX Zrt. szabad- és szige-

telt-vezetékek gyártásával foglalkozik, 

és – mint minden az energiaiparban 

érdekelt vállalkozásnak – nekünk is 

fontos a környezetvédelem, az ener-

giatakarékosság. Kiemelt partnereink 

többsége német és osztrák áramszol-

gáltató cég, amelyek megkövetelik a 

környezetbarát technológiák alkal-

mazását, és a távvezetékek környe-

zetre gyakorolt negatív hatásának 

csökkentését. Fontos az energiata-

karékos vezetékek kifejlesztése és 

alkalmazása azért is, mert a villamos 

áram előállításához szükséges termé-

szeti kincsek, mint az olaj, a gáz, vagy a 

szén, korlátozott mennyiségben állnak 

rendelkezésre bolygónkon. Mi a FUX 

Zrt.-nél úgy látjuk, hogy komplexen 

kell kezelni az energiatakarékossá-

got, tehát már a villamos energia 

szállításánál is gondolni kell rá. Az 

erőművekben megtermelt energia 

egy része ugyanis már a távvezetékek 

áramvezetőiben hővé alakul, és el sem 

jut a fogyasztókhoz. Mérnökeink arra 

a felismerésre 

jutottak, hogy 

ez az ener-

giaveszteség, 

a sodronyok 

szerkezetének 

optimális kiala-

kításával, akár 

5–7 százalékkal 

is csökkenthető 

anélkül, hogy ez a termék árát növel-

né. Az általunk kifejlesztett, MINEL 

márkanévre keresztelt energiatakaré-

kos sodronyok kizárólagos gyártását 

Miskolcon végezzük, megrendelőink 

nagy megelégedésére. A MINEL-lel 

kapcsolatosan van egy igen szem-

léletes példám: a MAVIR Zrt. részére 

a FUX 2009 és 2011 között mintegy 

6600 tonna csökkentett energiavesz-

teségű MINEL sodronyt szállított. Az 

elvégzett laboratóriumi mérések és 

számítások szerint a teljes sodrony-

mennyiség üzembe helyezésével 

mintegy 22 MW (megawatt) vesz-

teség teljesítmény takarítható meg. 

Ez a megtakarítás fedezi Budapest 

közvilágításának teljesítményigényét.

A MINEL persze csak egyike azoknak 

az újdonságoknak, amelyeken mér-

nökeink dolgoznak, és a kutatás-fej-

lesztés mellett magának a FUX-nak a 

működésénél is kiemelten kezeljük a 

környezetvédelmet, a környezettuda-

tos termelést.” 

 

Kiss László, a KISS Cégcsoport 

vezetője

„A sajóbábonyi KISS Cégcsoport 

vállalkozásai közül a klímaváltozás két 

különálló ágazathoz tartozó vállalko-

zást érint elsődlegesen: a vegyipart 

képviselő KISCHEMICALS Kft.-t, 

illetve a környezetvédelmi iparban 

tevékenykedő ÉMK Észak-magyar-

országi Környezetvédelmi Kft.-t. De 

a cégcsoport többi vállalkozása is 

érintett a kérdésben, gondoljunk csak 

az energiatakarékosságra, amely 

manapság már minden vállalkozás 

egyik előtérben lévő szempontja, úgy 

gazdasági, mint környezetstratégiai 

megfontolásból. 

A vegyipar már eddig is komoly 

lépéseket tett – és tesz ma is – a 

klímaváltozást kiváltó 

anyagok kibocsátásának 

csökkentése érdekében. Az 

ebből a szempontból egyik 

legveszélyesebb anyagcso-

portnak, a hűtőközegként 

használt, úgynevezett 

kemény freonoknak az al-

kalmazását már több mint 

egy évtizede betiltották. 

Lecserélésük az ágazatban 

komoly anyagi ráfordítást 

követelt. Hasonló a helyzet 

a széndioxid-kibocsátással. 

A klímaváltozás szem-

pontjából természetesen 

nemcsak a kiragadott példákban 

szereplő anyagok fontosak: megíté-

lésünk szerint minden, a környezetbe 

– itt elsősorban a légtérbe – kike-

rülő anyag hozzájárulhat a negatív 

folyamatokhoz. Ennek következtében 

minden olyan technológiai módosítás, 

műszaki beavatkozás, amely csökkenti 

a légtéri emissziót, jelentősnek mond-

ható a klímaváltozás tekintetében. 

Az elmúlt évek során ilyen kibocsátás 

csökkentő beruházást a Kischemicals 

is végre hajtott. Természetesen a 

kibocsátás-csökkentést nem lehet 

a végtelenségig fokozni, így más 

megoldásokat is keresni kell. Ilyenek a 

vegyiparban már mindennapi gyakor-

latként alkalmazott anyag-visszafor-

gatások, újrahasznosítások.

 Más a helyzet 

a környezetvé-

delmi iparral. 

A cégcsoport 

e területen 

szolgáltatást 

végző vállal-

kozása az ÉMK 

Kft., amely-

nek eredeti 

tevékenysége a 

hulladékégetés, valamint a telephe-

lyen működő ipari vállalkozások és 

Sajóbábony szennyvizének tisztítása. 

A hulladékégetés jelentős mennyiségű 

széndioxid-kibocsátással jár, ami a 

klímaváltozás vonatkozásában – mint 

már láttuk – fókuszban van. Adódik 

az ötlet: a hulladékok között számos 

olyan van, amely még részben vagy 

egészben visszaforgatható. Az ÉMK 

felmérése alapján jelentős az olyan 

anyagok mennyisége, amit évente 

ki lehetne nyerni a hulladékokból, s 

az égetés helyett újra lehetne ezeket 

hasznosítani. Ezt felismerve határozta 

el az ÉMK, hogy új irányban fejleszti 

tevékenységét: felkutatja azokat a 

hulladékokat, melyek adott esetben 

akár több hasznosítható komponenst 

is tartalmaznak, és ezek kinyerésére 

újfajta hulladékfeldolgozási tech-

nológiát dolgoz ki és valósít meg a 

telephelyén.

