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Kedvező 
gazdasági helyzet

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

Régen jelenthettük ki ilyen határozottan, hogy megyénk gazdasági kilá-
tásai kedvezőek. Az elmúlt évben nőttek a beruházások, összességében 
javultak a vállalati jövedelmezőségi mutatók, nőtt a foglalkoztatás, az 
export. Kamarai felméréseink szerint is javultak a vállalati várakozások, 
nagyon sok cég tervez beruházást, fejlesztést és foglalkoztatás-bővítést.

A nagy alrendszerek közül az oktatásügy kimondottan kedvező irányba 
lépett a duális képzés bevezetésével, mind a felsőoktatás, mind pedig a 
szakmunkásképzés területén, melyekben a kamarának kiemelt szerepe 
van. Remélem, hogy a szakmai gyakorlati felkészítés pozitív példáit a 
közoktatás rendszere is jól tudja majd hasznosítani (lásd: Közoktatási 
Kerekasztal működtetése a Felsőoktatási Kerekasztal mintájára). 

Nyilvánvaló, hogy az oktatás ügye kiemelten fontos a gazdaság számá-
ra, hisz a gazdaság képzett, felkészült szakembereket, friss tudást vár a 
munkába belépőktől és a jelenleg dolgozóktól egyaránt. Ezt azért is fontos 
hangsúlyozni, mert térségünk gazdasági növekedésének – amely persze 
nagyon sok tényezőtől függ, például a német gazdaság növekedése, a 
migrációs helyzet alakulása – elemi feltétele a képzett munkaerő jelenléte, 
mennyiségi és minőségi értelemben egyaránt. 

Szakemberhiány van, s ennek kijelentése ma még nem vészharang-konga-
tást jelent, sokkal inkább a probléma megoldásának az igényét kell, hogy je-
lezze. Kamaránknak is van ebben feladata, gazdasági felméréseink világosan 
meg kell, hogy mutassák, milyen területeken van munkaerőhiány, milyen 
kompetenciájú szakemberekre van kereslet. Részt fogunk venni a megyei és 
térségi foglalkoztatási paktumokban annak érdekében, hogy a munkaerőpi-
acra belépni kívánók képzését és annak irányát közösen határozzuk meg az 
erre illetékesekkel. Működtetni fogjuk a HR-vezetők klubját is, hogy közvet-
len konzultációs fórumunk legyen a legnagyobb foglalkoztatókkal. 

2016 első negyedévében zászlót bont az önkormányzati szekciónk is, 
melynek egyik fontos feladata lesz a térségi munkaerőhelyzet feltárása, 
és az ott élők munkához juttatása. Együttműködési megállapodásunk 
alapján különösen fontosnak tartom a megyei kormányhivatallal történő 
közös gondolkodást. 

Összességében bizakodással tölt el a gazdaság legfontosabb mutatóinak 
pozitív tendenciája, a kamarai tárgyalásainkon, felméréseinkben tapasz-
talt pozitív várakozás, és biztos vagyok benne, hogy ezt a folyamatot a 
kamarai munka is erőteljesen támogatja. 

Az utóbbi időszakban a kamara kü-

lönböző fórumain egyre több vállal-

kozó számol be komoly munkaerő-

hiányról. Nehezen, vagy egyáltalán 

nem találnak a cégek mérnököt, 

technikust, szakmunkást, sőt már 

az egyszerű, szakképesítést nem 

igénylő állások közül is egyre több 

a betöltetlen. Cikkünkben Bihall 

Tamás, a BOKIK elnöke mondja 

el tapasztalatait a téma kapcsán, 

és a kormányhivatal szakemberei 

segítségével bemutatjuk azt is, mi-

lyen a számok tükrében a megyei 

munkaerőpiac helyzete?

„Ma már a megye olyan régióiból is 

munkaerőhiányról számolnak be a 

vállalkozások vezetői, ahol korábban 

a munkanélküliség volt a jellemző. 

Kiemelten a komoly szakmai vég-

zettséggel rendelkezők hiányoznak, 

így a mérnökök, a szakmunkások, de 

jellemzővé vált az is, hogy betanított 

munkákra, a szalag mellé sem talál-

nak munkaerőt a kiemelt foglalkozta-

tók, és a kis- és közepes vállalkozások 

sem – kezdte a helyzet bemutatását 

Bihall Tamás. A kamara elnöke hoz-

zátette: „Ez komoly versenyhátrányt 

jelent a megye gazdasága számára, 

amely kilábalva a válság okozta ne-

hézségekből, végre elindult a bővü-

lés, növekedés útján. A Magyar Keres-

kedelmi és Iparkamara is foglalkozik 

a munkaerőhiánnyal, hiszen ez nem-

csak a megyénkben, de országosan is 

igen égető problémává vált.”

Bihall Tamás a megoldási lehető-

ségek között elsőként a duális kép-

zést említette, mint egy jó eszközt a 

fi atalok gyakorlati képzésére és itt-

hon tartására. A másik lehetőség a 

közmunkások átnevelése, átvétele a 

versenyszférába, és a megtartás har-

madik fontos eleme az elnök szerint 

a vállalati kultúra fejlesztése, a ver-

senyképes fi zetések biztosítása. Hoz-

zátette: a kamara és kormányhivatal 

közötti együttműködési megállapo-

dás alapján a jövőben felméréseket 

és javaslatokat készítenek majd a 

helyzet javítására.

 (Folytatás a 2. oldalon)

Szakemberhiány 
a vállalkozásoknál

Üzemlátogatás a FUX Zrt.-nél, felvételünk illusztráció!
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Folytatás az 1. oldalról. 
2015 folyamán jelentősen csökkent 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

a nyilvántartott álláskeresők száma, 

amit a foglalkoztatás versenyszektor-

ban is tapasztalható bővülése mellett 

elsősorban a közfoglalkoztatás sta-

bilan magas szintje eredményezett. A 

kedvező munkaerő-piaci folyamatok 

hatására a járási hivatalok által nyil-

vántartott álláskeresők havi átlagos 

száma a 2014. évi 51,4 ezer fős szintről 

45,5 ezerre csökkent, ami 1991 óta nem 

fordult elő a megyében – olvasható a 

megyei kormányhivatal szakemberei 

által összeállított, a kamarának meg-

küldött munkaerő-piaci elemzésben. 

Az álláskeresők számának több éve 

tartó folyamatos csökkenése mellett az 

álláskeresők csaknem fele csak alap-

fokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

27,5 százalékuk szakiskolát, szakmun-

kásképzőt, 22 százalékuk szakközépis-

kolát, technikumot vagy gimnáziumot 

végzett, 3,5 százalék pedig diplomával 

keres munkát a járási hivatalok segítsé-

gével.

Kereslet, kínálat

Iskolai végzettség vagy különféle tan-

folyamon szerzett szaktudás révén az 

álláskeresők 56 százaléka, mintegy 

25,6 ezer fő valamilyen szintű szak-

képzettséggel rendelkezik. A legtöb-

ben közülük az ipar vagy az építőipar, 

valamint kereskedelem és különféle 

egyéb szolgáltatási területen kívánnak 

elhelyezkedni (bolti eladói, kőműves, 

lakatos, továbbá hegesztő, asztalos, 

női ruhakészítői, személy- és vagyonőr, 

szobafestő-mázoló, szakács, fodrász 

szakmával).

