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A megyei turizmus 
trendjei
Bágyi Pál elnök, BOKIK 
Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Osztály

A '80-as években Borsod-Abaúj-Zemplén megye az emberek tudatában a 
nehéz- és vegyipar fellegváraként volt ismert, de emellett folyamatosan 
kezdett megjelenni a természeti és kulturális értékeket előtérbe helyező 
idegenforgalom és a turizmus népszerűsítése is. 

A '90-es években egyre többen döntöttek új szálláshelyek létesítése és 
éttermek nyitása mellett, amelyek minőségileg is igyekeztek a fokozato-
san emelkedő vendégigényeknek megfelelni. Fontos szemponttá vált a 
minél színvonalasabb vendéglátás, és az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgál-
tatások, ezért a 2000-es évek közepére már számos minőségi szállodával 
és vendéglátóegységgel büszkélkedhettünk. Ennek a dinamikus fejlő-
désnek 2008-ban az egész világot érintő gazdasági recesszió vetett véget, 
melynek következtében csökkent az utazási kedv és az utazásra fordított 
összeg is. Az utóbbi évek gazdasági fellendülésének hatása azonban már a 
vendégéjszakák számában és az árbevétel növekedésben is jelentkezett. 

A Bocuse d'Or szakácsverseny Budapesten megrendezett európai dön-
tőjén elért magyar sikerrel pedig hazánk berobbant a világ gasztronómia 
élvonalába. Ez ösztönzést adhat megyénk gasztronómiájának is, hiszen 
már most is több étterem követi a legmodernebb trendeket. Megjelentek 
a legszínvonalasabb szállodai szolgáltatásokat kereső hazai és külföldi 
vendégek, amelynek bizonyítéka megyénk egyetlen 5 csillagos szállodájá-
nak a jó kihasználtsága. 

A töretlen fejlődés útja a meglévő szálláshelyek színvonalának folyama-
tos fejlesztése, amelyet sajnos a megyében tevékenykedő vállalkozások 
csak saját erőből nem tudnak fi nanszírozni. Kiemelten fontos szempont 
ezért, hogy a projektek megvalósításához a cégek pályázati forrásokhoz 
jussanak, ha ez nem történik meg, marad a turizmus stagnálása. A szek-
tort erősen foglalkoztatja a SZÉP Kártya sorsának alakulása is. A rendszer 
esetleges megszüntetése a szálláshelyek fejlesztésének visszaesését és a 
munkavállalók elbocsátását is eredményezheti. 

Bízunk benne, hogy az elkezdett és befejezett turisztikai attrakciók  
fejlesztése a jövőben is folytatódni fog, és le kell faragnunk azt a hátrá-
nyunkat is, hogy kiemelt turisztikai területeink – Aggtelek, Zemplén stb. 
– vasúton és közúton is nagyon körülményesen érhetők el. A feladatok te-
hát adottak, és a kamara idegenforgalmi és vendéglátóipari osztálya azért 
dolgozik, hogy segítse, erősítse a szakmát, felhívja a fi gyelmet a pályázati 
lehetőségekre és népszerűsítse megyénk gazdag turisztikai kínálatát.

Az idei turisztikai szezon indítása, 
az idegenforgalom megyei helyzete 
volt a fő témája a BOKIK május 23-i 
elnökségi ülésének. Ehhez kapcso-
lódva szakértők, városvezetők se-
gítségével a Gazdasági Iránytű is 
igyekszik képet adni megyénk gaz-
daságának erről a gyorsan fejlődő 
szeletéről, az idei kilátásokról.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

a turisztikai vonzerők tekintetében a 

kulturális értékek, gazdag történelmi 

örökségünk, valamint a természeti 

adottságok dominálnak. 

Értékeink

Két tájegységünk szerepel az 

UNESCO Világörökség Listáján: az 

Aggteleki-karszt és a Tokaj-hegyal-

jai történelmi borvidék és kultúrtáj. 

Ezek a nevezetességek nemcsak a 

belföldi vendégek számára vonzóak, 

a külföldről érkező turisták is gyak-

ran megfordulnak itt. Természetesen 

nem feledkezhetünk meg csodálatos 

várainkról sem, amelyek közül pél-

dául a diósgyőri, a füzéri és a sáros-

pataki a közelmúltban esett át nagy 

volumenű, látványos fejlesztésen, 

amelynek köszönhetően vonzerejük 

nagyot nőtt. 

A gyógy- és egészségturizmus terüle-

tén továbbra is a miskolctapolcai bar-

langfürdő, a mezőkövesdi Zsóry fürdő 

vonzza a legtöbb látogatót. De fel kell 

hívnunk a fi gyelmet arra is, hogy Bo-

gács és Tiszaújváros egyre előkelőbb 

helyen szerepel a gyógyturizmus ked-

velt desztinációi között. 

