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Üzleti bizalom

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

Kamarai kutatóintézetünk, az MKIK GVI felmérése szerint Magyarorszá-
gon az üzleti bizalom szintje – az előző negyedévben tapasztaltakhoz 
képest – jelentősen javult, ez egyben a legmagasabb érték a felmérés 
kezdete óta. 

Mint a mellékelt vállalati véleményekből látni lehet, ez megyénkben 
is hasonló tendenciát mutat. Nemcsak a négy megkérdezett vállalatve-
zető véleménye, hanem a kamara tagsága körében végzett folyamatos 
felméréseink is ezt igazolják. Mi más lehetne a megyei kereskedelmi és 
iparkamara feladata és célja, minthogy erősítse ezt a bizalmi indexet, és a 
vállalkozói tevékenységhez minél kedvezőbb üzleti környezetet alakít-
son ki. Ezt a célt szolgálja az éves munkatervünk, programunk, amelyet 
a március végén esedékes kamarai küldöttgyűlésünk elé terjesztünk. A 
kedvező üzleti környezet kialakítása mellett a duális képzés további erő-
sítése, szolgáltatásaink bővítése, a vállalatok információs fejlesztéseinek 
támogatása kiemelt cél. Szervezzük külföldi programjainkat, üzleti part-
nertalálkozóinkat, és folytatjuk a hatósági egyeztetéseket a vállalkozások 
adminisztrációs terheinek csökkentése és a hatóságok preventív eljárása-
inak kialakítása érdekében. Természetesen kamaránk aktív résztvevője 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara munkájának is, így márciusban 
jelentős kormányzati  egyeztetésekre is sor kerül, valamint megyei part-
nereinkkel, a kormányhivatallal, a megyei önkormányzattal és a városok 
vezetőivel is folyamatos kapcsolatban vagyunk. Folyamatosan szervez-
zük a vállalatokkal való személyes találkozókat, és kérdőíves módszerrel 
is mérjük a problémákat, a kamarával szemben támasztott igényeket. 

Ebben az évben a térség vállalkozásainak fejlődésre, bővülésére szá-
mítunk, melynek akadályozó tényezője a szakemberhiány lesz. Március 
végéig elkészítjük jelentésünket a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 
munkáján keresztül a keresett szakmákra vonatkozóan, amellyel a beis-
kolázás szerkezetét próbáljuk alakítani. Folytatjuk a Miskolci Egyetem-
mel való együttműködésünket mind a felsőoktatási duális képzés, mind 
pedig a kutatás-fejlesztés, innováció területén. 

Az Európai Unióban és a világban számos, eddig nem ismert problémá-
val kell szembe néznünk. Migrációs válság, klímahatások és őrületes ver-
seny a gazdaság szinte minden területén. A megyében minden esélyünk 
megvan, hogy szervezett munkával, az európai uniós források hatékony 
bevonásával  megerősítsük gazdaságunk helyzetét, amelynek súlypontját 
a kamara és a vállalkozások minél hatékonyabb együttműködése jelenti. 

A Gazdaság- és Vállalkozáskutató 
Intézet (GVI) 2016 januári vállalati 
konjunktúra vizsgálatának tanú-
sága szerint hazánkban az üzleti 
bizalom szintje az előző negyedév-
ben tapasztalthoz képest jelentő-
sen javult: az ezt jelző mutató érté-
ke az októberi 24 pontról 32 pontra 
emelkedett, ami a legmagasabb 
érték a felmérés kezdete óta.  

A GVI felmérése szerint az előző év 

ugyanezen időszakában a konjunktú-

ramutató értéke mindössze 19 pont 

volt. A bizonytalansági mutató értéke 

37 pontos szinten áll, amely alacso-

nyabb az előző negyedévben mértnél 

(2015 októberében 38 ponton állt). A 

Bizonytalansági Mutató értéke arra 

utal, hogy az aktuális tendencia nem 

egységesen érinti az üzleti szférát.

A konjunktúramutató növekedése 

annak tudható be, hogy az összes 

almutató értéke emelkedett az előző 

negyedévhez képest. Jelentős mér-

tékben javult a várható beruházási 

aktivitás (14 ponttal), a várható ka-

pacitáskihasználás (10 ponttal), a 

várható termelési szint (9 ponttal) és 

a jelenlegi üzleti helyzet (8 ponttal) 

almutatója. A legkisebb mértékben a 

várható jövedelmezőség (3 ponttal) 

és a jelenlegi rendelésállomány (4 

ponttal) mutatója javult.

Ami az európai unós kilátásokat illeti, 

az Európai Bizottság 2016 február ele-

jén kiadott téli gazdasági előrejelzése 

szerint ősz óta nem sokat változtak 

az átfogó növekedéssel kapcsolatos 

kilátások, ugyanakkor emelkedett 

a vártnál kisebb növekedés kocká-

zata, ami főként külső tényezőkre 

vezethető vissza. Az euróövezetben 

a tavalyi 1,6 százalék után idén 1,7 

százalékos, 2017-ben pedig 1,9 szá-

zalékos növekedésre lehet számítani. 

Az előrejelzés szerint az uniós gazda-

ság növekedése idén változatlanul 

1,9 százalék marad, majd jövőre 2,0 

százalékra nő. Egyes növekedésösz-

tönző tényezők a várakozások szerint 

erőteljesebbek lesznek és a koráb-

ban feltételezettnél hosszabb ideig 

fejtik majd ki hatásukat. E tényezők 

közé sorolhatók az alacsony olajárak, 

a kedvező fi nanszírozási feltételek és 

az alacsony euróárfolyam.   

 (Folytatás a 2. oldalon)

Javuló mutatók
Idén már eredményt vár a MOL Petrolkémia Zrt. a butadién üzemtől
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A BOKIK és a miskolci Lions Clubok január 
30-án megtartott hagyományos jótékonysá-
gi bálján összegyűlt félmillió forint február 
12-én célba ért. Az összeg egyik felét a mis-
kolci Erzsébet Hospice Alapítvány kapta, a 
másikat – élelmiszercsomagok formájában 
– Kárpátalján, Beregszászon vehették át a 
legrászorultabb családok.

A negyedmillió forintot Miskolcon Bihall Tamás, 

a BOKIK elnöke, az Első Miskolci Lions Club so-

ros elnöke adta át dr. Tiba Sándornak, a Sem-

melweis kórház főigazgatójának és dr. Simkó 

Csabának, a hospice osztály vezetőjének (a 

felső képen – a Szerk.).

„Tudjuk, milyen helyzetben van a hospice osz-

tály, és azt is, milyen nemes munkát végeznek 

itt. Ezért döntöttünk úgy, hogy az összeg felét 

idén nekik ajánljuk fel” – mondta Bihall Tamás.

Dr. Simkó Csaba megköszönte az adományt, 

majd az osztály tevékenységét, terveit bemu-

tatva kiemelte: „Mintegy 300 ember fordul meg 

az osztályunkon évente, pedig csak 20 ágyunk 

van. Szeretnénk otthonosabbá tenni a betegek 

számára életük utolsó lakóhelyét. Bízunk abban, 

hogy tavasszal elköltözhetünk, és a jövőben egy 

másik épületben láthatjuk el a betegeket.”

