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Gazdasági évnyitó

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

A napokban nagyszabású gazdasági fórumot szervezett Budapesten a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 500 fő részvételével, melyen 15 
megyei vállalkozó vett részt, reprezentálva ezzel a gazdasági életet, 
valamint a kamara vezetését. Talán nem túlzás megállapítanom azt, hogy 
ilyen súlyú gazdasági fórum megszervezésére ma csak a kereskedelmi 
és iparkamara képes. Természetesen az esemény rangját alapvetően alá-
húzta az a tény, hogy részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, valamint a 
gazdasági miniszter és a Magyar Nemzeti Bank elnöke is. Miniszterelnök 
úr előadásának első részében a kamara szerepéről is szólt, megemlítve, 
hogy a gazdaságpolitikai döntések előkészítésében a kamara részvétele 
intézményesített, ez egy helyes és jó gyakorlat, s a következő években is 
a folyamat rendszerszerű üzemeltetésére kell törekednünk. Úgy vélem, 
hogy a kamarai rendszer – benne a BOKIK – a gazdaság képviseletének 
meghatározó szereplőjévé vált. 

A kamara folytatja kormányzati együttműködéssel a szakképzés duális 
rendszerének fejlesztését, kiterjesztve azt a felsőoktatásra, és egyben a két 
oktatási szint átjárhatóságának fokozott biztosítására. Fontos szerepünk lesz 
az úgynevezett Ipar 4.0 néven emlegetett program elindításában, amely-
nek küldetése, hogy felkészítse a magyar gazdaságot egy új ipari korszakra, 
melyben a gazdaság és az infokommunikáció összeolvadása adhat jelentős 
lendületet. Ez akár 10 százalékos hatékonyságnövekedést is jelenthet. 

Sokszor leírtuk – most is hangsúlyoznom kell –, hogy a magyar gazda-
ság makroadatai, az európai uniós források rövidesen megjelenő hatása 
óriási lehetőség a gazdaság szereplői számára, amelyekből a hazai kkv-k 
és a nemzetközi vállalatok egyaránt profi tálhatnak. A gazdasági növeke-
dés egyik, de talán a legerőteljesebb gátló tényezője a munkaerőpiacon 
kialakult szakemberhiány, amelynek orvoslására a kamara javaslatokat 
készít. A válasz a duális képzésben, a közmunkaprogram átalakításá-
ban és a benne résztvevők munkaerőpiacra történő átvitelében, a bérek 
növekedésében van, valamint a vállalati kultúra és a lakhatás, oktatásügy, 
egészségügy fejlesztésével együttesen kezelhető. Ezért tovább folytatjuk a 
helyi gazdaság szereplőivel való folyamatos személyes párbeszédet, soros 
rendezvényeken tekintjük át a gazdaságfejlesztés lehetőségeit Miskolcon 
és térségünkben, valamint szárnyat bont az Önkormányzati Szekciónk, 
mely rendezvényre valamennyi megyei település polgármesterét várjuk. 

A kihívások jelentősek, a kamara lehetősége és felelőssége is nagy, ez 
évben is mindent el követünk, hogy megfeleljünk az elvárásoknak. 

A miniszterelnök azt kérte a nem-
zetgazdasági minisztertől, a 2017-
es költségvetést próbálja úgy el-
készíteni, hogy csak fejlesztésre 
lehessen hitelt felvenni, az állam 
működtetésére és fenntartására pe-
dig ne lehessen többet költeni, mint 
amennyi rendelkezésre áll. Orbán 
Viktor erről március 10-én Buda-
pesten, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (MKIK) hagyományos 
gazdasági évnyitóján számolt be. A 
rendezvényen, amelyen dr. Parragh 
László, az MKIK elnöke köszöntötte 
a vendégeket, a BOKIK tagvállala-
tok képviselői is jelen voltak.

Parragh László bevezetőjében felhív-

ta a fi gyelmet arra, hogy az ország 

előtt álló egyik fő kihívás: miként le-

het fenntartani tőkevonzó képessé-

günket. Ezzel párhuzamosan azon 

is dolgozni kell, hogy itthon tartsuk 

tehetségeinket. Az MKIK elnöke sze-

rint Magyarországon sok területen 

és szakmában munkaerőhiány van, 

ezért emelni kell a béreket, hogy itt-

hon lehessen tartani a munkaerőt. 

Mint mondta: különösen a hiány-

szakmákban már érzékelhető az inf-

láció feletti bérnövekedés.

Cafeteria és államháztartás 

A jövő évi költségvetés „kettéválasz-

tásával”, vagyis a működési-fenntar-

tási, valamint a fejlesztési költségek 

elkülönítésével lehet eljutni oda, hogy 

egy-két éven belül az egész büdzsé 

„valóságosan nullás költségvetés” 

legyen. Azaz olyan, amelyben nincs 

hiány, inkább többlet van benne – 

fejtette ki Orbán Viktor a gazdasági 

élet szereplői előtt tartott csaknem 

egyórás beszédében. „Nem költünk 

többet, mint amennyi bevételünk 

van” – szavai szerint ezzel érhető el 

az abszolút számban vett állam-

adósság-csökkentés. A kormányfő a 

magyar gazdaság érdekei közé sorol-

ta a gazdasági növekedés 3 százalék 

fölé emelését, szerinte már az idén 

meg kell próbálni „a 3 százalék szint-

jéig felemelni” a bővülés mértékét.

 (Folytatás a 2. oldalon)

Orbán Viktor az 
MKIK évnyitóján
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Folytatás az 1. oldalról. 
Orbán Viktor szólt a bürokráciacsökken-

tésről is, amellyel kapcsolatban szerin-

te azt kell világossá tenni: „senki nem 

felesleges, mindenkire szükség van, a 

bürokratákra is, csak nem ott, ahol ed-

dig dolgoztak, hanem a gazdaságban”. 

A bérekre kitérve megerősítette: a bér-

emelések mögött gazdasági fedezet-

nek kell állnia. Ezzel összefüggésben 

– mint egy nem hagyományos eszközt 

– felvetette a cafeteria készpénzesíté-

sét. Ezt magyarázva felidézte, hogy az 

Európai Bizottság „szétzúzta” a ma-

gyar cafeteria rendszert. Szerinte ezért 

kell felvetni annak lehetőségét, hogy 

az eddig „rejtett” kettős javadalma-

zási rendszert nyílttá tegyék. A kettős 

bérrendszer intézményében „van egy 

rendesen járulékolt alapbér, és van fö-

lötte egy másik bér, amelyre azonban 

az állam nem szed járulékot” – mondta. 