A járási hivatalokban 2015-ben havonta 

átlagosan 8,3 ezer üres állást jelentet-

tek be, ebből ezer állást a versenyszek-

torból jeleztek. Az állások mindössze 

12 százalékához kérték szakképzett 

álláskeresők közvetítését. Az elsődle-

ges munkaerő-piaci munkáltatók által 

legkeresettebb szakmák a következők 

voltak: bolti eladó, lakatos, kőműves, 

szakács, pék (édesiparai termékgyár-

tó), hegesztő, szobafestő-mázoló, 

villanyszerelő, szabó-varró, pultos, va-

lamint szociális gondozó, irodai admi-

nisztrátor, gépjármű- és motorszerelő, 

víz-, gáz-, fűtésszerelő és tehergépko-

csi-vezető. 

A fenti adatokból jól látható egyrészt, 

hogy a megyei versenyszektor, illetve 

a nem közfoglalkoztatást kínáló költ-

ségvetési szektor munkaerő-kereslete 

nagyrész fedi az állást keresők szak-

mai összetételét, tehát a szakképesítés 

oldaláról megfelelő merítési bázis áll 

rendelkezésre a meglévő munkahe-

lyek betöltéséhez. Másfelől az is látszik, 

hogy az állást keresők igen nagy része 

nem rendelkezik a munkaerőpiacon 

hasznosítható szaktudással, és nagy 

azok száma is, akik a szakismeretek 

elsajátításához szükséges készségek-

kel, ismeretekkel sem bírnak. Sajnos 

ez a fajta hátrány, a megfelelő iskolá-

zottság, a szakmai ismeretek hiánya a 

pályakezdők, a fi atal álláskeresők nagy 

részére is igaz. 

Támogatott programok

Azok a foglalkoztatáspolitikai intézke-

dések, amelyek a munkaerő-kínálat 

fejlesztését célozzák (például szak-

mai-, informatikai-, nyelvi képzések, 

motivációt és kompetenciákat  erősítő 

tréningek stb.)  pont ezeknek, valamint 

a munkatapasztalatok hiányából faka-

dó hátrányoknak a leküzdésére irányul-

nak.

Az Európai Unió által támogatott prog-

ramjaink egyik legfontosabb célja, hogy 

a foglalkoztatói igényeknek, keresletnek 

megfelelő munkaerő álljon rendelke-

zésre. A járási hivatalok foglalkoztatási 

osztályai folyamatos kapcsolatot tarta-

nak a munkáltatókkal, a kormányhiva-

tal főosztálya munkáltatói érdekképvi-

seletekkel, és a már meglévő, valamint 

a versenyszféra által prognosztizált 

munkaerő-kereslet szakirányai alapján 

dolgozzák ki a felnőttképzési és a szol-

gáltatási kínálatot. 

Növekvő munkaerőigény

Az elkövetkezendő időszakban folya-

matosan növekvő munkaerőigénnyel 

számolunk. A bejelentett állások minő-

ségi kielégítése érdekében, azaz hogy 

„a megfelelő ember kerüljön a megfe-

lelő helyre”, a Nemzetgazdasági Minisz-

térium kidolgozta az úgynevezett ügy-

fél-kategorizálási „profi ling” rendszert. 

A rendszer alapján megvalósítható 

– az EU-ban már alkalmazott – egy-

séges elveken alapuló, álláskeresőket 

érintő besorolási rendszer, mely azonos 

jellemzők mentén (iskolai végzettség, 

szakképzettség, lakóhely, életkor stb.) 

hatékonyan segíti elő a munkaerő-

közvetítést, a szolgáltatások, támo-

gatások felhasználási kereteit. A járási 

hivatalok foglalkoztatási osztályai a 

munkáltatókkal közösen csoportos tá-

jékoztatókra hívják meg a bejelentett 

munkaerő-igénynek megfelelő para-

méterekkel rendelkező álláskeresőket, 

segítve ezzel a kiválasztás folyamatát, 

a személyes kapcsolatfelvételt.

Lehetőségek a pályázatokban

A munkáltatókat folyamatosan tájé-

koztatja a hivatal a GINOP 5.1.1 prog-

ramból nyújtható támogatási lehe-

tőségekről, elsősorban a 8 + 4 havi, 

100 százalékos bérköltség-támogatás 

igénybevételének lehetőségéről. E tá-

mogatás az alacsony iskolai végzettsé-

gűek, az 50 éven felüliek és a közfoglal-

koztatásból 30 napon belül visszatérők 

foglalkoztatása esetén adható. Ezek a 

támogatási formák a GINOP 5.2.1 prog-

ramban a 25 év alatti fi atalok számára 

is elérhetők.

Magyarország 2015–2018-as időszak-

ra szóló Konvergencia Programjában 

is kiemelt kormányzati cél, hogy növe-

kedjen a közfoglalkoztatásból az el-

sődleges munkaerőpiacra visszalépők 

aránya.  E cél érdekében – az egyén 

ösztönzésére – a Kormány elhelyezke-

dési juttatást kínál a február elsején in-

duló – „Közfoglalkoztatásból a munka 

világába” – központi munkaerő-piaci 

program keretében a versenyszférában 

történő elhelyezkedéshez. Megyénk-

ben erre a célra 270 millió forint for-

rás használható fel, amely várhatóan 

1800–2000 főnek segíthet visszake-

rülni az elsődleges munkaerő-piacra.

Előnyben a versenyszféra

A versenyszféra elsődlegességét erősíti 

a Foglalkoztatási Törvény szabályozá-

sában bekövetkezett változás is  (1991. 

évi IV. tv. 54. § (13) bekezdés), misze-

rint a közfoglalkoztatásban résztvevő 

a közfoglalkozatás időtartama alatt 

köteles elfogadni az állami foglalkozta-

tási szerv által részére felajánlott, meg-

felelő munkahelyet.

Az ajánlat elutasítása esetén az egyént 

60 napra törlik az álláskeresők nyilván-

tartásából, valamint három hónapra 

kizárják a közfoglalkoztatás lehetősé-

géből. 

A fenti intézkedések mind-mind a ver-

senyszektor súlyának növelését céloz-

zák, illetve, hogy minél több álláskereső 

itt találja meg saját maga számára a 

hosszú távú megoldást jelentő mun-

kahelyet.

Megyei munkaerő-piaci helyzet 
a kormányhivatal adatai alapján

Sok megyénkbeli vállalkozás tervez létszámbővítést. Felvételünk illusztráció!
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Tizenöt évnyi változatlanság után 2015. 

szeptember 15-én megjelent az ISO 

9001 minőségirányítási szabvány leg-

újabb kiadása. A szabvány alapjaiban 

megújult, ami érinti a minőségirányítás 

megközelítési módját, hangsúlyait és 

részletes követelményeit egyaránt, lé-

péskényszerbe hozva az ezt alkalmazó 

vállalkozások és vállalatok ezreit. A vál-

tozásokról január 27-én előadást szer-

vez a BOKIK Miskolcon.