Összességében a hazai cégek ver-

senyhelyzetét a külföldi vállalkozások-

kal szemben jelentősen javítaná, ha a 

pályázatok kiírásával együtt – melyek 

szerencsére már elkezdődtek – a 

benyújtott pályázatok is gyors elbí-

rálás alá esnének, és anélkül, hogy a 

környezetvédelmi témákat megcélzó 

pályázatokat érdemtelenül előnyben 

részesítenék, az elbírálás pontozási 

rendszerében talán lehetne néhány 

„jutalom ponttal” díjazni a jövőnket oly 

nagymértékben befolyásoló klímavál-

tozáshoz kötődő K+F+I pályázatokat.”

Környezetvédelem a gyakorlatban

Folytatás az 1. oldalról. 

Áder János rámutatott, a magyar gaz-

daság példája is bizonyítja, hogy lehet 

gazdasági növekedést elérni az ener-

giafelhasználás csökkentésével, az 

üvegházhatás mérséklésével.

Parragh László, az MKIK elnöke a ka-

mara Gazdaság- és Vállalkozáskutató 

Intézete (GVI) felmérésére hivatkozva 

arra hívta fel a fi gyelmet, hogy a klíma-

változás a gazdaságban ágazati átala-

kulásokat eredményez, lesznek meg-

szűnő, illetve új, fejlődő üzletágak.

Áder János emlékeztetett arra, hogy 

Magyarország elsők között csatlakozott 

Al Gore volt amerikai alelnök klímavé-

delmi kezdeményezéséhez, amelynek 

célja 1 milliárd elektronikus aláírás gyűj-

tése, ezzel a decemberi párizsi klíma-

csúcs szereplőit ambiciózusabb meg-

állapodásra szeretnék ösztönözni.

A köztársasági elnök előadásában ki-

tért arra, hogy az özönvízszerű esőzés 

és a hőségriadók tekintetében az idei 

esztendő a legek éve. Egyebek között 

példaként említette, hogy az aszály a 

kukoricatermést is kedvezőtlenül érin-

tette. A környezettudatosság megmu-

tatkozik a piacok átrendeződésében is, 

a fosszilis energia beruházások száma 

kisebb, mint a megújulóké, a megújuló 

energiában érintett cégek piaci értéke 

pedig növekszik – hívta fel a fi gyelmet 

a köztársasági elnök.

A nemzetközi felmérésekben a klíma-

változás hosszú távú gazdasági kö-

vetkezményeire több elképzelés is van 

– mondta az államfő –, például a Föld 

átlaghőmérsékletének 2 Celsius fok-

kal történő emelkedése a századvégig 

4,2 billió dollár gazdasági veszteséget 

hozna, Magyarországon 2 Celsius fokú 

átlaghőmérséklet emelkedésnél 3 szá-

zalékos nemzeti vagyonvesztéssel le-

hetne számolni.

Parragh László előadásában beszélt 

arról, hogy a klímaváltozás elkerülhe-

tetlen, amelyhez különböző stratégiák-

kal lehet alkalmazkodni. A kamara ta-

nulmánya szerint a mezőgazdaságban 

rövid időn belül nagy változás lehet az 

éghajlatváltozás miatt, például kuko-

ricát öntözött területen lesz érdemes 

termeszteni, a borászatban a szőlőtő-

ke pusztulása felgyorsulhat.

Az elnök bejelentette, hogy a kamara 

a környezetvédelmi tagozati munkát 

tovább erősíti környezetvédelmi kollé-

gium létrehozásával és a cégeket a kör-

nyezettudatosságra ösztönzik.

Klímavédelem és gazdaság
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A hónap vállalkozása

Tízmillió eurós beruházással idén 

hatalmasat lép előre a Felsőzsolcai 

Ipari Parkban működő, francia tu-

lajdonú SICTA Kft. Nyáron átadták 

a cég új öntödéjét, és karácsonyig 

elkészül az új logisztikai csarnok a 

magas raktárral, valamint birtokba 

veszik a kétszintes irodaépületet is. 

Jean-Francois Arondel, a kft. ügyve-

zetője lapunknak elmondta: ezzel 

még koránt sincs vége a tervezett 

fejlesztéseknek.

Ott jártunkkor az esős időjárás ellené-

re gőzerővel folytak az új csarnok és az 

irodaház építési munkálatai. Az ipari 

parkból háromhektáros területet ma-

gáénak tudó SICTA Kft.-nél így hama-

rosan 10 ezer négyzetméteres épület-

komplexumban folyik majd a munka. 

Jean-Francois Arondeltől megtudtuk: 

a beruházásokat önerőből valósítják 

meg, és a tervek szerint az elkövetke-

zendő három évben további tízmillió 

eurót fordítanak majd a felsőzsolcai 

gyár fejlesztésére.

Az első kilenc év 

A SICTA Kft. a jövőre 30. születésnap-

ját ünneplő francia SICTA Csoport 

tagja, amely három európai ország-

ban – Franciaországban, Bulgáriában, 

Magyarországon – és Kínában van 

jelen. A cég 2006-ban telepedett le a 

Felsőzsolcai Ipari Parkban, és 2007-

ben kezdődött meg a gyártás a zöld-

mezős beruházásként megvalósított 

üzemben. A SICTA csoport az autóipar 

Tier 2-es beszállítója, fő tevékenységük 

a turbókompresszor házak gravitációs 

öntése és megmunkálása.