A Tokaj-hegyaljai borászat hatalmas 

fejlődésen ment keresztül az utóbbi 

években, és ennek köszönhetően vi-

lágviszonylatban is egyre inkább elis-

mertté válik a Tokaji bor.

 (Folytatás a 2. oldalon)

Turisztikai 
szezonnyitó

Az elnökségi ülésen Bágyi Péter tartott előadást az idegenforgalomról
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Folytatás az 1. oldalról. 
Napjainkban a csúcsgasztronómia el-

képzelhetetlen a nagyszerű borok nél-

kül. Büszkék lehetünk rá, hogy néhány 

étterem megyénkben már olyannyira 

lépést tart a legújabb trendekkel, hogy 

az ország legjobbjai között szerepel. 

A statisztikák

Ezek a magas színvonalú szolgáltatási 

elemek egyre több vendéget vonza-

nak régiónkba. A statisztikák tanúsá-

ga szerint Heves megye után Borsod-

Abaúj-Zemplén áll a második helyen 

a vendégek és vendégéjszakák számát 

tekintve az északi turisztikai régióban. 

A vendégek száma 2015-ben az előző 

évhez képest 4 százalékkal növekedett 

nálunk, miközben a vendégéjszakák 

száma szinte teljesen megegyező volt 

a 2014-es évvel. 

Bizakodásra adhat okot, hogy a ke-

reskedelmi szálláshelyek bruttó szál-

lásdíj-bevétele 2015-ben a szállodák 

tekintetében 13 százalékos, míg a pan-

ziók esetében 6 százalékos növekedést 

mutatott. Örömteli tény megyénk szá-

mára, hogy a külföldi vendégek szállás-

díjából származó bevételek is emelke-

dést mutattak. Az idei első negyedévi 

statisztikák is bizakodásra adnak okot, 

és a tavalyi évhez hasonló, kedvező idő-

járású nyár esetén szép eredményeket 

mutathat majd az idegenforgalom és 

turisztika megyénkben. Meg kell jegyez-

nünk azonban azt is, hogy a szálláshely-

szolgáltatás és vendéglátás területén 

tevékenykedő vállalkozások száma az 

előző évben csökkent, az újbóli növeke-

dést a szektort támogató pályázatokkal 

lehetne elősegíteni.

A pihenőkártya

A SZÉP Kártyák felhasználása közel 

1 milliárd forintot tett ki megyénkben 

az előző évben, ezért aggodalomra 

ad okot a cafeteria rendszer átalakí-

tásának gondolata. A pihenőkártya 

megszüntetése esetén ezen árbevétel 

szinte biztosan el fog tűnni megyénk 

szálloda- és vendéglátóiparából, amely 

nehéz helyzetbe sodorhatja a turisztikai 

szektort. Egyértelmű, hogy a vendégek 

a minőségi szálláshelyeket és szolgál-

tatásokat keresik, ezért fontos lenne az 

ágazat támogatása különböző fi nan-

szírozások által.

Szerzőnk:  Bágyi Péter régióvezető he-

lyettes – Magyar Szállodák és Éttermek 

Szövetsége (északi régió)

Mezőkövesd nyitott, vendégszerető település, ahol 

sokszínű programokat kínálunk az itt élőknek és a 

vendégeinknek egész évben. Büszkék vagyunk arra, 

hogy városunk a világhírű matyó kultúra fellegvára, 

és arra is, hogy hagyományainknak, messze földön 

ismert gyógyvizünknek köszönhetően évtizedek óta 

a hazai és külföldi vendégek kedvelt úti célja vagyunk 

– ajánlotta fi gyelmünkbe a város nevezetességeit dr. 

Fekete Zoltán, a település első embere.

A bükkaljai táj szépsége, Mezőkövesd természeti 

adottságai – egyedülálló gyógyvize, tiszta levegője, 

kiváló földrajzi fekvése –, valamint kulturális kincsei, 

értékei méltán vonzzák a pihenni, üdülni és kikap-

csolódni vágyókat. Matyóföld szíve, Mezőkövesd a 

százrózsás íróasszony, Kisjankó Bori és kortársai által 

megálmodott szabad rajzolású matyó hímzéséről vált 

méltán híressé. Az ősöktől kapott gazdag és színes 

kultúrát ma is ápolják, őrzik a mezőkövesdiek. Az 

évszázados matyó örökséget, a mívesen kidolgozott, 

kézzel hímzett matyó viseleteket őrzi és mutatja be 

a Matyó Múzeum, ahol a Mezőkövesd történetét, a 

női, férfi  öltözködés változását, a hímzéstörténetet be-

mutató állandó kiállítás mellett rendszeresen időszaki 

tárlatokkal is várják a vendégeket.

