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Tudás és teljesítmény

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

A napokban két jelentős, ünnepi eseményre került sor kamaránk szervezésében. 
Az egyik november 12-én 343 mesteroklevél átadása a Miskolci Egyetem díszau-
lájában, a másik a TOP 100 rendezvény, amelynek értékes kiadványát ünnepélyes 
keretek között adtuk át a megye legjelentősebb vállalkozásainak. 

Tudás és teljesítmény, melynek összekapcsolása gazdasági fejlődésünk, stabilitá-
sunk szempontjából alapvető. Ha nemzetközi példákat vizsgálunk az elmúlt évekből 
(például Finnország, Dél-Korea), akkor azt látjuk, hogy a tudás és a gazdaság teljesít-
ménye között nagyon tudatos és nagyon szoros kapcsolatot alakítottak ki. A kereske-
delmi és iparkamara is kiemelten fontos kérdésnek tekinti ezt, és ennek a gazdaság-
fejlesztési ténynek az ismeretében különösen hangsúlyos a két fent említett ünnepi 
esemény, amelyek kőkemény gazdasági érdek mentén is szerveződnek.

343 mesteroklevél, 343 új mester, jelentős tudástöbblettel és komoly hozzáadott 
értékkel működik tovább a gazdaság a vállalkozások életében. A szakma diplomá-
sai ők, s egyáltalán nem véletlen az egyetemi helyszínválasztás, ezzel is szeretnénk 
erősíteni azt, hogy a szakmatanulás és a továbbtanulás, a felsőoktatás összekap-
csolható területek. Érdekünk, hogy minél több képzett szakmunkás, technikus, 
ezeken belül mester tudása erősítse a gazdaság szereplőit. Ez a rekordszámú mes-
teroklevél átadás – reményeim szerint – sokáig emlékezetes ünnepsége aláhúzza a 
fentiek fontosságát, és nagyon sok fi atalt, pályaválasztó családot fog a szakmatanu-
lás irányába elmozdítani. 

A TOP 100 rendezvényt az elmúlt években már hagyománnyá sikerült szervez-
nünk partnereinkkel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal és az Észak-Magyarország 
napilappal. A TOP 100 vállalati szereplő teljesítménye nagyszerű, hisz ők azok, akik 
legyűrték a gazdasági válságot, stabilizálták a megye gazdaságának pozícióját, sőt 
2014-től egyértelműen állítható, hogy a megye gazdasága növekedési pályára lépett. 
Ők azok, akik a fejlődés hajtóerői, akik húzhatják, erősíthetik a duális képzést, mind 
közép-, mind felsőfokon, és élen járhatnak az innovációs teljesítményekben, a 
kutatás-fejlesztésben is. Nagyra értékelem, hogy a cégek első számú vezetői jelentős 
számban képviseltették magukat, ezzel is aláhúzva az esemény kiemelt fontosságát. 

Tisztelet és köszönet a teljesítményért, s remélem, hogy egyre több cég jelenik 
meg az úgynevezett TOP 100 palettán, akár a nettó árbevétel nagysága, akár a 
foglalkoztatottak száma, akár a hozzáadott érték alapján. Ezért a jövőben a TOP 
100 mérését bővíteni szeretnénk az exportban élenjáró cégekkel, a start-up vállal-
kozásokkal, valamint a leggyorsabban növekvő cégek listájával is. Ennek segítése, 
támogatása jelentős mértékben kamarai feladat is, készülünk rá, szeretnénk az 
elvárásoknak, a kihívásoknak megfelelni. 

A mesterlevél a 
szakma diplomája
A BOKIK november 12-én tartotta Mesteravató ünnepségét a Mis-

kolci Egyetemen. A rendezvényen 18 szakmában csaknem 350 

szakember vehette át mesterlevelét. Az ünnepségen jelen volt töb-

bek között Mayer Andrea, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosz-

tályvezetője, dr. Kriza Ákos Miskolc polgármestere, prof. dr. Torma 

András, a Miskolci Egyetem rektora és Bihall Tamás, a BOKIK elnö-

ke. Összeállítás a mesteravatóról a 2–7. oldalakon.

TOP 100 – 2015
A nettó árbevétel, a hozzáadott érték és a foglalkoztatottak száma 

szerint rangsorolva idén is elkészült a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

TOP 100, vagyis a legjelentősebb megyei székhelyű vállalkozásokat 

bemutató kiadvány. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara, a NAV és az Észak-Magyarország összefogásával el-

készült kiadványt – az évtizedes hagyománynak megfelelően – no-

vember 18-án mutattuk be. Folytatás a 8–9. oldalakon.
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A BOKIK november 12-én tartotta 

Mesteravató ünnepségét a Miskol-

ci Egyetemen. A rendezvényen 18 

szakmában csaknem 350 szakem-

ber vehette át mesterlevelét. Az ün-

nepségen jelen volt többek között 

Mayer Andrea, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium főosztályvezetője, dr. 

Kriza Ákos Miskolc polgármestere, 

prof. dr. Torma András, a Miskolci 

Egyetem rektora és Bihall Tamás, a 

BOKIK elnöke. 

Az ünnepség vendégeit elsőként dr. 

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere kö-

szöntötte az egyetem zsúfolásig meg-

telt díszaulájában. 

„Nagy öröm ennyi jól képzett, fi atal 

mesterembert látni. Ilyenkor remény 

ébred az emberben, hogy a munkaala-

pú társadalom, amelynek megterem-

tésén a kormányzattal közösen mi is 

dolgozunk, nem ábránd, és lépésről lé-

pésre haladunk előre” – kezdte beszé-

dét. Miskolc polgármestere úgy fogal-

mazott: „Egy országnak szüksége van 

kiváló mérnökökre, orvosokra, jogászok-

ra, de legalább annyira szüksége van 

mesteremberekre. Magyarország gaz-

dasága az Önök keze munkájától függ. 

Azoktól, akik termelőmunkát végeznek.” 

Elmondta azt is, hogy a Mesterlevél fe-

lelősséget is jelent, a magas színvonalú 

munka felelősségét, és a tanítás, a szak-

mai tudás átadásának felelősségét.

Az egyetem rektora, prof. dr. Torma 

András a szakmájukat magas szinten 

művelő mesterek munkájának fontos-

ságára hívta fel a fi gyelmet, hiszen ez a 

gazdaság, a vállalkozások igénye, és ez 

a fejlődés alapja.

Fontosak a jövő szempontjából

Mayer Andrea beszédében szólt arról, 

hogy mérföldkövet jelentett a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara és a kor-

mány között 2010-ben megkötött stra-

tégiai megállapodás, amelynek fóku-

szában a versenyképes gazdaság és a 

szakképzés állt. Kifejtette, a szakképzés 

átalakításának célja, hogy a hazai vál-

lalkozások és multinacionális cégek jól 

felkészült, gyakorlati tapasztalattal és 

széles látókörrel rendelkező szakem-

bereket kapjanak. Ez a legfontosabb 

feltétele annak, hogy a magyar gaz-

daság megállja a helyét a nemzetközi 

versenyben. Hangsúlyozta azt is, hogy 

azok a mesterek, akik átveszik a Mes-

terlevelüket, fontosak a megye, a város, 

az ország jövője szempontjából, hiszen 

nagy felelősség van a vállukon: a jövő 

generációjának kell átadni tudásukat.

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke köszön-

tőjében kiemelte: „A mestereket mi 

a szakma diplomásainak tekintjük, 

olyan szaktudás hordozóinak, amely 

jelentősen megemeli a megye tudás-

szintjét”. Az elnök hangsúlyozta azt is, 

nem véletlen, hogy a Miskolci Egyetem 

ad otthont az eseménynek: a kamara 

ezzel is szerette volna felhívni a fi gyel-

met arra, hogy a Mesterlevelet a szak-

ma diplomájának tekinti, és a szakmai 

fejlődés, a továbbtanulás lehetősége 

minden mester számára adott a jövő-

ben is. „Büszkék vagyunk Önökre, és 

gratulálunk ehhez a teljesítményük-

höz” – mondta az elnök. 