A miskolci átadóval egy időben István Zsolt, a 

Lions Clubok Magyarországi Szövetségének kor-

mányzója a kárpátaljai Beregszászon juttatta 

célba az adományt. A 250 ezer forint itt egy – a 

magyarországi Lions Clubok által összegyűjtött 

– nagyobb ruha- és élelmiszer-segélyhez „csat-

lakozott”, így összesen 560 darab, egyenként 

1500 forint értékű, elsősorban tartós élelmiszert 

tartalmazó csomagot vehettek át a sokgyerme-

kes családok (az alsó képen – a Szerk.).

Az érintettek névsorát a Nagy Béla vezette be-

regszászi Diakóniai Központ munkatársai állí-

tották össze. A listán olyan szükséglakásokban 

élő családok szerepeltek, ahol a felnőttek túl-

nyomó része munkanélküli, a gyerekek között 

pedig sok a mozgáskorlátozott, illetve a szelle-

mi fogyatékkal élő. 

Célba értek az adományok

Folytatás az 1. oldalról. 
Milyen üzleti kilátásokkal, tervekkel 

vágtak neki az idei évnek megyénk vál-

lalkozásai? Körkérdésünkben vegyipari 

nagyvállalat vezérigazgatóját és több 

kis- és közepes vállalat vezetőjét kér-

deztük a témáról.

Huff  Zsolt vezérigazgató – MOL Pet-
rolkémia Zrt., Tiszaújváros

„Idén a tavalyi-

hoz hasonló üzleti 

környezetre szá-

mítunk, amelyet 

továbbra is az 

alapanyag és a 

termékár kedvező 

különbözete jelle-

mez, és így – várakozásaink szerint – 

ismét jó üzleti év előtt állunk. Üzleti és 

stratégiai céljainkat megbízható mű-

ködéssel érhetjük el, ezért a biztonság, 

a környezetvédelem, a hatékonyság 

és dolgozói elkötelezettség kérdése 

elsődleges számunkra. Működésünk 

hatékonyságának további javítása 

érdekében szigorú kontroll alatt tart-

juk költségeinket, és olyan hatékony-

ságnövelési akciókat indítunk, amely 

komoly hozzáadott értékkel bírnak. A 

szükséges technológiai fejlesztéseket 

és karbantartásokat ütemezetten, az 

előírt határidők és költségkeretek be-

tartása mellett hajtjuk végre. Eközben 

jelentős energiákat fordítunk szervezeti 

kultúránk fejlesztésére, középvezetőink 

és alkalmazottaink továbbképzésére, 

tudásuk fejlesztésére 2016-ban is. Ta-

valy a butadién üzemünk avatásával 

egy időben tettük le a japán partnerrel 

közösen a MOL-csoport műgumi üze-

mének alapkövét. A beruházás elkez-

désének első jelei már látszanak is az 

ipartelepünkön.”

Dr. Persze László ügyvezető igazgató 
– Mezőkövesdi Bútoripari Kft.

„Cégünk közületi 

bútorokat gyárt 

(irodabútor, üzle-

tek berendezési 

bútorai, egészség-

ügyi bútor stb.), 

így nagyon ki va-

gyunk szolgáltat-

va a gazdasági helyzetnek. Az elmúlt 

években az árbevételünk nagy része az 

exportértékesítésből származott, ahol 

pár éve már a fellendülés jegyei mu-

tatkoztak. Tavaly a bevételünk jelentős 

része a hazai piacon képződött, hála az 

egyik nagy partnerünknek. Sajnos ez a 

munka kifutott.  Egyébként a hazai pi-

acon élénkülést tapasztalunk, sokkal 

több projekt van, mint korábban, ez 

valószínűleg az elmúlt években indított 

építőipari beruházások beérésének kö-

szönhető. Idénre kicsi visszaesést prog-

nosztizálunk, bár még egyszer meg kell 

jegyeznem, hogy a tavalyi év kiemelke-

dő volt az egyszeri, nagy értékű rende-

lésnek köszönhetően. Úgy kalkulálunk, 

hogy a belföldi és az exportértékesíté-

sünk is növekedni tud 2014-hez viszo-

nyítva, de a teljes árbevételünk csökken 

majd 2015-höz képest. Terveink szerint 

az export és a belföldi értékesítés ará-

nya 50-50 százalék körül lesz.”

Dr. Kakukk István ügyvezető – Tisza 
Tüzép Kft., Tiszalúc

„Az építőiparban 

a kivitelezők és 

a kereskedők is 

nagy várakozás-

sal tekintenek a 

kormány Családi 

Otthonteremté-

si Kedvezmény 

programjára. Minden építőipari szak-

ember teljes erőbedobással próbálja a 

szükséges információkat megszerezni, 

és ezek birtokában felkészülni a magán 

lakásépítők várva várt rohamára. Meg 

kell vallani, hogy nagyon nagy szűk-

sége van az építőiparnak a kereslet 

élénkülésére, a komoly befektetői ma-

gatartásra a lakossági piacon. Pozitív 

hangulat jellemzi az építőipari szektort 

a médiából tudomásunkra jutott ada-

tok, információk alapján. Tény, hogy 

képesek vagyunk a kereslet megnöve-

kedése estén is a vásárlók igényeinek a 

maximális kielégítésére. ”

Bányai Zoltán ügyvezető igazgató – 
Betatherm Kft., Miskolc

Cégünk radiátorok 

gyártásával és ér-

tékesítésével fog-

lalkozik. A tavalyi 

évünk jól sikerült, 

és amellett, hogy 

bővült a terme-

lésünk, évközben 

több fejlesztésünk is lezárult. Ezeknek 

a haszna igazából a következő években 

mutatkozik majd meg. 2015-ben ter-

mékeink 85 százalékát exportpiacon, 

15 százalékát belföldön értékesítettük. 

Idén a hazai piacok erősödésével szá-

molunk, és ennek már vannak érzékel-

hető jelei. Társaságunk nagy fi gyelmet 

fordít az innovációra, és az említett 

fejlesztéseknek köszönhetően több új 

radiátor típussal jelenünk meg a követ-

kező hónapokban. A létszámbővítés is 

szerepel a 2016-os terveink között.

Kedvező kilátásokban bíznak
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A hagyományokhoz hűen a kimagas-
ló teljesítményt ismerte el idén is a 
kamara.
 

Január utolsó szombatján tartotta 

hagyományos jótékonysági bálját a 

BOKIK a miskolci Lions Clubokkal kö-

zösen. A bál díszvendége idén Szerencs 

városa volt, amely bemutatta kulturá-

lis értékeit, hagyományait, történelmi 

múltját. A rendezvényen ezúttal is el-

ismeréseket adott át a kamara. Három 

kategóriában négy díjazott vehetett át 

emlékplakettet és oklevelet Dunai Pé-

tertől, a Magyar Kereskedelmi és Ipar-

kamara főtitkárától és Bihall Tamástól, 

a BOKIK elnökétől.

Cégvezetői Díjas

Cseh Zoltán, a Colas Északkő Bányásza-

ti Kft. ügyvezetője

A Colas Északkő Kft. évtizedek óta me-

gyénk egyik jelentős vállalkozása. Már 

jogelődje, az Észak-magyarországi Kő-

bánya Vállalat is kiemelkedő szerepet 

töltött be a hazai építőipar alapanyag 

ellátásában. A cég jelenleg tizenkét 

kőbányával és egy kavicsbányával 

rendelkezik, amelyek jellemzően az 

Északi-középhegység mentén helyez-

kednek el, a Dunakanyartól kezdve a 

Mátrán keresztül egészen Zemplénig. 