„Kezdjük azzal, hogy a cafeteriát 2017. 

január 1-jével rögtön készpénzesítjük” 

– fogalmazott. A miniszterelnök szerint, 

„ha már az EU döntése miatt úgysem 

lehet fenntartani a cafeteria rendszert, 

akkor a legegyszerűbb lenne, ha oda-

adnánk pénzben”. Megjegyezte: ma ez 

az egyetlen módszer, ami a gazdaság 

teljesítményénél nagyobb arányú bér-

növekedést tesz lehetővé, azt azonban 

tudomásul kell venni, hogy ez az összeg 

nem számít bele a nyugdíjba.

A közfoglalkoztatásról

A közfoglalkoztatási rendszerről szólva 

felhívta a fi gyelmet arra: még mindig 

vannak – körülbelül 200 ezren –, akik a 

közmunkában sem vesznek részt, noha 

a magyar költségvetés 2017-ben már 

képes előállítani azt a forrást, amelyből 

mindenkinek munkát tudnának adni. 

Ezért azoknak, akiknek az állapota nem 

engedi meg, hogy a jelenlegi közfoglal-

koztatásban részt vegyenek, új foglal-

koztatási formát kell bevezetni még ki-

sebb követelményekkel – szorgalmazta. 

A közmunkaprogram másodlagos ho-

zadékai közé sorolta, hogy kevesebben 

követnek el bűncselekményt, keveseb-

ben vannak börtönben, és a gyermekek 

is másképpen nevelődnek, ha azt látják, 

hogy a szülő reggel elmegy dolgozni.

Orbán Viktor közölte azt is, hogy a kor-

mány úgy határozott: új döntési rend-

szert vezet be az uniós pályázatoknál. 

Ennek értelmében a korábban kiszer-

vezett pályázati döntési rendszert meg-

szüntetik, és – önkéntes jelentkezés 

alapján, plusz fi zetésért – felállítanak 

egy, az államigazgatásban dolgozókból 

álló, nyilvános pályázatbíráló szaknév-

sort. A kormányfő szerint ez a szisztéma 

gyorsabb és átláthatóbb lesz. Beszá-

molt arról is, hogy a kormány Európa 

legnagyobb iparipark-fejlesztési prog-

ramját indította el, számításaik szerint 

2,5-3 év alatt 150 milliárd forintot fordí-

tanak új ipari parkok építésére, a meglé-

vők bővítésére. 

Fiatalok külföldön

Orbán Viktor kitért a külföldön élő fi ata-

lokra, megakadályozhatatlannak nevez-

te, hogy a bátrak és vállalkozó kedvűek 

külföldre menjenek. Szerinte a kérdés 

az, hogy hazajönnek-e? Ehhez kell meg-

felelő gazdaságpolitika – mondta.

A jelenlegi politikai alaphelyzetet úgy 

értékelte, hogy az üzlet-, piac-, növeke-

dés-, foglalkoztatás- és versenyképes-

ség-barát. Az Európai Bizottság szerint 

sincs pénzügyi egyensúlytalanság Ma-

gyarországon – jelezte, megjegyezve 

ugyanakkor, hogy egymás után nyernek 

a szocialista kormányok Európában, 

aminek következményei vannak a pénz-

ügyi egyensúlyra nézve. A kormányfő 

ismét kiállt amellett, hogy a magyar 

gazdaságpolitikának össze kell válo-

gatnia a jó megoldásokat a világból, és 

azokból kell megalkotnia a legjobb ma-

gyar gazdasági modellt. Beszéde végén 

a veszélyekről szólt, ezek között említve 

a migrációt – amelynek kivédése sze-

rinte óriási versenyelőnyt jelenthet –, 

valamint az EU stagnálását, amelyhez 

alkalmazkodni kell.

Az újraiparosítás a cél

– Az államháztartás hiány nélküli mű-

ködését nevezte a költségvetés-po-

litika jövőbeli céljának Varga Mihály 

nemzetgazdasági miniszter.  A tárcave-

zető közölte: ennek megfelelően indult 

el a 2017-es költségvetés tervezése. 

A miniszter a kormány kiemelt törek-

véseként szólt arról is, hogy a magyar 

gazdaság olyan pályára álljon, amely 

számottevő külső forrás nélkül is biz-

tosítani tudja a dinamikus növekedést.  

Varga Mihály kiemelte: a fegyelmezett 

költségvetési politikát fenn kell tartani, 

és folytatni kell az államadósság csök-

kentését is a bruttó hazai termékhez 

(GDP-hez) képest, a gazdaság fejlesz-

tése terén pedig a beruházásokra kell 

fókuszálni. Az államadósság csökken-

tésének már megvannak az első ered-

ményei, a kelet-közép-európai országok 

között Magyarország külső sérülékeny-

sége csökkent a legjobban. Az ország 

stabil növekedési pályán halad. 2014-

ben 3,7 százalékkal, 2015-ben 2,9 szá-

zalékkal bővült a magyar GDP – emelte 

ki a tárcavezető.

A következő években az egyik kiemelt 

cél az ország újraiparosítása, az ennek 

megvalósítására szolgáló Irinyi-terv 

megteremti a magyar gazdaság hosszú 

távú növekedésének alapjait – mondta 

Varga Mihály. Rámutatott: az Irinyi-terv 

révén azt szeretné a kormány elérni, 

hogy a GDP-hez való hozzájárulása 

2020-ra a mostani 24 százalékról 30 

százalékra emelkedjen.

 
Versenyképességi fordulat jön

Matolcsy György MNB elnök szerint  

Magyarország versenyképességi fordu-

lat előtt áll. A jegybank elnöke kiemelte: 

a versenyképesség növelésén alapuló 

gazdaságpolitikát kell folytatni, mert a 

következő 20–25 év az ország felzárkó-

zásának időszaka lesz. Kiemelte: 2010 

óta az ország sikeres gazdaságpoliti-

kai fordulatot és pénzügyi stabilizációt 

hajtott végre, majd 2013-tól monetáris 

fordulatot vitt véghez. Ezek eredmé-

nyeként Magyarország a tartós gazda-

sági növekedési pályára állt. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei résztvevők csoportja Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterrel

Matolcsy György (balról) és Parragh László
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Lapunkban már több alka-

lommal beszámoltunk arról, 

hogy a BOKIK vezetői a hely-

zetfeltárás, az igényfelmérés 

és a jövőtervezés érdekében 

egy évvel ezelőtt célul tűzték 

ki a megyében működő ötszáz 

jelentős vállalkozás személyes 

megkeresését. A meglátoga-

tott cégek listája mostanra kö-

zelít a kitűzött célhoz. A prog-

ram keretében Bihall Tamás, a 

BOKIK elnöke a közelmúltban 

a sárospataki Fraisa Kft.-nél 

járt, ahol Varknal György ügy-

vezető mutatta be a vállalko-

zást és a termelést.