Közel háromszázötvenen

A köszöntőket követően a mestervizs-

ga bizottsági elnökök nevében Mada-

rász István gratulált az új mestereknek, 

majd a fogadalomtétel után Bihall Ta-

más, Mayer Andrea és az egyes szak-

mák mestervizsga bizottsági elnökei 

átadták a Mesterleveleket a csaknem 

350 mesternek. A mesterré válás fo-

lyamatáról Szécsi István bútorasztalos 

mester mondta el zárásként a gondo-

latait, tapasztalatait.  

Mesterlevél – a szakma diplomája

A megnyitó pillanatai: prof. dr. Torma András (balról), dr. Kriza Ákos, Mayer Andrea és Bihall Tamás

 

A mesterek fogadalomtétele
Én … mester a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mes-

tervizsga bizottsága és mestertársaim előtt fogadom, hogy mesterségemet legjobb 

tudásom szerint művelem, tudásomat folyamatosan gyarapítom, tevékenységemet 

magas színvonalon művelem, hogy a tisztességes vállalkozások tekintélyét megőriz-

zem, az évek során szerzett tapasztalataimat tanítványaimnak átadom. Megtartom, 

erősítem a mester cím rangját, értékét.

Szakmai tevékenységemmel, erkölcsi magatartásommal úgy igyekszem, hogy a régi 

mesterek hagyományaihoz méltó legyek, mestertársaim megbecsülését kiérdemel-

jem, a leendő mestereknek példát mutassak.
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A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara az Európai Unió Európai Szo-
ciális Alap 1,191 milliárd forintos 
támogatási összegéből 23 hónap 
alatt 700 fő részére szervezett 60 
órás továbbképzést, 3000 fő mes-
terképzését és vizsgáztatását biz-
tosította, 10 000 fővel vette fel a 
kapcsolatot és tájékoztatott a gya-
kornoki programról és 500 fő men-
tor munkáját segítette.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkama-

ra, 23 konzorciumi partnerével közösen 

valósította meg a TÁMOP 2.3.4.B/13-

1-2013-0001 azonosító számú kiemelt 

projektet.

A projekt keretében a Borsod-Aba-

új-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara konzorciumi tagként 50 fő 

részvételével tartotta meg a 60 órás 

továbbképzést, 230 mestert képzett 

és 40 fő mentor munkáját segítette a 

gyakornoki program keretében.

Az országos hatókörű kiemelt projekt 

célja, hogy biztosítsa a szakképzés 

gyakorlati képzéséhez szükséges mi-

nőségi oktatói feltételeket és ezáltal 

növelje a gyakorlati képzés színvona-

lát, elősegítse a végzett tanulók elhe-

lyezkedését, pályán maradását.

Az európai uniós támogatás segítsé-

gével a projekt három területen ért el 

sikereket, amelyek eredményeképpen 

javultak a duális képzés gyakorlati 

képzési feltételei.

Az „A” alprojekt keretén belül mint-

egy 700 fő részére (megyénkben 50 

fő) került sor pedagógiai, pszicholó-

giai, jogi- szakmódszertani és tanügy-

igazgatási ismeretek átadására. A 60 

órás Módszertani képzésre, az iskolai 

rendszerű szakképzésben együttmű-

ködési megállapodás és/vagy tanuló-

szerződés keretében gyakorlati képzés 

szervezőjeként, illetve folytatójaként 

részt vevő gazdálkodó szervezetek 

gyakorlati oktatói vehettek részt. 

A „B” alprojekt célja 3000 gyakor-

lati oktató támogatása a mestercím 

megszerzéséhez, elősegítve, hogy a 

külső képzőhelyeken szakoktatói fel-

adatokat ellátó szakemberek rendel-

kezzenek mestervizsgával. A projekt 

keretében országos szinten 29 szakma 

képviselői összesen közel 3000-en 

szereztek mesterlevelet. Megyénkben 

ez 14 szakmát és 230 mestert jelent. 

A szakmájukat magas színvonalon 

gyakorló szakemberek segítségével 

a szakképzésben résztvevő tanulók 

a kor szakmai elvárásainak, technikai 

fejlődésének megfelelő gyakorlati tu-

dáshoz juhtatnak hozzá a gyakorlati 

képzőhelyükön. 

A „C” alprojekt keretében a 

TÁMOP-2.3.4. A „Gyakornoki program 

a tanulószerződés keretében tanult 

pályakezdők támogatására a konver-

gencia régiókban” programban részt 

vevő, gyakornokokat fogadó mentorok 

részére nyújtottak szakmai szolgálta-

tást és módszertani segítséget mun-

katársaink, így a BOKIK szakembere is. 

A program a pályakezdő szakemberek 

szakmai ismereteinek elmélyítését és 

az önálló, kreatív munkavégzés elsa-

játítását segítette elő a területi kama-

ráknál kialakított tanácsadói hálózat 

keretében. 

A 2015. november 30-án záruló pro-

jekt eredményeként a részt vevő vál-

lalkozások, szakemberek, a tanuló-

foglalkoztatással kapcsolatos törvényi 

kötelezettségeiknek eleget tehettek, 

alkalmassá váltak az új jogszabály-

ok szerinti tanuló foglalkoztatásra. A 

gyakornoki program hosszabb távon 

pozitív hatással van a pályán maradók 

számának emelkedésére.

Sajtóközlemény 
Sikeresen zárul a „Dolgozva tanulj” projekt

„A” alprojekt: 60 órás módszertani felkészítés „C” alprojekt: hegesztő gyakornokok

„B” alprojekt: mesterképzés
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Miért vállalták a részvételt a mes-

terképzésben, milyen tapasztala-

tokat, új ismereteket szereztek, mi-

lyen érzés több hónapos felkészülés 

után kézbe venni a Mesterlevelet? 

– erről kérdeztük a BOKIK mester-

képzésén részt vett új mestereket. 

A mesterképzésbe bekapcsolódott 

oktatók, vizsgabizottsági elnökök 

pedig tapasztalataikat osztották 

meg lapunkkal.  

Szilágyi Róbert – villanyszerelő 

mester (Bakai Kft., Mezőkövesd)

Főként a törvényi szabályozásnak 

eleget téve vettem részt a képzésben. 

Az elején volt bennem fenntartás, 

de kellemes meglepetés ért, hiszen 

nagyon sok hasznos, új információra 

tettem szert. Sok éve dolgozom villa-

mosmérnökként, emellett oktatok is. 

Különösen a pedagógiai-pszichológiai 

ismeretanyagok megszerzését tudom 

kiemelni az új ismeretek sorából. A 

szakoktatóknak nagyon fontos ennek 

elsajátítása, és alkalmazása a min-

dennapos oktatásban, hiszen kulcs-

szerepe van a tanulóképzésben. Az 

oktatóink nagyon segítőkészek voltak, 

az anyag és az eszközellátás tekinteté-

ben is minden adott volt ahhoz, hogy 

új, naprakész ismeretanyagot kapjunk, 

és a modern eljárásokat is megismer-

hessük. Az átadó ünnepség nagyon 

színvonalas volt, példaértékűen szer-

vezett. Olyan esemény, amelyre szíve-

sen fogok hosszú évek múlva is vissza-

emlékezni.

Szalai András – szakács mester 

(BÖMBI 1948 Kft. , Sárospatak)

Már maga az oktatás is tapasztalt 

szakembergárdával történt, így sok 

új ismeretet szerezhettünk, felfrissít-

hettük meglévő tudásunkat. Talán el-

mondható: vidéken kevesebb alkalom 

nyílik a modern konyhatechnológiai 

eljárások, az új trendek, és a legmo-

dernebb eszközök mindennapi hasz-

nálatára. Noha évtizedek óta a szak-

mában dolgozom, mégis volt olyan 

konyhatechnológiai eljárás, amellyel 

most ismerkedhettem meg közelebb-

ről. A tanfolyam elvégzése jó alkalom 

volt arra is, hogy a szakma képvise-

lői, művelői jobban megismerhessék 

egymást, és tapasztalatot cserélhes-

senek. Elhatároztuk, hogy a későbbi-

ekben is élő kapcsolatot fogunk fenn-

tartani egymással, bízom abban, hogy 

ez hosszútávon is kamatoztatható lesz 

a tanulóképzésben, és szakmai szem-

pontból egyaránt.