Várhatóan nem lesz könnyű alkalmaz-

kodni az új követelményekhez. Az első 

lépés, hogy információkat szerezzünk 

az új szabványkövetelményekről olyan 

szakemberektől – auditoroktól és ta-

nácsadóktól –, akik előttünk járnak az 

alkalmazásban. A BOKIK ehhez kíván 

segítséget nyújtani. A rendezvényen 

való részvétel ingyenes, de regisztráci-

óhoz kötött.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
égisze alatt működő

Észak-Magyarországi 
Autóipari Klaszter
Autóipari állásbörzét szervez
2016. február 24-én, 10 órától
a Miskolci Egyetemen

Akiket várnak: 
-   a megye közép- és felsőoktatási intézményeiben  

tanuló diákok
-  egyéb szabad munkaerő (szakmunkások, 

szakközépiskolát végzettek, diplomások)

További részletek az érdeklődőknek: 
www.nohac.hu

Telefonos információ:  
Csabai Tamás (+36) 46/501-092
E-mail: tamas.csabai@nohac.hu

Minden évben nagy várakozás, és 

sok-sok munka előzi meg a Kézmű-

ves Kupa megrendezését a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedel-

mi és Iparkamarában. Összehangolt 

előkészítést igényel ugyanis, hogy 

a szépészeti szakmák legnagyobb 

országos versenyét méltó körülmé-

nyek között, magas minőségi színvo-

nalon bonyolítsák le a szervezők.

Idén március 6-án, vasárnap lesz a 

Nemzetközi Meghívásos Fodrász, Koz-

metikus, Műköröm-díszítő és -építő 

Bajnokság, Kisgergelyné Tolcsvai Mária 

és Lapis Imre Emlékverseny. A helyszínt 

– a több éves hagyománynak megfele-

lően – a miskolci Generali Aréna adja. 

„Büszkék vagyunk erre a rendezvényre, 

hiszen amellett, hogy megmérettetési 

lehetőséget biztosítunk az ország, sőt 

Európa különböző részeiből érkező ver-

senyzőknek, emléket is állítunk olyan 

nagynevű helyi mestereknek, akik pél-

daadóan, áldozatos munkával nevel-

ték a szakmai utánpótlást, értek el si-

kereket, és hozzájárultak ahhoz, hogy a 

„Kézműves Kupa 2016” ma már nem-

zetközi hírnévnek örvend” – nyilatkozta 

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke a ren-

dezvényről. Elmondta, a kamara fon-

tosnak tartja, hogy ezek a kiválóságok 

követendő szakmai idolként álljanak a 

fi atalok előtt! Ezért van az, hogy idén 

már 13. alkalommal viseli a miskolci 

bajnokság a Kisgergelyné Tolcsvai Má-

ria, és 8. éve a Lapis Imre Emlékverseny 

elnevezést.       

A Kézműves Kupa kapcsán nem kerül-

hető meg a kamarának a szakképzés 

megújítása terén végzett tevékenysége 

sem – hangsúlyozta az elnök. Kiemel-

te: a cél az, hogy a magyar szakképzés 

olyan fi atalokat adjon a gazdaságnak, 

akik biztos gyakorlati tudással jelennek 

meg a munkaerőpiacon. Ehhez erősí-

teni kell a szakmák gyakorlatorientált-

ságát, növelni a mesterek társadalmi 

rangját. 

„Meggyőződésem, hogy a szakmata-

nulás vonzerejét erősítik azok a verse-

nyek, nemzetközi megmérettetések, 

amelyeken bizonyíthatnak a fi atalok, 

és sztárok lehetnek saját területükön” 

– mondta Bihall Tamás. 

A „Kézműves Kupa 2016” – köszön-

hetően az elmúlt évek alatt felépített 

brandnek – ma már egyet jelent a 

minőséggel, a magas szintű szakmai 

tudással. Nem mellesleg pedig Mis-

kolc városának jó hírét vivő, tavaszt 

köszöntő rendezvény is. A március 6-i 

versenyre február 29-ig lehet nevezni. 

Bővebb információ a www.bokik.hu 

honlapon és a rendezvény Facebook 

oldalán található.

Kézműves Kupa márciusban

A BOKIK által szervezett rendezvény egyet jelent a magas szintű szakmai tudással

Előadás az ISO változásairól

 

Röviden

Indiai Nap a kamarában. Az Indiai Nagykövetség, az Indiai Kulturális Központ és a 

BOKIK szervezésében már megkezdődtek az előkészületei a márciusra tervezett Indi-

ai Napnak. A rendezvény keretében üzleti fórum és kulturális bemutató is várja majd 

az érdeklődőket a BOKIK-székházban.

InnoEnergy info nap. A BOKIK és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú 

Nonprofi t Kft. szervezésében február 18-án lesz a KIC InnoEnergy Accelerator HUB 

vállalkozói felkészítő programjának bemutatkozása Miskolcon, a BOKIK-székházban. 

A rendezvényre azoknak a vállalkozásoknak a képviselőit várják, amelyek fontosnak 

tartják az energiaköltségek, a károsanyag-kibocsátások csökkentését. 

 

Innovációs díj és konferencia. A BOKIK idén is meghirdeti innovációs pályázatát. A 

tervek szerint a pályázat kiírása, a díjak átadása márciusban, illetve áprilisban várható. 

A megyei vállalkozások innovatív ötleteit, megvalósult fejlesztéseit jutalmazó Innová-

ciós Díj pályázatot a kamara 2014-ben indította útjára.
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Az elmúlt év decemberétől 

magasabb támogatást kap-

hatnak azok az Agrár Szé-

chenyi Kártyával rendelkező 

gazdák, akik a kedvezőtlen 

időjárás miatt szenvedtek 

kárt. A kedvezményezett 

agrárvállalkozások akár 100 

százalékos kamattámoga-

tásban és teljes kezelési 

költség támogatásban is ré-

szesülhetnek.

A Földművelésügyi Miniszté-

rium rendelete alapján a ked-

vezőtlen időjárás miatt kárt 

szenvedett agrárvállalkozá-

sok részére az állam az Agrár 

Széchenyi Kártyához a négy 

százalékos kamat- és kezes-

ségi díjtámogatáson felül to-

vábbi, teljes körű támogatást 

is biztosít, a hitelszerződés 

költségeinek teljes átvállalá-

sa mellett. A támogatásban a 

2016. március 31-ig hatályos 

hitelszerződéssel rendelkező 

agrárvállalkozások részesül-

hetnek, az adott hitelügylet 

futamidejének teljes időtar-

tamára.

Nullaköltségű fi nanszírozás

A rendeletnek köszönhetően a 

kormányzat többek között 100 

százalékos kamat-, kezesidíj-, 

illetve kezelésiköltség-támo-

gatással segíti a kárt szenve-

dett gazdákat, amely lehetővé 

teszi az agrárvállalkozások 

nullaköltségű fi nanszírozáshoz 

jutását. A kamattámogatás és 

a teljes kezelési költségtámo-

gatás a hitel teljes futamide-

jére vonatkozik, a kezességi 

díjtámogatás pedig a kezes-

ségvállalás teljes idejére.