„Az első épületet 2007 augusztusá-

ban adtuk át, és szeptemberben jött 

ki az első szállítmány a felsőzsolcai 

üzemből. Az induló – 40 fős – csapat 

magyar szakemberekből állt, és három 

műszakban kezdődött a gyártás. Az-

tán 2008-ban jött a válság, ami kicsit 

visszavetette a tervezett fejlesztése-

ket, de 2009-ben már 100 dolgozónak 

tudtunk munkát adni, 2010-re pedig 

felépült az öntödénk, így a kompresz-

szor házak megmunkálása mellett az 

öntéssel bővült a tevékenységünk. Két 

évre rá, 2012-ben már 150-en dolgoz-

tak nálunk, az utóbbi három év pedig 

az igazi „nagy ugrás” időszaka volt. A 

termelésnövekedés hatására a létszá-

mot több mint duplájára tudtuk emel-

ni, így jelenleg már 320 munkatársunk 

van, akik 20 kilométeres körzetből jár-

nak be” – avatott be az elmúlt kilenc 

esztendő legfontosabb történéseibe 

a társaságot öt éve irányító ügyvezető 

igazgató. Hozzátette, ezzel még nincs 

vége a fejlesztéseknek, ugyanis a követ-

kező három évben újabb 10 millió eurót 

szánnak ilyen célra, és két éven belül 

már 500 alkalmazottal számolnak.

A duális képzés aktív szereplői

„A cég ereje a csapatban van” – így 

fordítható magyarra a cégcsoport szlo-

genje, és az ügyvezetőtől megtudtuk, 

igazán remek csapatot sikerült felépíte-

ni a felsőzsolcai gyárban. Erre a legjobb 

bizonyíték, hogy az ISO/TS-szabvány 

szerint készülő termékeik minden 

szempontból megfelelnek a megren-

delők igényének. Tegyük hozzá, hogy 

partnereik – mint például a Mercedes, 

a BMW, vagy a Porsche – az autóipar 

prémium kategóriájához tartoznak.

A SICTA munkatársai között mérnö-

köket, technikusokat, betanított mun-

kásokat találunk, és ami az összetételt 

illeti, 180-an operátori feladatkört lát-

nak el, 140 kollégájuk pedig magasan 

képzett szakember.

A következő évek tervezett létszámbő-

vítéséről szólva Jean-Francois Arondel 

kiemelte, nincsenek egyszerű helyzet-

ben. Megfogalmazása szerint ez egy-

részről jó hír, hiszen azt jelenti, hogy a 

nagy cégek beruházásainak köszönhe-

tően van munka a régióban, ugyanak-

kor fontos tény az is, hogy a jól képzett 

munkaerő egy része elhagyja a megyét. 

Ennek a kedvezőtlen folyamatnak a 

megállítása, a szakmai utánpótlás 

biztosítása érdekében döntöttek úgy, 

hogy aktívan bekapcsolódnak a duális 

képzésbe. A Miskolci Egyetemmel ez év 

februárjában kötött együttműködési 

megállapodás értelmében csatlakoz-

tak a duális öntészeti oktatást támo-

gató társaságok köréhez. A következő 

lépés – mint megtudtuk – a szakkö-

zép- és szakiskolákban folyó duális 

képzésben való részvétel lesz.

Kapcsolatépítés

A cég jó kapcsolatot ápol, és sok se-

gítséget kap a munkaügyi központtól, 

valamint Felsőzsolca önkormányzatá-

tól is.

„Fontos célunk a jövőben a kapcsola-

taink bővítése, és hasonló jó együtt-

működés kialakítása Miskolc önkor-

mányzatával is, hiszen munkatársaink 

jelentős része a városban él. Mi pedig jó 

miskolci polgárként szeretnénk megje-

lenni a város gazdasági térképén” – fo-

galmazott Jean-Francois Arondel.   

 – Marczin Eszter –    

A „nagy ugrás” évei a SICTA Kft.-nél
A francia tulajdonú társaság idén 10 millió eurót fordított felsőzsolcai gyára fejlesztésére  

Jean-Francois Arondel: A fejlesztések folytatódnak
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Hotyek Attila, kádár – Erdőbénye

Pályamű: Kútveder gémes és kere-

kes kutakra

Családjában apáról fi úra száll a 

mesterség hagyománya. Jelenleg 

fi ával (mint harmadik és negyedik 

generáció) dolgoznak együtt a 2004-

ben felépített műhelyben. Büszke arra, 

hogy Zita lánya is vizsgázott kádár 

lesz – nő létére. Céljuk az, hogy az év-

századok alatt felhalmozott tudást és 

tapasztalatot ötvözzék a jelen modern 

technikájával, technológiájával a meg-

rendelő igénye szerint. Műhelyükben 

készülnek díszhordók, boroshordók 

tölgyfából, pálinkáshordók eperfából, 

virágedények, borászati eszközök.

A „Magyar Kézműves Remek” verse-

nyen már hetedszer vett részt, és ez a 

negyedik alkalom, hogy sikerrel. 

Sallainé Ádám Erzsébet, hímző – 

Tarcal

Pályamű: Úri hímzéses miséző 

oltárterítő

Lány korában tanult meg hímezni, és 

eleinte „csak” saját otthona díszítésére 

készített textíliákat. Később az 1997-

ben megalakult Hegyaljai Mesterek 

Népművészeti Egyesület alapító tagja 

lett. Ekkor kezdte el érdekelni az úri 

hímzés. Ma már saját maga készíti 

munkái terveit is. Elsősorban egyházi 

textíliák kerülnek ki a keze alól, mint 

például kazula, stóla, oltárterítők. 

Munkái megjárták az országot, bemu-

tatták már a Népművészeti Múzeum-

ban, a budai várban, de a határon túlra 

is eljutottak: Rozsnyóra, Romaszom-

batba, sőt Párizsba is.

Koós Józsefné,  pálinkafőző – 

Mályinka

Pályamű: Mályinkai Málnapálinka

1978-tól dolgozik ebben a szakmában, 

a pálinkapalackozást 2007-ben indí-

totta el. A Mályinka Pálinkafőzde által 

készített kézműves pálinkák limitált, 

kifejezetten ajándékjellegű termékek. 

Kézi palackozással készülnek, külön-

leges díszdobozos, ajándéktasakos 

kivitelben. Koós Józsefné célja, hogy 

munkájával hozzájáruljon a pálin-

ka, mint Hungarikum jó hírnevének 

öregbítéséhez, és vásárlói poharába a 

legfi nomabb italt töltse. 