Szécsi István – bútorasztalos mes-

ter (Mezőkövesdi Bútoripari Kft., 

Mezőkövesd)

Azt gondolom, másként tekint az is-

meretekre az, aki már a gyakorlatban is 

tapasztalattal rendelkezik. Sokan már 

évtizedek óta dolgoznak szakmájuk-

ban, mindenre tudnak megoldást, de 

hasznos a tankönyvi ismeretanyagok 

felfrissítése, így a miértekre is választ 

kaphatunk. Fontos lehet minden olyan 

információ, amivel érdekesebbé te-

hetjük az anyagot a tanulóink számá-

ra. Jó volt hallgatni az elméleti órákat, 

naprakésszé tenni a régen tanultakat.  

Számomra különösen magával raga-

dó volt a neveléselmélet témakörének 

közelebbi megismerése. Ez nehéz 

téma, ebből szívesen sajátítottam vol-

na el még több ismeretet. Több évig 

tanítottam, és azt gondolom, hogy 

ezen ismeretek és tudás birtokában 

már lehet, hogy más válaszokat adnék 

egyes helyzetekre. A tanfolyam továb-

bi előnye volt, hogy összehozta a szak-

mák képviselőit. Sok beszélgetés folyt 

a szünetekben szakmai kérdésekről is. 

Jó dolog, ha a szakmák művelői egy 

légtérben vannak, barátkoznak és ta-

pasztalatot cserélnek. Meglepetés volt 

számomra, hogy ekkora ünnepség volt 

a mesteravató, és azt is örömmel lát-

tam, hogy sokan voltunk; szinte min-

denki fontosnak tartotta a ceremónián 

való részvételt.

Oktatók, vizsgabizottsági elnökök 
és új mesterek a mesterképzésről
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Barna Miklós – autóelektronikai-mű-

szerész mester (MVK Zrt., Miskolc)

A képzésről összességében jókat tu-

dok elmondani, jó érzéssel tartom a 

kezemben a mesterlevelet. Sok új dol-

got megtanultam az elmúlt néhány 

hónapban. A képzés során olyan új 

technikákat próbálhattunk ki és ismer-

hettünk meg részletesen a gyakorlat-

ban, amelyekkel eddig csak elmélet-

ben találkoztunk. Hozzá kell tennem 

azt is, hogy örülök annak, hogy immár 

múlt időben beszélhetek a képzésről, 

hiszen nem volt egyszerű munka mel-

lett újra iskolapadban ülni. Nagyon in-

tenzív volt ez az elmúlt néhány hónap, 

sok változást hozott a mindennapok 

megszervezésében is. De megérte, 

örülök, hogy részese lehettem ennek 

a folyamatnak, és a kitűzött célt is el-

értem.

Górász András oktató, MSZC 

Szemere Bertalan Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium

Jó volt látni, hogy a mesterképzésben 

résztvevők korosztálya széles skálán 

mozgott, voltak idősebb és egészen fi -

atal szakemberek is a vizsgázók között. 

Nagyon fontos, hogy a különböző vál-

lalkozásoknál dolgozó szakemberek 

időről-időre megújíthassák, felfrissít-

hessék ismereteiket, hiszen előfordul-

hat, hogy sok évvel ezelőtt még más 

formában sajátították el a szakmai 

ismereteket. Az alapok kevéssé változ-

tak, de sok minden változott a gyakor-

latban, hiszen folyamatos a fejlődés: új 

anyagok és technikák, új megoldások 

jelennek meg.  A képzésnek minden-

képpen létjogosultsága van, hiszen 

mindig hasznos a szakmai ismeretek 

bővítése, szinten tartása. Az új isme-

retek birtokában pedig (például pe-

dagógiai ismeretek, vállalkozási isme-

retek) akár egy másik oldalról is meg 

tudják közelíteni szakmájukat a frissen 

végzett mesterek. Nagy a fl uktuáció, 

lassan kikopnak a szakemberek, ezért 

is fontos az utánpótlás, a tudás átadá-

sa a következő generációknak. Az áta-

dó ünnepség felemelő volt, jó volt látni 

a sok mestert: mindenkiről sugárzott a 

büszkeség és az öröm.

Nagy István, a bútorasztalos mes-

tervizsga bizottság elnöke (Nagy 

Bükk Bt.) 

A duális képzés alapja a szakmai szín-

vonal emelése, ez különösen fontos 

a Magyarországon jellemző szakem-

berhiány miatt is. Egy lehetőség a fi a-

talok képzése, és helyben tartása. Ezt 

a lehetőséget teremti meg a BOKIK. A 

mesterképzés egésze színvonalas volt, 

az oktatók a szakmájukban elismert 

szakemberek voltak. Különösen jó ér-

zés volt számomra, hogy eleve jó szak-

embereket oktathattam. Akik részt 

vettek a képzésben biztosan képesek 

lesznek a fejlődésüket kamatoztatni, 

vállalkozásaikat egy magasabb szintre 

emelni, tudásukkal is fejleszteni. Mes-

ternek lenni egyszerre jelent erkölcsi és 

szakmai elismerést, hiszen a mester 

szó egyfajta garancia a munka ma-

gas szintű elvégzésére, a megbízható-

ságra. A mesterlevelek átadására egy 

méltó helyen került sor, azt is szimbo-

lizálja, hogy egy mesterlevél felér egy 

diplomával.

Demján István oktató, MSZC 

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Fontos a folyamatos fejlődés, ezt a 

mesterjelöltek is igénylik. Annál, aki 

nap mint nap a szakmájában dolgo-

zik, természetesen kialakul egyfajta 

rutin, amely kellő magabiztosságot ad 

tevékenységéhez, de szükség van arra 

a bizonyos pluszra is, hiszen lépést 

kell tartani a változó folyamatokkal. A 

szakmai továbbképzések, vagy éppen 

a szakmai konferenciákon való rész-

vétel szükséges ahhoz, hogy a tapasz-

talat elméleti háttérrel is megerősöd-

hessen. Nagy öröm volt számomra a 

mesterképzésen való oktatás, korrekt 

és lelkes szakembereket ismerhettem 

meg, akik kihívásként tekintettek a fo-

lyamatra. Minden fél azon volt, hogy 

a lehető legtöbbet nyújtsa. A mester-

jelöltek meg akartak, és meg is tud-

tak felelni a vizsgákon: önmaguknak 

is bizonyítottak, és immár a kezükben 

tarthatják az elismerés zálogát, a mes-

terlevelet. 

Takács László, a kereskedők mes-

tervizsga bizottságának elnöke 

(Szatmárvidék-Coop Zrt.)

A kereskedők vizsgaelnökeként azt 

láttam, hogy mindenki odaadással ké-

szült a vizsgákra, nagyon jó hozzáállást, 

és hatalmas lelkesedést tapasztaltam. 

Biztos vagyok abban, hogy a hallgatók 

sok újat is tudtak tanulni a felkészítés 

alatt. Jó volt látni, hogy nemcsak a 

fi atalok, hanem a tapasztaltabb ge-

nerációk is részesei voltak ennek a fo-

lyamatnak, amelyet a jelentőségéhez 

méltóan zárt le a Mesteravató ünnep-

ség. Megtiszteltetés volt számomra, 

hogy részt vehettem a vizsgákon, és a 

mesterlevelek átadásában. A Miskolci 

Egyetemen tartott ünnepély színvona-

las, lélekemelő esemény volt.