Ha igényelne 

Amennyiben önnek még nincs 

Agrár Széchenyi Kártyája, de 

érdekli vállalkozását egy ked-

vezményes feltételrendszerű, 

a vonatkozó FM rendeletben 

leírt feltételeknek történő meg-

felelés esetén akár teljesen 

kamat-, díj- és költségmentes, 

legfeljebb hároméves futam-

idejű folyószámlahitel igény-

bevételének a lehetősége, úgy 

kérjük, hogy a hitelkérelmi do-

kumentáció összeállítása előtt 

forduljon a területileg illetékes 

regisztráló irodák valamelyik-

éhez, esetünkben a BOKIK-

hoz. A kamara Széchenyi Kár-

tyával foglalkozó munkatársai 

készséggel állnak rendelkezé-

sére a kérelem benyújtásával 

kapcsolatos további informá-

ciókkal.

Az érdeklődők az Agrár Szé-

chenyi Kártya konstrukcióról, 

azon belül a teljes hiteldíj-tá-

mogatás igénybevételének 

feltételeiről részletes tájékoz-

tatást az alábbi elérhetősége-

ken kaphatnak: www.kavosz.

hu; www.bokik.hu, valamint 

a 46/501-092-es telefonszá-

mon.

Magyarország Kormányának 2016 januárjában 

nyitott GINOP pályázati felhívásai a https://www.

palyazat.gov.hu oldalon érhetőek el. Ezek közül 

most háromra hívjuk fel a fi gyelmet.

Az Innovációs ökoszisztéma építése (startup és 

spinoff )  (GINOP 2.1.5-15) 

Rendelkezésre álló forrás: 5 milliárd Ft. 

A rendelkezésre álló forrás tartalmazza: 

– az inkubátor részére közvetlenül kifi zethető maxi-

mális működési támogatást (Első Projekt Elem), a 

támogatás maximum 20%, legfeljebb 100 millió Ft., 

továbbá 

– a startupok, mint Címzettek (végső kedvezménye-

zett) részére az inkubátor közvetítésével az inkubálási 

folyamat fi nanszírozására kifi zetendő (továbbutalan-

dó) támogatást (Második Projekt Elem).

Támogatás összege: Az igényelhető vissza nem 

térítendő támogatás összege: minimum 300 millió Ft 

maximum 600 millió Ft. 

Időtartama: 36 hónap

Támogatás mértéke: 80% 

Pályázhatnak: Magyarországon székhellyel rendelke-

ző, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság. 

Előleg: a megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-

a, maximum 300 millió Ft.

Támogatható tevékenységek:

Első Projekt Elem keretében: 

1) A továbbutalandó támogatásokhoz kapcsolódó 

projektkoordinációs tevékenység 

– start-up kiválasztási folyamat kidolgozása, 

– startupok részéről beérkező projektek vizsgálata és 

befektetői döntés meghozatala 

– inkubációs megállapodás megkötése, 

– a startupok számára biztosított, a fejlesztéséhez, 

üzletfejlesztéshez és piacra jutáshoz szükséges támo-

gatási összeg kifi zetése, 

– megvalósítás és a startup támogatással történő 

elszámolásának nyomon követése, 

– a projektmegvalósítás dokumentálása, 

– jelentéstétel az Irányító Hatóság felé. 

2) Inkubációhoz kapcsolódó tevékenység 

– Technológiai és üzletfejlesztési tudás fejlesztése 

érdekében nemzetközi tapasztalattal rendelkező 

magyar és külföldi szakértők, oktatók bevonása, 

– tudás- és kapcsolatbővítés érdekében nemzetközi 

startup rendezvényeken való részvétel (pl.: konferen-

cia, kurzus, vásár), 

– startup rendezvények szervezése, 

– általános technológiai háttér kialakítása, (kizárólag 

olyan eszközök/szoftverek melyek minden start-up 

számára elérhetők) speciális műszerek, eszközök, 

laborfelszerelések vásárlása/bérlése, inkubációs 

tevékenységhez kapcsolódó szoftverek; immateriális 

javak beszerzése. 

– Az inkubátor saját tevékenységéhez kapcsolódó 

kiegészítő szolgáltatások igénybevétele a következő 

területeken: jog, könyvelés, adózás, innováció-me-

nedzsment, pénzügy, közbeszerzés 

– Kötelező nyilvánosság biztosítása 

– Inkubátor saját működését szolgáló PR és kommu-

nikációs tevékenységek (az első projektelem kereté-

ben elszámolható összes költség maximum 5%-a) 

Az Első Projekt Elem keretében teljes körűen kötelező 

végezni az 1) pontban meghatározott tevékenységet 

és 2) pontban meghatározottakból legalább három 

tevékenységelemet! 

Jelen Felhívás kizárólag az inkubátorok kiválasztásá-

nak folyamatát és feltételrendszerét (I. Projekt Elem) 

tartalmazza!

Pályázatfi gyelő – a GINOP program aktuális pályázatai kkv-k számára

Agrár Széchenyi Kártya  

 

A kártyáról
Az Agrár Széchenyi Kártya igazi unikumnak számít az agrárgazda-

ságban, amely csökkentheti a szektor versenyhátrányát, mérsékli 

a hazai mezőgazdasági kkv-k fi nanszírozási költségeit, valamint 

elősegítheti a vidéki munkahelyek megőrzését, és további mun-

kahelyeket teremthet. A Széchenyi Kártya Program keretein belül 

igényelhető konstrukcióval a kormány ahhoz nyújt támogatást, 

hogy az agrárgazdaság szereplői könnyebben juthassanak kedve-

ző fi nanszírozási forrásokhoz. Fiatal mezőgazdasági termelők egy 

éves gazdálkodási múlt nélkül is igényelhetnek ASZK-t.

Február 9-én, kedden folytatódik a BOKIK Kamarai Társalgó 

című rendezvénysorozata. Ezúttal a kétszeres Guiness világre-

korder és hatszoros óceánátkelő magyar hajós Rakonczay Gábor 

lesz a vendégünk. Célmegvalósítással kapcsolatos előadásának 

mottója: „Mindannyiunk feladata átkelni önmagunk óceánján”

A Kamrai Társalgó 15 órakor kezdődik majd a megszokott hely-

színen, vagyis a BOKIK-székház 4. emeletén található Szentpáli 

István teremben  (Miskolc, Szentpáli utca 1.)

Rakonczay Gábor rendszeresen tart előadásokat egyetemeken 

és felsővezetői képzéseken, eddig 5 országban, több mint 50 

ezer ember hallotta célmegvalósítással kapcsolatos előadásait. 

A miskolci, társalgós előadás alap gondolatai: „Az ember annyi, 

amennyit gondol és tesz. A legmerészebb álmok is megvaló-

síthatóak, ha érdemben és minőségében teszünk értük…, mert 

mindannyiunk feladata átkelni önmagunk óceánján.”

Szeretnénk felhívni az érdeklődők fi gyelmét, hogy a rendezvény 

ingyenes, de regisztrációköteles! Bejelentkezésüket a tarsalgo@

bokik.hu e-mail címre várják a szervezők.