A Fraisa Hungária Kft. egy 

svájci tulajdonban lévő leány-

vállalat, amely keményfém és 

gyorsacél alapanyagból gyár-

tott hengeres szárú forgácsoló 

szerszámok előállításával és 

újraélezésével foglalkozik. Az 

anyavállalat egy 1934-ben – 

Svájcban – alapított családi 

vállalkozás, az alapító unokái 

ma is aktívan részt vesznek 

a cégcsoport vezetésében. A 

sárospataki társaság jogelődje 

a Szerszám Köszörű Centrum 

Ipari és Kereskedelmi Kft. volt. 

A Fraisa Csoport világszerte hat 

telephellyel rendelkezik, köz-

pontjuk a svájci Solothurn-ban 

található, ahol 216 dolgozót 

foglalkoztatnak. A kutatás-fej-

lesztésnek, a svájci értékesítés-

nek és a katalógus szerszám-

gyártás 50 százalékának ad 

helyet a központ. A második a 

sorban a magyarországi üzem 

Sárospatakon, itt mintegy 140 

dolgozót alkalmaznak.

A cégcsoport további telep-

helyei Németországban, Fran-

ciaországban, az USA-ban és 

Olaszországban találhatók, de 

jelen vannak a kínai piacon is. 

További 34 országban pedig 

étékesítő partnereken keresztül 

szolgálják ki ügyfeleiket. Gyárt-

mányaikat használja többek 

között az óraipar, az autó- és 

repülőgépipar, a gépgyártás és 

az orvosi segédeszköz gyártás. 

Bódi László, a HalboMce Zrt. vezérigazgatója, az 
MKIK magyar-német tagozatának elnöke

Az idei gazdasági évnyitó egyik 
fontos üzenetének tartom, hogy 
Orbán Viktor miniszterelnök úr 
beszédében külön hangsúlyoz-
ta a kamara fontosságát és a 
gazdaságpolitikára gyakorolt 
hatását. Úgy fogalmazott, 
hogy ezeknek a találkozóknak 
nagyobb a hozzáadott értéke, 
mint gondolnánk, hiszen az 

üzleti élet és a kormány közötti kapcsolat igazítja a 
gazdaságpolitikát. Erre igen szemléletes példákat 
is hozott, amelyek alátámasztják, hogy a kormány 
meghatározó partnerként tekint a kamarára, mint a 
gazdaság hangjára és a gazdasági élet önkormány-
zatára.

Üszögh Lajos, a MIVÍZ Kft. általános igazgatóhe-
lyettese, a BOKIK alelnöke

Vízügyekben jártas szakember-
ként fontosnak tartom, hogy a 
gazdasági évnyitón szóba ke-
rült, milyen fontos a vízkincsünk 
megőrzése, és elhangzott az is, 
hogy világviszonylatban már a 
„víz háborújáról” beszélhetünk. 
A kormány tudja, érti, hogy a 
jövő érdekében felszíni vizeink, 
és ivóvízkészletünk megóvása 

kulcskérdés. A miniszterelnök úr közel egyórás beszé-
de teljes képet adott az európai és a magyar gazdaság 
helyzetéről, a kilátásokról, és benne a magyar útról. 
A jelenlévők olyan információk birtokába juthattak a 
személyes találkozón, amelyek befolyásolják majd az 
elkövetkezőkben a mindennapi munkát.

Derczó István, a Weinberg '93 Kft. ügyvezető 
igazgatója

A kamarai gazdasági évnyitót 
évről évre egyre fontosabb 
eseménynek tartom, és örülök, 
hogy részt vehetek ezeken a 
rendezvényeken. Itt találkozha-
tunk a politika és a gazdaság-
politika legfőbb vezetőivel, és 
első kézből kapunk részletes 
tájékoztatást az aktuális 
napi kérdésekről, valamint az 

előttünk álló évek várható gazdaságpolitikai, adópo-
litikai változásairól. Külön élmény volt számomra az 
előadók naprakész felkészültsége, különösen Orbán 
Viktor miniszterelnök úr tájékozottsága az aktuális 
napi ügyekben, kiemelten a munkaerő-piaci és a 
fi atalokat érintő kérdéskörökben.   

Megyei vélemények a gazdasági évnyitóról

Céglátogatáson

A BOKIK megújult Önkormányzati Szekciója 
március 22-én, kedden délelőtt 11 órától tart-
ja bemutatkozó rendezvényét Miskolcon, a 
Népkerti Vigadóban, amelyen előadást tart 
többek között Csepreghy Nándor minisz-
terhelyettes is. A nagyszabású programra a 
BOKIK meghívta a megye valamennyi önkor-
mányzatának vezetőjét. Bihall Tamás, a ka-
mara elnöke az önkormányzati szekcióról, és 
a rendezvény részleteiről adott tájékoztatást.
 

A települések jövője, népességmegtartó képes-

sége, továbbfejlődési lehetősége, gyarapodása, 

gazdasági ereje tekintetében az önkormányzat-

ok egyik legfontosabb feladatává vált a gazda-

ságfejlesztés, melyet jól mutat az európai uniós 

források felhasználhatósága is.

Ebből az alapelvből kiindulva a BOKIK – az or-

szágban elsőként – létrehozta az úgynevezett 

Önkormányzati Szekciót, amely révén szeretné 

segíteni a megye önkormányzatainak gazdaság-

fejlesztési tevékenységét – mondta Bihall Ta-

más. Hozzátette: az Önkormányzati Szekció el-

sődleges feladata egy olyan gazdaságfejlesztési 

együttműködés létrehozása, amely által szink-

ronba kerülnek, találkoznak a befektetői, vállal-

kozói igények, valamint az önkormányzatok által 

kínált gazdaságfejlesztési lehetőségek. A szekció 

ezt egy komplex információs hálózat, adattár és 

hozzá kapcsolódó rendszeres, intenzív, többszin-

tű kommunikációs folyamat segítségével kíván-

ja megvalósítani. A kamara elnöke kiemelte: a 

szekciónak jelenleg közel 100 önkormányzat már 

tagja, és az általuk képviselt lakosság száma már 

eléri a 400 ezer főt.