Borecet Kft. – Bodrogkeresztúr

Pályamű: Tokaji borecetek és bal-

zsamecetek

Az öt éve működő Borcet  Kft. minő-

ségi tokaji borokból készülő bor- és 

balzsamecetei a hagyományok 

fi gyelembe vételével, biológiai eljá-

rással készülnek. Termékeik ízükben 

megőrzik az alapul szolgáló borok leg-

jobb tulajdonságait, jótékony hatásuk 

hozzájárul az egészséges életmódhoz.

Díjazottak Borsod-Abaúj-Zemplénből

Megyénket nyolc kézműves képvi-

selte az idei Kézműves Remek Pályá-

zaton, közülük négyen kaptak díjat. 

A Magyar Kereskedelmi és Iparka-

mara által megrendezett pályázatra 

az országból több mint 110 pályamű 

érkezett, ebből a zsűri döntése alap-

ján 43 (képünkön) kapta meg a Kéz-

műves Remek díjat, közülük hetet 

magas színvonala alapján külön is 

méltattak. Ez utóbbiak között volt a 

bodrogkeresztúri Borecet Kft.

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

által meghirdetett „Magyar Kézműves 

Remek” pályázat ünnepélyes díjátadó 

rendezvényére idén a Magyar Turizmus 

Zrt. támogatásával az OMÉK keretén 

belül került sor. A szeptember 23-án 

megtartott díjátadón Varga Mihály 

nemzetgazdasági miniszter, a rendez-

vény fővédnöke elmondta: a valódi kre-

ativitást díjazták, azt a munkát, amely-

ben együtt él a hagyományőrzés az új 

alkotással. A kézművesek a hagyo-

mányokat úgy örökítik át, hogy közben 

hozzájárulnak a gazdasági fejlődéshez 

is. Képesek újat alkotni, anyagba fog-

lalva a tradíciókat úgy, hogy közben 

használható, piacképes terméket állí-

tanak elő.

A miniszter utalt arra, hogy a díjjal – 

amelynek célját a kormány elismeri és 

támogatja – nemcsak a magyar termé-

kek jó hírnevét öregbítik, hanem a hazai 

termékek piacra kerülését is támogat-

ják. A pályázat egyben a magyar vál-

lalkozói kultúra és a kézműipari szak-

ma rangjának elismerését is szolgálja: 

ennek legfontosabb eszköze a címmel 

járó marketingtámogatás, bemutatko-

zási lehetőség – tette hozzá. 

Parragh László, az MKIK elnöke el-

mondta: a kamara 13. alkalommal ren-

dezi meg a hagyományőrző vállalkozói 

kultúra, a kézműves szakma elismeré-

sét szolgáló ünnepséget. Egyre növek-

szik a kereslet a minőségi magyar és 

művészi termékek iránt, és azok szín-

vonala is emelkedik. Kitért arra, hogy 

a kézművesség képviseli azokat az ér-

tékeket, amelyek az elmúlt ezer évről 

szólnak. 

Az MKIK 2002-ben indította útjára a 

Magyar Kézműves Remek pályázatot. 

A kézműves szakma teljes körét átfogó 

pályázati lehetőség értékét a szakmai 

elismeréssel való díjazás adja meg, 

marketing-, illetve megjelenési lehe-

tőséget nyújtva. A díjak száma nem 

korlátozott, a pályázók teljesítménye 

számít, eszerint szinte egyedülálló el-

ismerésről van szó. A cím elnyeréséhez 

követelmény a termékek eredetisége, 

nemzeti kultúrát őrző, egyedi értéket 

képviselő hagyományhűsége, a kivi-

telezés kiváló minősége és turisztikai 

hasznosíthatósága.

Négy kézműves remek megyénkből

Az idei versenyen megyénket nyolc 

kiváló kézműves képviselte. A négy 

nyertes mellett „megmérette” mun-

káját Juhász Béláné hímző, Merényi 

József faműves, Hubertné Kőszegi 

Marianna, aki különleges kőképet 

készített a versenyre és Egyedné Anna 

ékszerkészítő (Dana Ékszer), akinek 

gyönyörű bükki talizmánját ki is állítot-

ták az OMÉK-on.

Kiváló mesterek indultak
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Már több mint két év telt el a Teljesítésigazo-

lási Szakértői Szerv (TSZSZ) megalakulása 

óta. Létrehozását az építőiparban tapasz-

talható ki nem fi zetett tartozások kezelése, 

rendezése tette szükségessé. A Magyar Ke-

reskedelmi és Iparkamara mellett működő 

TSZSZ vezetője a napokban tartott előadást 

a BOKIK-székházban Miskolcon. Máté Mik-

lóst az elmúlt két év tapasztalatairól is kér-

deztük.

A TSZSZ létrehozásáról a 2013. évi XXXIV. tör-

vény rendelkezett, és ugyanebben az évben, jú-

lius 1-jén alakult meg a szervezet. Először is arra 

kérem, hogy röviden foglalja össze a TSZSZ 

feladatait…

A TSZSZ feladata, hogy meggyorsítsa az el-

végzett munkák után járó ellenszolgáltatás 

kifi zetését polgári jogi eszközökkel, azaz olyan 

bíróságon kívüli fórumként működjön, amely 

megakadályozza a teljesítésigazolások ki nem 

adása, illetve a kifi zetések visszatartása miatt 

létrejövő lánctartozásokat. A szervezet eljárása 

a Magyarországon történő építési beruházá-

sokra terjed ki. A TSZSZ az építészeti-műsza-

ki tervezési, építési, kivitelezési teljesítéséből 

eredő kérdésekben a megrendelő, a tervező, 

a kivitelező vagy az alvállalkozó megbízására 

szakértői véleményt ad a teljesítésigazolás ki-

adásával kapcsolatos vitás ügyekben, továbbá 

kikérhető a véleménye a szerződést biztosító 

mellékkötelezettségek (például bankgarancia) 

érvényesíthetőségéhez is. A szervezet által ki-

bocsátott szakvéleményekkel gyorsíthatók a 

peres eljárások is.

Milyenek a működés első két évének tapaszta-

latai?