Kamarai Társalgó 
Rakonczay Gáborral  



2016. JANUÁR 27.
Gazdasági Iránytű  5.

A BOKIK a PM-Energo Épületgépész és 

Szolgáltató Kft.-vel közösen kiállítással 

egybekötött interaktív szakmabemuta-

tót szervez január 29-én, pénteken reggel 

8.30-tól a cég miskolci telephelyén.

A PM-Energo Kft. elsősorban Északkelet-

Magyarország területén épületgépészeti 

kivitelezési feladatokkal foglalkozik. A piaci 

igényekhez alkalmazkodva, a folyamatos 

fejlődés következtében egyre több generál 

kivitelezést vállalnak, a gépészeti munkák 

mellett építőmesteri tevékenységet vé-

geznek.  Megrendelőik között kis-, közepes 

és nagy vállalkozások, önkormányzatok és 

intézményeik, valamint lakossági megren-

delők egyaránt helyet kapnak. 

A cég, hasonlóan más vállalatokhoz, 

szakember-utánpótlás hiányával küzd. 

Ezért döntött úgy, hogy részt vesz a ta-

nulófoglalkoztatásban. Elsősorban 

központifűtés- és gázhálózat rendszer-

szerelő és épületgépész technikus tanu-

lókat fogadtak, a jövő évtől az építőipar 

egyéb területén is várnak tanulni vágyó 

fi atalokat.

A rendezvényt 7. és 8. osztályosok, taná-

raik, szüleik, illetve érettségiző-érettsé-

gizett diákok számára szervezzük, és az 

érdeklődéstől függően több turnusban. 

A résztvevők a bemutatott szakmák 

szépségeit, érdekességeit, távlatait is 

megismerkedhetik az első ÉpületGépész 

napon.

Jelentkezés, további információ a klein.

zsuzsanna@bokik.hu címen.

 – Klein Zsuzsanna –

A Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara, valamint a Nem-

zetgazdasági Minisztérium 

megállapodása alapján a ka-

marának gondozásra átadott 

szakképesítésekben, kamarai 

szervezésben, a nappali tago-

zatos végzős diákok számára 

ebben az évben is meghirdet-

ték a Szakma Kiváló Tanulója 

Versenyt (SZKTV), valamint 

az Országos Szakmai Tanul-

mányi Versenyt (OSZTV).

Mindkét megmérettetést – az 

iskolai előválogatáson túl – há-

rom fordulóban szervezi meg 

a kamara. Ezek a következők: 

megyei írásbeli elődöntők, or-

szágos előválogató vagy elő-

döntők és országos döntő. 

Az első fordulóban a megyei 

elődöntők megszervezése 

a területi kamarák feladata, 

amelyek írásbeli feladatmegoldásból állnak. Országosan 

a 2016. évi SZKTV és az OSZTV írásbeli dolgozatait közel 

4600 diák írta meg.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az elődöntőket 25 

szakmában – 2016. január 5–21-e között – szervezte meg 

a BOKIK.

Ami az összesítést illeti: ebben az évben nagy létszámban 

jelentkeztek a versenyre villanyszerelő, hegesztő, szakács, 

pincér, kereskedő, logisztikai ügyintéző, valamint informati-

kai rendszergazda tanulók. Az írásbeli elődöntőre megyénk-

ben 314 tanuló jelentkezett. Ez a korábbi évek mutatóihoz 

képest közel 50 százalékos létszámnövekedést jelent.

A kijavított versenydolgozatokat előreláthatólag február 

10-én tekinthetik meg a tanulók személyesen, a BOKIK 

épületében.

A válogatók helyszínei, időpontjai és a döntővel kapcsola-

tos további információk, a versenyfelelősök elérhetőségei, 

megtalálhatóak a www.szakmasztar.hu honlapon. 

A döntő időpontja: 2016. április 18–20.

Helyszíne: HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., 1101 Budapest, 

Albertirsai út 10.

 – Tóth Ádám Zoltán –

Az Innovációs voucher (GINOP 2.1.4-15) 

Rendelkezésre álló forrás: 3 milliárd Ft.

Támogatás összege: min. 3, max. 20 millió Ft – a pro-

jekt elszámolható összköltsége max. 300 millió Ft. 

Időtartama: 18 hónap

Támogatás mértéke: 50-75%

Pályázhatnak: mikro-, kis-, és középvállalkozások, 

amelyek

– rendelkeznek KÉT lezárt üzleti évvel,

– az utolsó lezárt teljes üzleti évben a statisztikai 

állományi létszám legalább 3 volt,

– nem tartoznak az EVA hatálya alá

Előleg: Nem kérhető

Támogatható tevékenységek: A kis- és középvállalko-

zásnak nyújtott innovációs támogatás 

Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szol-

gáltatások igénybevétele tevékenység 

Külső szakértő szervezet által nyújtott innovációs 

tanácsadás és kutatás-fejlesztési és innovációs tá-

mogató szolgáltatás igénybevétele, amely nem lehet 

időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, 

illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos mű-

ködési tevékenységéhez (pl. folyamatos adótanács-

adáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz).

A Prototípus, termék-, technológia- és szolgálta-

tásfejlesztés (GINOP 2.1.7-15) 

Rendelkezésre álló forrás: 20 milliárd Ft.

Támogatás összege:

a) Azon támogatást igénylők esetében, amelyek 

rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA 

bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) 

üzleti évvel (az előtársaságként való működés idő-

szaka ebbe nem számít bele) az igényelhető vissza 

nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió 

forint, maximum 130 millió forint. 

b) Azon támogatást igénylők esetében, amelyek nem 

rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA 

bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) 

üzleti évvel (az előtársaságként való működés idő-

szaka ebbe nem számít bele) a támogatás összege: 

minimum 10 millió forint, maximum 50 millió forint. 

Időtartama: 24 hónap

Pályázhatnak: Mikro-, kis- és középvállalkozások, 

amennyiben nem tartoznak az EVA hatálya alá. 

Előleg: A támogatás legfeljebb 75%-a

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek: 

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás 

keretében (minimum a projekt összes elszámolható 

költségének 40%-a) 

a) Kísérleti fejlesztés Jelen Felhívás keretében kísérleti 

fejlesztés tevékenységet kötelező végezni, önállóan 

kizárólag ez a tevékenység támogatható. 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

a) Projekt előkészítési tevékenység  

b) Projektmenedzsment tevékenység  

c) Iparjogvédelmi tevékenység  

d) Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való 

részvétel, valamint piacra jutás tevékenység  

e) Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység  

Regionális beruházás keretében 

f) Eszközbeszerzés 

g) Immateriális javak beszerzése 

A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz 

nyújtott támogatás keretében (maximum a projekt 

összes elszámolható költségének 20%-a) 

a) Kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanács-

adási tevékenység 

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

gov.hu

Pályázatfi gyelő – a GINOP program aktuális pályázatai kkv-k számára

Startoltak a szakmai versenyek ÉpületGépész nap

Írásbeli elődöntő a BOKIK-ban – közel ötven százalékkal több tanuló jelentkezett me-

gyénkben az idei megmérettetésre
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Együttműködési megállapodás 

alapján folyó gyakorlati képzés es-

tében a gyakorlati képzés szervezője 

a szakképző iskola. Az együttmű-

ködési megállapodást – amelyet 

az iskola és a gazdálkodó szervezet 

köt – írásba kell foglalni. Megköté-

se, módosítása a területi kamara el-

lenjegyzésével válik érvényessé. Az 

együttműködési megállapodást a 

gyakorlat megkezdése előtt 15 nap-

pal a területi kamaráknak 4 példány-

ban kell megküldeni.