Összeállította: Szarkáné Sipos Szonja

A lapunknak nyilatkozó Takács László (balról a második) mestervizsga-bizottsági elnökök körében



2015. NOVEMBER 25. 
       Gazdasági Iránytű6

Fogadás és eszmecsere a rendezvény utánElnöki gratuláció

A dixie mesterei Madarász István köszöntőjeAz egyetem díszaulája méltó helyszín volt

AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ
Barna Miklós, Dósa Zoltán Csaba, 

Körtvélyesi Zsolt, Mihály István, Sán-

dor Roland, Varga Tamás

AUTÓSZERELŐ
Bajusz Ákos,  Balikó László, Bartók Pál, 

Bárány László, Benkő Norbert, Bodnár 

András, Czinke Sándor, Csordás Ro-

land,  Daruka József, Halász László, Ke-

lemen Zoltán, Kiss Miklós, Kovács Jó-

zsef (karosszérialakatos mesterlevelet 

is átvett), Lukovics József, Lükő János, 

Nagy Zsolt, Oláh Zoltán, Polgári József, 

Rákay Zsolt, Restyánszki Zoltán, Sán-

dor János Szabolcs, Schneider László, 

Stefán István, Sziránszki Zsolt, Tóth 

Zsolt, Zsoldos Norbert

BÚTORASZTALOS 

Balázs Csaba, Bandik István, Dobos 

Attila, Farkas Zoltán Boldizsár, Nagy 

Attila, Persze László, Seszták Sza-

bolcs, Stefanovics Péter, Szécsi István

CUKRÁSZ
Csemer Józsefné, Grebelyné 

Homonnai Mónika, Juhász 

Szilveszterné, Koleszár Erika, Kovács 

Andrea, Kundrák Viktor, Lazányi János, 

Péderi László, Senviczki István, Sulyok 

Sándor, Szabó Attila, Szaláncziné 

Bak Andrea, Tóth Krisztina, Tóthné 

Skaliczki Annamária 

FODRÁSZ
Baffi   Hilda, Boda Péterné, Gál 

Afrodité, Holló Zsuzsanna, Hudákné 

Orosz Izabella, Istvánfy Zsuzsanna, 

Kaczvinczki-Furdi Judit, Kuliné Tóth 

Gabriella, Molnár Zsuzsanna, Pataki 

Zsuzsanna, Pál István,  Pozsgainé 

Szabó Zsuzsanna (női szabó 

mesterlevelet is átvett), Puskásné 

Bakondi Zsuzsanna, Simoncsik Jolán, 

Szepesi Béláné, Tóth Marianna, Tóth 

Nikoletta Tímea, Varga Nikola, Veresné 

Oprendek Anita, Veres-Ráti Tünde

GÁZFOGYASZTÓ BERENDEZÉS- ÉS 
CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ
Hajdu Viktor, Illési József, Kovács Nor-

bert Attila, Lázár Lajos, Lengyel Attila, 

Mikolka János (hegesztő mesterle-

velet is átvett), Mónus Péter, Orlicki 

Tibor, Posta Tamás, Subert Sándor, 

Tóth József

GÉPI FORGÁCSOLÓ
Bíró Tamás, Csézi György, Fülöp Lász-

ló, Horváth Zoltán, Kindornai József, 

Papp László, Poszlóczky András, Tóth 

Árpád Pál, Tóth József, Wollner István

HEGESZTŐ
Bacsó Attila, Blaskó Gergő, Csorba 

János, Dukát Balázs, Farkas Béla, Kiss 

József (ipari gépész mesterlevelet is 

átvett), Kovács József, Lázi Aladár, 

Magyar Csaba, Merényi Attila, Nagy 

László, Novák István, Palácsik Zsolt, 

Papp Zoltán, Porcs János, Porcs 

Tamás, Sallai László

IPARI GÉPÉSZ
Brezsnyák János, Csapkovics László, 

Cseh András, Dobos István, Dókus 

István, Illés Gábor, Kis László, Kriston 

László, Süveges Attila, Urbán Zoltán, 

Varga Ferenc

KAROSSZÉRIALAKATOS
Bárány Tamás, Bári Attila, Dojcsák 

Győző, Kovács László, Kovács Zsolt, 

Pásztor László, Ráduly Zoltán, Zsig-

mond Zsolt

KERESKEDŐ
Andó Józsefné, Bakosné Vermes Judit, 

Bányácski Attila, Breznai Georgi-

na, Csatári Ilona Mária, Domonkos 

Nándor János, Fedor Róbert, Gazda 

Nóra, Hetei Sándor, Kacsóné Oboczki 

Erika, Kardos Ferenc, Kerekes Jánosné, 

Kőrösi Péterné, Ladányi Ilona Anna, 

Lövei Bertalanné, Lövey József 

Ferencné, Mácsayné Antal Anikó, 

Mester Tibor, Micuska Rózsa, Molnár 

Csabáné, Molnár Miklósné, Őzse 

Nikolett, Resetár Sándorné, Szabó 

Erzsébet, Takácsné Lukács Erika, Tatár 

Andrea, Tóth Zsoltné, Tóthné Dobi 

Hilda, Varga Szilvia, Varga-Szabó Zsu-

zsanna, Veres Balázsné,  Zvolenszki 

Mária

KOZMETIKUS
Berkes Andrea, Dobai Kinga, Farkas 

Stella Éva, Gátsikné Kondor Ilona, 

Kovács Beáta, Mezei Alexandra, Papp 

Andrea, Sóron Marianna

KŐMŰVES 
Bodnár Bence, Erdősi László Bertalan, 

Fehér Zsolt, Géczi Zsolt, Horváth Ernő, 

Horváth László, Kendi János, Kovács 

Norbert, Laczkó János, Némethi 

György, Paul József, Pál György, Póta 

László, Prokop József, Ruzsvánszki 

László, Szűcs Gábor Mihály, Takács 

András, Tóth András, Tóth István, Vilk 

Tibor, Zsíros Tibor

NŐI SZABÓ
Erős Anett, Józsáné Földesi Anna, 

Konkoly Béláné, Mokrai Zoltánné, 

Schmidt Zsuzsanna, Zaveczki Anita

Szakmák, mesterek
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A jól végzett munka eredménye

Szakácsmesterek

Fogadalomtétel

Sikerült!Dudás Tiborné, a BOKIK titkára

PINCÉR  

Ale István, Almási Rita, Balázs János, 

Bágyi Péter (szakács mesterlevelet is 

átvett), Benkovics Nándor, Berencsi 

Sándor, Csontos Bertalan, Dicsuk Péter, 

Ehrlich Zoltán, Fodor József  Viktorné, 

Fülöp Martina, Gál Péter (szakács 

mesterlevelet is átvett), Geregur 

József Áron, Gregus Lajos, Gyöngyösi 

László, Horváth Krisztián, Imréné 

Kocsik Eleonóra, Jeczenyikné Szuromi 

Szilvia, Juhász Attila, Kiss Péter, Kósa 

Péter, Krokavecz Melinda, Lakatos 

Nóra, Lerch Tamás, Lévay József, 

Márkus Norbert, Mocsnik Martin, Nagy 

József, Németh Róbert, Ostorházi 

Imre (szakács mesterlevelet is átvett), 

Ostorházi István (szakács mesterle-

velet is átvett), Poroszkai Aida, Réti 

András, Sajgóné Tomkó Orsolya, Sápi 

Tiborné, Sárosi Péter, Sebestyén Zsolt, 

Szabó Péter, Szabó Sándor, Szabó 

Zsolt Gergő, Szendrei Mihály, Szerencsi 

Zoltán, Takácsné Suhajda Edina, Tóth 

Nikoletta, Turi Benedek Norbert (sza-

kács mesterlevelet is átvett)

SZAKÁCS
Béniné Rostás Erzsébet, Bihari András, 

Bihary Roland, Bodnár Róbert, Bodnár 

Zoltán, Boncsér Péter, Borus Gábor, 

Buri László, Csendi Ádám, Cserei 

Lászlóné, Dicsuk Péterné, Franczuz 

János, Fischinger Zsolt, Fórián Ádám, 

Fórián Gábor, Fórián Lajos, Földiné 

Szakács Annamária, Galuska Ádám, 

Gecse Zoltán, Gergely Zsolt, Ginovszky 

Dávid, Gyárfás-Tóth Milán, Gyulai 

Tamás, Homoki Imre, Huminilowicz 

Milán, Huszág Lajos, Hutka János, 

Jónás Zoltán, Kallus Edit, Kassai 

István, Királyházi Gábor, Kiss Sándor, 

Koleszárné Iglai Krisztina, Komáromi 

József, Kónya András, Ligeti Sándor, 

Magyarné Mercsek Emese, Márki 

Bertalan István, Mátrai Zsolt, Mé-

száros Péter, Molnár Tamás, Molnár 

Zoltánné, Montvajszki Barna, Nagy 

István, Novák Lászlóné, Nyíri Róbert, 

Orbán Attila, Pázmány László József, 

Pindur Tamás, Plopp Attila, Pozsgai 

László, Prodán Márió, Rapcsák Ádám, 

Rácz Imre, Sándor Zsolt, Sári András, 

Soltész Róbert, Sóvári Balázs, Szalai 

András, Ifj . Szalai András, Szarka Fe-

renc Oszkár, Szentiványiné Kosik Edit, 

Szepesi Zsolt, Takács Gábor, Takács 

Viktor, Tóth Alfréd,  Tóth Róbert Attila, 

Varga István, Varga Viktor Ferenc, Var-

ga Zsolt, Vaszilkó István, Vida Tamás, 

Vostyár Gábor, Zsóka Roland Norbert

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ
Jaskó György, Kovács Tibor, Mácsi 