A TSZSZ működése egyértelműen a kisvállal-

kozások javát szolgálja, hiszen a nagyok eddig 

is tudtak pereskedni, a kisebb cégek azonban a 

várható költségek miatt inkább nem fordultak 

bírósághoz. A tapasztalataink szerint a szerve-

zet ügyeinek jelentős része 10 millió forint alatti 

összeg, sőt a követelések döntő hányada nem 

éri el a 2 millió forintot. Tehát az igazán kisvál-

lalkozók kaptak ezzel egy nagyon hasznos le-

hetőséget arra, hogy hozzájuthassanak a pén-

zükhöz. Tavaly készült egy felmérés a TSZSZ 

működéséről, és ez egyértelműen azt mutatja, 

hogy érezhető tevékenységének pozitív hatása: 

nőtt a fi zetési fegyelem, csökkent a lánctartozá-

sok mértéke.

Hány ügyet tárgyaltak eddig?

Túl vagyunk a 380-as ügyszámon, és ezek közül 

260 le is zárult, 30 százalékban bíróság előtti 

egyezséggel. De eddigi szakértői működésünk 

során már nem is egy példa volt arra, hogy a fe-

lek a szakvélemény alapján meg tudtak egyezni. 

De ha ez nem történik meg, a bíróságon kiemelt 

jelentőségű perként indítható a TSZSZ szak-

véleményére alapított eljárás, speciális eljárási 

szabályokkal.

Hogyan fordulhatnak az érintettek a TSZSZ-

hez?

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv a keres-

kedelmi és iparkamara mellett, de önálló szer-

vezetként működik. A szervezet e-mailben is 

elfogad kérelmeket, de kérdezni, tanácsot kérni 

is lehet a kerelem@mkik-tszsz.hu címen. A mű-

ködésével kapcsolatos anyagok letölthetők az 

internetről, a www.mkik.hu oldalról. De a terüle-

ti kamarák, így a BOKIK szakemberei is tájékoz-

tatni tudják az érintetteket a teendőkről.

Egy új gazdasági kapcsolat kezdete

Nagy érdeklődés mellett zajlott a szlovák–magyar nemzetközi 

gazdasági fórum és üzletember-találkozó a kamarában szep-

tember végén. A rendezvényen nyolc bratislavai cég, és húsz 

megyénkbeli vállalkozás mutatkozott be.

A találkozó előzményeiről dr. Szécsiné Bányai Ilona, a kamara 

nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője elmondta, a BOKIK 

üzleti delegációja június elején, a pozsonyi magyar hét keretében 

látogatott a szlovák fővárosba. A kamaránk képviseletében kiutazó 

borsodi vállalkozásvezetőket fogadta Igor Junas, a Bratislavai 

Regionális Kamara elnöke és Juraj Majtán igazgató. A kölcsönös 

tájékoztatók után mindkét fél hangsúlyozta: sok területen – pél-

dául a vegyipar, a gépipar, a járműipar területén – van lehetőség 

az együttműködésre, a vállalkozások támogatására. Bihall Tamás, 

a BOKIK elnöke akkor invitálta meg egy miskolci látogatásra a 

pozsonyi kamara vezetőit. 

A pozsonyi üzletemberek ezúttal Juraj Majtán vezetésével érkeztek 

Miskolcra. A kamara igazgatója hangsúlyozta: „A szlovák és ma-

gyar cégek között már most is jó a kereskedelmi kapcsolat, ez éves 

szinten 6,5 milliárd eurós forgalmat jelent. A vállalkozások közötti 

együttműködések száma folyamatosan nő, és ennek a gazdasági 

fórumnak is az a célja, hogy a kis- és közepes vállalkozások part-

nerkapcsolatait erősítse.”

Bihall Tamás kiemelkedően fontosnak nevezte a szlovák–magyar 

kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat. Elmondta, a mostani 

találkozó azért is jelentős, mert a szlovák főváros erős gazdasági 

központ. Az elnök megfogalmazása szerint igaz ugyan, hogy az 

internet is felgyorsítja a partnerek egymásra találását, de a szemé-

lyes találkozó „rásegít” a kapcsolatépítésre.

A gazdasági fórumon részt vett a kassai iparkamara igazgatója, 

Agnesa Klimová is. 

Cégalapítás Svájcban

Piacra lépés és cégalapítás Svájcban – többek között erről volt 

szó a BOKIK és a Svájci–Magyar Kamara (HSU Zürich) közös 

rendezvényén, amelyet szeptember közepén tartottak Miskolcon. 

Az érdeklődők tájékoztatást kaptak a szakemberektől a svájci 

üzleti lehetőségekről, és az előadók az aktuális gazdasági körképet 

is vázolták. 

Rendezvényeink
Kisvállalkozások javát szolgálja

Október 1-jétől az egyéni vállalkozással 

kapcsolatos ügyek elektronikusan kizárólag 

Webes Ügysegéden keresztül intézhetők, amely 

a következő honlapon érhető el: http://www.

kekkh.gov.hu.

Az új rendszer előnye, hogy a bejelentések nyil-

vántartásba vétele – úgy, mint az egyéni vállal-

kozói tevékenység megkezdése, szüneteltetése, 

illetve a tevékenység szünetelés utáni folytatása 

és a tevékenység megszüntetése, a tevékeny-

séggel kapcsolatos adatváltozások – valamint 

minderről az ügyfél értesítése, valóban csak 

egy-két percet vesz igénybe. További újdonság 

az eddigiekhez képest, hogy az egyéni vállalko-

zóknak lehetősége nyílik a Webes Ügysegéden 

keresztül saját, az egyéni vállalkozók nyilván-

tartásában szereplő adatainak térítésmentes 

online lekérdezésére. Részletek: www.bokik.hu

Webes ügysegéd

Juraj Majtán, Agnesa Klimová és Bihall Tamás 

 Fotók: Tóth Ádám Zoltán
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Október 28-án újra megnyitja kapuit az 

AUTOMOTIVE HUNGARY Budapesten, a 

Hungexpo területén. A Nemzetközi Járműipari 

Beszállítói Szakkiállításon a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 

valamint a NOHAC Észak-magyarországi Au-

tóipari Klaszter is képviselteti magát. A kiállítói 

felhozatalt tekintve elmondhatjuk, hogy a négy 

magyar autógyártó cég mellett idén először a 

BMW is képviselteti magát, valamint közel 300 

járműipari beszállító, alkatrészgyártó, a saját 

területén meghatározó cég mutatja majd be 

tevékenységét. A hazai kiállítók mellett cseh, 

török, francia, lengyel, német, osztrák, szlovák 

és angol vállalatok is megjelennek.