A társaság teljesítményével évek óta 

az ágazat egyik legstabilabb szereplője 

és munkáltatója. A mintegy 140 hozzá-

értő, motivált alkalmazott garancia a 

sikeres folytatásra.

A kft. ügyvezetője, Cseh Zoltán 1991-

ben a Miskolci Egyetemen szerzett gé-

pészmérnök–gépgyártás technológus 

és német szakfordító diplomát. Ezt kö-

vetően külföldön, a Colas csoport egyik 

leányvállalatánál helyezkedett el: kar-

bantartási, majd gépészeti vezetőként 

5 évet dolgozott Mauritiuson. Hazaér-

ve, 1996-ban autópálya-építésen foly-

tatta a munkát, majd 1998-tól kezdett 

a Colas Északkő tarcali központjában 

dolgozni. 2006 óta a társaság ügyve-

zetője.

Cseh Zoltán eredményes vezetői mun-

káját jutalmazta a kamara a díjjal.  

Vállalkozói Díjasok

Koós Józsefné, a Mályinka Pálinkafőzde 

tulajdonosa

A Mályinka Pálinkafőzde a kamara kéz-

műves tagozatának nagy büszkesége, 

hiszen 2015-ben a cég Málnapálinkája 

országos megmérettetésen nyerte el a 

Kézműves Remek Díjat. 

A pálinkafőzde 1989 óta működik Koós 

Józsefné irányítása alatt, és 1992-től ő 

a tulajdonosa is a vállalkozásnak. Koós 

Józsefné vallja: a pálinkafőzés egy hi-

vatás, amelyben csak elkötelezetten, 

szívvel, tisztességgel, alázattal és nagy-

nagy szeretettel szabad dolgozni.

Különleges, nagy gonddal készített, 

egyedi palackozású házi pálinkáik igen 

kedveltek, és messze földön jó hírét vi-

szik vidékünknek.

A kamara a magas színvonalú szakmai 

munkát, a folyamatos megújulást, a 

fejlődést és a hagyományőrzést ismer-

te el a díjjal.

Csebi Attila, a CS-KER Tranzit Építőipari 

és Szolgáltató Kft. tulajdonos ügyveze-

tője   

A CS-KER Tranzit Kft. néhány héttel ez-

előtt, január 15-én ünnepelte 20. szü-

letésnapját. A cég – amely a CS-KER 

Transz Bt. jogutódja – kezdetben nem-

zetközi szállítással, szállítmányozással, 

belföldi fuvarozással foglalkozott, majd 

bővítették a profi lt mélyépítéssel, ami 

ma már a fő tevékenységet jelenti. Az 

elmúlt két évtized alatt folyamatosan 

fejlődött, bővült a vállalkozás. Korszerű 

gépjárműparkjuknak és földmunkagép 

állományuknak, valamint a minőségi 

munkavégzésnek köszönhetően mos-

tanra meghatározó gazdasági szerep-

lői lettek a szerencsi térségnek. Többek 

között gát- és útépítésekre, tározók 

építésére, ivóvíz- és csatornahálózat ki-

építésére vállalkoznak. A CS-KER Tran-

zit nevéhez fűződik egyebek mellett 

Tornyosnémetiben a gátkorona ma-

gasítása, a Szerencs-patak gátépítése, 

valamint az ivóvízhálózat korszerűsíté-

se Sárospatakon, Vámosújfaluban és 

Komlóskán.

A két évtizedes kitartó, eredményes és 

sikeres munkájáért vehette át Csebi At-

tila az elismerést.

Támogatói Díjat kapott

Pelczné dr. Gáll Ildikó, az Európai Parla-

ment alelnöke

Pelczné dr. Gáll Ildikót több évtizedes 

jó kapcsolat fűzi a BOKIK-hoz, és ez a 

kapcsolat az utóbbi években egyre szo-

rosabbá vált. Az Európai Parlament al-

elnökeként – számos egyéb elfoglaltsá-

ga ellenére is – rendszeresen részt vesz 

a kamara programjain, előadásokat 

tart a kamara által szervezett rendez-

vényeken. Legutóbb például a TOP 100 

kiadvány bemutatóján köszöntötte a 

megye vállalkozóit, a Kamarai Társalgó 

vendégeként pedig parlamenti munká-

járól adott tájékoztatást a klub tagjai-

nak. A kamara lapjában, a Gazdasági 

Iránytűben több alkalommal szerepelt 

már szerzőként, tájékoztatást adva az 

EU gazdasági stratégiájáról. Segítségé-

vel az elmúlt évben kamarai delegáció 

ismerkedhetett meg az Európai Parla-

ment munkájával Brüsszelben. Ezt a 

folyamatos együttműködést, a kamara 

munkájának támogatását ismerte el a 

BOKIK a díjjal. 

Cseh Zoltán (balról), Bihall Tamás, Koós Józsefné, Dunai Péter, Csebi Attila és Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere

Három díj négy díjazottja

Pelczné dr. Gáll Ildikó a Támogatói Díjjal
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A BOKIK és a vállalkozók közötti kap-
csolat személyessé tétele, erősítése, 
az aktuális kérdések megbeszélé-
se volt a célja annak a tiszaújvárosi 
találkozónak, amelyen a város leg-
jelentősebb vállalkozásainak veze-
tői és a kamara vezetőmunkatársai 
vettek részt. Bihall Tamás, a BOKIK 
elnöke az eszmecserén kiemelte: a 
Tiszaújváros – Miskolc – Kazincbar-
cika tengely a megye hozzáadott 
értékének 90 százalékát adja, ami 
azt mutatja, hogy a város gazdasági 
ereje egyértelmű.

A kamara elnöke bevezető előadásá-

ban rövid tájékoztatást adott a gazda-

sági helyzetről. Mint mondta: „a kamara 

ma úgy látja, az ország és a megye is nö-

vekedési pályára állt, és ebben kiemelt 

szerepe van Tiszaújvárosnak, ahol a 

növekedés mértéke talán meghaladja 

az országos 2,5–3 százalékos átlagot”. 

Bihall Tamás részletesen beszélt a 

szakképzés helyzetéről, a duális képzés 

fontosságáról, hangsúlyozva, hogy ez 

utóbbiban a kamara szerepe megkerül-

hetetlen. A duális képzés tiszaújvárosi 

helyzetéről szólva elmondta: a város 

gazdasági potenciáljához képest igen 

alacsony a tanulószerződések száma, 

és kérte a vállalkozókat, hogy gyakor-

lati képzőhelyként kapcsolódjanak be 

a szakmai utánpótlás képzésébe. Ezzel 

ugyanis a saját munkaerő-utánpótlá-

sukat is kinevelhetik.

„A kamara elnökeként már tárgyaltam 

dr. Mengyi Rolanddal, a térség ország-

gyűlési képviselőjével a vegyipari szak-

képzés elindításáról a Brassai szakisko-

lában. Tudjuk, hogy erre komoly igény 

van az ipar részéről, és ez a kamara 

számára igen fontos jelzés” – érintette a 

helyi cégek problémáját Bihall Tamás.

Az elnök bevezetőjét követően élénk 

beszélgetés alakult ki a jelenlévők 

között, amelynek egyik fő témája a 

Tiszaújváros térségében is egyre in-

kább gondokat okozó szakemberhiány 

volt. Elhangzott, hogy a fi atalok elván-

dorolnak, jobb esetben az ország má-

sik részére, rosszabb esetben külföldre. 

