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Szakképzés

Kovács János főigazgató,
Miskolci Szakképzési Centrum 

Az utóbbi évek egyik központi oktatáspolitikai fogalma a szakképzés, 
mondhatnám, divatos kifejezés. Azonban attól tartok, hogy a fogalom 
használói nem minden esetben a kellő tartalmat értik, társítják hozzá 
használata során. Vannak – sajnos nem elegen – akik pozitívan értelmezik, 
használják a fogalmat, és vannak, akik negatív attitűddel élnek. 
Jómagam nem értem az utóbbiakat. A negatív, konfrontációs világszem-
lélet ezen a területen sem járhat haszonnal. A szakképzés léte, átalaku-
lása nem feltétlenül azt jelenti, hogy az oktatás-nevelés más területei 
kerülnek hátrányba, botor álláspont a „szakképzés túlterjeszkedéséről” 
beszélni. Inkább lehet szó a nem kellő elismertségről, át nem gondolt 
megközelítésről. 

Már a tipikus szakképzési alaphelyzet is komplex, együttműködésre és 
életre nevel. Egyszerre elméleti és gyakorlati, szellemi és anyagi, kívánja 
meg az elme és a test erőfeszítését. S a részletekben ehhez még meny-
nyi minden társulhat személyes élményként! A munkatársak, az anyag, 
az eljárások, a szakterületek megismerésének öröme, vagy ahogy egyik 
OSZTV győztes volt tanítványunk fogalmazott pár évvel ezelőtt: „Nagy 
öröm a siker – de még nagyobb boldogság, hogy alakíthatom magam és a 
körülöttem levő valóságot.” Saját magát és környezetét persze az is ala-
kítja, aki örömtelenül végzi dolgát. Azonban nem mindegy sem ő maga, 
sem a környezete, sem a mi számunkra, hogy a teremtő-alkotó munkát 
végző ember ezt hogyan végzi, jobbá teszi-e mások életét, vagy éppen 
rosszabbá. 

Nem lehet kérdés, hogy a szakképzés ebben az évben folytatódó átala-
kulása melyik irányt erősítse. Egy, a korunk kihívásaira felelő, szükség-
leteit magas színvonalon kiteljesítő, az egyéni életsorsokat biztonságos, 
kiszámítható keretek közé vezető szakképzés jobbá teszi világunkat. 
Ellenkező esetben? Nehezen szabadulok a Német Ipari és Kereskedelmi 
Kamara tavalyi szakképzést népszerűsítő reklámja hatása alól. A fi lm azt 
a kérdést tette fel, hogy „Mi lenne világunkból az ipar (és a szakképzés) 
nélkül?” Az impresszív képsorok tanulságosak: alkatrészekre széteső 
autók, leomló házak, szétfoszló ruhák, szétpergő könyvek, megzava-
rodott emberek jelennek meg. S a végén: apokaliptikus pusztaság, ahol 
nincs jelen az alkotóerő – de halvány reményként egy loboncos, meztelen 
ember elkezd két fadarabot összedörzsölni.

Biztos, hogy eddig kell visszamennünk, hogy a szakképzés fontosságát 
átérezzük? Nem kellene inkább támogatnunk a szakképzés átalakulását?

Negyven szakmában több mint két-
száz diák versenyzett idén a Szak-
ma Sztár Fesztiválon, Budapesten. 
Megyénket két – központifűtés- és 
gázhálózatrendszer-szerelő szak-
mában induló – diák képviselte a 
döntőben. Pető Mátyás és Vass 
Attila is a Miskolci Szakképzési 
Centrum Fazola Henrik Szakkép-
ző Iskolájának diákja. Vass Attila 
harmadik helyezést ért el a meg-
mérettetésen, Pető Mátyás pedig 
szakmája negyedik legjobbja lett. 

Idén április 18–20. között rendezte 

meg a Magyar Kereskedelmi és Ipar-

kamara a Szakma Sztár Fesztivált, 

az Országos Szakmai Tanulmányi 

Verseny (OSZTV) és a Szakma Ki-

váló Tanulója Verseny (SZKTV) dön-

tőjét. A versenyek célja továbbra is a 

gyakorlatigényes, „fi zikai” szakmák 

társadalmi presztízsének és vonze-

rejének növelése, a szakmatanulás 

népszerűsítése volt. A rendezvény jól 

csengő szlogenje most is „A jó szak-

ma felér egy diplomával!”. 

A kilencedik fesztivál

A verseny megnyitóján Cseresnyés 

Péter munkaerőpiacért és képzésért 

felelős államtitkár kiemelte: remé-

nyeik szerint a duális képzésben be-

vezetett új intézkedésekkel 2018-ra a 

jelenlegi 55 ezerről 70 ezerre emelke-

dik a képzésben résztvevők száma, és 

ezzel összhangban 8 ezerről 20 ezer-

re a gyakorlati képzésnek helyet adó 

gazdálkodó szervezeteké. Hangsú-

lyozta: a versenyen résztvevők száma 

is azt bizonyítja, hogy a duális képzési 

struktúra beváltja a hozzá fűzött re-

ményeket. Ugyanakkor a duális rend-

szer fi nanszírozásának javulása ön-

magában nem elegendő ahhoz, hogy 

a gazdaságnak megfelelő létszám-

ban álljon rendelkezésére jól képzett 

munkaerő.  (Folytatás a 2. oldalon)

Fazolás diák 
a dobogón
Megrendezték a 9. Szakma Sztár Fesztivált
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Folytatás az 1. oldalról. 

A versenyképes gazdaság megterem-

tésében nélkülözhetetlen szerepe van 

az alkalmazható és átváltható tudással 

rendelkező szakembereket a munka-

erőpiacra bocsátó szakképzésnek. 

Versenyzők külföldről

Parragh László, az MKIK elnöke a meg-

nyitón elmondta: a szakmák népsze-

rűsítésére a kamara az idén kilencedik 

alkalommal rendezi meg a fesztivált. 

Bejelentette, hogy két év múlva Buda-

pesten tartják a Szakma Sztár európai 

versenyét, az EuroSkillst. Jelezte: idén 

országosan mintegy 5200 diák jelent-

kezett, ezután minden szakképesítés-

ben válogatókat rendeztek, erre 451 ver-

senyzőt hívtak meg. A válogatóból 214 

diák került be az országos döntőbe 110 

oktatási intézményből. A szakmai ver-

senyen a jó eredményt elérők felmen-

tést kapnak a tanév végén esedékes 

szakmai záróvizsga alól. E szerint idén 

– a versenyben elért eredménye alap-

ján – a tanulók több mint 84 százaléka 

kapott felmentést a teljes szakmai vizs-

ga letétele alól.  Parragh László szólt ar-

ról is, hogy az idei országos döntőben 12 

határon túli fi atal is indult, 9 szakképe-

sítésben, akik a Felvidékről, Erdélyből, a 

Vajdaságból és Kárpátaljáról érkeztek.