 

A gyakorlati képzőhelyen az oktatónak 

foglalkozási naplót és jelenléti ívet kell 

vezetni – a Szakképzési törvény 41.§ (1) 

bekezdése alapján – amelynek meg-

létét a NAV is ellenőrizheti a normatíva 

igénybevétele miatt. 

A tanuló pénzbeli juttatása

Szakközépiskolai ágazati, vagy szak-

iskolai évfolyamokon gyakorlati kép-

zésen együttműködési megállapodás 

alapján részt vevő tanuló részére csak 

az összefüggő szakmai gyakorlat idő-

tartamára jár juttatás. Ennek havi ösz-

szege nem lehet kevesebb a hónap 

első napján érvényes minimálbér 15 

százalékának 1,3 szorosánál (jelenleg 

az érvényes minimálbér alapján 21 645 

Ft.)

Az együttműködési megállapodás 

alapján fi zetendő tanulói pénzbeli jut-

tatás a megkezdett hetek után jár (5411 

Ft/hét).

Az együttműködési megállapodás 

alapján fi zetendő pénzbeli juttatás 

összegét a mulasztott napok arányá-

ban csökkenteni kell akkor, ha a tanuló 

a gyakorlatról igazolatlanul távol ma-

rad. Ha a tanuló a szorgalmi időszakon 

kívüli összefüggő szakmai gyakorlati 

képzésről való igazolt és igazolatlan 

hiányzása meghaladja az összefüggő 

szakmai gyakorlati képzési idő (óra-

szám) húsz százalékát, a tanuló az év-

folyam követelményeit nem teljesítette 

(magasabb évfolyamra nem léphet). 

Az igazolatlan mulasztás nem ha-

ladhatja meg az összefüggő szakmai 

gyakorlati óraszám öt százalékát. Az 

igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni 

köteles. 

A gyakorlati képzésen együttműködési 

megállapodással részt vevő tanulónak 

kifi zetett tanulói pénzbeli juttatás telje-

sítésekor nem kell alkalmazni a banki 

átutalást, vagy a fi zetési számlára tör-

ténő befi zetést.

Az szja 1. melléklet 4.11. pontja alapján 

adómentes juttatás a szakképzésben 

tanulószerződés nélkül részt vevő ta-

nulónak a szorgalmi időszak befejezé-

sét követő összefüggő szakmai gya-

korlat időtartamára külön jogszabály 

szerint kötelezően kifi zetett juttatás.

A szakképzés fi nanszírozása

Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a 

szakképző iskolával kötött együttmű-

ködési megállapodás alapján folyta-

tott gyakorlati képzés szervezésével 

tesz eleget hozzájárulási kötelezettsé-

gének, éves és havi bruttó kötelezett-

ségét a 280/2011. Kormányrendelet 4. 

§ (2) bekezdése alapján csökkentheti. 

– a gyakorlati képzési normatíva össze-

ge egy napra az alapnormatíva (453 

000 Ft) összegének 130-ad része (453 

000:130≈3485 Ft/tanuló/nap).

– az előleg fi zetésénél az alapcsök-

kentő tétel havi összegét a tárgyév 1-11. 

hónapjára vonatkozóan tanulónként a 

gyakorlati képzési normatíva napi ösz-

szege és a tárgyhónapban teljesített 

gyakorlati képzési napok számának 

szorzata képezi: 

Az előleg havonta tanulónként: gya-

korlati napok száma x 3485 Ft/tanuló/

nap

– a tárgyévre vonatkozó alapcsökkentő 

tétel éves összegét tanulónként a gya-

korlati képzési normatíva napi összege 

és a tárgyévben teljesített gyakorlati 

képzési napok számának szorzata ké-

pezi: 

Az éves csökkentő tétel tanulónként: 

tárgyévi gyakorlati napok száma x 

3485 Ft/tanuló/nap.

Amennyiben a gyakorlati képzést rész-

ben vagy egészben folytató szervezet 

nem szakképzési hozzájárulásra kö-

telezett, a 2011. évi CLXXXVII. Törvény 

84. §(4) bekezdésének szabályait kell 

alkalmazni.

 – Havasiné Fedora Andrea –

A kamara számára az elmúlt év egyik meghatá-

rozó feladata volt a mestervizsgák lebonyolítása. 

Tavaly novemberben a BOKIK szervezésében 18 

szakmában csaknem 350 szakember vehette át 

Mesterlevelét a Miskolci Egyetemen. A mester-

képzés idén folytatódik, a kamara várja a jelent-

kezőket.  

A Kormányprogram „Versenyképes oktatást és kép-

zést!” című fejezetében célként szerepel, hogy a vég-

zett tanulók szakmai felkészültsége minél jobban és 

rugalmasabban alkalmazkodjon a gazdaság, a mun-

kaerőpiac igényeihez. Az ennek érdekében hozott 

reformintézkedések a külső gyakorlati képzésben ok-

tató szakemberektől a korábbi 3 év gyakorlat helyett 

már 5 évet várnak el, továbbá ahol a szakképesítésért 

felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelmé-

nyeit, ott mestervizsga meglétét teszik kötelezővé.

Huszonhat támogatott

2015. szeptember 1-jétől már csak mestervizsgával 

rendelkező oktató végezhet gyakorlati képzést, ép-

pen ezért a BOKIK a gyakorlati képzés színvonalának 

emelése céljából az oktatók számára mestervizsgá-

kat szervezett és szervez 2016-ban is. 

A képzés költségeinek enyhítése érdekében pályázati 

források segítik a mesterjelölteket abban, hogy minél 

nagyobb számban teljesítsék ezt a jogszabályi elő-

írást. Megyénkben ebben az évben 26-an részesül-

hetnek 80 százalékos támogatásban, és mindössze 

20 százalékos önrésszel kapcsolódhatnak be a kép-

zésbe.

A feltételek

A támogatás a következő esetekben ítélhető meg:

– Tanulók gyakorlati képzésével foglalkozó vállalko-

zás oktatója (Van tanulója, szerepel a cég a kamara 

gyakorlati képzőhelyek nyilvántartásában.)

– Még nincs tanulója, de szeretne. (2015. augusztus 

31-ig nyilatkozni kellett, hogy 2016. szeptember 1-ig 

mestervizsgát tesz.) 