Eredményes munkát pedig jó szakem-

berek nélkül nem lehet végezni.

Bazsó Antal, a műanyag csomagolóesz-

közök gyártásával foglalkozó Taghleef 

Industries Kft. ügyvezetője elmondta, 

a kereslet és a hiány a szakmunkások 

szintjén a legnagyobb. Többek között 

ezért is égetően fontos a műanyagipari 

végzettséggel rendelkező szakmun-

kások képzése Tiszaújvárosban.

Orosz János, a Partium ’70 Zrt. vezér-

igazgatója is a szakembergárda el-

öregedését emelte ki. Tapasztalatai 

szerint a műanyagipari mérnökök is hi-

ányoznak, és – álláspontja szerint – ez 

az általános szakemberhiány előreve-

títi a kis- és közepes vállalkozásoknál a 

fejlesztési kedv visszaesését. „Az nem 

megoldás, hogy egymástól csábítjuk el 

a munkásokat” – mondta.

Verdó Istvánné, a Polipack Kft. ügyve-

zető igazgatója – aki a betanított mun-

kások hiányát tette szóvá – úgy vélte, a 

probléma egyik oka, hogy nincs „híd” a 

közmunka és a munkába visszakerülés 

között. „A nem éri meg munkát vállalni” 

ellentmondását fel kell oldani.

Bihall Tamás a felvetett problémákra 

reagálva kiemelte: a megoldás egyik 

fontos eleme a duális képzés, amely jó 

eszköz a fi atalok gyakorlati képzésére 

és itthon tartására. Ismételten kérte a 

cégek vezetőit, hogy ebben aktívan ve-

gyenek részt. A másik lehetőség a köz-

munkások átnevelése, átvétele a ver-

senyszférába, és ennek megvalósítására 

születtek kormányzati intézkedések. A 

harmadik fontos elem pedig a szakirá-

nyú képzés beindítása a Brassaiban. 

„Tiszaújváros fontos gazdasági erőtér, 

ahol a szakemberképzést meg kell 

oldani, de ehhez kell, hogy a cégek is 

partnerek legyenek a duális képzésben” 

– hangsúlyozta Bihall Tamás. 

Felszálló ágban Mezőkövesd cégei
A BOKIK január 28-án tartotta hagyományos évérté-
kelő, évindító rendezvényét Mezőkövesden. A progra-
mon részt vett és tájékoztatót tartott Tállai András, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese, 
parlamenti és adóügyekért felelős parlamenti állam-
titkár, a térség országgyűlési képviselője is. 
A város meghatározó vállalkozásainak vezetői előtt 
elsőként dr. Fekete Zoltán számolt be a 2015-ös év 

legfontosabb történéseiről. Részletesen ismertette 
többek között az európai uniós és saját forrásból 
megvalósult beruházásokat, az elvégzett városüze-
meltetési, városfejlesztési feladatokat, valamint az 
idei fejlesztési terveket is. 
Bihall Tamás, a kamara elnöke előadásában kiemelte: 
2015 az ország és a megye számára is a gazdasági 
növekedés éve volt, és minden adott ahhoz, hogy ez a 
tendencia idén is folytatódjon. Az elnök szólt a duális 
képzés tapasztalatairól is. Elmondta: Mezőkövesden 
és környékén 50 vállalkozás vesz részt a gyakorlati 
képzésben, és ezeknél a cégeknél mintegy 300 tanuló 
sajátíthatja el a szakmai ismereteket.
Tállai András miniszterhelyettes az elmúlt időszak 
legfontosabb eredményeit foglalta össze a hallgató-
ság előtt. Egyebek mellett elhangzott, hogy az szja 
mértéke január elsejétől 16 százalékról 15 százalékra, 
míg a sertéshús és az új lakóingatlanok áfája 27-ről 5 
százalékra csökkent. Emellett hangsúlyozta a csalá-
dok otthonteremtési kedvezményének jelentőségét. 
Mezőkövesd gazdasága kapcsán kiemelte: érzé-
kelhető, hogy a város cégei felszálló ágban vannak, 
fejlődnek, gyarapodnak, bővülnek, és új munkahelye-
ket hoznak létre. 

Köszöntötték a vállalkozókat Szerencsen
A BOKIK képviseletében Bihall Tamás elnök vett 
részt Szerencsen az önkormányzat hagyományos 
újévi eseményén, amelyen a településen működő és 
adót fi zető vállalkozásokat köszöntik. A január 29-én 
megtartott rendezvényen Koncz Ferenc polgármester 
üdvözölte a meghívottakat, majd köszöntőt mondott 
dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő és Bihall 
Tamás is. 

Évértékelők, évindítók

Tállai András is részt vett az eseményen

Szerencsen hagyománya van a vállalkozók köszöntésének

Tiszaújváros fontos gazdasági erőtér
A város legjelentősebb vállalkozásainak képviselőivel tárgyaltak a kamara vezetői  

A kamara és a vállalkozók közötti kapcsolat erősítése volt a beszélgetés célja
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Bemutatkozni, megismerni egy-
mást, kapcsolatot építeni – ez a cél-
ja annak a céglátogatás-sorozatnak, 
amelyet a BOKIK égisze alatt műkö-
dő Észak-Magyarországi Autóipari 
Klaszter (NOHAC) szervez tagválla-
latai részére. Az első helyszín a mis-
kolci székhelyű Hőker Kft. volt, ahol 
január 22-én Török Antal, a családi 
vállalkozás ügyvezetője fogadta a 
cégek képviselőit.

Sokan voltak kíváncsiak a NOHAC tag-

vállalatok vezetői közül a Hőker Kft.-

nél folyó munkára. Az üzemlátogatás 

egy tájékoztatóval kezdődött, amelyen 

Török Antal bemutatta a vállalkozás 

történetét, tevékenységét, piacait, 

eredményeit és terveit. Elmondta, hogy 

édesapja nyomdokaiba lépve 1986-

ban főállású vállalkozó lett, és a kerá-

miaégető kemencék gyártására sza-

kosodott üzemben néhány éven belül 

már alumínium hőkezelőket, fogtech-

nikai kemencéket, acél hőkezelőket is 

készítettek. Az ügyvezető büszkén me-

sélte azt is, hogy fi a, Péter már évek óta 

dolgozik a cégben, ő viszi majd tovább 

a családi vállalkozást. 

A Hőker Kft. – mert 1991 óta ez a vál-

lalkozás neve – tömegtermékeket ma 

sem gyárt, különleges, saját fejleszté-

sű, egyedi tervezésű, egyedi gyártású 

kemencéiket kutatóintézetek, egyete-

mek például kísérleteikhez használják. 

Gyakran van, hogy a megrendelővel 

közösen, az adott feladatra tervezik 

és gyártják le az egyedi paraméterek-

kel rendelkező kemencét. Jelenleg 18 

országban vannak jelen termékeikkel, 

és olyan világcégeket tudhatnak part-

nereik között, mint a Michelin vagy a 

General Electric.  

Török Antal kiemelte: kezdettől fogva 

nagy hangsúlyt fektetnek a kutatás-fej-

lesztésre, 2004-től hét uniós pályázat-

ban vettek részt, ezeket már lezárták, 

és decemberben beadták a nyolcadi-

kat. „A pályázatok eredményeit termé-

szetesen ma is hasznosítjuk” – mondta 

az ügyvezető, aki a tájékoztatót köve-

tően végigkalauzolta a vendégeket az 

üzemen. 