Zsolt, Nagy András

VILLANYSZERELŐ 
Barczi István, Bihari Tibor, Dajka 

Sándor, Kovács Gábor, Kovács Péter, 

Molnár Róbert, Muri Mihály, Nagy 

Tamás, Pocsai László, Szilágyi Róbert, 

Tarcza István, Varga-Fodor Ferenc

Szakmák, mesterek
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A nettó árbevétel, a hozzáadott ér-

ték és a foglalkoztatottak száma 

szerint rangsorolva idén is elkészült 

a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

TOP 100, vagyis a legjelentősebb 

megyei székhelyű vállalkozásokat 

bemutató kiadvány. A BOKIK, a NAV 

és az Észak-Magyarország összefo-

gásával elkészült kiadványt – az 

évtizedes hagyománynak megfele-

lően – november 18-án mutatták be 

a lillafüredi Hotel Palotában.

A kiadványból kiderült, hogy hozzá-

adott érték alapján a TVK (2015 au-

gusztusától MOL Petrolkémia Zrt.) 

megyénk legjelentősebb cége, a 

nettó árbevételt fi gyelembe véve a 

BorsodChem Zrt. áll az élen, a legtöbb 

embert pedig a Jabil Circuit Magyaror-

szág Kft. foglalkoztatja.

A TOP 100-at bemutató, nagy ér-

deklődéssel kísért eseményen Török 

Dezső, a megyei közgyűlés elnöke kö-

szöntötte a vendégeket. Kiemelte: „A 

legfontosabb, hogy az elmúlt időszak-

ban bővült a foglalkoztatás, csökkent 

a munkanélküliség és emelkedett a 

bruttó átlagkereset.  Örvendetes, hogy 

bővült az ipari termelés, ezen belül is a 

járműipar volt a húzóágazat.”  A köz-

gyűlés elnöke a célok között említette, 

hogy a sikeres nagyvállalatokat sikeres 

kkv szektor vegye körbe.

Kedvező növekedési ütem

Pelczné dr. Gáll Ildikó, az Európai Par-

lament alelnöke az elismerés szava-

ival kezdte. Gratulált a kiadványban 

szereplő cégek képviselőinek, mert 

mint mondta: a legjobbak között leg-

jobbnak lenni azt jelenti: nemcsak pil-

lanatnyi lendület és felívelés jellemzi a 

vállalkozást, hanem tartalom van mö-

götte. Az alelnök a következőkben a si-

kerhez, a boldoguláshoz vezető út leg-

fontosabb ismérveit vázolta. Richard 

St. John gazdasági elemzőt idézte, aki 

szerint a siker egyik legfontosabb épí-

tőeleme a jó ötlet, de elengedhetetlen, 

hogy ez a szikra szenvedéllyel, hiva-

tástudattal párosuljon, ugyanakkor a 

sikeres emberekben állandó az igény 

a fejlődésre. Hozzátette: a TOP100 

vállalkozásai tudják a legjobban, hogy 

a versenyképesség, az innovációs ké-

pesség és a fenntartható fejlődés is 

nélkülözhetetlen a mai vállalatok sike-

rességéhez, kiválóságához.

Pelczné dr. Gáll Ildikó az ország gazda-

sági folyamatairól szólva hangsúlyoz-

ta: „Az eurózóna fejlett gazdaságainak 

növekedési ütemét továbbra is meg-

haladja a magyar, az idei növekedés az 

utolsó negyedévben újra közel kerül-

het a 3 százalékhoz.  

Tudásbázis és új beruházás

Dr. Deák Csaba, a Miskolci Egyetem 

kancellárja először az intézményt mu-

tatta be, mint a tudás és a közösség 

campusát, majd külön szólt az egye-

tem és a gazdaság kapcsolatáról.  Ki-

tért az unikális képzési adottságokra, a 

duális képzésre, valamint a K+F terén 

felmerülő lehetőségekre.

Kersten Bachmann, a Takata Hungary 

Kft. ügyvezető igazgatója részletesen 

bemutatta a tokiói központú céget és 

miskolci bázisát. Szavaiból kiderült: 

a miskolci a multinacionális vállalat 

legnagyobb gyára, és megépítése az 

egyik legjobb döntés volt a cég törté-

netében.”

TOP 100-as kamarai tagok

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke a TOP 

100-as listát elemezve elmondta, hogy 

60 olyan cég szerepel a rangsorban, 

amely mind a három kategóriában 

bekerült a TOP100-ba. Ezek jelentős 

része tagja a BOKIK-nak. Az elnök ele-

mezte a megye gazdasági folyamatait, 

kitért az uniós pályázati lehetőségekre, 

valamint a képzés fontosságára.

„Reméljük, a jövőben többen dönte-

nek úgy, hogy az utánpótlás tanítá-

sában nagyobb szerepet vállalnak” 

– hangsúlyozta. Kiemelte a legtöbb 

tanulót foglalkoztató cégeket, így töb-

bek között az Unió Coopot, a Boscht 

és a Certa Kft.-t.

Adózás és díj

Dr. Olasz András, a NAV megyei igaz-

gatója arról beszélt, hogy az elmúlt 

években folyamatosan és jelentős 

mértékben nőtt a megyénk cégei által 

befi zetett  adó. A nagyvállalatok ese-

tében 2011-től folyamatos növekedés-

ről beszélhetünk, amihez a stagnálás 

után 2014-ben a KKV szektor is csat-

lakozott. A bérek és a nyereségesség 

esetében is növekedést regisztráltak.

A rendezvény következő részében 

átadták a TOP 100 Gazdasági Díjat, 

amelyet az idén Kovács F. László, a ka-

zincbarcikai székhelyű Ongropack Kft. 

főtulajdonosa vehetett át. 

A program zárásaként Kiss László, az 

Észak-Magyarország főszerkesztője is-

mertette a TOP 100 kiadványt, amely-

ből egy-egy példányt átadtak a benne 

szereplő cégek képviselőinek.

TOP 100: a rangsorban élen a 
TVK, a BorsodChem és a Jabil
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Kovács F. László, a kazincbarcikai 

székhelyű Ongropck Kft. többségi 

tulajdonosa kapta idén a TOP 100 

Gazdasági Díjat. Az üzletemberrel a 

társaság elmúlt öt évéről, a megva-

lósított fejlesztésekről és a tervek-

ről is beszélgettünk.

„Az Ongropacknak érdekes a története 

a szakmai pályafutásom szempontjá-

ból, hiszen amikor ez a cég megalakult, 

én voltam a BorsodChem elnök vezér-

igazgatója. Ez volt az az időszak, ami-

kor a kazincbarcikai vegyigyár tőzsdére 

vitelét készítettük elő, és ezért minden 

tevékenységet, ami nem volt fókusz-

ban, kitagoltunk. Eladtunk részeket, új 

cégeket alapítottunk, és ennek ered-

ményeként jött létre 1993 októberében 

az Ongropack Kft.” – kezdte a saját éle-

tével összekapcsolódó cégtörténettel 

a beszélgetést Kovács F. László.  

Megtudtuk, hogy az azóta eltelt több 

mint két évtized alatt az Ongropack 

természetesen bővítette tevékenységi 

körét, mostanra egy PVC alapanyag 

bázisú, műanyag feldolgozó vállalko-

zásként van jelen a piacon.

Három fő termék

Kovács F. László, és az Ongropack tör-

ténete 2009-ben kapcsolódott össze 

újra, hogy aztán együtt folytatódjon 

tovább. Ez volt a válság első éve, és a 

tulajdonos BorsodChem úgy döntött, 

hogy értékesíti a társaságot. 