A fesztiválon az idén már mintegy 15 

ezer látogató vett részt ingyenesen. A 

területi kamarák szervezésében vidéki 

iskolákból 200 autóbusszal több mint 

9 ezer diák  érkezett. Több mint 60 szá-

zalékuk 6-7-8. osztályos, pályaválasz-

tás előtt álló fi atal volt.

Ötszázan a megyéből

A BOKIK szervezésében – a korábbi 

évek gyakorlatának megfelelően – 

közel 500 tanulónak volt lehetősége 

személyesen is részt venni a budapesti 

döntőn. A diákok 10 busszal érkeztek a 

Hungexpo területén megtartott döntő-

re. Ez az alkalom nagyszerű lehetőség 

volt arra, hogy felkeltse a pályaválasz-

tás előtt álló diákok szakmák iránti 

fi gyelmét, és a fi atalok személyesen 

győződjenek meg a verseny izgalma-

iról, megtapasztalják a nagyszabású 

rendezvény hangulatát. A bemutatko-

zó szakmákat a látogatók tárlatvezetés 

keretében ismerhették meg. A diákok 

az egyes szakmák standján a nekik 

szóló feladatokban saját maguk is ki-

próbálhatták tehetségüket, valamint 

a második napon a főszponzorok által 

tartott előadásokat hallgattak meg. 

Nemzetközi színtéren

A fesztivál keretében bonyolították le 

a III. SkillsHungary Nemzeti Döntőt, 

a nemzetközi szakmai versenyek – 

EuroSkills Göteborg 2016 és WorldSkills 

Abu Dhabi 2017 – 14 versenyszáma vá-

logatóinak döntőjét. Az idei svédorszá-

gi EuroSkills kontinensviadalon induló 

magyar csapat minden tagjával talál-

kozhattak a fesztivál látogatói.

A BOKIK Szerencs város napja alkal-

mából idén is odaítélte a „Hermann 

Lajos Kamarai Díjat”. Az elismerés-

ben ezúttal a Minerva Soft  Kft. ré-

szesült. A díjat április 20-án, a város 

ünnepi közgyűlésén adta át Dudás 

Tiborné, a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kereskedelmi és Iparkama-

ra titkára és Koncz Ferenc, Szerencs 

polgármestere.

A Minerva-Soft Kft. ügyvezető igazga-

tója, Kun Szabolcs a Miskolci Egyetem 

gépészmérnöki karán szerzett műszaki 

informatikus diplomát. A világ különbö-

ző pontjain számos nagy IP telefóniás 

projektben tervezett, fejlesztett és 

értékesített online IT-megoldásokat 

(Telekom Austria, COLT, Nestlé, Telenor, 

Dialogic, Avaya), majd megalapította 

saját fejlesztő cégét. A Minerva-Soft Kft. 

immáron 10 éve végzi speciális távköz-

lési szoftverek fejlesztését. A vállalkozás 

fő szolgáltatása a MinervaTel felhő ala-

pú telefonközpont és call center megol-

dás (www.minervatel.com), melyet ma 

már Európa 25 

országában al-

kalmaznak. A 

Minerva-Soft 

egyik kezde-

ti termékéből 

nőtte ki magát 

a CryptTalk 

h ívást itkosí-

tó megoldás, 

amely meg-

oldás köré ké-

sőbb új vállal-

kozás alakult 

és ma már 

s v é d o r s z á g i 

operációval a világ 30 országában nyújt 

szolgáltatást és melynek a Minerva ala-

pítója, a szerencsi Kun Szabolcs egyik 

társalapítója, a Minerva-Soft pedig a 

legfőbb beszállítója.

A szerencsi cég fejlesztései számos 

szakmai díjat kaptak az elmúlt évek-

ben: 2014-ben az Innovációs Tech 

Show leginnovatívabb megoldása, 

illetve a régió legjobb pénzügyi-tech-

nológiai megoldása díjak mellett a 

vállalkozás szoftverfejlesztő csapata 

megkapta Közép-Európa legjobb fej-

lesztőcsapata díját is.

Hermann Lajos díjas a Minerva Soft
A hagyományokhoz hűen Szerencs város napján adták át a BOKIK elismerését

A cégalapító Kun Szabolcs üzleti elfoglaltsága miatt nem vett 

részt az ünnepségen, így a díjat édesapja vette át 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlése 2007-

ben döntött a „Hermann Lajos Kamarai Díj – Szerencs” alapításáról. Hermann Lajos 

(1826-1898) Szászországból származott. Szervező- és irányítókészsége óriássá tette 

abban, hogy a cukorgyár nyolc hónap alatt felépült. Jól fogta össze a gyár építésében 

résztvevő vállalkozókat, megszervezte együttműködésüket. Majd  a – már csak em-

lékekben élő – Nagyszálloda igazgatójaként hatékonyan vett részt a helyi gazdasági 

élet fellendítésében. Előfutára volt a mai kamarai munkálkodásnak. 

Hermann Lajos Kamarai Díj

Parragh László, Pölöskei Gáborné, a Klik elnöke és Bihall Tamás a megnyitón
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Három kiemelt témakör szerepelt a 
BOKIK március 31-én megtartott, 49. 
küldöttgyűlésének napirendjén. 

A tavaszi ülések hagyományos me-

netrendjének megfelelően a testület 

tárgyalta és elfogadta a kamara tavalyi 

tevékenységéről szóló beszámolót és a 

2016. évi munkatervet. A küldöttgyűlés 

nagy érdeklődéssel kísért harmadik té-

mája a megyei munkaerőpiac keresle-

ti, kínálati oldalának bemutatása volt, 

ezen belül kiemelten foglalkoztak az 

előadók és a hozzászólók a vállalko-

zásoknál egyre inkább gondot okozó 

munkaerőhiány kérdésével. 

Kereslet, kínálat

A munkaerő-piaci helyzet elemzéséről 

szóló blokkot Bihall Tamás előadása 

vezette fel. 