A korábbi év gyakorlatának megfelelően a 

BOKIK és a NOHAC Miskolc standján közösen 

jelenik meg a térség legjelentősebb autóipari 

beszállítóival az „A” pavilonban, ahol szeretettel 

várunk minden érdeklődőt.

A GINOP aktuális pályázatai kkv-k számára

Rákossy Balázsnak, a Nemzetgazdasági Minisztérium európai 

uniós források felhasználásért felelős államtitkárának tájé-

koztatása szerint eddig 24 pályázatot hirdettek meg, ezeket az 

év végéig további 28 követi. Az idén a Gazdaságfejlesztési és 

Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében 2020-ig ren-

delkezésre álló 2700 milliárd forint egyharmada, 900 milliárd 

forint válik elérhetővé a KKV számára gazdaságfejlesztésre, 

foglalkozásbővítésre, illetve kutatási, fejlesztési és innovációs 

célok (K+F+I) megvalósítására.

1. A vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 

2.1.1-15) pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és 

innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesz-

tési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős 

szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, 

szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifej-

lesztését eredményezik.

Rendelkezésre álló forrás: 50 milliárd Ft.

Támogatás összege: minimum 50 millió, maximum 1 milliárd Ft.

Időtartama: 24 hónap

Támogatás mértéke: 25–80% (jogcímtől függően)

Pályázhatnak: KKV-k, de nagyvállalatok is KKV-val konzorciumban, 

vagy önállóan, ha bemutatja, hogy a projekt hasznaiból a KKV-k 

hogyan részesülnek.

2. Az Iparjog (GINNOP 2.1.3-15) pályázat célja a szellemi alkotá-

sok hazai és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló 

újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint 

a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása.

Rendelkezésre álló forrás: 1 milliárd Ft.

Támogatás összege: minimum 1, maximum 6 millió Ft.

Időtartama: 24 hónap

Támogatás mértéke: 100%

Pályázhatnak: KKV-k, költségvetési szervek, non-profi t szervezetek, 

akár induló vállalkozások is.

3. A K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések (GINOP 

2.2.1-15) pályázat célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felső-

oktatási intézmények között hosszútávon fenntartható, stratégiai 

jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítha-

tó tudományos eredmények létrejötte céljából.

Rendelkezésre álló forrás: 50 milliárd Ft.

Támogatás összege: minimum 500 millió, maximum 4 milliárd Ft. 

Az egyes konzorciumi tagok legalább 50 millió forint, vagy a projekt 

teljes elszámolható költségének 5%-át kitevő elszámolható költ-

séggel kell rendelkeznie.

Időtartama: 48 hónap

Támogatás mértéke: 25–100% (jogcímtől függően)

Pályázhatnak: Pályázni kizárólag konzorciumi formában van 

lehetőség.

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

Pályázatfi gyelő

AUTOMOTIVE – Jövőnk az autó

Együttműködési megállapodást írt alá októ-

ber 5-én a BOKIK, a miskolci turisztikai szer-

vezet, a MIDMAR Nonprofi t Kft., a miskolci 

turisztikai szolgáltatókat és Miskolc környé-

ke turizmus iránt elkötelezett települési ön-

kormányzatait tömörítő Miskolc és Térsége 

Turisztikai Egyesület, és a belváros gazda-

ságfejlesztéséért dolgozó Miskolc Belvárosi 

Gazdaságfejlesztő Klaszter. 

A megállapodás célja a felek együttműködé-

sének deklarálása Miskolc turisztikai program-

jainak végrehajtásában, fi gyelembe véve azt 

a szaktudást, ami a BOKIK, az egyesület és a 

klaszter tagjainál megvan, s azt a humán erő-

forrást, amelyet a MIDMAR Nonprofi t Kft. biz-

tosítani tud a közös célok elérése érdekében. 

Az együttműködés kiterjed a közös tervezésre, 

a közös turisztikai márkaépítésre – beleértve a 

minőségbiztosítás minden szinten való beve-

zetését – a közös turisztikai marketingakciók 

kidolgozására és végrehajtására, valamint a kö-

zös lobbitevékenységre is, a város turisztikai po-

tenciáljának növelése érdekében. A szervezetek 

által megfogalmazott cél Miskolc vendég- és 

vendégéjszaka számainak bővítésével, vonzó 

turisztikai programok és programcsomagok ki-

alakításával elérni, hogy az egyre népszerűbb 

turisztikai célponttá váló Miskolc – erősítve 

hazai pozícióit is – bekerüljön a vonzó európai 

nagyvárosi turisztikai desztinációk közé.

– A Belvárosi Klaszter 2011-ben alakult, a BOKIK 

és a miskolci főutca kereskedőinek kezdemé-

nyezésére – mondta az aláírás alkalmából 

Bárdos István, a klaszter elnöke. – Már akkor is 

az volt a cél, hogy a belvárosi vendéglátásban 

dolgozóknak, a helyi idegenforgalomban tevé-

kenykedőknek, kereskedőknek legyen egy kö-

zös fóruma. A klasztertagok száma jelenleg 27, 

amelyek között megtalálható egyéni vállalkozás 

és nagyvállalat egyaránt, a gazdaság számos 

területéről. Fontos, hogy újabb és újabb ötle-

teket, javaslatokat fogalmazzunk meg a belvá-

rost érintően, a belváros és környéke fejlődése, 

népszerűsítése érdekében. Mostantól ebbe a 

munkába még jelentősebben bekapcsolódik a 

turisztikai terület is.