Mentességet kap

Nem kell mestervizsgát tennie annak a gyakorlati 

oktatónak, aki az oktatott, állam által elismert szak-

képesítés szakirányának megfelelő felsőfokú vég-

zettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai 

gyakorlattal, vagy

– szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel, vala-

mint legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal 

rendelkezik, vagy

– a Vendéglátóipar ágazatba tartozó szakképesítést 

olyan gyakorlati képzőhelyen oktatja, amely – a szak-

képzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által 

rendeletben meghatározott – vendéglátóipari egy-

ségben folytat gyakorlati képzést, vagy

– a hatvanadik életévét betöltötte.

A BOKIK 2016-ban a következő szakmákban 

várja a jelentkezéseket: vízvezetékszerelő; épü-

let- és szerkezetlakatos; festő, díszítő, mázoló és 

tapétázó; ács, állványozó; autószerelő; cukrász; 

gázfogyasztóberendezés és csőhálózat szerelő; ke-

reskedő; kőműves; pincér; szakács; villanyszerelő.

Gyakorlati képzés – együttműködve

Folytatódnak a mestervizsgák

Mesteravató, 2015



2016. JANUÁR 27.
Gazdasági Iránytű  7.

Azoknak a szervezeteknek, amelyek 
szakképzési hozzájárulási kötele-
zettségüket iskolai rendszerű gya-
korlati képzés megszervezésével 
teljesítik, 2016. január elsejével több 
változást kell szem előtt tartaniuk.

A 2016. évi alapnormatíva 453 000 Ft/

fő/év együttműködési megállapodás 

és tanulószerződés esetén egyaránt. 

Január elsejével új hozzájárulásra kö-

telezettként belépnek az egyéb szer-

vezetek, így költségvetési szervként 

működő intézmények, alapítványok, 

egyesületek, egyházi jogi személyek, il-

letve a fenntartásukban működő intéz-

mények. Annak a szervezetnek, amely a 

szakképzési hozzájárulás megfi zetését 

választja, hozzájárulási kötelezettsége 

nem keletkezik. A gyakorlati képzéshez 

kapcsolódó alapcsökkentő tétel, vala-

mint a beruházási kiegészítő csökkentő 

tétel összegét visszaigénylés keretében 

érvényesítheti. Ennek legfontosabb 

nyomtatványa a 16T201TSZ bejelentő 

lap, melyet a NAV felé kell benyújtani.

Csökkentő tételek

Új, kiegészítő csökkentő tételek a ta-

nulószerződéssel gyakorlati képzést 

folytató, hozzájárulásra kötelezettek 

esetében: 

– beruházási csökkentő tétel

– oktatói kiegészítő csökkentő tétel

– tanműhely-fenntartási kiegészítő 

csökkentő tétel. (Kizárólag gyakorlati 

képzést szolgáló tanműhely: kifejezet-

ten erre a célra létrehozott, termeléstől 

térben vagy időben teljesen elkülöní-

tett, tanműhellyé minősített, tanmű-

hely-vezetői felügyelettel működő).

Teljesítési megbízott

Az a szervezet, amely csak részben 

rendelkezik a gyakorlati képzés teljesí-

téséhez szükséges feltételekkel, meg-

állapodást köthet egy másik, gyakorlati 

képzés folytatására jogosult szervezet-

tel vagy képző intézménnyel, akihez a 

gyakorlati képzés maximum 50 száza-

lékáig átirányíthatja tanulószerződéses 

tanulóját, mely időtartamra a megbí-

zott díjat jogosult felszámolni. (Rész-

letek „Ha egyedül nem megy…” című 

írásunkban.)

Kibővült a tanulószerződés kötésére 

jogosult tanulók köre. Tanulószerződés 

a tanulóval az adott képzés első szak-

képzési évfolyamának kezdetétől az 

első és második, állam által elismert 

szakképesítésre történő felkészítés 

céljából folyó képzésre köthető.

Együttműködési megállapodás terén 

fontos változás, hogy azoknak a tanu-

lóknak, akik ágazati képzésben vesznek 

részt, az összefüggő nyári gyakorlat 

idejére juttatást kell fi zetni, amelynek 

törvényi minimuma a minimálbér 19,5 

százaléka.

2016. január elsejével a minimálbér 

összege 110 000 forintra emelkedett. A 

2015/16-os tanév II. félévének kezdete: 

január 25.  

A motivációs rendszer vonatkozó pont-

jait a tanuló félévi eredménye alapján 

kell fi gyelembe venni. 

A szakképzési hozzájárulás változásai

A szakképzési hozzájárulásról és a 

képzés fejlesztésének támogatásáról 

szóló 2011. évi CLV. törvény 8§ (5) 

bekezdése lehetővé teszi a teljesítési 

megbízott bevonását a gyakorlati 

képzésbe. Teljesítési megbízottat az a 

szakképzési hozzájárulásra kötele-

zett vállalkozás vehet igénybe, aki a 

gyakorlati képzést tanulószerződés 

megkötésével szervezi, azonban nem 

rendelkezik a képzés teljesítéséhez 

szükséges valamennyi feltétellel. Ez 

esetben – a tanulószerződésben 

foglalt gyakorlati idő legfeljebb 50 

százalékában – teljesítési megbízottat 

vehet igénybe. A teljesítési megbízott 

a gyakorlati képzéssel kapcsolatosan 

költségei fedezetére díjat jogosult 

felszámítani a tanulószerződést 

megkötött gazdálkodó szervezetnek, 

de nem érvényesítheti a normatívákat. 

A tanulószerződés birtokosa viszont 

teljes egészében elszámolhatja az 

állami normatívát. 

Teljesítési megbízott lehet egy másik 

olyan szervezet, amely gyakorlati 

képzés folytatására jogosult, de akár 

szakképző intézmény is.

A teljesítési megbízotti szerződés lét-

rejöttét kizárólag a tanulószerződést 

kötő szervezet kezdeményezheti és a 

megállapodást minden esetben írás-

ba kell foglalni, a következő elemekkel:

– a teljesítési megbízott szervezet 

megnevezése, 

– székhelyén vagy telephelyén lévő 

gyakorlati képzési helyszíne vagy 

helyszínei, 

– adószáma, 

– képviselőjének neve, 

– a tanuló teljesítési megbízotthoz 

történő átirányításának időtartama.

A gyakorlati képzőhelyekre vonatko-

zóan általános érvénnyel megadandó 

kötelező elemek: 

– a gyakorlati képzési helyszínek azon 

határozatainak vagy tanúsítványainak 

száma, amelyek alapján gyakorlati 

képzéssel foglalkozhatnak ,

– annak megjelölése, hogy a képzési 

helyszínek kizárólag gyakorlati képzési 

célt szolgáló tanműhelynek minősül-

nek-e,

– a tanuló gyakorlati képzéséért 

felelős személy.

További részletek: www.bokik.hu

– Bogdán Ivett –

Ha egyedül nem megy...

Nagy érdeklődéssel kísért előadást tartott Lászlóné Szép Györgyi a szakképzési hozzájárulás változásairól a kamara székházában
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BOKIK miskolci ügyfélszolgálat

3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.

Tel.: 46/501-091; 501-875; 501-090

Fax: 46/501-099

e-mail: bokik@bokik.hu

web: www.bokik.hu 

Képviseleteink:

Kazincbarcika
3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 2.