A BOKIK elnöke hangsúlyozta: az el-

múlt hónapokban személyes konzul-

táció kezdődött a kamara és a megye 

meghatározó vállalkozásai között. Az 

eddig lebonyolított közel 200  céglá-

togatás során minden esetben felvető-

dött a munkaerőigény, a szakemberek 

hiánya. A kialakult helyzet Bihall Tamás 

szerint több okra vezethető vissza: egy-

részt a kapacitásbővítés, a fejlesztések 

indokolják a szakemberek iránti keres-

let növekedését, hiszen a válság évei 

után megindult a gazdasági fejlődés, a 

megerősödés. A másik ok a generáció-

váltás. Sok vállalkozás vezetője jelez-

te, hogy régi szakembereik nyugdíjba 

mennek, és nem látják az utánpótlást, 

márpedig az új technológiákhoz új tu-

dás kell. Mindezek mellett a külföldön 

munkát kereső szakemberek száma is 

igen jelentős – mondta az elnök, majd 

hozzátette: a kamara elemzései sze-

rint 10-15 ezer ember hiányzik a megye 

munkaerőpiacáról. Ezek mérnökök, 

szakmunkások, betanított munkások, 

szalagnál dolgozók. Ugyanakkor a 

téma bonyolultságát mutatja – hívta 

fel a fi gyelmet az elnök – a munkanél-

küliek jelenléte a rendszerben.

A kamara elnökének elemzése után a 

Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet 

vezérigazgatója, Palócz Éva, valamint 

az intézet kutatója, Székács Tamás 

osztotta meg a hallgatósággal annak a 

nemzetközi kutatásnak a megállapítá-

sait, amely az európai munkaerő-piaci 

helyzet sajátosságait tárta fel.

A közfoglalkoztatás eszköz

Lórántné Orosz Edit, a megyei kor-

mányhivatal foglalkoztatási főosz-

tályának vezetője szűkebb pátriánk 

humánerőforrás térképét mutatta 

be a jelenlévőknek, az álláskeresőkre 

és a közfoglalkoztatásra fókuszálva. 

Kiemelte, az elmúlt években – az or-

szágos tendenciákkal összhangban 

– jelentősen javultak megyénk foglal-

koztatási mutatói. 2011-hez képest 17 

ezer fővel nőtt a foglalkoztatás mérté-

ke. Az alkalmazottak 25 százalékának 

az ipar ad munkát, de megközelíti ezt 

az arányt az egészségügy és a szociá-

lis területen foglalkoztatottak száma. 

A másik fontos mutató, hogy 2011-ben 

még 80 ezer volt a regisztrált álláske-

resők száma, 2015 végére ez nagyjából 

megfeleződött.

A főosztályvezető kiemelte: a megye 

egyik legsúlyosabb problémája, hogy az 

álláskeresők közel 50 százalékának csak 

általános iskolai, vagy az alatti végzett-

sége van. Persze szakképzetlen mun-

kaerőre is szüksége van a gazdaságnak, 

illetve továbbképzéssel, szakmatanu-

lással ez a réteg is lehet a versenyszféra 

humánerőforrása – vélekedett. A másik 

50 százalék szakmunkás végzettséggel, 

vagy szakközépiskolával rendelkezik, 

ugyanakkor a megyében alacsony a 

diplomás munkanélküliek száma, mert 

a munkaerőpiac honorálja a felsőfokú 

végzettséget.

Elhangzott, hogy a megye foglalkozta-

tói évente 100 ezres munkaerőigényt je-

lentenek be, ezeknek az álláshelyeknek 

a 80 százaléka a közfoglalkoztatóktól 

érkezik, a fennmaradó 20 százalék pe-

dig az elsődleges munkaerőpiacról.  

Lórántné Orosz Edit hangsúlyozta: 

egyértelmű kormányzati cél és elvá-

rás a munkaügyi szervezet felé, hogy 

elsődleges a versenyszféra munkaerő-

igényének kielégítése. A közfoglalkoz-

tatás nem cél, hanem átmeneti eszköz 

addig, amíg a gazdaság nem erősödik 

meg olyan mértékben, hogy az embe-

rek számára munkát adjon, elhelyezke-

dési lehetőséget biztosítson.

A részvevő vállalkozók közül Kiss Lász-

ló, a Kiss Cégcsoport tulajdonosa, és 

Tomori Zoltán, a Nordker M Kft. ügy-

vezető igazgatója osztotta meg állás-

pontját a jelenlévőkkel.

A Küldöttgyűlés – tekintettel a téma 

fontosságára – határozatban rögzítet-

te a kamara teendőit a helyzet megol-

dása érdekében. (A határozat keretes 

írásunkban olvasható – a Szerk.)

Beszámoló és tervek

Fegyelmezett gazdálkodás, országo-

san is kiemelkedő rendezvényszám 

jellemezte a BOKIK 2015-ös munkáját 

– összegezte a beszámolóban foglal-

takat Bihall Tamás. Az elnök az idei esz-

tendő feladatairól szólva hangsúlyozta: 

a beindult pozitív tendenciák erősítése, 

a vállalkozások versenyképességének 

növelése, az innovációs folyamatok fel-

gyorsítása a cél. 

Szakemberhiány és munkanélküliség
A megyei munkaerőpiac helyzetéről is szó volt a BOKIK küldöttgyűlésén

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 49. Küldöttgyűlése 

megtárgyalta „A munkaerő-piaci kereslet és kínálat sajátosságai Borsod-Abaúj-

Zemplén megyében” című napirendi pontot. Elsősorban a gazdasági növekedés 

következtében munkaerő-kereslet jelent meg a megyében, és a szakemberhiány a 

jelzések szerint a fejlődés gátja lehet.

A BOKIK küldöttgyűlése ezért javasolja:

– a duális szakképzés további erősítését, általánossá tételét;

– a megyei közmunkaprogramok áttekintését, és az arra alkalmas munkaerő ver-

senyszférába történő átvitelét, melyhez a Kormányhivatal és a BOKIK Önkormányzati 

Szekciójának partnerségi együttműködése szükséges.

A Küldöttgyűlés kezdeményezi, hogy a BOKIK a vállalati kultúrák pozitív bemutatá-

sával segítse a munkaerő megtartását, és közvetítse a gazdaság szereplőit érintő 

munkaerő-piaci sajátosságokat, nehézségeket a Magyar Kereskedelmi és Iparkama-

rán keresztül a kormányzat felé.

Határozat

Az idei munkatervet is elfogadta a küldöttgyűlés
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Kétnapos szakmai konzultáción jár-
tak Miskolcon a Győri Kereskedel-
mi és Iparkamara mellett működő 
Professio Klaszter tagvállalatainak 
képviselői. 

A vendégek – a City Hotelben tartott 

tapasztalatcserén – megbeszélést 

folytattak az Észak-magyarországi Au-

tóipari Klaszter több tagvállalatának 

vezetőjével, üzemlátogatáson vettek 

részt a Boschban, és ellátogattak a 

Miskolci Egyetem három tanszékére is.

A Professio Fémipari és Szakképzési 

Klaszter 2008 decemberében alakult. 