– Felajánlottuk a klaszternek és a BOKIK-nak 

a szakértelmünket, cserébe az ő tudásukért 

– emelte ki Nagy Júlia, a MIDMAR Nonprofi t 

Kft. ügyvezetője. – Az ide érkező vendégek vé-

leményét a helyi szolgáltatók, így például a 

klasztertagok tapasztalják meg először, az ő 

információikat felhasználva tudunk változtat-

ni Miskolc turisztikai csomagjain, kínálatán – 

mondta a turisztikai szakember.

Az együttműködési megállapodást Nagy Júlia, 

a MIDMAR ügyvezetője, Bárdos István, a Bel-

városi Klaszter elnöke, Bihall Tamás, a BOKIK 

elnöke és Katona Ferenc, a Miskolc és Térsége 

Turisztikai Egyesület elnöke írta alá.

 –  Szarkáné Sipos Szonja –

Együtt Miskolc turizmusáért

Október 6-án megjelent a Ma-

gyar Közlönyben a Gyakornoki 

program pályázat megjelené-

sének várható ideje. A közlöny-

ben található információk sze-

rint a GINOP-5.2.4-Gyakornoki 

program pályakezdők támo-

gatására című pályázati kiírás 

közzététele 2015 novembere. 

A támogatási keret 10 milliárd 

forintról 15 milliárdra emelke-

dik. Bővebb tájékoztatásért a 

megjelenést követően kattint-

sanak a www.bokik.hu-ra.

Új gyakornoki 
program indul
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A megyei szakképzési rendszer és a 

helyi vállalkozások igényeinek ösz-

szehangolása jelenleg talán a leg-

fontosabb terület a szakképzésben. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara ezt a 

célt szem előtt tartva csatlakozott 

a TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1 pályázati ki-

írás keretében megvalósuló szakmai 

programhoz. 

A projekt címe: a „Duális szak- és 

felnőttképzés fejlesztését szolgáló 

együttműködések támogatása a fog-

lalkoztatás tekintetében hátrányos 

helyzetű megyékben, szakképzési és 

felnőttképzési klaszterek kialakítása”. A 

projekt célját, a feladatokat, a kamara 

szerepét mutatjuk be összefoglalónk-

ban. 

A feladatok

A BOKIK munkatársai a következő fel-

adatokat végezték el a projekt során: 

vállalati piackutatás a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Képzési Klaszter po-

tenciális tagságának felmérése és szű-

rése érdekében. Húsz klasztertoborzó, 

tájékoztató workshopot szerveztünk 

a megye különböző pontjain a vállal-

kozások vezetői számára. Ugyancsak 

húsz munkáltatói workshopot bonyo-

lítottunk le a duális képzés népszerű-

sítésére. Emellett – online formában 

– felmértük a vállalkozások humán-

erőforrás igényét, valamint a vállalati 

tanműhelyek kapacitását.

A TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1 pályázati fel-

hívás a duális szakképzési rendszerhez 

való kapcsolódást állítja a fejlesztések 

középpontjába. A pályázat keretében 

szervezett worksopokon a duális kép-

zés legfontosabb tudnivalóiról adtak 

tájékoztatást munkatársaink a részt-

vevőknek. A duális képzés a szakkép-

zésben, valamint a felsőoktatásban a 

tanulásszervezésnek, az oktatásnak 

olyan formája, módszere, melynek ke-

retében az elméleti képzés az oktatási 

intézményekben, a gyakorlati képzés 

pedig nem az iskolai tanműhelyben, il-

letve az állami felsőoktatási intézmény 

tanműhelyében, hanem a gyakorlati 

képzés folytatására jogosult gazdál-

kodó szervezetnél történik. Az oktatási 

intézményben a közismereti és szak-

elméleti ismereteket közvetítő tárgyak 

oktatása folyik, a gyakorlati – vállalati, 

üzemi – képzésben pedig a szakmai 

ismeretek átadása és a szakirányú ké-

pességek fejlesztése történik. 

A duális képzés bevezetése szorosab-

bá teszi az oktatási intézmények és a 

gazdálkodó vagy egyéb szervezet kö-

zötti kapcsolatot, ami növelheti a vég-

zős tanulók, hallgatók elhelyezkedési 

esélyeit. A képzések résztvevői adekvát 

környezetben sajátíthatják el a szakmai 

fogásokat, ami elkötelezettebbé tehe-

ti őket a választott szakma iránt, így 

csökkenhet a lemorzsolódás, mely az 

iskola eredményességét is erősítheti. 

A duális rendszerű képzések előnyei:

– Integráció a vállalati kultúrába.

– A munkavállaló készségeinek, kom-

petenciáinak megalapozása.

– Fokozottabb terhelés, nagyobb mun-

kabírás.

– Modern gyakorlati tapasztalatok 

szerzése, versenyképes tudás.

– A munkaerő-piaci elvárásokhoz való 

hatékony igazodás, ezáltal gyors társa-

dalmi megtérülés.

– Kettős kiválasztási eljárás (felvételi 

+ munkaerő-kiválasztás egy időben 

történik).

– Komplexebb ismeretet biztosít szá-

mukra (technológia megismerése, 

kreativitás, felelősségvállalás, csapat-

munka stb.), készségszintre fejleszti 

elméleti tudásuk alkalmazását.

– A végzett munkaerő használhatósá-

ga, betaníthatósága lerövidül, gyorsabb 

megtérülést biztosítva a vállalatnak.

Szakképzés és vállalati igények
TÁMOP-projekt a duális képzés népszerűsítéséért és egy megyei képzési klaszter létrehozásáért

A képzési klaszter

A projekt fontos célja volt a megyei 

képzési klaszter létrehozása. 

A klaszter fő célja a megye szak- és 

felnőttképzési kapacitásának haté-

kony koordinálása a munkaerő-piaci 

igényekhez. 

A klaszter általános céljai:

– Széleskörű tagság kialakítása a 

megyei szakképzési- és felnőttkép-

zési területen tevékenykedő szakmai 

szervezetek, képző intézmények és a 

vállalati oldal bevonásával.