Márciusban az Aluszefém

A NOHAC üzemlátogatás követke-

ző helyszíne a szendrői székhelyű 

Aluszefém Kft. lesz. A fémfeldolgo-

zással foglalkozó társaságnál márci-

us 2-án 10 órától tesznek látogatást a 

klasztertagok. 

Bemutatkozni, kapcsolatot építeni
Üzemlátogatás-sorozatra hívja tagvállalatait az autóipari klaszter

Megtárgyalta a BOKIK idei munkatervét a kamara 
elnöksége február elején. A testület tagjai emellett 
tájékoztatót hallgattak meg az MTA Miskolci Aka-
démiai Bizottság munkájáról is.

Az akadémiai bizottság tevékenységéről dr. Roósz 
András professzor tartott előadást. Az elnök bemutat-
ta a MAB szak- és munkabizottságait, és részletesen 
szólt az akadémiai bizottság feladatairól. Ezek közül 
kiemelte többek között a térségben folyó tudományos 
tevékenység fi gyelemmel kísérését, a kutatással, 
fejlesztéssel foglalkozó intézmények, intézetek mun-
kájának összefogását, tudományos rendezvények 
szervezését és a kapcsolattartást a régió gazdasági 
szereplőivel. Elhangzott, hogy a tudomány iránt 
érdeklődők számára klubot működtetnek, amelynek 
a programjain neves előadók közreműködésével 
tárgyalnak egy-egy aktuális témát.
A MAB bemutatkozása után az elnökség a BOKIK idei 
munkatervét tárgyalta meg. 

A pozitívumok erősítése
A kamara 2016. évi munkatervének prioritásait az 
elmúlt időszakban megindult pozitív változások 
határozzák meg. Tavaly kedvezően alakultak megyénk 
foglalkoztatási mutatói, növekedett a beruházási 

kedv, a versenyképesség, az exportképesség, az 
innováció eredményeinek felhasználása. Idén ezeknek 
a folyamatoknak a támogatása, erősítése a cél, és a 
megvalósítás során fi gyelembe kell venni a vállalko-
zások szinte személyre szabott igényeit. Feltétlenül 
szükséges különbséget tenni a nagyvállalatok, illetve 
a mikro-, kis- és középvállalkozások által támasztott 
követelmények között – áll a BOKIK munkatervé-
nek gazdaság- és kereskedelemfejlesztésről szóló 
fejezetében. A kitűzött célokra vonatkozó szerte-
ágazó gazdaságfejlesztési akciók megtervezésekor 
ugyanakkor a stratégiailag fontos földrajzi területek, 
külpiacok kijelölése is elengedhetetlen – olvasható 
a dokumentumban. A kamara – mint a tervezetből 
kiderül – kiemelten kezeli a hagyományosan jó kassai 
kapcsolatokat, a Kárpáti Kamarák Szövetségében 
folyó együttműködést, a hagyományos exportpiacok-
nak számító nyugat-európai és egyéb európai orszá-
gokat, valamint a távolabbi, feltörekvő és nagy üzleti 
lehetőségeket rejtő országok kínálta lehetőségeket is.
A gazdaságfejlesztési terület minden tevékenységével, 
így többek között a kereskedelemfejlesztési akciókkal, 
az üzleti és piacfeltáró utakkal, a gazdasági fórumok-
kal, az üzletember-találkozókkal, a klaszterek mű-
ködtetésével, az innovációt segítő tevékenységekkel, 
valamint a pályázatok fi gyelésével és a tanácsadással 

a vállalkozások helyzetét kívánja erősíteni, támogatni 
a BOKIK.

A közjogi elemek teljesítése
A kamarai munka másik nagy területe a szakkép-
zés, amely a köztestület tevékenységének kiemelt 
jelentőségű területe! Ebben a szegmensben az idei 
munka célja: a közjogi elemek megyei szintű, pontos 
és szakszerű ellátása. Ez konkrétan – de a teljesség 
igénye nélkül – a vizsgadelegálás zökkenőmentes 
megvalósítását, a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzését, 
a szintvizsgák, szakmai versenyek színvonalas lebo-
nyolítását, a tanácsadói hálózat eredményes működ-
tetését, a pályaorientációs és pályaválasztási munka 
hatékonyságát jelenti. Emellett a megyei szintű 
minőségi szakképzés jövőjét határozza meg a kamarai 
garanciavállalás intézményének működtetése, a Me-
gyei Fejlesztési Bizottság munkájának koordinálása, a 
mesterképzés, mestervizsgáztatás lebonyolítása és a 
szakterület hagyományos rendezvényeinek megszer-
vezése. A duális szakképzés rendszerének működ-
tetése elsődlegességet élvez a köztestület feladatai 
között, hiszen ezt kívánja a gazdaság, és ez a szakmai 
utánpótlás képzésének alapja – tartalmazza a BOKIK 
munkaterve, amit a kamara küldöttgyűlése fogad el 
március végén.

A munkatervről is tárgyalt az elnökség

Török Antal (jobbra) bemutatta a gyártás folyamatait
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– Tisztújító választást tartott januárban a BOKIK mellett műkö-

dő Békéltető Testület. Az elnöki teendőket továbbra is dr. Tulipán 

Péter látja el, helyettese dr. Strassburger Gyula maradt. Az új tes-

tület mandátuma 2019. december 31-ig szól. A békéltető testü-

let célja, hogy a fogyasztó és a szolgáltató között kialakult vitás 

kérdéseket bíróságon kívül rendezze. A békéltető testületi eljárás 

egyszerűséget, gyorsaságot és költségkímélő eljárást kínál.

– Osztályülést tartott február 3-án a BOKIK Egészségügyi, Szol-

gáltató Osztálya. Madarász István, az osztály elnöke elmondta: 

szó volt a Kézműves Kupa szervezése kapcsán felmerült felada-

tokról, a szakképzési változásairól és kamarai aktualitásokról. 

A Magyar Közgazdasági Tár-

saság megyei szervezte és a 

kamara vezetői február 29-

én, hétfőn 17 órakor köszöntik 

94. születésnapja alkalmából 

Kopátsy Sándor közgazdászt a 

BOKIK-székházban Miskolcon.

A program előadója maga az 

ünnepelt: Kopátsy Sándor lesz. 

Előadásának címe: Gondola-

tok a magyar rendszerváltás-

ról (a vállalati és a társadalmi 

érdek nem azonos). 

A neves közgazdásszal Haj-

nal József újságíró beszélget. 

Az előadás és a konzultáció 

után az ünnepeltet a közgaz-

dasági társaság, a BOKIK és a 

Szentpáli szakiskola képviselői 

köszöntik.

A 2014. március 15-én hatályba lépett új Pol-
gári törvénykönyv (Ptk.) szerint a kft. törzs-
tőkéje nem lehet kevesebb 3 millió forintnál. 
Az ennél alacsonyabb törzstőkével működő 
korlátolt felelősségű társaságoknak 2016. 
március 15-ig kell a törzstőkéjüket megemel-
ni, vagy átalakulni olyan más gazdasági tár-
sasággá, amelynek meg tudnak felelni.

2016 első félévében valamennyi magánjogi jogi 

személy, így a Magyarországon bejegyzett és mű-

ködő összes cég – a törvény erejénél fogva – a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(Ptk.) hatálya alá kerül. Ennek oka, hogy lejár az 

a 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 9-22. §-ai ál-

tal meghatározott utolsó, a korlátolt felelősségű 

társaságok és a részvénytársaságok vonatkozá-

sában meghatározott alkalmazkodási idő.