A rendezvényről

Az elmúlt egy év során megújult szekció be-

mutatkozó rendezvényéről megtudtuk, sikerült 

megnyerni előadónak Csepreghy Nándor mi-

niszterhelyettest, aki az önkormányzati gazda-

ságfejlesztésről tart előadást. A gazdaságfej-

lesztés pénzügyi eszközrendszeréről, kiemelten 

a Széchenyi Kártya Programról Krisán László, a 

KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója ad tájékoztatót, 

majd a szekcióval kapcsolatos kamarai felada-

tokat Bihall Tamás ismerteti. Szabó Gergely, az 

Önkormányzati Szekció elnöke, Harsány pol-

gármestere a szekció kínálta új együttműködé-

si lehetőségeket mutatja be a hallgatóságnak, 

Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármes-

tere pedig az úgynevezett Best practice-ről, va-

gyis az önkormányzati gazdaságfejlesztésben 

alkalmazott jó gyakorlatokról számol be.

BOKIK–önkormányzatok

Kell a folytatás – így értékelték 

a résztvevő tagvállalatok ve-

zetői az Észak-Magyarországi 

Autóipari Klaszter (NOHAC) 

első állásbörzéjét. A Miskolci 

Egyetemen megtartott ren-

dezvényen 11 tagvállalat állí-

tott önálló standot, kettőt pe-

dig a klaszter képviselt. 

Állásbörze
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A 2016-os év nagy kihívása az, hogy 
meg lehet-e ismételni a tavalyi rend-
kívül magas uniós forráskifi zetést. A 
Széchenyi Kártya Program koordi-
nálásáért felelős KAVOSZ Zrt. vezér-
igazgatója szerint kulcsfontosságú, 
hogy az uniós pályázatokat minél 
gyorsabban hirdessék meg, a bő 700 
milliárdnyi EU-s forrású, visszatérí-
tendő támogatások pedig a leggyor-
sabban megérkezzenek a vállalko-
zásokhoz.

Az érdeklődő vállalkozások március-

ban, illetve áprilisban a KAVOSZ Gaz-

dasági Fórum rendezvényein vezető 

piaci szakértőktől – köztük az MKB 

Banktól, a ProjectMine Kft.-től – kap-

nak gyakorlati útmutatást az európai 

uniós támogatások leghatékonyabb 

felhasználásáról a Széchenyi Kártya 

Program nyújtotta kedvezményes hi-

tellehetőségek mellett. 

Tapasztalataink szerint egy vállalko-

zó akkor képes megfelelő döntéseket 

hozni, ha felkészült és pontos informá-

ciókkal rendelkezik. Fokozottan igaz ez 

az üzleti tervezésre és a támogatások 

elnyerésére irányuló pályázatok elkészí-

tésére, ahol elnyert támogatás esetén 

pénzügyi oldalról a projekt megvalósí-

tásához szükséges önerő biztosítása 

és a támogatás előfi nanszírozása állít-

ja kihívás elé a cégeket – hangsúlyozta 

Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezérigaz-

gatója. Hozzátette: a Széchenyi Önerő 

Kiegészítő Hitel az európai uniós pá-

lyázati források sikeres felhasználását 

segíti azzal, hogy a megalapozott ter-

vekkel rendelkező kkv-k elegendő sa-

ját önrész hiányában is belevághatnak 

beruházási céljaik megvalósításába. A 

hitel évi nettó 0,85 százalékos kamat-

tal elérhető, és automatikusan az adott 

pályázathoz kapcsolható, amennyiben 

a vállalkozás a pályázat összeállítá-

sakor már kalkulált ezzel a pótlólagos 

fi nanszírozási igénnyel. A Széchenyi 

Támogatást Megelőlegező Hitel pedig 

jellemzően csak a projekt befejezését 

követően folyósított vissza nem térí-

tendő állami támogatások előfi nan-

szírozására szolgál, és az éves nettó 

kamata mindössze 0,35 százalék. Itt is 

automatikusan megvalósulhat a hitel 

adott pályázathoz történő igénylése.

Finomhangolás

A KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója kiemel-

te továbbá, hogy a program fejlődésé-

hez, a vállalkozók minél teljesebb és 

magasabb színvonalú kiszolgálásához 

elengedhetetlenek azok a visszajelzé-

sek, melyek a vállalkozóktól szemé-

lyesen, a több mint 200 helyszínen 

található regisztráló irodahálózaton 

keresztül érkeznek. 

A program története során kihelyezett 

több mint 1560 milliárd forint hitelösz-

szegre, valamint a közel 230 ezer szer-

ződött ügyfélre alapozott tapasztala-

tokra támaszkodva méltán állíthatjuk, 

hogy a piaci igényekre igyekszünk mi-

előbb reagálni, a program hiteltermé-

keit folyamatosan „fi nomhangolni” és 

alakítani. Ennek és a kormányzat pár-

beszédre nyitott, támogató döntései-

nek köszönhetőek az elmúlt hónapok 

legutóbbi pozitív változásai is: 2016. 

január 1-től a Széchenyi Forgóeszköz-

hitel kamattámogatása 3 százalékra 

emelkedett, a Széchenyi Kártya Folyó-

számlahitelhez biztosított kezességi 

díjtámogatás már a teljes hitelösszegre 

jár 25 millió forint feletti hitelek esetén 

is. Ezen kívül a Széchenyi Beruházási 

Hitel, a Széchenyi Önerő Kiegészítő 

Hitel és a Széchenyi Támogatást Meg-

előlegező Hitel Konstrukciókhoz nyúj-

tott 5 százalékos kamattámogatás és 

a kezességi díjtámogatás már a teljes 

futamidőre jár. 

Az agrár-szektorban pedig a kedve-

zőtlen időjárás miatt kárt szenvedett 

a jogosultsági feltételeknek megfelelő 

agrárvállalkozások részére az állam az 

Agrár Széchenyi Kártyához a jelenlegi 4 

százalékos kamat- és kezesi díjtámo-

gatáson felül további, teljes körű támo-

gatást is biztosít a költségek átvállalá-

sa mellett.

Első kézből

A Gazdasági Fórumon az érdeklődők 

első kézből értesülhetnek a pályázati 

lehetőségekről is Barabás Tamástól, a 

ProjectMine Pályázati Tanácsadó Kft. 

ügyvezetőjétől, az MKB Bank pedig a 

vállalkozás-fi nanszírozási témakörben 

képviselteti magát, hiszen a bank do-

mináns szereplőnek számít a Széche-

nyi Kártya Program piacán, különösen 

a magasabb hitelösszegeknél. Miköz-

ben a kibocsátott kártyák darabszámát 

tekintve tavaly 14,4 százalék volt a bank 

részesedése, fi gyelemreméltó, hogy 

a 10 és 25 millió forintos hitelösszegű 

plasztiklapok vonatkozásában az MKB 

Bank piaci részaránya közel 30 százalé-

kos. Ezzel ugyanúgy piacvezető, mint a 

2015-ben bevezetett 25 millió forint fe-

letti Széchenyi Kártyák esetén, ahol 37 

százalék a bank részaránya. Utóbbiban 

feltehetően az is közrejátszhatott, hogy 

az MKB az elsők között tette elérhető-

vé tavaly nyáron a magasabb összegű 

Széchenyi Kártya Folyószámlahitelt, 

miután annak felső határa a korábbi 

érték kétszeresére nőtt.