„Nemzetközi tendert írtak ki az eladás-

ra, amelyet megnyertünk, így 2009 

márciusától a többségi tulajdonosa 

vagyok a cégnek” – mesélte a gaz-

dasági díjas üzletember. Hozzátette: 

mivel a céget soha nem tévesztette 

szem elől, így természetesen nagyon 

jól ismerte, tudta, mire képes, és mik 

a gyenge pontjai. Az Ongropack tevé-

kenysége jelenleg három nagy termék-

kört ölel fel. Gyártanak PVC fóliákat 

– népszerű nevén folpackot –, PVC 

lemezeket – részben az építőiparnak, 

részben a reklámiparnak –, a harma-

dik termékcsalád pedig az úgyneve-

zett keményfólia, amelyet gyógyszerek 

csomagolásához használnak. 

Folyamatos fejlődés

„Amikor kivásároltuk, a cég 114 fős volt, 

és öt évre rá, 2014 végén már 152 fővel 

dolgoztunk. A 30 százalékos létszám-

növekedés mellett az elmúlt öt évben 

sikerült a termelést 90 százalékkal nö-

veli” – tudtuk meg. Ez azt jelenti, hogy 

a privatizációt követően hozzá kellett 

nyúlni a technológiához, fel kellett újí-

tani a gépparkot, és kiemelten fontos 

volt az is, hogy a termékek igen magas 

minőségi színvonalat képviseljenek. Ez 

utóbbinak köszönhette és köszönheti 

a cég, hogy szélesíteni tudták az érté-

kesítési kört, a vevőkapcsolatokat. 

Meghatározó lépés volt az is, hogy az 

átalakítás során a monolit, egységes 

cégen belül létrehoztak két különálló 

üzletágat: egyet fóliára, egyet PVC le-

mezre. A tulajdonos úgy fogalmazott: 

ez a struktúra nemcsak költségcent-

rum, profi tcentrum is. Az üzletágak ve-

zetői felelősek azért, hogy megfelelő 

nyereséget produkáljanak.

Konkurencia nyugaton

A konkurenciát fi rtató kérdésünkre Ko-

vács F. László elmondta: a magyar piac 

általában kicsi, így az Ongropack ter-

mékeinek 91 százaléka exportra megy. 

Ötven-ötvenöt országba szállítják ter-

mékeiket. Legnagyobb piacunk az Eu-

rópai Unió, de azon kívül is aktívak. Ott 

vannak Grúziában, Oroszországban, 

az ukrán válság például meg is viselte 

a társaságoz, mert a konfl iktus miatt 

piacot vesztettek. 

A cégnek egyébként Közép-Európá-

ban nincs meghatározó konkurenciája, 

mivel a PVC-n belül delikát terméke-

ket állítanak elő. Az igazi „ellenfelek” 

Németországban, Angliában vannak, 

és mint kiderült, érzik a török és a kínai 

hatást is a piacokon.

Öt év befektetése

Az elmúlt öt évben másfélmilliárd fo-

rintot fektettek a cégbe, és ahogy be-

szélgetőpartnerünk fogalmaz: ez az 

összeg egy ilyen nagyságú cégnél, mint 

az Ongropack komoly invesztálásnak 

számít. Az összegnek köszönhetően 

sikerült megújítani a gépparkot, növel-

ni a kapacitást és előkészíteni a jövőt. 

Megtudtuk, a beruházás nagyság-

rendje azért is lehetett ilyen kimagasló, 

mert van a pénzpiacon egy nagyon jó 

eszköz, az MNB-hitel, amely viszonylag 

alacsony kamatlábbal hozzáférhető. 

Kovács F. László kiemelte: ezt a hitelt 

nem kell két év alatt visszafi zetni, 6-7 

éves futamidőre lehetett felvenni, ami 

nagyon nagy támogatás a kkv-knak. 

„Lassan kinőjük az épületeinket, ezért 

eljött az ideje annak, hogy tárgyaljunk 

a BC vezetőivel a maradásról, a bővítés 

lehetőségeiről. De az sem okoz gondot, 

ha itt helyben nincs mód a bővítés-

re. Vettünk ugyanis egy új telephelyet, 

van tehát mozgásterünk” – avatott be 

a jövő terveibe a tulajdonos, aki arra a 

legbüszkébb, hogy sikerült a céget az 

eltelt öt év alatt növekedési pályára ál-

lítani, és ma már az itt dolgozók közül 

mindenki hisz abban, hogy ez a folya-

mat folytatható, és a munkaerő meg-

tartó képesség tovább növekszik majd.     

Növekedési pálya és megtartó erő
Kovács F. László: Öt év alatt másfélmilliárd forintot fektettünk a cégbe 

Az Ongropack vezetői, középen Kovács F. László a díjjal
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Október 12-14 között nagyszabású esemé-

nyeknek adott otthont a lengyelországi 

Katowice. Ekkor rendezték meg az Európai 

kis- és középvállalkozások V. Kongresszu-

sát, amely egybe esett a Regionalna Izba 

Gospodarcza w Katowicah, vagyis a Kato-

wicei Regionális Kereskedelmi és Iparka-

mara fennállásának 25. évfordulójával. 

A sziléziai bányászat és nehézipar nagy és si-

keres múltra tekint vissza, ennek megfelelően 

a regionális kamara is erős és nagy tekintély-

nek örvend. Ez visszatükröződött a jubileumi 

rendezvénysorozat és a kongresszus szín-

vonalában is. Az eseményen részt vett Jerzy 

Buzek, korábbi lengyel miniszterelnök, aki az 

Európai Parlament elnöki tisztét is betöltötte. 

Buzek elnök úr – aki Lengyelországban nagy 

megbecsülésnek és népszerűségnek örvend – 

a kongresszus nyitó napján egy panelbeszél-

getés levezető elnöki szerepét is elvállalta. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedel-

mi és Iparkamarát (BOKIK) Juhász István kép-

viseletvezető, a kamara autóipari klaszterének 

(NOHAC) ügyvezető igazgatója képviselte a 

rendezvénysorozaton. 

A Tadeusz Donocik kamarai el-

nökkel folytatott megbeszélé-

sén Juhász István, az évforduló 

kapcsán tolmácsolta a BOKIK 

elismerését, és gratulált a nagy-

szabású, európai rangú ese-

mény lebonyolításához. A kato-

wicei regionális kamara elnöke 

nagy érdeklődést mutatott a 

BOKIK és a NOHAC tevékeny-

sége iránt, és kezdeményezte a 

szorosabb kapcsolat kiépítését 

a szervezetek között.

A november számos eseményt tar-

togatott a továbbtanulás előtt álló 

diákok számára. A megye több pont-

ján megtartott pályaorientációs 

rendezvények segítséget nyújthat-

tak a tájékozódásban, felkelthették 

a tanulók érdeklődését az általuk 

talán még nem is ismert szakmák 

iránt. Ezeken a rendezvényeken a 

BOKIK saját standdal volt jelen. 

 

„Te leszel a Centrumban” – ez volt a 

címe a november 5-én és 6-án meg-

tartott programnak, amelyet a Mis-

kolci Szakképzési Centrum (MSzC) 

szervezett az MSzC Andrássy Gyula 

Szakközépiskolájának tornatermében. 

Az MSzC tagiskoláinak interaktív be-

mutatóinál nagy volt az érdeklődés. A 

meghívott cégek, gyakorlati képző in-

tézmények is reprezentatív standokkal 

vonzották a látogatókat. Sokan felke-

resték a BOKIK standját is, ahol pálya-

orientációval foglalkozó szakembere-

ink adtak választ a diákok kérdéseire.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-

mányhivatal Foglalkoztatási Főosz-

tálya évről-évre nagy sikerrel rendezi 

meg a „Szabad a pálya” pályaválasz-

tási kiállítást. Így volt ez idén is, a ki-

állítás mindkét helyszínén. November 

12-én és 13-án Miskolcon, a Generali 

Aréna, november 19-én Tokajban, a 

Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji 

Ferenc Gimnáziuma és Szakközépis-

kolája adott otthont a pályaválasztási 

kiállításnak.

A BOKIK segítő szervezőként és kiállí-

tóként is megjelent mindkét a rendez-

vényen. 