Céljuk a fémiparban tevékenykedő 

győri és Győr környéki vállalatok ösz-

szefogása, versenyképességük javítá-

sa, a fémipari tevékenységekből adódó 

együttműködésen és közös képvise-

leten, érdekérvényesítésen keresztül, 

továbbá a szakemberhiány újszerű, in-

nováción alapuló megoldása. 

Szeretnék visszaállítani a forgácsoló 

szakma becsületét, továbbá a piaci 

igények fi gyelembevételével biztosíta-

ni a megfelelő minőségű és mennyi-

ségű szakember-utánpótlást. A célok 

elérése érdekében a klaszter szoros 

kapcsolatban áll Győr város, illetve a 

régió oktatási, képzési és munkaügyi 

intézményeivel.

Az uniós források felhasználásával a 
2020 utáni időszak növekedésének 
alapjait kell megteremteni, éppen 
ezért a pályázati pénzek felhaszná-
lásának két célt kell szolgálni: az új 
munkahelyek létrehozását és olyan 
fejlesztéseket, amelyek a gazdaság 
versenyképességét támogatják – 
hangsúlyozta Csepreghy Nándor 
miniszterhelyettes (képünkön) a 
BOKIK Önkormányzati Szekciójának 
bemutatkozó fórumán, Miskolcon.

A nagy érdeklődéssel kísért, március 

22-én megtartott rendezvényen a mi-

niszterhelyettes kiemelte: el kell felej-

teni az olyan projektek fi nanszírozását, 

amelyek önmagukban nem versenyké-

pesek. Úgy fogalmazott: ha komolyan 

vesszük, hogy 2020 után megszűnnek 

az uniós források, akkor most csak azok 

a pályázatok kaphatnak támogatást, 

amelyek a valós gazdaságfejlesztést 

célozzák. „Fontos, hogy ez a beszélge-

tés Miskolcon zajlik, hiszen a helyi igé-

nyekre nem Budapesten kell megadni a 

válaszokat” – mondta. Az önkormány-

zati szekció létrehozását pedig hasznos 

és jó kezdeményezésnek nevezte. 

A miniszterhelyettes beszélt arról is, 

hogy 2012-ben a kormány 1300 milli-

árd forintos adósságállománytól sza-

badította meg az önkormányzatokat. 

A mostani uniós ciklusban pedig csak 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében – a 

TOP-os keretből – 95 milliárd forintra 

pályázhatnak a települések, Miskolc 

esetében ez a keret 35 milliárd forint. 

„Nem a pénzügyi szűkösség lesz tehát 

a jellemző, az eredmény attól függ, 

hogy az önkormányzatok és a gazda-

ság szereplői fi gyelembe veszik-e, hogy 

a gazdaságfejlesztés a cél. Ez azért fon-

tos, mert most kell megváltoztatnunk a 

gazdaság szerkezetét” – hangsúlyozta 

a miniszterhelyettes.    

A célokról 

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke bemu-

tatta a BOKIK munkáját a résztvevő 

polgármesterek, intézményvezetők 

előtt, majd beszélt az országban első-

ként létrehozott önkormányzati szekció 

céljairól. A feladat egy olyan gazdaság-

fejlesztési együttműködés létrehozása, 

amely által találkoznak a befektetői, 

vállalkozói igények és az önkormány-

zatok által kínált gazdaságfejlesztési 

lehetőségek. A szekció működtetése 

során olyan fórumot kíván teremteni a 

kamara, amely alkalmas a tapasztala-

tok kicserélésére, az üzleti lehetőségek, 

befektetések szervezésére. Mindezek 

mellett ebben a körben is beszélni kell 

a szakemberhiányról, a megoldási le-

hetőségekről, hiszen ez a kedvezőtlen 

folyamat a gazdasági növekedés gátja 

lehet – vázolta a feladatokat Bihall Ta-

más.

Menedzserszemlélet

Szabó Gergely, Harsány polgármeste-

re, a szekció elnöke a településvezetők 

menedzserszemléletének fontosságát 

emelte ki. Felhívta a fi gyelmet arra, 

hogy „befektetés nélkül nincs ered-

mény, az uniós forrásokat befektetés-

ként kell értelmezni, amelynek javaiból 

lehet majd továbbfejleszteni a telepü-

lést.” Komoly feladat a településveze-

tők számára, hogy az önkormányzatok 

megteremtsék a helyi gazdaság bővü-

lésének lehetőségét. Véleménye szerint 

nem elég befektetésre alkalmas helye-

ket létrehozni, el kell jutni azokhoz, akik 

ez iránt érdeklődnek.

„Az önkormányzati szekció munkájá-

nak éppen az az egyik legfontosabb 

célja, hogy a települések által kínált 

lehetőségek és a befektetők igényei 

találkozzanak” – fogalmazott Szabó 

Gergely. 

Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely 

polgármestere a város gazdaságfej-

lesztés terén elért jó gyakorlatait mu-

tatta be a jelenlévők előtt.

Együtt  a gazdaság fejlesztéséért
Nagy érdeklődés kísérte a BOKIK Önkormányzati Szekciójának bemutatkozását

Tapasztalatcserén járt a győri klaszter
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Magyarországnak arra van szüksége, hogy a vál-
lalkozói kör, amely az előző uniós ciklus hét évét 
megszenvedte, most haszonélvezője legyen a 
2020-ig tartó fejlesztési időszaknak – fogalma-
zott Krisán László, a KAVOSZ Gazdasági Fóru-
mán, Miskolcon. 

A Széchenyi Kártya Program koordinálásáért felelős 

KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója hozzátette: tapaszta-

lataik szerint a cégeket a pályázatokhoz szükséges 

önerő biztosítása és a támogatás előfi nanszírozása 

állítja kihívás elé, és ebben a helyzetben a Széchenyi 

Kártya Program, ezen belül is az Önerő Kiegészítő Hi-

tel segítheti az uniós források felhasználását.

A Széchenyi Kártya Program (SZKP) kínálta lehető-

ségekről március 21-én rendezett gazdasági fórumon 

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke köszöntötte a vendé-

geket. Elmondta, hogy Miskolc mára fontos gazdasá-

gi erőtérré vált, és a megye gazdasági mutatói is azt 

bizonyítják: a térségben megindult a fejlődés. 

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

(MKIK) elnöke kiemelte, hogy a kamara volt az első, 

amely megfogalmazta, hogy az uniós pénzek 60 szá-

zalékát közvetlen a gazdaságfejlesztésre kell fordítani, 

és ezzel a kormány egyetértett, hiszen ma már ez köz-

ismert rendező elv. Megfogalmazása szerint mostanra 

minden fontosabb makrogazdasági mutatónk kedve-

ző irányt vett, a GDP tartós növekedési pályán van.