– Az együttműködésre alapozott 

hosszú távú gyakorlatorientált 

képzési stratégia kialakítása a megyei 

munkaerőpiac és gazdaságfejlesztés 

igényeinek fi gyelembe vételével.

– Képzési programok és az ezeket 

szolgáló emberi erőforrás és infrast-

rukturális feltételek összehangolt 

fejlesztése.

– A gyakorlati képzőhelyek számának 

bővítése a megyében.

– A munkaerőpiac kínálati oldalának 

kiszámíthatóvá tétele a beruházni 

szándékozó gazdálkodó szervezetek 

számára.

– Megyei tudásbázisként való műkö-

dés a képzésfejlesztés és a szervezés 

tekintetében.

– A tagok igényeinek, közös vélemé-

nyének megfogalmazása.

Az alapítók:

– Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 

Nonprofi t Kft.

– Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara

– Miskolci Egyetem

– Sanmina Magyarország Kft.

– Bakai Szerszámgép Szerviz Kft.

– Prec-Cast Kft.

– KV Építőipari Kft.  

A munkaerőpiac kiszolgálása a cél

Workshop Sárospatakon – negyven hasonló rendezvényt bonyolított le a BOKIK a projekt keretében
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Felelős kiadó: Bihall Tamás  

Kiadja: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 

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

Lapunk elérhető: www.bokik.hu

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

4031 Deb re cen, Bal mazúj vá ro si út 11. Te le fon: 52/526-626

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 októberében alkalmazható 

üzemanyagárak a következők:

ESZ 95 motorbenzin 359 Ft/l

Gázolaj 351 Ft/l

Keverék 394 Ft/l

LPG-autógáz 224 Ft/l

Októberi üzemanyagárak

Nem könnyű a pályaválasz-
tás előtt állók helyzete eb-
ben az évben sem. Akik már 
tudják, hova szeretnének 
menni, hol szeretnének to-
vábbtanulni, azoknak sem 
árt a tájékozódás. 

Sok változás történt nyáron. 

Július elsejétől megalakultak 

megyénkben is a szakképzési 

centrumok, jövő évtől pedig új 

iskolatípusokban tanulhatnak 

a középiskolások. A szakiskolák 

és készségfejlesztő speciális 

szakiskolák a sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai nevelé-

sét-oktatásával fog foglalkoz-

ni. A szakképzés szakközépis-

kolákban zajlik majd, ahol 3 év 

alatt szakmai képzést, majd 2 

év alatt érettségit szerezhetnek 

a diákok. A technikusi képzés 

szakgimnáziumban szerezhe-

tő, 4+1 év alatt. Akik gimnázi-

umi érettségivel rendelkeznek, 

vagy nem ilyen ágazati iskolá-

ban kaptak érettségit, két év 

alatt tehetnek szert ugyanerre a 

végzettségre (4+2 év). A közne-

velési és szakképzési hídprog-

ramok azok számára nyújtanak 

segítséget, akik a középfokú 

nevelés-oktatásba, szakkép-

zésbe szeretnének bekapcso-

lódni, vagy a munkába állás-

hoz igényelnek támogatást. A 

döntéshez segítséget jelent-

hetnek online (Facebook: 

Bokik Pályaorientáció), illetve 

nyomtatott formában is elér-

hető kiadványaink (Szakma-

tár, Szakképzési útmutató). 

Személyesen is találkozhat-

nak velünk november 5-6-án 

a Miskolci Szakképzési Cent-

rum pályaválasztási rendez-

vényén, illetve a pályaválasz-

tási kiállításokon.

Több alkalommal beszámoltunk már arról la-

punkban, hogy a kamara szervezésében – a 

törvényi előírásoknak megfelelően – folyik a 

szakmák mestereinek képzése. Megyénkben 

18 szakmában mintegy 350 mester tett, illetve 

tesz vizsgát ezekben a napokban. A sikeresen 

vizsgázott mesterek számára a Mesterlevelet 

november 12-én (csütörtök) 10 órától adja át a 

kamara vezetése ünnepélyes keretek között a 

Miskolci Egyetem Diszaulájában. A rendezvény 

vendége lesz többek között dr. Odrobina László, 

a Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzés-

ért és felnőttképzésért felelős helyettes állam-

titkára. 

Idén is novemberben tartja a TOP 100 kiad-

ványt bemutató rendezvényét a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 

az Észak-Magyarország napilap és a NAV Bor-

sod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága. 

A hagyományosan élénk vállalkozói érdeklő-

désre számot tartó rendezvény helyszíne ezút-

tal is a lillafüredi Hotel Palota lesz.

Idén is TOP 100 

Pincérek mestervizsgája. Tizennyolc szakmában háromszázötvenen kapnak mesterlevelet

Ünnepélyes mesteravató

Merre tovább? 
Mit válasszak?

Október 21-én 13 órától a III. 

Játék a Bosch-sal határok 

nélkül elnevezésű vetélkedő 

pályaválasztás előtt álló 

diákok számára, a Miskolci 

Szabó Lőrinc Általános 

Iskolában.

November 5-6.: „Te leszel a 

Centrumban” – a Miskolci 

Szakképzési Centrum pálya-

orientációs napja, melyen az 

általános iskolások számára 

tartanak interaktív bemuta-

tókat az MSzC tagiskolái.

November 12-13.: Pályavá-

lasztási Kiállítás a Generali 

Arénában, Miskolcon.

November 19: Pályavá-

lasztási Kiállítás Tokajban. 

Helyszín: a Szerencsi 

Szakképzési Centrum Tokaji 

Ferenc Gimnáziuma és Szak-

középiskolája.

Események

50 millió forintra emelkedett a Széchenyi Kártya 

Program két sikertermékének, a Széchenyi Kár-

tya Folyószámlahitelnek és az Agrár Széchenyi 

Kártyának a maximálisan igényelhető hitelke-

rete. Számos további kedvező változás beve-

zetésével, a feltételek rugalmasabbá tételével 

könnyítették a program konstrukcióihoz történő 

hozzáférést. Részletek: www.bokik.hu

Széchenyi Kártya