Ami a programot illeti, az előző évhez 

hasonlóan, a cégek utcájában sora-

koztak fel a gazdaság azon szereplői, 

akik tanulószerződéses foglalkozta-

tással vannak jelen a duális képzés-

ben, és aktív, együttműködő partnerei 

a kamarának. 

A több ezer látogató számára szerve-

zett bemutatók vezérelve Miskolcon 

és Tokajban is a közvetlen kapcsolat-

teremtés volt. A cégek, intézmények 

standjain különböző szimulátorokat, 

gépeket próbálhattak ki a fi atalok, 

érdekes kísérleteket nézhettek meg, 

emellett színpadi műsorok is színesí-

tették a programot, és apróbb ajándé-

kokat is kaptak a résztvevők. 

A BOKIK standjánál legnépszerűbbnek 

a pályaválasztáshoz kapcsolódó, fris-

sen elkészült kiadványok bizonyultak. 

Sok szülő, osztályfőnök kapott infor-

mációt, iránymutatást a továbbtanu-

lási tudnivalókról. Hathatós segítségül 

szolgál az elkövetkező hónapokban 

a szülőknek, a pedagógusoknak és a 

diákoknak is, hogy – a kamara gon-

dozásában megjelent – a különböző 

szakmákat bemutató szórólapokat, 

tájékoztatókat magukkal is vihették.

 – Klein Zsuzsanna –

A pályaválasztókról szólt a november

Üzbég vendégek – október 21.

Az Üzbég Kereskedelmi és Iparkamara képviselőit látogattak el 

Miskolcra. A BOKIK-ban rendezett gazdasági fórumon dr. Juraev 

Alisher, vezető tanácsos tartott előadást az üzbegisztáni gazdaság 

helyzetről, a magyar vállalkozások üzbegisztáni lehetőségeiről. Be-

mutatta az Európai Unió által fi nanszírozott „Management Training 

Programot” is, amelynek keretében az elkövetkező két évben üzbég 

vállalkozások tulajdonosai, menedzserei vehetnek rész európai 

tanulmányutakon, ahol a fogadó, host vállalkozásoknál sajátíthatják 

el az európai vállalatirányítási módszereket, és építhetnek ki üzleti 

kapcsolatokat. A programban fogadó vállalkozásként részt vesz a 

sajóbábonyi KISS Cégcsoport is.

STEEEP – november 5.

„Fókuszban a megújuló energia” címmel rendezett workshopot a 

BOKIK, a STEEEP- Support and Training for and Excellent Energy 

Effi  ciency Performance pályázaton belül. A megjelent érdeklődők 

előadásokat hallgathattak a hőszivattyús rendszerek tervezéséről, a 

hővisszanyerő szellőzés hatékony megoldásairól, valamint a napele-

mes rendszerek kiépítésének megtérüléséről, azok pályázati források 

nélküli kiépítésének lehetőségeiről.  A részt vevő vállalkozásoknak le-

hetősége volt az előadókkal való konzultációra. A pályázat keretében 

a következő workshop decemberben lesz.

IVF Ungvár – november 18-19.

Kamarai delegáció vett részt a Visegrádi alaptól elnyert támoga-

tásból megvalósuló, a vállalkozások külkapcsolatainak élénkítését 

szolgáló programsorozat záró rendezvényén, Ungváron. A „Regionális 

együttműködés fejlesztése és gazdasági integráció támogatása” 

elnevezésű projekt programja ezúttal elsősorban az építőipar köré 

összpontosult, de más ágazatok szereplői is érdeklődést mutattak a 

rendezvény iránt. A fórumhoz kapcsolódóan tartotta a Magyar Nem-

zeti Kereskedőház ungvári irodanyitóját és bemutatkozó előadását.

Hírek, események
Kis- és középvállalkozások 
kongresszusa Katowicében

Juhász István (balra) és Tadeusz Donocik
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A BOKIK és az Észak-magyarországi 

Autóipari Klaszter (NOHAC) – Mis-

kolc város standjához csatlakozva 

– második alkalommal vett részt 

a budapesti Automotive Hungary 

szakmai kiállításon, a Hungexpo te-

rületén. 

A járműipar október végén megtartott 

komplex fórumán a több mint 8000 

szaklátogatónak – az Audi, Mercedes, 

Opel, Suzuki, BMW ötöse mellett – 300 

hazai és külföldi járműipari beszállító, 

alkatrészgyártó, a saját területén meg-

határozó cég mutatta be tevékenysé-

gét, összesen 11 országot képviselve. A 

magyarok mellett például cseh, török, 

francia, lengyel, német, osztrák, szlovák 

és angol vállalatok is megjelentek.

Kollektív bemutatókból sem volt hi-

ány, hiszen a kiállítók körét erősítették 

a MAJOSZ, a Német-Magyar Kamara, 

a PMKIK, a Czech Trade, a Nyugat-

Pannon Régió, Győr és Miskolc közös-

ségi standjai. 

A rendezvény igazi szakmai találkozó-

hely volt, hiszen az „Üzlet” tematikát 

erősítették a HIPA által támogatott 

események, mint a „TIER UP!: A múlt 

innovációja a jelen technológiája, a 

jelen újítása a jövő technológiája” elő-

adás és az Orosz-Magyar Járműipari 

Beszállítói Fórum. Nagy népszerűség 

övezte a MAJOSZ Beszállítói Fórumot 

is, amelynek keretében felvonultak az 

ágazat vezető szereplői. A „Tudomány” 

címszó alatt rendezték meg a Jármű-

fejlesztők Konferenciáját, amelynek té-

mája a „Remanufacturing, recycling az 

autóiparban”, de előadás volt hallgat-

ható a jármű újrahasznosítás aktuális 

kérdéseiről, a fenntarthatóság, környe-

zettudatosságra nevelés szempontjai-

nak fi gyelembe vételével.

A kamara és a NOHAC vezetése is kivá-

ló kezdeményezésnek tartja, hogy a vá-

ros önálló kiállítóterületen mutatkozik 

be ezen a szakmai szempontból igen 

rangos eseményen, és segíti az autó-

ipari beszállító cégek megjelenését is. 

A kamara és a NOHAC cégei számára 

fontos, hogy itt lehetőség van az üzleti 

partnerkeresésre, személyes megbe-

szélésekre. Megismerhetik a szakem-

berek a legújabb fejlesztéseket, és első 

kézből tájékozódhatnak arról, hol tarta-

nak az ágazat meghatározó vállalatai.

 – Csabai Tamás –

Idén ünnepli megalakulásának 20. 

évfordulóját a hazai Coop üzlet-

lánc. Ami az előzményeket illeti: a 

rendszerváltás után saját regionális 

beszerző- és elosztó központokkal 

megalakult a Pro-Coop hálózat, 

majd 1995-ben megszületett a Coop 

üzletlánc. Az elmúlt 20 év az együtt-

működésről a tudatos építkezésről, 

a lendületes fejlődésről és persze az 

eredményekről is szólt. 

Tóth László, az Unió Coop Zrt. vezér-

igazgatója a tudatos építkezés kapcsán 

lapunknak elmondta: 1998-ban meg-

jelentek az üzletlánc sajátmárkás ter-

mékei, amelyek száma mostanra eléri a 

900 félét.  A termékek gyártói túlnyomó 

többségben hazai kis- és középvállal-

kozások, amelyeknek biztos felvevőpia-

cot jelent a Coop üzletlánc. Az integrált 

informatikai rendszer fejlesztését, és 

kiterjesztését 2004-ben kezdték, 2006 

pedig a törzsvásárlói program beindí-

tásának éve volt. Mára közel egymillió 

törzsvásárlója van a Coop láncnak.

A vezérigazgatótól megtudtuk azt 

is, hogy az üzletlánchoz elsők között 

csatlakozott a miskolci székhelyű Unió 

Coop Zrt., és fejlődésük is szorosan 

összekapcsolódik. A kisebb és na-

gyobb üzletek gyors ütemben „ruhát” 

váltottak. A külső megjelenés mellett 

fontos volt az üzletek belső korszerű-

sítése, modernizálása, technikai és in-

formatikai fejlesztése is.