Bankváltás lehetősége

Szintén elsőként teremtette meg az 

MKB Bank a hazai mikro-, kis- és kö-

zépvállalkozások fi nanszírozási lehe-

tőségeinek javítására 2002-ben létre-

hozott Széchenyi Kártya Programon 

belüli bankváltás lehetőségét, még 

2015 áprilisában. A folyamat, amely 

egy Széchenyi Kártya igénylés ügyinté-

zési ideje alatt végigfuttatható, és – az 

új igényléshez hasonlóan – a KAVOSZ 

Zrt., a Vállalkozók és Munkáltatók Or-

szágos Szövetsége (VOSZ), továbbá 

a területi kereskedelmi és iparkamarák 

irodáiban kezdeményezhető, gyakor-

latilag zökkenőmentes. Az ügyfélnek 

nem kell visszafi zetnie a másik banknál 

felvett Széchenyi Kártya Folyószámla-

hitelét, majd végigvárni az új igénylés 

folyamatát: a kettő összevonható, a 

korábbi tartozás azonnal kiegyenlíthe-

tő az MKB által rendelkezésére bocsá-

tott hitelkeretből.

Miközben a Széchenyi Kártya Konst-

rukcióban jóváhagyott hitelkeretek ösz-

szege tavaly éves szinten a szektorban 

mindössze 1 százalékkal emelkedett, 

addig az MKB Banknál – amelynek 

ezen mutató alapján számított piaci 

részesedése 20 százalék fölötti – 11 

százalékkal növekedett. 

Alacsony kamatok az EU-pénzekhez
Gazdasági fórum Miskolcon, a Széchenyi Kártya Program nyújtotta hitellehetőségekről  

Miskolcon március 21-én, hétfőn 
délelőtt 9 órakor kezdődik a KAVOSZ 
uniós fi nanszírozási lehetősége-
ket bemutató gazdasági fóruma a 
Népkerti Vigadóban (Görgey út 23.). 
A rendezvényen a részvétel ingyenes, 
de a férőhelyek száma miatt előzetes 
regisztrációhoz kötött!  
Részletes információ és regisztráció: 
www.kkvforum.kavosz.hu 
További érdeklődés: 
rendezveny@kavosz.hu. 

Meghívó
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Elfogadta az Országgyűlés a 

törvényjavaslatot, egy év hala-

dékot kapnak a kft.-k!

A 3 millió forintot el nem érő 

törzstőkéjű korlátolt felelős-

ségű társaságok újabb egy 

évet kapnak jegyzett tőkéjük 

megemelésére. Ők tehát 2017. 

március 15-éig lesznek kötele-

sek a törzstőkéjüket megemel-

ni vagy átalakulni, illetve társa-

sági szerződéseiket az új Ptk. 

rendelkezéseivel összhangba 

hozni. A 3 millió forintos vagy 

azt meghaladó jegyzett tőké-

vel rendelkező kft.-knél viszont 

maradt a 2016. március 15-ei 

határidő.  Akik nem helyezték 

társasági szerződésüket az új 

Ptk. hatálya alá,  március 15-ig 

kellett ezt megtenniük.

Amennyiben csupán a jog-

szabályi módosítások miatt 

válik szükségessé a létesítő 

okirat módosítása, úgy illeték 

és közzétételi költségtérítés 

megfi zetése nélkül lehet a 

cégbírósághoz változásbe-

jegyzési kérelmet benyújtani, 

természetesen ügyvédi közre-

működéssel. Ha azonban az 

előzőeken túl egyéb változá-

sokat  is szeretnének átvezetni, 

akkor már illeték és közzétételi 

díj fi zetési kötelezettségük ke-

letkezik.

Törzstőke-emelés halasztva 
A faipar legnagyobb hazai kiállítása ma már 

szakmai találkozóhely. A szakmai ismeretek 

globalizált világunkban a villám sebességével 

frissülnek, az új és még újabb megoldások szin-

te naponta kopogtatnak az asztalosműhelyek 

ajtaján. Aki nem nyit ajtót, hogy azon beáramol-

jon az akár másnap értéket hozó, pénzt termelő 

információ, aki bezárkózik a maga kis világába, 

az óhatatlanul lemarad, és előbb-utóbb kiszo-

rul a piacról. Az április 6-án kezdődő és 10-ig 

tartó Ligno Novum a Hungexpo vásárvárosban 

a következő célterületekre fókuszál:

– faipari megmunkáló gépek

– CNC-technológiák

– elektromos kézi kisgépek

– gépi és kéziszerszámok

– bútorvasalatok, kellékek

– faipari felületkezelő berendezések, technoló-

giák

– alapanyagok

– tervező- és gyártószoftverek

– vasalatrendszerek nyílászáró-gyártáshoz

– rögzítéstechnika

– pneumatikus működtetésű gépek és komp-

resszorok

– csiszolástechnika

– elsődleges faipari megmunkáló gépek

– minden más gép, szerszám, alapanyag, kellék, 

ami a bútor- és nyílászáró-gyártáshoz szüksé-

ges

A kiállítás első három napja kiemelkedően gaz-

dag lesz programokban. Ezeken a napokon, a 

Hungexpo honlapján előzetesen regisztrálók 

díjmentesen tekinthetik meg az összes kiállí-

tást, vehetnek részt a tervezett szakmai prog-

ramokon.

Április 6-tól Ligno Novum kiállítás

Látványban most sem volt 
hiány a Kézműves Kupán
Több mint 300 résztvevő, közel húsz szakmai kiállító és mintegy 

kétezer látogató – ez a Kézműves Kupa 2016 rövid mérlege szá-

mokban. Madarász István, a verseny főszervezője elmondta, a 

szépészeti szakmák legnagyobb hazai versenyét immár 14. alka-

lommal szervezte meg a BOKIK.