Tel/Fax: 48/512-100

e-mail: kbarc.bokik@t-online.hu

Mezőkövesd
3400 Mezőkövesd, Szent L. tér 17.

Telefon/Fax: 49/500-100

e-mail: dienes.lorant@bokik.hu,

mkov.bokik@t-online.hu

Ózd
3600 Ózd, Jászi O. u. 3.

Telefon/Fax: 48/569-228

e-mail: juhasz.istvan@bokik.t-online.hu

Sátoraljaújhely
3980 Sátoraljaújhelyi, Pataki u. 43.

Telefon/Fax: 47/521-001

e-mail: saujh.bokik@t-online.hu

Sárospatak
3950 Sárospatak, Kossuth út 20.

Telefon: 47/311-034

e-mail: sarospatak@bokik.hu

Szerencs
3900 Szerencs, Ondi út 1.

Telefon/Fax: 47-561-001

e-mail: szerencs@bokik.hu

Tiszaújváros 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 

1/A, I./9.

Telefon/Fax: 49/540-100

e-mail: kepesne.csilla@bokik.hu,

tujv.bokik@t-online.hu

Elérhetőségeink
Ha a személyi jövedelemadó törvény 

hatálya alá tartozó magánszemély az 

üzemanyagköltséget a közleményben 

szereplő árak szerint számolja el, nem 

szükséges az üzemanyagról számlát 

beszerezni.  

A 2016 januárjában alkalmazható 

üzemanyagárak a következők:

ESZ 95 motorbenzin 339 Ft/l

Gázolaj 346 Ft/l

Keverék 374 Ft/l

LPG-autógáz 208 Ft/l

Januári üzemanyagárak

A City-Partner – Miskolc Bel-

városi Gazdaságfejlesztő 

Klaszter idén is együttműködő 

partnere a Miskolci Kocsonya 

Farsangnak, amely 2016. ja-

nuár 28-31. között lesz Miskolc 

belvárosában. 

A rendezvény ideje alatt min-

den korosztály találhat színvo-

nalas szórakozási lehetőséget, 

hiszen a programkínálatban 

több tucat koncert, számos 

gyermek- és családi program, 

kiállítás, kirakodó vásár és far-

sangi felvonulás is szerepel. Az 

események idén is a miskolci 

főutcán és környékén zajlanak. 

(Széchenyi u., Szent István tér, 

Erzsébet tér, Rákóczi u, Város-

ház tér, Szinva terasz). A Mis-

kolci Kocsonya Farsang vala-

mennyi szabadtéri programja 

ingyenes.

A rendezvény programfüzetei 

a klasztertagok főutcai üzlete-

iben is elérhetők!

Klaszter és kocsonya

A BOKIK a miskolci Lions Clubokkal közösen 

idén is megrendezi hagyományos jótékony-

sági bálját. A rendezvény díszvendége ezúttal 

Szerencs városa lesz, a jótékonysági tombola 

bevételét pedig a Kárpátalján élő rászorultak 

megsegítésére, valamint az Erzsébet Hospice 

Alapítvány támogatására ajánlják fel. A hagyo-

mányokhoz hűen a bál fontos eseménye lesz a 

kamarai elismerések átadása. Három kategóri-

ában négy díjazott veheti majd át január 30-án 

a díjjal járó emlékplakettet és oklevelet.

Miskolcon a napokban nyitotta meg fran-

chise rendszerben működtetett irodáját 

az Openhouse Országos Ingatlan Hálózat. 

Tóth Zoltán, a miskolci franchise tulajdo-

nos lapunknak elmondta: komoly ingatlan 

portfólióval rendelkeznek, és az elmúlt he-

tek kormány intézkedéseinek köszönhetően 

a piac további élénkülése várható.

Az Openhouse tíz évvel ezelőtt Győrből indult 

országos hódító útjára, és mára már 37 irodájuk 

működik a nagyobb városokban. Miskolc eddig 

meghódítatlan terület volt, de január közepén 

nálunk is megnyílt a cég franchise rendszerben 

működtetett bázisa. Tóth Zoltán az elmúlt év 

nyarán kezdte meg a tárgyalásokat a győri cég-

vezetőkkel, és miután kiderült, hogy egy kivá-

lóan kitalált, jól működtethető rendszerről van 

szó, és az ingatlanpiac is felfutóban van, úgy 

döntött, belevág, megnyitja a miskolci irodát.

„Jelenleg 8 munkatárssal dolgozunk, de a ter-

veink szerint egy éven belül húsz főre növekszik 

a létszám, ám, ha az ingatlanpiac szárnyalása 

tovább folytatódik, ez a létszám is gyarapodhat. 

Mindenesetre nem hátrálunk meg a kihívások 

elől” – mondja Tóth Zoltán.

Ami a megyei ingatlanpiacon a kereslet-kínálat 

viszonyát illeti, megtudjuk: hosszú éveken ke-

resztül a kínálat dominált, ez a tendencia azon-

ban tavaly megfordult, idén pedig a kormány-

zati intézkedéseknek köszönhetően várhatóan 

tovább élénkül a keresleti oldal.

A szakember azt mondja, előreláthatóan nem 

csak az újépítésű lakások, és a telkek iránt nő 

majd az érdeklődés. Mivel az építkezők is köl-

töznek majd valahonnan, így a használtlakások 

piaca is mozgásba lendülhet. 

Bíznak az ingatlanpiacban 

Jótékonysági bál

STEEEP workshop az energiahatékonyságról

A STEEEP pályázathoz kötődően februárban is megtartja a BOKIK 

a vállalkozások energiahatékonyságát elősegítő workshopot. A 

rendezvényre a projekt tagvállalatait várják.

Portugál üzleti találkozó

Sikeres piacra lépés Portugáliában, kitekintéssel Portugál-Afriká-

ra címmel szervez üzleti találkozót az MKIK február 9-én 14 órai 

kezdettel Budapesten, az MKIK székhelyén (V. kerület, Szabadság 

tér 7.). A rendezvény a Portugália és Portugál-Afrika iránt érdeklődő 

vállalkozások számára nyújt tájékoztatást a portugál gazdasági 

és üzleti környezetről, a magyar-portugál kétoldalú gazdasági 

kapcsolatok alakulásáról és az együttműködési lehetőségekről, 

illetve a politikai és gazdasági kapcsolatainkról Angolával és 

Mozambikkal. Ezt követően sikeres magyar vállalkozások mutatják 

be üzleti tapasztalataikat a portugál és angolai piacon. (Részletek: 

www.mkik.hu)

Elemzés a honlapon

A Deutsche Bank előrejelzésében 2015-re 1,5, 2016-ra pedig 2 

százalékhoz közeli gazdasági növekedést feltételez a szövetségi 

köztársaságban. A világgazdaság éves növekedési dinamikája a 

2015. évi 3-ról 2016-ban 3,5 százalék közelébe emelkedik, ami 

megegyezik a 2013. és 2014. évi fejlődési ütemmel, de elmarad 

a válság előtti évek növekedési dinamikája mögött. A gazdasági 

előrejelzésről a www.mkik.hu honlapon olvashatnak.

Hírek, események

Az irodanyitó egy pillanata