Hazai és helyi

Ami az Unió Coop Zrt. gazdálkodását 

illeti, 1995-től folyamatosan nyere-

séges a cég, üzleteik több mint 8000 

féle terméket értékesítenek, 515 szállí-

tóval állnak kapcsolatban. 

Tóth László fontosnak tartotta kiemelni, 

hogy a társaság vezetése elkötelezett 

nemcsak a hazai, hanem a szűkebb 

régióban gyártott élelmiszerek forgal-

mazása iránt is. Üzleteik választékában 

kiemelt helyet foglalnak el többek kö-

zött a felsőzsolcai Sajó-Hús Kft., a Sze-

rencsi Mezőgazdasági Zrt., a Vekni Kft., 

az Abaúj Tej Közös Vállalat és a geleji 

székhelyű Sajt Kft. termékei. A fejlesz-

tés, bővítés fontos állomása volt 2013., 

amikor az Unió Coop Zrt. tulajdonába 

került a Salgó Center Coop Zrt. valamint 

a Salgótarjánban megvásárolt Profi  és 

Match üzletek, és nem utolsó sorban a 

„nógrádi ropit” előállító üzemek. 

Három megyében

Ma már három megye – Heves, Nóg-

rád és Borsod-Abaúj-Zemplén – 73 

településének 129 üzletén van ott a 

boltok homlokzatán az Unió Coop Zrt. 

logója, és a cég több mint 1500 dol-

gozót foglalkoztatnak. Az elmúlt év 

gazdasági adatai szerint Borsod-Aba-

új-Zemplénben munkáltatóként a 6., 

árbevétel alapján pedig 14. helyen áll 

az Unió Coop Zrt.

A tervekről kérdezve megtudtuk: 2016-

ban – folytatva az korábbi tendenciát 

– az üzletek korszerűsítése, bővítése, 

valamint egyes településeken minden 

igényt kielégítő Coop áruházak építése 

a fő feladat. Emellett a folyamatos ak-

ciók, nyereményjátékok, az új szolgál-

tatások szolgálják a vásárlók megtar-

tását, megnyerését.

„A Coop üzletlánc két évtizedes mun-

kája bizonyíték arra, hogy az összefo-

gás újabb energiát ad a következő évek 

eredményes működéséhez” – mondta 

Tóth László.

Húsz éve coopos „ruhában”
Tóth László: Elkötelezettek vagyunk a helyben gyártott termékek értékesítése iránt 

Miskolc standján az Automotive-on
A BOKIK és a NOHAC is ott volt a járműipar komplex hazai fórumán

 

Volánnál
A Coop Rallyt a magyar termékek nép-

szerűsítése érdekében rendezte meg 

az üzletlánc 2006-ban először. Azóta 

ez hagyománnyá vált. Az eltelt tíz év 

alatt folyamatosan azon munkálko-

dott az üzletlánc, hogy a példa értékű 

hazai gyártókat bemutatva, még 

többet tegyen a közös ügyért.  A rallyn 

a szállítók és értékesítők képviselői 

ülnek volán mögé, hogy versenyezze-

nek, összemérjék játéktudásukat és 

kreativitásukat.
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Elérhetőségeink

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara (BOKIK) életében hagyományo-

san november 29. a Kamara Napja. Idén azon-

ban ez a nap vasárnapra esik, így a köztestület 

november 27-én, pénteken 10 órától tartja ünne-

pi küldöttgyűlését Miskolcon, a Népkerti Vigadó-

ban. A rendezvényen köszöntőt mond Demeter 

Ervin kormánymegbízott, a megyei kormányhi-

vatal vezetője, előadást tart dr. Parragh László, a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, va-

lamint Bihall Tamás, a BOKIK elnöke. A küldött-

gyűlésen átadják a Szentpáli ösztöndíjakat, és a 

kamarai kitüntetéseket is. Köszöntik továbbá a 

Kézműves Remek Pályázat öt megyei díjazottját 

is: a bodrogkeresztúri Borecet Kft.-t, Hotyek Atti-

la kádárt, Juhász Béláné hímzőt, Koós Józsefnét, 

a Mályinka Pálinkafőzde vezetőjét és Sallainé 

Ádám Erzsébet, hímzőt.

Ez a nap az emlékezésé, a főhajtásé is, hiszen a 

kamara életében meghatározó személyekre is 

emlékeznek. Reggel 8 órakor a BOKIK vezetői 

koszorút helyeznek el Lapis Imre egykori alelnök 

sírjánál a Szentpéteri kapui temetőben, majd a 

Deszkatemetőben megkoszorúzzák dr. Szentpáli 

István síremlékét. Ezt követően a BOKIK-székház, 

valamint az egykori kamarai székház – a mai 

MAB-székház – falán lévő emléktáblán is koszo-

rút helyeznek el.

Küldöttgyűlés a Kamara Napján 

Kiállításra utaznak
Kamarai üzleti delegáció utazik november 26-án a szlovákiai 

Trencsénbe, ahol a szakemberek részt vesznek a Vinum Laugaricio 

elnevezésű nemzetközi bor, ivóvíz és pálinka kiállításon, amelyet 

immár 11. alkalommal rendeznek meg. A delegáció a „Regionális 

együttműködés fejlesztése és gazdasági integráció támogatása” 

című program keretében vesz részt a háromnapos rendezvényen. 

A programot a Visegrádi Alap fi nanszírozza. 

Könyvelői Klub
December elején a számviteli szabályok 2016-os változásáról 

szervez könyvelői klubot a BOKIK. A rendezvény előkészítés alatt 

áll, a pontos időpont a www.bokik.hu weboldalon található majd 

meg.

Előzetesek

A magyar vállalkozások kedvezőbbnek és biztosabbnak ítélik meg 

aktuális üzleti helyzetüket, mint fél évvel ezelőtt, és várakozásaik 

is tovább javultak - hangsúlyozta Parragh László, a Magyar Keres-

kedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke  a kamara gazdaságkutató 

intézetének legújabb felmérését ismertető sajtótájékoztatón, 

Budapesten. A felmérés eredményeként kalkulált konjunktúra 

mutató értéke 3557 vállalati vezető válasza alapján a 2015. áprilisi 

plusz 42 pontról októberre plusz 45 pontra nőtt, az index a máso-

dik legmagasabb érték a kutatás kezdete, 1998 óta.

Az MKIK hírei

A pályaorientáció egy életen át tartó folya-
mat. Fontos, hogy mindenki érdeklődésé-
nek, képességeinek, készségeinek, valamint 
egészségü gyi állapotának megfelelő pályát, 
szakmát válasszon. A BOKIK a pályaválasz-
tást segítendő elkészítette – immáron má-
sodszor – szakképzési útmutatóját.

A „Szakképzési útmutató 2016” című tovább-

tanulási tájékoztató kiadványunkkal segítséget 

kívánunk nyújtani azon tanulók számára, akik 

szakmát szeretnének választani a 8. osztály el-

végzése után.

A tájékoztatóban igyekeztü nk néhány hasznos 

tanáccsal ellátni a fi atalokat a sikeres döntés 

meghozatalához, valamint leírtuk a 2015/2016-

os évi felvételi eljárás legfontosabb időpontjait, 

határidőit és a menetét. Megismerhetők a hi-

ányszakmákkal, a HÍD programokkal, a Szak-

képzési Centrumokkal, a szakképzéssel és az 

intézményekkel kapcsolatos tudnivalók, továbbá 

megtalálhatóak a képző intézmények adatai is. A 

kiadvány teljes terjedelmében letölthető a www.

bokik.hu weblapról.

Megjelent a Szakképzési útmutató

Parragh László, az MKIK elnöke, Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter, Mayer Zsolt, a Stonemine Kft. ügyvezetője és 
Hegedűs Éva, a Gránit Bank alelnök-vezérigazgatója (balról)  
a Széchenyi Kártya Program budapesti ünnepségén, amelyet 
abból az alkalomból tartottak, hogy az elmúlt 13 évben ki-
helyezett hitelállomány meghaladta az 1500 milliárd forintot.

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 novemberében alkalmazható 

üzemanyagárak a következők:

ESZ 95 motorbenzin 343 Ft/l

Gázolaj 350 Ft/l

Keverék 378 Ft/l

LPG-autógáz 209 Ft/l

Novemberi üzemanyagárak