Fenntartható-e ez a növekedés? – tette fel a kérdést az 

MKIK elnöke. Álláspontja szerint a fenntartható növe-

kedés érdekében továbbra is keményen kell dolgozni. 

Az erőket a tudásalapú gazdaságra, a reálgazdaság-

ban megtérülő kutatás-fejlesztésre kell koncentrálni. 

Szólt arról, hogy 2010 után a szakképzés felügyelete a 

kamarához került, és mostanra az erőfeszítések kezde-

nek beérni, már látszanak ezen a területen is az ered-

mények. Parragh László hangsúlyozta, hogy az uniós 

pénzek lehívásához nagyban hozzájárul az SZKP.

Krisán László előadásában elemezte a 2007–2014 

közötti uniós pályázati időszak problémáit. Úgy vélte, 

nagy hiba volt, hogy mindig mindenre pénzt akartak 

adni, és elaprózódta a források. Szintén a hibák között 

említette az önerő hiányát, és az egyébként is túlbü-

rokratizált uniós elszámolás tovább bonyolítását. 

„Ezeket a hibákat ki kell küszöbölni” – mondta, majd 

hozzátette: a kamara és VOSZ feladata, hogy felhívja 

a fi gyelmet a problémákra, és ezeket a jelzéseket az 

elmúlt öt évben a kormány meghallgatta. „Ma Ma-

gyarországnak arra van szüksége, hogy a vállalkozói 

kör végre haszonélvezője legyen az uniós pályáza-

toknak” – mondta. Az SZKP-ról szólva kiemelte: az 

igénylések száma mára már túllépte a 300 ezret, és 

230 ezer esetben már a szerződéskötés is megtör-

tént, ami 1563 milliárd forint kihelyezését jelenti.

A rendezvényen Pfl iegler Péter, Miskolc alpolgár-

mestere többek között arról beszélt, hogy a megye-

székhely mostanra dinamikusan fejlődő befektetési 

központ, innovatív város és kedvelt turisztikai cél-

pont lett. Mindezek mellett úttörő a zöld város prog-

ram megvalósításában. 

A sárospataki Weinberg ’93 Kft.-nél 
és a sátoraljaújhelyi Certa Kft.-nél 
tett látogatással folytatódott áp-
rilisban az Észak-magyarországi 
Autóipari Klaszter (NOHAC) által 
szervezett céglátogatás-sorozat. 
A programok célja a tagvállalatok 
bemutatkozása, egymás tevékeny-
ségének megismerése, a kapcsolat-
építés.

A Weinbergnél Velkey János kereske-

delmi igazgató és Jurányi Attila minő-

ségbiztosítási vezető fogadta a NOHAC 

tagvállalatok képviselőit, majd Derczó 

István ügyvezető igazgató is csatlako-

zott a csapathoz. 

Tudásközponttá válni

A cégről szóló rövid tájékoztatóban el-

hangzott, hogy az 1993-ban alapított 

vállalkozás székhelye Sárospatakon 

található, emellett Budapesten és Kas-

sán működik képviseletük. A cég két fő 

tevékenysége közül egyharmad részt 

tesz ki az acélszerkezet-gyártás, két-

harmadot pedig a generálkivitelezés. A 

vállalat 8500 négyzetméteres üzem-

csarnoka idén a tervek szerint 3 ezer 

négyzetméterrel bővül. 

A cég dolgozói – mint elhangzott – 

büszkék arra, hogy a csodálatos zemp-

léni táj az „otthonuk”, éppen ezért a 

fenntartható fejlődés biztosítása, a 

környezet megóvása fi lozófi ájuk fontos 

része. Terveik között szerepel a Zemp-

léni Tudásközpont kialakítása is, ennek 

érdekében már együttműködnek a 

Miskolci Egyetemmel és megállapo-

dást kötöttek a helyi szakiskolákkal is. 

Céljuk, hogy itt tartsák a tehetséges 

szakembereket, és nagy hangsúlyt 

fektetnek alkalmazottaik megbecsülé-

sére, mert felismerték, hogy a fejlődés 

motorja a lojális szakembergárda.

A Weinberg ’93 Kft. jelenleg 150 dolgo-

zót foglalkoztat, árbevételük tavaly 8 

milliárd forint volt, idén a kilátások sze-

rint elérik a 10 milliárdot.

Beruháznak, fejlesztenek

Sárospatakon a Certa Kft.-nél Farkas 

János és Rudnay Lajos ügyvezetők 

fogadták a vendégeket. A cégbemu-

tatón kiderült, a főként szerszámgyár-

tással, szerszámtervezéssel, öntéssel, 

felületkezeléssel foglalkozó gyár 55 

ezer négyzetméteren terül el, ebből a 

beépített rész meghaladja a 16 ezer 

négyzetmétert, a jelenlegi öntödei rész 

bővítésének céldátuma 2018.

A kft. legnagyobb vevői a Festo, a GE, 

a ZF és a Bosch. Ez utóbbi cégnek Né-

metországba is szállítanak. 

A Certa 350 dolgozónak ad munkát, 

árbevételük tavaly meghaladta a 3 

milliárd forintot. Céljuk az 500 fős lét-

szám és az 5 milliárd forintos árbevétel 

elérése.

Vendégségben zempléni cégeknél
A Weinberg ’93 Kft.-nél és a Certánál jártak az autóipari klaszter tagjai 

A látogatások célja a tagvállalatok bemutatkozása, egymás tevékenységének megismerése, a kapcsolatépítés

Önerő-biztosítás Széchenyi Kártyával
A KAVOSZ Gazdasági Fórumán tájékozódhattak a vállalkozók a hitellehetőségekről



2016. ÁPRILIS 27.
6.  Gazdasági Iránytű

Az iskolában folyó, érettségire épülő szak-

képzések bemutatása volt a célja a Miskolci 

Szakképzési Centrum (MSZC) Kós Károly 

Építőipari Szakközépiskolája és Szakisko-

lája által rendezett „Vizek és mesterségek” 

című pályaorientációs szakmai napnak. Az 

április elsején tartott rendezvényt Kovács 

János, az MSZC főigazgatója nyitotta meg, 

majd Kocsis István, a tagintézmény vezető-

je köszöntötte a vendégeket. Bihall Tamás, 

a megyei kereskedelmi és iparkamara el-

nöke a duális képzés helyzetéről adott tájé-

koztatást a résztvevőknek, majd a víz témá-

jához kapcsolódva többek között Rakaczky 

István környezetvédelmi és vízgazdálkodási 

szakreferens, Puskás Péter Ybl-díjas építész 

és Petercsák Máté, a PM-Energo Kft. ügyve-

zetője tartott előadást. 

Április 28-án ismét Lányok Napja, immár 
5. alkalommal Magyarországon. 