A Ptk. hatálybalépése – vagyis 2014. március 

15-e – óta a magánjogi jogi személyek (a gaz-

dasági társaságok, egyesületek, alapítványok, 

szövetkezetek, egyéb cégformák) saját dönté-

sük nyomán, a Ptk. hatálybalépését követő első 

létesítő okirat módosításával együtt, már az el-

múlt években is folyamatosan döntöttek arról, 

hogy a Ptk. szabályait alkalmazva működnek 

tovább.  Ezen folyamat a korlátolt felelősségű 

társaságok és a részvénytársaságok esetében 

ez 2016. március 15-ével zárul le. 

A szükséges cégbírósági iratokat a társasági 

döntést követő 30. napig lehet benyújtani – va-

gyis akár április közepéig – jogi képviselő útján. 

A kérelmet illeték és közzétételi költségtérítés 

nem terheli, ha az csak a Ptk. miatti változáso-

kat, döntéseket tartalmazza (tehát nem tartal-

maz pl. székhelymódosítást is).

Korlátolt felelősségű társaságok és részvény-

társaságok esetében fontos felhívni a fi gyelmet 

a következőkre: 

Azon kft.-knek, amelyeknek a törzstőkéje nem 

éri el a 3 millió forintot, 2016. március 15-ig dön-

teniük kell törzstőkéjük 3 millió forintra (vagy a 

fölé) emeléséről. Ha a tőkeemeléssel és a Ptk. 

hatálya alá rendeződéssel összefüggő válto-

zásokon túl mást nem jelent be a cég, akkor a 

változásbejegyzési kérelem illeték- és közzété-

teli költségtérítés-mentes. (Akkor is, ha például 

500 ezerről 5 millió forintra emeli a tőkéjét.) 

Fontos kiemelni, hogy március 15-ig a társasá-

gi döntésnek kell megszületni, a teljes – meg-

emelt – törzstőkét nem kötelező egyidejűleg a 

társaság rendelkezésére is bocsátani, hanem 

a tőke felemelésének szabályai szerint a tőke-

emelésről szóló döntésben kell rendezni a ta-

gok által vállalt vagyoni hozzájárulás összegét, 

tárgyát, esedékességét. 

Az érintett társaságok dönthetnek szervezeti 

átalakításukról (átalakulásukról, egyesülésük-

ről) és végső esetben végelszámolásuk meg-

indításáról is, ha a tőkeemeléssel megvalósuló 

alkalmazkodás számukra aránytalan terhet 

jelentene.

Részvénytársaságok esetében a nyilvános, il-

letve zártkörű működési forma változása miatt 

a nyilvánosan működő részvénytársaságoknak 

2016. március 15-ig kell gondoskodniuk rész-

vényeik tőzsdére való bevezetéséről, vagy pa-

pírjaik zártkörűvé alakításával zrt.-ként való to-

vábbműködésükről. Számukra is lehetőség az 

átalakulás, egyesülés, végelszámolás.

Felhívjuk a vállalkozások fi -
gyelmét, hogy a 2016. évi ka-
marai hozzájárulás befi zeté-
si határideje március 31. 

A kamarai hozzájárulás díját 

– vagyis az 5000 forintot – az 

érintett Borsod-Abaúj-Zemp-

lén megyei vállalkozásoknak a 

BOKIK 10102718-01680500-

02003001 számú számlájára 

kell befi zetni. Az összeg átuta-

lásánál a közlemény rovatban 

fel kell tüntetni: a vállalkozás 

adószámát és a „kamarai hoz-

zájárulás” szöveget.

A gazdasági kamarákról szóló 

1999. évi CXXI. törvény 2012. ja-

nuár 1-jén életbe lépett módo-

sítása három lényeges elemet 

tartalmaz. A rendelkezés alap-

ján a gazdálkodó szervezetek, 

egyéni vállalkozások kötelesek 

a kamarai nyilvántartásba véte-

lüket kezdeményezni (regiszt-

rálni), és a kamarai közfeladatok 

ellátásához évente – március 

31-ig – 5000 forint kamarai 

hozzájárulást fi zetni. A kamara 

pedig köteles számukra a tör-

vényben meghatározott szol-

gáltatásokat – 1. tanácsadás 

gazdasági, pénzügyi, adózási, 

hitelhez jutási kérdésekben; 2. 

üzleti partnerkeresés; 3. pályá-

zatfi gyelés – térítésmentesen 

nyújtani. Érdeklődjön ügyfél-

szolgálatunkon, a 46/501-091, 

és az 501-090-es számokon.

Kopátsy Sándor 
köszöntése

Előadás az e-naplóról 
Elméleti és gyakorlati előadást szervez a BOKIK az elektronikus 
építési napló használatáról és jogszabályi ismereteiről február 25-
én, csütörtökön 10 órától. A rendezvény helyszíne a BOKIK-székház 
4. emeleti Szentpáli István terme (Miskolc, Szentpáli utca 1.). Az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. 
rendelet szerint az építési naplót 2013. október 1-je után induló 
építőipari kivitelezések esetében elektronikusan kell vezetni. A 
rendezvényen előadóink párhuzamosan 2 laptop és 2 kivetítő se-
gítségével mutatják be az e-napló alkalmazási felületét (más-más 
felhasználói szemszögből), gyakorlati tudnivalóit.  Jelentkezés, 
részletek: www.bokik.hu.

Az IFRS átállásról
A 2015. évi CLXXVIII. törvény értelmében számos társaság számá-
ra vált lehetővé már 2016-tól kezdődően a Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardok (IFRS) egyedi beszámolási célokra törté-
nő alkalmazása, amely így kiválthatja a korábbi magyar számviteli 
szabályok szerinti beszámolók készítését.
Az IFRS átállásról február 26-án, pénteken 9 órától tartanak 
előadást a Pricewaterhouse Coopers Könyvvizsgáló Kft. szakértői 
Miskolcon, a BOKIK-székház 4. emeleti Szentpáli István termében. 
A rendezvényen megismerhetik az érdeklődők az átállási folyamat 
jelenlegi helyzetét Magyarországon, a várható fejleményeket, az 
áttérés fontosabb lépéseit, és az ezzel kapcsolatosan felmerülő 
gyakorlati kihívásokat. Részletek: pwc.com.

Közbeszerzési konferencia
Közbeszerzési konferencia rendezését tervezi a BOKIK márciusban. 
A program szervezés alatt áll, így a részletekről az érdeklődők a 
későbbiekben a www.bokik.hu honlapon tájékozódhatnak.

Előzetesek

Hírek, események

Tőkeemelés: a 
határidő március 15.

Aktuális a kamarai 
hozzájárulás befi zetése 
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A hazai szakképzési rendszer fejlesz-
tésének fontos lépése a „kamarai 
garanciavállalás” intézményrend-
szerének bevezetése. Az új szabá-
lyozás alapvető célja a gazdálkodó 
szervezeteknél folyó gyakorlati kép-
zés elsődlegességének megerősí-
tése, a duális képzés kiszélesítése. 
Bevezetése kiegyensúlyozottabb 
képzési rendet eredményez, amely 
a közreműködők (iskola, tanuló és 
szülei, gyakorlati képzőhely) intenzí-
vebb együttműködésén alapul.