A miskolci Generali Arénában ezúttal is a fodrászok, a kozme-

tikusok és a műköröm-díszítők és -építők adtak egymásnak 

randevút. Bihall Tamás, a BOKIK elnöke a rendezvényen úgy 

fogalmazott: büszkék vagyunk arra, hogy ez a bajnokság méltó 

emléket állít a szakma olyan nagynevű miskolci képviselőinek, 

mint Kisgergelyné Tolcsvai Mária és Lapis Imre. 
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Az MKIK konzorciumvezetőként a 
kkv-k informatikai hátterének kor-
szerűsítése érdekében – kormány-
zati támogatással – új, országos 
projektet indított az elmúlt év végén. 
Ennek céljairól, részleteiről Koleszár 
Péterrel, a program egyik vezetőjé-
vel – a BOKIK elnökségi tagjával – 
beszélgettünk.  

Gazdasági Iránytű: A BOKIK informa-
tikai osztályát vezető elnökségi tag-
jaként egy új – a kamarához kötődő – 
szakmai feladatra kapott megbízást. 
Mi ez a feladat? Hogyan kapcsolódik 
a megye vállalkozásainak életéhez?
Koleszár Péter: Egy országos méretű, az 

informatikához kapcsolódó szemlélet-

formáló projekt egyik vezetőjeként tevé-

kenykedem novembertől. A GINOP 3.2.1. 

azonosítóval ellátott projekt hivatalos 

neve „Infokommunikációs motivációs, 

szemléletformáló és kompetenciafej-

lesztő program kkv-knak”. A közel kétéves 

időtartamú program kifejezetten vidéki 

vállalkozások számára nyújt segítsé-

get. Azonban érdemes először a projekt 

hátteréről, indokoltságáról beszélnünk. 

Sorra jelennek meg azok a kimutatások, 

amelyek azt támasztják alá, hogy a hazai 

kkv-k – a mikrovállalkozásokat is bele-

értve – jelentős lemaradásban vannak 

a digitális eszközök használatában eu-

rópai versenytársaikkal 

szemben. Ez a hátrány 

hosszú távon piacvesz-

téssel jár a magyar cé-

gek számára. Egyre több 

országban kormányzati 

szinten különböző ösz-

tönzőkkel igyekeznek 

segíteni a vállalkozások 

digitalizációját, vagy 

digitalizációjának kor-

szerűsítését. Erre törek-

szik ez a kormányzati tá-

mogatással létrehozott 

program is.

A gyakorlatban mit 
kell értenünk ez alatt?
Olyan fi zikai eszközök, szoftverek vagy 

módszerek meghonosítását egy cég 

életében, amely kiváltja a hagyomá-

nyos papíralapú feladatvégzést vagy a 

meglévő, korszerűtlenné vált informati-

kai megoldások cseréjét eredményezi.

Tehát a projektben ilyen eszközöket 
fognak „osztani”?
Nem, ez a leggyakoribb félreértés a 

programunkkal kapcsolatban. A fel-

adatunk az, hogy olyan szemléletfor-

máló tevékenységet végezzünk, amely 

eredményeként a kkv-k megszabadul-

nak az infokommunikációs eszközökkel 

szembeni fenntartásaiktól, megismer-

kedhetnek mások sikertörténeteivel, és 

meggyőződhetnek arról, hogy a vállal-

kozás életében a korszerű eszközök be-

vezetése a gazdaságosabb működést 

szolgálja. Továbbá segítséget kapjanak 

ahhoz, hogy milyen pályázati források 

bevonásával tudnak elindulni a fejlő-

dés irányába.

Tudna erre példát mondani?
Egy kisvállalat esetében az internetes 

jelenlét elkerülhetetlen. Egy bútorasz-

talos, aki a referenciáit nem tudja meg-

mutatni az interneten, saját magától 

veszi el az időt az üzletet nem hozó, 

szükségtelen helyszínfelmérésekkel, 

árajánlatkészítésekkel. Ha a megren-

delő látja a referenciákat az interneten, 

és megnézheti azt is, hogy az adott mi-

nőség/ár nem az ő elképzeléseihez iga-

zodik, nem fogja terhelni a vállalkozást 

árajánlatkérésekkel.

Egy nagyobb üzem esetében mi lehet 
egy ilyen korszerűsítés?
A cégek fejlődési pályáját gyakran nem 

követi az infokommunikációs módsze-

rek bevezetése. Egy egyszerűbb terme-

lésirányítási rendszer bevezetésével is 

jelentős hatékonyságjavulás érhető el, 

és ez a további növekedés előtt nyit-

hatja meg az utat.

Mit nyújt a projekt a cégeknek?
Programunknak számos pillére van. Az 

országban összesen 27 fős – Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében 2 fős – ta-

nácsadói hálózat segít a vállalkozá-

soknak eligazodni abban, hogy milyen 

eszközökkel vagy módszerrel érhetnek 

el nagyobb hatékonyságot. A második 

pillér egy 127 állomásból álló rendez-

vénysorozat lesz, amely járási szinten 

szólítja meg a vállalkozásokat. Itt az 

előadásokon kívül az egyes területek 

szakértőivel is találkozhatnak, konzul-

tálhatnak az érdeklődők. Harmadikként 

kiemelném azt az ingyenesen elérhető 

tudástárat, amely a programunkhoz 

csatlakozó vállalkozások számára 

lesz elérhető. Azonban a leginkább 

számszerűsíthető eredménye annak a 

szállítói partnerhálózatnak lesz, amely 

segítségével kedvezményes ajánlatok-

hoz, beszerzési lehetőségekhez juthat-

nak a vidéki kkv-k.

Mi a teendőjük azoknak a cégeknek, 
amelyek részt akarnak venni a prog-
ramban?
A BOKIK miskolci székházában talál-

ható az irodánk, ahol felvehetik a kap-

csolatot a tanácsadóinkkal, akik tájé-

koztatást adnak a további lépésekről. 

A májustól induló rendezvényeinket 

igyekszünk számos csatornán meghir-

detni és tájékoztatni az érdeklődőket. 

Várjuk a cégek jelentkezését, munka-

társaink készséggel segítik őket abban, 

hogy beléphessenek a digitális világba.

Belépni a digitalizáció világába
A megyei vállalkozások informatikai hátterének korszerűsítését is segíti az MKIK programja   

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara 2014-ben indította el hagyományteremtő 
céllal az Innováció a fejlődés rugója című rendezvény-
sorozatát, amelynek folytatásaként 2016 áprilisában a 
megye cégei, vállalkozásai számára újból konferenciát 
szervez a fenti címmel.
A konferencia keretein belül lehetőséget biztosítunk 
megyénk innovatív cégei és vállalkozói számára a 

gazdasági eredményt hozó innovatív ötleteik, fejlesz-
téseik, megoldásaik, innovációs pályázatokon elnyert 
támogatásokból megvalósított projektjeik széleskörű 
bemutatására, úgy a nagyközönség, mint a sajtó 
nyilvánossága előtt. 
A BOKIK tehát arra kéri a témában érintett és érdekelt 
vállalkozásokat, hogy bemutatni kívánt fejlesztéseik 
leírását, vagy 10-20 diából álló prezentációjukat küld-

jék el a kamara számára április 10-ig a szecsi.ilona@
bokik.hu email címre, vagy juttasák el személyesen a 
BOKIK-székházába (Miskolc, Szentpáli u. 1).
A beérkezett munkaanyagokat egy szakértőkkel kibő-
vített bizottság tekinti majd át. Az általuk legjobbnak 
ítélt pályamunkákat a beküldő vállalkozások a konfe-
rencia keretén belül bemutathatják, illetve a legjobb 
pályamunkák megkapják a BOKIK Innovációs díját.