Ezen a napon sok vállalat, kutatási intéz-

mény, egyetemi laboratórium nyitja meg ka-

puit a lányok előtt a tudomány és a techno-

lógia, a kutatás és az informatika területén. 

Miskolcon a Bay Zoltán Intézet, a Miskolci 

Egyetem, a Bosch és a Takata csatlako-

zott a rendezvényhez. Közreműködőként a 

BOKIK is bekacsolódik a programba.

A Lányok Napja akció célja, hogy informálja 

a lányokat a műszaki és informatikai pálya 

előnyeiről, ezáltal is bővítve a lányok látó-

körét, tágítva a munka világáról alkotott 

képüket. A kampány olyan pályaválasztási 

lehetőségekre hívja fel a fi gyelmet, ame-

lyekre a fi atalok általában nem gondolnak, 

és egyben ösztönzi őket arra, hogy ezen fon-

tos döntésüket ne az elvárásokra, hanem 

valós érdeklődési körükre és képességeikre 

alapozzák.

Magyarországnak − az Európai Unió többi 

országához hasonlóan − szembe kell néz-

nie azzal a problémával, hogy még mindig 

vannak olyan szakmák, ahol nagyon kevés 

nő dolgozik. Ezek gyakran olyanok, amelyek 

változatos és izgalmas karrier lehetőséget 

rejtegetnek magukban!

A Lányok Napja egy országos interaktív, 

ingyenes program, amit a Nők a Tudo-

mányban Egyesület szervez középiskolás 

lányoknak.

 Részletek: www.lanyoknapja.hu

Első alkalommal rendezték meg 
április 15-én a Szakmák Éjszakáját 
a Nemzeti Szakképzési és Felnőtt-
képzési Hivatal kezdeményezésére, 
amelyhez a megye három szakkép-
zési centrumának 15 tagintézménye 
csatlakozott.

A Szakmák Éjszakája egy szegedi kö-

zösség ötlete volt, ami a Múzeumok 

Éjszakája mintáján alapszik. A program 

lényege, hogy több helyszínen, több is-

kola mutatkozik be, megmutatva a ná-

luk tanulható szakmák szépségeit és 

eredményeit is. A kezdeményezésnek 

köszönhetően a szakképzési centru-

mok országszerte kinyitották kapuikat 

az érdeklődők előtt, hogy megmutas-

sák az egyes intézményekben oktatott 

szakmák legérdekesebb oldalát.  A 

programok megyénkben is rendkívül 

színesek voltak, az egyes szakmai for-

télyok kipróbálása pedig emlékezetes 

élményt jelentett a résztvevőknek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara aktív je-

lenlétével, illetve látogatói csoportok 

szervezésével segítette a megye mind-

három szakképzési centrumát. A Mis-

kolci Szakképzési Centrum hat tagin-

tézményében zajlottak az események, 

amelyekre a Miskolci Könyves Kálmán 

Általános Iskolából, az ongai Görgey 

Artúr Általános Iskolából, a Kisgyőri Ál-

talános Iskolából, a Harsányi Általános 

Iskolából, az alsózsolcai Herman Ottó 

Általános Iskolából segítették, szervez-

ték a diákok és kísérőik utazását a ka-

mara munkatársai. 

Az Ózdi Szakképzési Centrum ren-

dezvényén információs pulttal jelent 

meg a BOKIK, itt a szóbeli informáci-

ók mellett tájékoztató kiadványokat is 

kaphattak a diákok és szüleik, vagyis 

a tudnivalókat magukkal is vihették az 

érdeklődők. 

A Szerencsi Szakképzési Centrum 

mind az öt tagintézménye megszer-

vezte a Szakmák Éjszakáját. A kama-

ra ezeken a helyszíneken is az érdek-

lődők utazásában működött közre: 

Hejőkeresztúrból, Hejőszalontáról, 

Szakáldról, Sajószögedről, Girincsről, 

Kesznyétenről, Tiszanagyfaluról és 

Gávavencsellőről juthattak el ilyen mó-

don a csoportok a középiskolákba. Ösz-

szesen 15 helyszínen, közel 180 tanuló 

és szülő, illetve tanár részvételét biztosí-

totta a BOKIK a Szakmák Éjszakáján.

 – Klein Zsuzsanna –

Szakmák Éjszakája először

A szakmai fortélyok kipróbálása emlékezetes élményt jelentett

Javaslatot tett a megyei fej-
lesztési és képzési bizottság a 
2017/18. tanévi megyei beis-
kolázási irányokra és létszám 
arányokra.

Március 30-án tartotta ülését a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Fejlesztési és Képzési Bizottság 

(MFKB), melyen a következő 

tanév beiskolázási irányaira és 

arányaira vonatkozó javaslatát 

fogalmazta meg. Az MFKB a 

munkaadók és vállalkozók piaci 

igényeire, és az ehhez kapcso-

lódó felmérésekre és adatokra 

építi javaslatait. A javaslatoknál 

fi gyelembe vették a közeljövő be-

ruházásait, fejlesztési terveit, ez 

alapján prognosztizálható, hogy 

újabb ezres nagyságrendű kép-

zett munkaerőre lesz szükség.

A középiskolai és felnőttoktatási 

szakképzésre, a hiányszakmák-

ra és az iskolarendszeren kívüli 

felnőttképzésben támogatott 

szakképesítésekre vonatkozó ja-

vaslatokat március 31-ig  kellett 

továbbítani a Magyar Kereske-

delmi Iparkamara és a Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési 

Hivatal (NSZFH) részére.

Az előző évhez hasonlóan a bi-

zottság 25, a munkaerőpiacon 

legkeresettebb hiányszakmára 

adott javaslatot, amelyben isko-

lai ösztöndíjat kapnak a tanulók. 

A hiányszakmának javasolt 25 

szakmából  7 érettségire épülő és 

18 szakiskolai képesítés.

Hiány-szakképesítések:
1. Gépi forgácsoló

2. Hegesztő

3. Ipari gépész

4. Kőműves 

5. Villanyszerelő

6. Asztalos

7. Mezőgazdasági gépész

8. Gépgyártás-technológiai 

     technikus

9. Vegyipari rendszerkezelő

10. Vegyész technikus

11. Épület- és szerkezetlakatos

12. Szociális gondozó és ápoló

13. Víz-, csatorna- és közmű-

       rendszerszerelő

14. Mechatronikai technikus

15. Ács

16. Állattartó szakmunkás 

17.  Gyártósori gépbeállító

18. Központifűtés- és gázhálózat 

       rendszerszerelő

19. Gazda

20. Infokommunikációs 

        hálózatépítő és üzemeltető

21. Magasépítő technikus

22. Gyakorló ápoló

23. Épületgépész technikus

24. Kistermelői élelmiszer-

        előállító, falusi vendéglátó

25. Női szabó

MFKB – 25 hiányszakma
Egy csajos nap a tudományban

Vizek és mesterségek a Kósban
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A BOKIK a megnövekedett szakképzési fel-

adatokról tájékoztató fórumokat szervezett 

a megye szakképző iskolái, valamint a szak-

képzési centrumok intézményei számára.