A szakképzésről szóló 2011. évi 

CLXXXVII. törvény 2015. július 1-én ha-

tályba lépett módosítása szerint, ha a 

területileg illetékes kamara ellenőrzési 

és minősítési folyamata által megfele-

lőnek nyilvánított képzőhely biztosított 

és ezáltal a tanulószerződés is meg-

köthető, a tanuló gyakorlati képzése a 

szakiskola 9. évfolyamának összefüg-

gő gyakorlatától kezdődően, kizárólag 

ennek keretében szervezhető meg.

A garanciavállalás

A „kamarai garanciavállalás” szerint 

tehát a tanuló csak akkor vehet részt 

iskolai tanműhelyben a gyakorlati kép-

zésen, ha a gazdasági kamara nem 

tudja a gazdálkodó szervezeteknél ta-

nulószerződéses jogviszony keretében 

elhelyezni. A kamarai garanciavállalás 

legfontosabb dokumentuma az igazo-

lás, amelyet a kamara akkor állít ki, ha 

részéről nem biztosított a megfelelő 

képzőhely egy adott tanuló számára. 

Ez teszi lehetővé az iskola számára, 

hogy gondoskodjon a tanuló gyakorlati 

képzéséről. A „kamarai garanciaválla-

lás” rendszere jelentős mértékben elő-

segíti, hogy a tanulók minél hamarabb 

vállalati környezetben, munkafolya-

matba ágyazott tanulással sajátítsák 

el a választott szakképesítést.

A „kamarai garanciavállalás” a szak-

középiskola szakképzési évfolyamán 

folyó gyakorlati képzésre nem alkal-

mazható.

A gyakorlati képzés minőségének nö-

vekedését biztosítja, hogy a 2015/16-

os tanévtől már csak mestervizsgázott 

oktatóval rendelkező vállalkozás foly-

tathat képzési tevékenységet. Ez a sza-

bályozás alátámasztja a duális képzés 

kiterjesztésének jogosultságát, a ka-

marai garanciavállalás intézményének 

bevezetésével pedig a tanulószerződé-

sek számának növekedése érhető el. 

Ez pedig további lehetőséget biztosít a 

tanulók munkavállalási lehetőségének 

megerősítésére, valamint a foglalkoz-

tatási és társadalombiztosítási rend-

szerbe beemeltek számának jelentős 

növelésére. Az új rendszer bevezetését 

követően a korábbi évek gyakorlatától 

eltérően nagyon fontos változás, hogy 

a tanulószerződések megkötésének 

időszaka lényegesen korábbi időpontra 

(májusra) esik.  

Együttműködési megállapodással

A „kamarai garanciavállalás” az együtt-

működési megállapodás alapján folyó 

gyakorlati képzésre is kiterjed. Ha nem 

biztosított a megfelelő képzőhely, akkor 

a szakképző iskola gondoskodik a tanu-

ló gyakorlati képzéséről. Ebben az eset-

ben a tanulók gyakorlati képzése iskolai 

tanműhelyben, vagy külső gyakorlati 

képzőhelyen együttműködési megálla-

podás keretében valósulhat meg.

A kamarai igazolás kiadása tehát kiter-

jed az együttműködési megállapodás 

alapján folyó gyakorlati képzésre is, 

azaz az Szt. 56. § (1) bekezdésének a)–

d) pontjában megadott összes esetre. 

Ennek megfelelően együttműködési 

megállapodás kötése is csak akkor le-

hetséges, ha a kamara kiadta az igazo-

lást arról, hogy részéről nem biztosított 

a tanulószerződés kötéséhez megfele-

lő képzőhely az adott tanuló számára.

A szintvizsgák hatása

Eredményes szintvizsga nélkül a tanu-

lók gyakorlati képzése tanulószerződés 

keretében, csak kizárólag gyakorlati 

képzési célt szolgáló tanműhelyben 

(KTM) valósítható meg. KTM hiányá-

ban ez a szigorítás azt eredményezi, 

hogy később lehet csak tanulószerző-

dést kötni, s addig iskolai tanműhely-

ben kell lenniük a tanulóknak.

Ha sikertelen szintvizsga esetén a ta-

nuló gyakorlati képzése nem valósít-

ható meg KTM-ben, akkor igazolás 

kiállítására kerül sor, mely első körben 

csak az összefüggő szakmai gyakorlat 

idejére szól.  

Fontos megjegyezni, hogy a gyakorlati 

képzést végző gazdálkodó szerveze-

tek részéről jogos igény, hogy a velük 

tanulószerződést kötni kívánó tanulók 

felkészültsége, munkához való hozzáál-

lása megfeleljen az elvárásaiknak. Ered-

ményes szintvizsga esetén a legjobban 

teljesítő tanulók keresettek lesznek, 

nagyobb eséllyel vehetnek majd részt a 

vállalati gyakorlati képzésben.

Azon tanulók számára, akiknek a 

szakmai, elméleti és gyakorlati felké-

szültsége hiányos, illetve általános 

képességeik nem megfelelőek, isko-

lai felzárkóztatás keretében kerülhet 

sor a munkaerő-piaci kompetenciák, 

gyakorlati készségek megfelelő szintű 

fejlesztésére, tekintettel arra, hogy az 

iskola rendelkezik a megfelelő szakmai, 

pedagógiai és módszertani ismeretek-

kel, tapasztalatokkal.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara és a PM-Energo Kft. 
közös szervezésében január 29-én zajlott 
az első ÉpületGépÉsz nap. 

A cég a hiányzó szakemberek utánpótlásának 

érdekében kezdett el tanulókkal foglalkoz-

ni. Idén pedig a pályaorientációra is nagyobb 

hangsúlyt fektet. Már nemcsak a szakképző és 

szakközépiskolás tanulókkal ismertetik meg 

tevékenységüket, a szakma lehetőségeit, ha-

nem a pályaválasztás előtt álló diákok előtt is 

megnyitották a kaput. 

A résztvevők látványos bemutatókat tekint-

hettek meg, interaktív kiállításon szereztek 

információkat a víz-, gáz-, fűtésszerelés és 

a megújuló energiarendszerek világából. 

Több mint 100 érdeklődő próbálhatta ki a 

központifűtés- és gázhálózat rendszerszere-

lő, víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 

szakmák legújabb fogásait, technológiáit. A 

meghívott szakemberek előadásai, bemu-

tatói mellett a gyerekek olyan eszközöket is 

megtekintettek, kipróbáltak, amelyeket kö-

zépiskolások készítettek csövekből (kézbiz-

tonság-mérő, világító Eiff el-torony, vízköpő ló, 

olvasólámpa, képkeret stb.). 

Az épületgépészeti szakmákkal foglalkozó is-

kolák is segítették a megjelentek tájékozódá-

sát a szakképzés duális rendszerében.

 – Klein Zsuzsanna –

Szintvizsga és kamarai garanciavállalás

ÉpületGépÉsz nap
A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen 9. alkalommal 
hirdette meg idén a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt és az Országos 
Szakmai Tanulmányi Versenyt. A 40 szakképesítésben zajló verseny 
elődöntőjén 5200 fő vett részt. Megyénkben közel 300 tanuló írta 
meg dolgozatát január 5-e és 21-e között. A dolgozatok kiértékelése 
után kiderült, megyénkből 10 tanuló jutott tovább az előválogatókra. 
A válogatók helyszínei, időpontjai és a döntővel kapcsolatos további 
információk, a versenyfelelősök elérhetőségei megtalálhatók a www.
szakmasztar.hu honlapon. A döntő helye: HUNGEXPO Vásár és 
Reklám Zrt., 1101 Budapest, Albertirsai út 10. A döntő időpontja: 2016. 
április 18-20.
Gratulálunk, és sikeres felkészülést kívánunk a verseny folytatásához!