Az innováció a fejlődés rugója 2.

A projekt azonosítója: 
GINOP-3.2.1-15-2015-00001
Konzorciumi tagok:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
(konzorciumvezető)
Informatika a Társadalomért Egye-
sület
Kormányzati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökség

Hasznos infók 1. A miskolci iroda
3525 Miskolc, Szentpáli utca 1., III. 
emelet
Munkatársak:
Dudás Róbert IKT tanácsadó
e-mail: dudas.robert@ginop-mkik.hu
Tel.: 20/32-40-153
Kovács István IKT tanácsadó
e-mail: kovacs.istvan@ginop-mkik.hu
Tel.: 20/26-40-574

Hasznos infók 2.



2016. MÁRCIUS 16.
Gazdasági Iránytű  7.

Ünnepélyes keretek között hirdet-
ték ki március 3-án a Német-Magyar 
Ipari és Kereskedelmi Kamara 2016. 
évi Szakképzési Díjának győzteseit 
Budapesten. A díjazottak Varga Mi-
hály nemzetgazdasági minisztertől, 
Heinz-Peter Behr német nagykövet-
től és Parragh Lászlótól, az MKIK 
elnökétől vehették át a kitüntetése-
ket.
 

A Szakképzési Díjat a Német-Magyar 

Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) 

2013-ban alapította. Célja, hogy a 

versenyen való részvétel, valamint a 

benyújtott pályázatok révén emelje a 

gyakorlatorientált, korszerű ismerete-

ket nyújtó szakképzés társadalmi meg-

becsülését és szakmai színvonalát Ma-

gyarországon. A díj kiegészíti a DUIHK 

szakképzéssel kapcsolatos aktív, sok-

oldalú tevékenységét, amelynek során 

támaszkodik nemcsak a mintegy 900 

tagvállalat közreműködésére, hanem a 

németországi kamarai hálózat sok évti-

zedes tapasztalataira is. A Szakképzési 

Díj szakmai támogatója a Magyar Ke-

reskedelmi és Iparkamara, valamint a 

Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák 

Szövetsége. A díjazottakat hét függet-

len, a szakképzés területén tevékeny-

kedő szakemberekből álló szakmai 

zsűri választja ki. 

A BOKIK és a Robert Bosch Energy & 

Body Systems Kft. nem először indult 

a versenyen.  Kooperáció kategóriában 

„A BOKIK és a Bosch a megye szakkép-

zéséért” címmel nyújtották be pályáza-

tukat. A partnerek közötti kimagaslóan 

jó együttműködést példázzák a közös 

rendezvények, amelyeket részletesen 

tartalmazott a pályázati anyag. Így 

bemutatták többek között, hogy kap-

csolódik egymáshoz a BOKIK pálya-

orientációs tevékenysége és a Bosch-

osztályok beiskolázási kampánya, a 

„Játék a Bosch-al határok nélkül” elne-

vezésű, közös szervezésű vetélkedő, a 

pályaválasztási kiállítás „cégek utcájá-

nak” kialakítása és a pályaorientációs 

tábor szervezése.

A díjat Innovációs kategóriában a győ-

ri Mobilis Közhasznú Nonprofi t Kft. 

nyerte, Motiváció kategóriában a pécsi 

Hauni Hungária Gépgyártó Kft. lett a 

legjobb, Kooperáció kategóriában pe-

dig a győri Professio Fémipari és Szak-

képzési Klaszter vitte el a pálmát.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2016-ban 
is megrendezi a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt 
(SZKTV), kibővítve ezt az Országos Szakmai Ta-
nulmányi Versennyel (OSZTV). Az országos dön-
tőt „IX. Szakma Sztár Fesztivál” elnevezéssel 
április 18–20-a között Budapesten, a Hungexpo 
Vásárközpont G és F pavilonjában rendezik.

A válogatókból az országos döntőbe jutott verseny-

zők iskoláinak igazgatói és gyakorlati felkészítői ré-

szére március 22-én a Bank Center ( Budapest, Sza-

badság tér 7.) I. emeleti előadótermében az SZKTV 

és OSZTV országos döntőjének lebonyolításával 

kapcsolatban tartanak tájékoztatót. Megyénket két 

tanuló képviseli a döntőn, a diákoknak és felkészítő-

iknek ezúton is gratulálunk!

A döntő résztvevői 

Pető Mátyás központifűtés- és gázhálózat rendszer-

szerelő – Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Hen-

rik Szakképző Iskolája.

Vass Attila központifűtés- és gázhálózat rendszer-

szerelő – Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Hen-

rik Szakképző Iskolája.

A kiemelkedő eredményt elérő versenyzőket az MKIK 

meghívja a WorldSkills és EuroSkills nemzetközi ver-

senyek hazai válogató versenyeire. 

Ezek győzteseiből kerülnek ki azok a 

fi atal szakemberek, akik képviselhetik 

Magyarországot a nemzetközi szak-

mai megmérettetéseken.

Az SZKTV és az OSZTV országos dön-

tőjének közös eredményhirdetését 

április 20-án tartják majd szakképesí-

tésenként, ünnepélyes keretek között.

A BOKIK szervezésében – a korábbi 

évek gyakorlatának megfelelően – 

több mint 400 tanulónak lesz lehe-

tősége személyesen is részt venni a 

budapesti döntőn, amely nagyszerű 

lehetőség arra, hogy felkeltse a pálya-

választás előtt álló diákok szakmák 

iránti fi gyelmét.

Több alakalommal be-

számoltunk már arról, 

hogy 2015. szeptember 

1-jétől már csak mester-

vizsgával rendelkező ok-

tató végezhet gyakorlati 

képzést, éppen ezért a 

BOKIK a gyakorlati kép-

zés színvonalának eme-

lése céljából az oktatók 

számára mestervizsgákat 

szervez 2016-ban is. 