A fórumok célja, hogy minden érintett fél egy-

értelműen és világosan tudja, hogy az egyes 

szakképzési feladatokban melyik szervezetnek, 

intézménynek mi a feladata, kivel tartja a kap-

csolatot, mi a gyors ügyintézés menete.

A fórumok tematikája az egyes kamarai szak-

képzési feladatok ütemtervéhez igazodik. 

Ennek megfelelően először a 2016. évi szint-

vizsgák szervezése volt a téma. Ezen a február 

4-én lebonyolított programon a szintvizsgák 

szervezéséről, az adminisztrációs feladatokról, 

a feladatbankról, az elszámolásokról hallhattak 

információkat a megjelentek.  

A következő témakör a duális képzés megvaló-

sítását, kiterjesztését, a gyakorlati képzőhelyek 

minősítését, nyilvántartásba vételét érintette. 

A Miskolci Szakképzési Centrum Intézményei-

nek képviselőivel március 16-án, az Ózdi Szak-

képzési Centrum Intézményei számára pedig 

április 14-én szerveztek szakmai konzultációt 

a BOKIK szakemberei. Ezeken szó esett a ta-

nulószerződések kötésének ügymenetéről, az 

együttműködési megállapodások alkalmazá-

sának jogszabályi hátteréről, a helyes nyomtat-

vány-használatról. 

A fórumokon meghatározták az adminisztrá-

ciós feladatok megosztását, kijelölték az egyes 

szervezetek felelőseit. Részletesen bemutattuk 

a Kamarai garanciavállalás kamarai és szak-

képző iskolai feladatait.  

 – Németh Zsolt szakképzési vezető –

Tréningek tanároknak

A BOKIK pályaorientációs tréningek szervezésével segíti az általá-

nos iskolai pedagógusok pályaválasztással összefüggő munkáját. 

A tréningek célja, hogy a diákok tájékoztatása minél szélesebb kör-

ben valósuljon meg, és közvetlen kapcsolat alakuljon ki a gazdaság 

szereplői és az iskolák között. A kamara bízik abban, hogy a tréning 

résztvevői aktív együttműködő partnerekké válnak, ami hatékony-

nyá teszi a pályaorientációs munka szervezését, lebonyolítását.

Az első tréninget március 31-én tartották a miskolci és Miskolc kör-

nyéki iskolák tanárai számára, a következő a kazincbarcikai tanke-

rületben lesz április 27-én, majd május 3-án az ózdi tankerület pe-

dagógusainak részvételével szervezik meg a tréninget. 

Miskolcon május 4-én már a második találkozót tartják, amelynek 

témája: pszichológiai képességvizsgáló gépek használata a pálya-

orientációban. 

Üzemlátogatások

A BOKIK pályaorientációs tevékenységének részeként az elmúlt 

hetekben is zajlottak azok az üzemlátogatások, amelyek kereté-

ben az általános iskolás diákok testközelből ismerkedhetnek meg 

egy-egy szakmával. A program részeként április 7-én a gibárti és a 

felsődobszai vízerőműnél tettek látogatást a hernádkaki Mátyás 

Király Általános Iskola tanulói. Lapzártánkkal egy időben, április 

26-án az ózdi Spal Kft.-nél, valamint a putnoki Hidromechanika 

Kft.-nél ismerkednek a szakmai munkával az Ózdi Petőfi  Sándor 

Általános Iskola diákjai.

A következő napokban is folytatódnak az üzemlátogatások: április 

28-án az ÉRV Lázbérci Vízművébe várják a Kazincbarcikai Pollack 

Mihály Általános Iskola Dózsa György tagiskolájának tanulóit, má-

jus 6-án pedig Szalaszendre, az Eduko 2000 Kft.-hez, és a miskolci 

Bosch-hoz utaznak a Telkibányai Szepsi Csombor Márton Tagisko-

la diákjai.

Pályaorientáció

Szakképzésről a szakmával

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereske-

delmi és Iparkamara 2016-ban is lehetősé-

get biztosít támogatott mesterképzésre és 

vizsgáztatásra. A képzést a tervek szerint 

májusban indítja a BOKIK.

A támogatás célja az iskolai rendszerű képzés 

keretében külső képzőhelyen gyakorlati okta-

tást végző szakemberek első mesterré válásá-

nak elősegítése, valamint ennek érdekében a 

mesterképzésük és mestervizsgáztatásuk teljes 

körű lebonyolítása. A támogatott mesterképzé-

sen a gyakorlati képzőhelyek oktatói 20 száza-

lék önerő befi zetésével (melynek összege 60 

000 forint) vehetnek részt (a támogatott lét-

szám erejéig).

Elsősorban a következő szakmákban várja 

BOKIK a jelentkezéseket: autószerelő, cukrász, 

fodrász, gázfogyasztó-berendezés szerelő, ke-

reskedő, kőműves, pincér, szakács.

A képzés 180 órás: szakmai elmélet (80 óra); 

szakmai gyakorlat (40 óra); pedagógiai isme-

retek (20 óra); vállalkozási ismeretek (40 óra). 

Mestervizsgára akkor bocsátható a jelölt, ha 

a teljes képzési program szerint, maximum 20 

százalék igazolt hiányzás mellett, a támogatot-

tal kötött képzési szerződésben foglaltak alap-

ján eleget tett a vizsgára felkészüléssel kapcso-

latos kötelezettségeinek. Ellenkező esetben a 

támogatott köteles a támogatási összeget visz-

szafi zetni!

A jelenleg hatályos mestervizsga követelmé-

nyek megtalálhatók a www.mkik.hu-n.

Részletek: Martinovszky Csilla: martinovszky.

csilla@bokik.hu; tel. 46/501-094 és Németh 

Zsolt: nemeth.zsolt@bokik.hu; 46/501-095

Indul a mesterképzés

2016. szeptember 30-ától és 2017. január 1-jétől a 

kormány további ágazatokra terjeszti ki az online 

pénztárgépek használatának kötelezettségét – je-

lentette be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 

budapesti sajtótájékoztatóján.

A vállalkozásokat és a magánszemélyeket terhelő 

adók csökkentése mellett a korábbiaknál 

jóval szigorúbban kíván eljárni a kormány az adóel-

kerüléssel szemben – hangsúlyozta Varga Mihály. 