Tanuló neve, szakképesítés neve
Kiss-Hocza Csaba informatikai rendszergazda (Bláthy)
Kóródi Flórián kereskedő (Berzeviczy)
Vass Levente kereskedő (Berzeviczy)
Homoki Evelin kereskedő (Berzeviczy)
Esztián Tibor központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (Fazola)
Vass Attila központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (Fazola)
Pető Mátyás központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (Fazola)
Borsos Tibor logisztikai ügyintéző (Szent László Gimn. és Szakközép.)
Bencsik József villanyszerelő (műszaki és szolgáltatási szakképző, 
Szerencs)
Verba László villanyszerelő (műszaki és szolg. szakképző, Szerencs)

Tíz diákunk az előválogatóban
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Felelős kiadó: Bihall Tamás  
Kiadja: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Pos ta cím: 3501 Miskolc, Pos ta fiók 376.
Lapunk elérhető: www.bokik.hu
Nyom dai mun ká la tok és ter jesz tés: Russme dia Kft. 
4031 Deb re cen, Bal mazúj vá ro si út 11. Te le fon: 52/526-626

BOKIK miskolci ügyfélszolgálat
3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.
Tel.: 46/501-091; 501-875; 501-090
Fax: 46/501-099
e-mail: bokik@bokik.hu
web: www.bokik.hu 
Képviseleteink:
Kazincbarcika
3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 2.
Tel/Fax: 48/512-100
e-mail: kbarc.bokik@t-online.hu
Mezőkövesd
3400 Mezőkövesd, Szent L. tér 17.
Telefon/Fax: 49/500-100
e-mail: dienes.lorant@bokik.hu,
mkov.bokik@t-online.hu
Ózd
3600 Ózd, Jászi O. u. 3.
Telefon/Fax: 48/569-228

e-mail: juhasz.istvan@bokik.t-online.hu
Sátoraljaújhely
3980 Sátoraljaújhelyi, Pataki u. 43.
Telefon/Fax: 47/521-001
e-mail: saujh.bokik@t-online.hu
Sárospatak
3950 Sárospatak, Kossuth út 20.
Telefon: 47/311-034
e-mail: sarospatak@bokik.hu
Szerencs
3900 Szerencs, Ondi út 1.
Telefon/Fax: 47-561-001
e-mail: szerencs@bokik.hu
Tiszaújváros 
3580 Tiszaújváros, Szent István út 
1/A, I./9.
Telefon/Fax: 49/540-100
e-mail: kepesne.csilla@bokik.hu,
tujv.bokik@t-online.hu

Elérhetőségeink
Ha a személyi jövedelemadó törvény 
hatálya alá tartozó magánszemély az 
üzemanyagköltséget a közleményben 
szereplő árak szerint számolja el, nem 
szükséges az üzemanyagról számlát 
beszerezni.  

A 2016 februárjában alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 328 Ft/l
Gázolaj 316 Ft/l
Keverék 363 Ft/l
LPG-autógáz 210 Ft/l

Februári üzemanyagárak

Kovács Attila, a ne-

ves miskolci cipész-

mester ismét tarolt a 

szakma egyik legran-

gosabb versenyén, 

a Wiesbadenben 

háromévente meg-

rendezett Kézműves 

Cipőkészítők Európai 

Bajnokságán. Ezúttal 

három aranyérmet és 

„A világ legjobb cipő-

je” díjat is elnyerte.

A 14. alkalommal 

megrendezett németországi megmé-

rettetés lényege, hogy a cipészek saját 

kezűleg, tradicionális kézműves techno-

lógiával készített cipőkkel pályázhatnak. 

A versenyzők az ötlettől a megvalósításig 

szabad kezet kapnak.

Kovács Attila a mostani és a korábbi évek-

ben megszerzett győzelmeinek köszönhe-

tően az európai bajnokság történetének 

legeredményesebb versenyzője.

Kovács Attila munkáját, eredményeit a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereske-

delmi és Iparkamara 2014 őszén a „Gaz-

daság Szolgálatáért” díjjal ismerte el. 

Nógrádi György 
a Társalgóban

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara a hagyomá-
nyokhoz híven idén is megrendezi a 
Kézműves Kupát. Március első vasár-
napján a miskolci Generali Aréna ad 
otthont a szépészeti szakmák eme ran-
gos, nemzetközi versenyének.

„Büszkék vagyunk arra, hogy országos 

szinten is évről évre egyre nagyobb a nép-

szerűsége ennek a versenynek. Fontosnak 

tartjuk azt is, hogy ez a Nemzetközi Meg-

hívásos Fodrász, Kozmetikus, Műköröm-

díszítő és -építő Bajnokság méltó emléket 

állít a szakma olyan nagynevű miskolci 

képviselőinek, mint Kisgergelyné Tolcsvai 

Mária és Lapis Imre” – mondta a verseny 

kapcsán Bihall Tamás, a BOKIK elnöke. 

A megmérettetésen tanulók és a hivatá-

sukat magas szinten művelők mutatják 

meg ország-

nak-világnak 

t u d á s u k a t 

ezekben az 

igazán látvá-

nyos szak-

mákban.

A Generali 

Arénában a 

K é z m ű v e s 

Kupa napján 

a kiállítók 

standjain ne-

ves kozme-

tikai cégek 

termékei közül válogathatnak majd az ér-

deklődők, és tanácsot is kaphatnak egy-

egy szépségápolási cikk használatához.

Érdemes lesz tehát március 6-án, vasár-

nap kilátogatni a miskolci sportcsarnokba, 

hiszen megismerhetik az idei trendeket, 

gyönyörködhetnek a mesterek remekei-

ben. A szervezők pedig több meglepetés-

sel is készülnek, hogy valamennyi látogató 

számára különlegessé tegyék ezt a napot.

Állásbörzét tart ma délelőtt 10 

órától a Miskolci Egyetemen az 

Észak-Magyarországi Autóipari 

Klaszter. Várják a munkata-

pasztalattal rendelkező mér-

nököket, a szakközépiskolát, 

vagy szakmunkásképzőt vég-

zetteket, a pályakezdőket és a 

közép-, illetve felsőfokú okta-

tási intézményben tanulókat.

Az „Iparkodjunk gyerekek” ren-

dezvénysorozat első állomása 

március 2-án Sátoraljaújhely.  

A pályaválasztás előtt állók a 

Sátoraljaújhelyi Kossuth La-

jos Gimnázium és Szakképző 

Iskola Trefort Ágoston Szak-

képző Tagiskolájának tanmű-

helyében ismerkedhetnek a 

különböző szakmákkal.

„A világ legjobb cipője” Miskolcról 

Március 6-án Kézműves Kupa  
Mi lesz veled Európa? – ez a 

címe a Kamarai Társalgó kö-

vetkező előadásának, amelyet 

Nógrádi György biztonságpo-

litikai szakértő tart a BOKIK-

székházban április 14-én 14 

órától. A rendezvény ezúttal 

is ingyenes, de regisztráció-

hoz kötött! Bejelentkezésüket 

a tarsalgo@bokik.hu e-mail 

címre várják a szervezők.

Iparkodjunk!

Ma Állásbörze