A képzés költségeinek 

enyhítése érdekében pá-

lyázati források segítik a 

mesterjelölteket abban, 

hogy minél nagyobb 

számban teljesítsék ezt 

a jogszabályi előírást. 

Megyénkben ebben az 

évben 26-an részesülhet-

nek 80 százalékos támo-

gatásban, és mindössze 

20 százalékos önrésszel 

kapcsolódhatnak be a 

képzésbe. 

A mesterképzésről bő-

vebb ionformáció: Né-

meth Zsolt szakképzési 

vezetőtől kérhető a kö-

vetkező elérhetőségeken: 

telefon: 46/501-095; 

e-mail: nemeth.zsolt@

bokik.hu

Versenyben a Szakképzési Díjért
A BOKIK és a BOSCH közös pályázattal indult a kooperáció kategóriában

Klein Zsuzsanna pályaorientációs tanácsadó és Bihall Tamás elnök a díjátadón

Folytatódnak 
a mestervizsgák

Áprilisban Szakma Sztár

Vízvezeték-szerelő
Épület- és szerkezet-
lakatos
Festő, díszítő, mázoló 
és tapétázó
Ács, állványozó
Autószerelő
Cukrász

Gázfogyasztó-beren-
dezés és csőhálózat-
szerelő
Kereskedő
Kőműves
Pincér
Szakács
Villanyszerelő

Induló mesterképzések
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       IRÁNYTŰ www.bokik.hu

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 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 3.
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 márciusában alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 317 Ft/l
Gázolaj 300 Ft/l
Keverék 352 Ft/l
LPG-autógáz 206 Ft/l

Márciusi üzemanyagárak

Áprilisban indul a BOKIK HR-Klubja. A klub ren-

dezvényein cégvezetők, humánpolitikai vezetők 

ismerhetik meg a szakterület új és hatékony 

módszereit, az alkalmazott eljárásokat. Lehe-

tőség lesz a cégek „jó példáinak” megosztásá-

ra, bemutatására. A résztvevők a terület neves 

szakembereinek előadásait hallgathatják majd 

meg, és bővíthetik ismereteiket. A szervezés 

alatt álló program részleteiről a www.bokik.hu 

honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.

A siker garanciái a vállalkozásban – ez a címe 

Tonk Emil április 20-ai, miskolci előadásának, 

amelyet ismét a BOKIK Üzleti Pódium kereté-

ben tart a kamara miskolci székházában.

A téma kapcsán szó lesz többek között a lo-

jalitásról, a felkészültségről, arról, hogyan le-

hetünk termékeink, szolgáltatásunk hiteles 

referenciái, és hogyan lehetünk munkahelyünk 

legjobb marketingesei. Az előadás április 20-

án 15 órakor kezdődik, és Tonk Emil – ahogy 

azt tőle megszokhattuk – minden apró rész-

letre kitér majd, ami érinti a címben szereplő 

kérdéskört. Az Üzleti Pódium hagyományainak 

megfelelően a rendezvény interaktív lesz, a 

résztvevők kérdezhetnek, megoszthatják véle-

ményüket, tapasztalataikat.

Részletek: www.tonkemil.hu/termekek/siker-

garanciai-vallakozasodban-miskolc

Kilencvennegyedik szüle-

tésnapja alkalmából kö-

szöntötték február 29-én 

Kopátsy Sándor közgazdászt 

a Magyar Közgazdasági Tár-

saság megyei szervezetének 

tagjai, a kamara vezetői és 

a Szentpáli szakiskola kép-

viselői Miskolcon, a BOKIK-

székházban. 

A program előadója maga 

az ünnepelt: Kopátsy Sándor 

volt, aki a rendszerváltást kö-

vető gazdasági folyamatokról, a vállalati és a 

társadalmi érdekek különbözőségéről osztot-

ta meg gondolatait a hallgatósággal. A beszél-

getést Hajnal József újságíró vezette. 

Mi lesz veled Európa? – ez a 
címe a Kamarai Társalgó kö-
vetkező előadásának, ame-
lyet Nógrádi György bizton-
ságpolitikai szakértő tart a 
BOKIK-székházban április 14-
én 14 órától.
 

Rakonczay Gábor, az óceánát-

kelő, Guiness világrekorder ma-

gyar hajós nagysikerű februári 

előadása után újabb csemegét 

kínálnak a Kamarai Társalgó 

szervezői az érdeklődőknek. 

Nógrádi György lesz a következő 

vendége a BOKIK programjá-

nak. A biztonságpolitikai szakér-

tő „Mi lesz veled Európa?” című 

előadásában aktuális kérdé-

seket érint majd, és természe-

tesen ezúttal is lehetőség lesz 

kérdezni.

„Nógrádi György 1949. május 

22-én született Budapesten. 

Családja nagyon szegény volt, 

és ő, hogy változtasson az éle-

tén, asztaliteniszezni kezdett. 

A sportban kiemelkedően tel-

jesített, de úgy érezte, hogy az 

igazi kitörési pont számára az, 

ha tanulni kezd. A középiskolá-

ban a tanulmányi versenyekre 

összpontosított, és kitűnően 

teljesített. A vágya az volt, hogy 

nemzetközi szakon tanulhasson 

tovább egy egyetemen. A Köz-

gazdaság-

tudományi 

Egyetemre 

való fel-

vételije si-

keres volt. 

E l s ő é v e s 

egyetemis-

ta korában idegenvezetőnek 

állt, hogy minél többet utazhas-

son. A diploma megszerzését 

követően tanulmányait ugyan-

ezen az egyetemen folytatta, és 

1974-ben doktori értekezését is 

megírta, Az NSZK gazdaságpo-

litikája címmel, majd 1986-ban 

kandidátusi értekezését Az SPD 

biztonságpolitikája történelmi 

változásainak egyes kérdései cí-

men publikálta. 1997-ben habili-

tált, vagyis egyetemi docensből 

egyetemi tanár lett. Kutatási te-

rületei a biztonságpolitika terén: 

biztonsági dilemmák a II. Világ-

háborútól napjainkig és a véde-

lemgazdaság makrofolyamatai; 

politika- és hadtudományok. 

Rengeteget utazik, részben szak-

mai célból, részben kikapcsoló-

dásból.” (Forrás: Wikipédia)

Szeretnénk felhívni az érdek-

lődők fi gyelmét, hogy a ren-

dezvény ezúttal is ingyenes, de 

regisztrációhoz kötött! Jelent-

kezésüket a tarsalgo@bokik.hu 

e-mail címre várják a szervezők.

Nógrádi György 
a Társalgóban

A 94 éves Kopátsy 
Sándort köszöntötték

A sikerről Tonk Emillel

Indul a BOKIK HR-Klub-ja