Hozzátette: a feketegazdaság visszaszorításában 

jelentős szerepet játszott az online pénztárgépek 

használatának és az elektronikus közútiáruforgalom-

ellenőrző rendszer (EKÁER) bevezetése.

A gépjármű-javítási, karbantartási tevékenységet, a 

gépjárműalkatrész-kiskereskedelmet, a motorke-

rékpár-alkatrész kereskedelmet és javítást végzők, a 

plasztikai sebészeti tevékenységet folytatók, a diszkót, 

illetve táncteremet működtetők, a ruházati tisztító 

szolgáltatást végzők és a különböző fi zikai közérzetet 

javító és testedzési szolgáltatásokat nyújtó vállalko-

zások lesznek kötelezettek az online pénztárgép hasz-

nálatára szeptember 30-tól, 2017. január 1-jétől pedig 

a pénzváltók csatlakoznak az online rendszerhez 

– tudatta Varga Mihály. A tárcavezető megjegyezte, 

hogy 2017. január 1-jétől a személyszállító tevékeny-

séget végző taxisok és uberesek bevételéről is online 

adatokat kell szolgáltatni a NAV-nak.

A tárcavezető leszögezte: a pénztárgéprendelet 

módosításának előkészítésekor megvizsgálták, hogy 

melyek azok a szolgáltató szektorok, amelyek eseté-

ben az átlagosnál lényegesen magasabb a bevételek 

eltitkolásának aránya. A bevezetés időpontjánál 

szintén körültekintően járt el a kormány, hiszen az 

érintetteknek megfelelő idő áll rendelkezésükre a 

készülékek beszerzéséhez.

Jelenleg 217 ezer online pénztárgép üzemel az or-

szágban többek között a kereskedelmi egységekben, 

benzinkutaknál, a gyógyszertárakban, a vendéglátó 

üzletekben és a szállodákban – emlékeztetett a 

tárcavezető, kiemelve: a tárca számításai szerint 

2014-ben 150-200 milliárd forint többlet adóbevételt 

eredményeztek ezek a pénztárgépek a költségvetés 

számára, 2015-ben további mintegy 60-90 milliárdos 

többletbevétel köszönhető a rendszer működésének.

A jogkövetően működő vállalkozások pozitív visszajel-

zése, a nemzetközi érdeklődés mellett az államkassza 

bevételi adatsora is bizonyítja a rendszer sikerességét 

– emelte ki Varga Mihály.

Online pénztárgépek
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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 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 áprilisában alkalmazható 

üzemanyagárak a következők:

ESZ 95 motorbenzin 304 Ft/l

Gázolaj 306 Ft/l

Keverék 339 Ft/l

LPG-autógáz 202 Ft/l

Áprilisi üzemanyagárak

Többek között a munkaerő-elvándorlásról, a cégeknél tapasztal-

ható fl uktuáció kezeléséről is szó lesz a BOKIK HR Klubjának első 

rendezvényén május 10-én, kedden. A nyitóesemény tervezett 

témái között szerepel még céges bemutatkozás, a szakképzés és 

a munkaerő-utánpótlás kérdése, valamint az érdeklődő szakem-

berek konzultáción oszthatják meg egymással tapasztalataikat, 

és választ kaphatnak kérdéseikre is. Részletek: www.bokik.hu

Cégen belül röviden csak nor-

vég alapos projektnek hívják 

azt az új technológiát, amelyet 

az ÉMK Észak-Magyarországi 

Környezetvédelmi Kft. valósí-

tott meg a Sajóbábonyi Vegy-

ipari Parkban. A március 23-án 

átadott beruházás teljes össze-

ge 250 millió forint volt, ebből 

160 millió forintot a pályázat-

ból nyert el a cég.

Az új technológiának köszön-

hetően kevesebb salakanyag 

kerül a kft. által kiépített hulla-

déklerakóba, így annak élettartama növekszik, 

ugyanakkor csökken a környezet terhelése. A 

projekt lényege ugyanis, hogy a veszélyes hulla-

dék ártalmatlanítása után visszamaradt salak-

ból fémet nyernek ki.

Az átadás alkalmából Kiss László, a KISS Cég-

csoport tulajdonosa bemutatta az ipari parkot, 

illetve magát a cégcsoportot. Elmondta: 25 év 

telt el az első vállalkozása, a Kis Kft. megala-

pítása óta. Mostanra a kezdetben hat embert 

foglalkoztató kisvállalkozás egy közel 500 dol-

gozót foglalkoztató cégcsoporttá nőtte ki ma-

gát. Tevékenységük igen sokrétű: a szerelőipari, 

környezetvédelmi, energetikai, laboratóriumi és 

ügyviteli szolgáltatások mellett foglalkoznak 

növényvédőszer-gyártással is.

Az új berendezést Kiss László és Dudás Tiborné,  

a BOKIK titkára indította el. 

Május 6-án és 7-én ötödik alkalommal rendezik meg Miskolcon a 

nagy sikerű „Avasi Borangolást” az Avasi Pincesoron. A cél most 

is az, hogy a tradicionális miskolci pincekultúra hagyományait 

újraélessze a rendezvény. A borokról a helyi gazdákon kívül Ma-

gyarország jelentős borvidékeiről meghívott borászatok gondos-

kodnak. A fi nom ételeket helyi vendéglátóhelyek biztosítják, a jó 

hangulatot miskolci zenekarok pince produkciói fokozzák. A ren-

dezvénynek ebben az évben is együttműködő partnere a Miskolc 

Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter.

Május első hétvégéjén tartják az idei Gömör Expót Putnokon. A 

sorrendben 18. expo keretében második alkalommal szervezi 

meg a BOKIK, Putnok városa és Magyarország kassai főkonzulá-

tusa azt a nemzetközi gazdasági és befektetési fórumot, amelyre 

a határ menti vállalkozások képviselőit várják. A fórumnak május 

6-án a városháza ad otthont Putnokon. 

Környezetbarát 
technológia az ÉMK-nál

Indul a BOKIK HR Klubja

Borangol a klaszter is

Májusban Gömör Expo

Megjelent a 25/2016. (IV.11.) sz. FM rendelet, mely szerint 2016. 

június 30-ig meghosszabbították a jégkáros többlettámogatás 

igénybevételének határidejét, és kibővült a településlista is. Az 

érintett Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések: Alsóvadász, 

Bekecs, Bózsva, Cserépfalu, Keresztéte, Mályi, Megyaszó, Miskolc, 

Nyékládháza, Nyíri,  Sárazsadány, Tállya, Tokaj, Zemplénagárd.  A 

rendelet részletei: www.bokik.hu

Jégkáros többlettámogatás

Kevesebb salakanyag kerül a kft. által kiépített hulladéklerakóba