A régi városrész 

Az egykori Mezőkövesd hangulatát is megismerhetik 

a turisták, ha ellátogatnak a skanzen jellegű Hadas 

városrészbe, amely megőrizte a régi település szerke-

zetét. Itt található a legismertebb íróasszony, Kisjankó 

Bori néni szülőháza is. A 100-150 éves házak ma 

tájházként, alkotóházként várják a látogatókat, ahol a 

gyékényezés, a szövés-fonás, a bútorfestés, a mézes-

kalács- és tűzzománc-készítés, a hímzés, a fazekas és 

üvegcsiszoló mesterség rejtelmeivel ismerkedhetnek 

meg a látogatók.

Templomok és festmények 

A település ékességei az impozáns Kavicsos-tó 

és Szabadidőpark mellett található Jézus Szíve 

templom, valamint a település középpontjában 

található Szent László templom, ahol a neves matyó 

festőművész, Takács István freskói is megtekinthetők. 

Takács István munkája az ország 290 templomá-

ban megtalálható. A főként látványos mennyezeti 

freskóiról ismert templomfestő életművét ismerhetik 

meg a látogatók, ha ellátogatnak a Városi Galériában 

berendezett állandó kiállításra.

A gyógyvíz ereje 

A városról sokaknak a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő jut 

eszébe, ahol évente több százezren élvezik a külön-

leges gyógyvíz jótékony hatását. A több mint 70 éves, 

megyei értékdíjas fürdő mellett található üdülőterület 

2013-ban megkapta a gyógyhelyminősítést is. A több 

mint 11 hektáros területen gyógyászati részleggel, 

gyógymedencékkel, élmény- és gyermekmedencék-

kel, szauna és wellness szolgáltatásokkal várják a 

gyógyulni és pihenni vágyókat. 

Gépritkaságok 

A városba érkezve érdemes az Európában is egyedül-

állónak számító szabadtéri múzeumba, a Hajdu Ráfi s 

János Mezőgazdasági Gépmúzeumba is ellátogatni. 

Az 1979-ben Hajdu Ráfi s János magángyűjteményé-

ből megnyitott több mint 3000 négyzetméter alap-

területű múzeumban láthatunk például kézi és gépi 

erővel hajtott mezőgazdasági eszközöket, lokomobi-

lokat, százéves, működőképes gépmatuzsálemeket. 

Mezőkövesd: a hazai és külföldi vendégek kedvelt úti célja

Minden évszakban sokan keresik fel 

Tokajt és környékét, de a nyár azért 

itt is főszezonnak számít – mondta 

Ladomérszky László, a 24 települést 

– köztük Tokajt is – tömörítő Tokaj-

Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye 

Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület 

TDM menedzsere. 

A Zemplénnek ez a déli része – a ha-

gyományos attrakciók mellett – az idei 

nyáron sok újdonsággal is várja a láto-

gatókat, hogy csak a tokaji Világöröksé-

gi Bormúzeumot, a Közép-Európában 

egyedülálló bodrogkeresztúri Ecetmú-

zeumot, a felújított füzéri és regéci vá-

rat és a Tolcsván szintén megújult két 

kastélyt, a Szirmay-Waldbott-ot és a 

Helia-D márka által Herba-kastéllyá 

alakított Dessewff yt említsük. A szak-

ember felhívta a fi gyelmünket arra, 

hogy ez a felsorolás korántsem teljes, 

ezért az érdeklődőknek érdemes fel-

keresni a www.tokaj-turizmus.hu hon-

lapot, és a böngészés után bizonyosan 

úgy döntenek: ez a vidék több napot is 

megér.

Tokaj és környéke egyébként a belföl-

di turisták mellett a külföldről érkező 

utazók számára is kedvelt célpont. „Az 

utóbbi időben kezdenek visszatérni a 

lengyelek, a sárospataki fürdőben sok 

a szlovák vendég, és újnak számít az 

orosz és ukrán turisták egyre bővülő 

számú megjelenése” – sorolta a me-

nedzser. 

Ez a népszerűség persze nem jött ma-

gától, folyamatosan sokat dolgoznak 

érte. Csatlakoztak például az Észak-

magyarországi Regionális Marketing 

Igazgatóság lengyelországi kampá-

nyához, különböző országok újságíróit, 

bloggereit, utazási irodák szakembereit 

látják vendégül, bízva abban, hogy a 

pozitív, személyes élmények megosz-

tásánál nincs nagyobb garancia és 

vonzerő.

Ladomérszky László azt mondta, idén 

nyáron mindenképpen a látogatók szá-

mának növekedésével számolnak, an-

nál is inkább, mert hétvégenként már 

most is kitehetnék a megtelt táblát.

Tokaj: ez a vidék 
több napot is megér
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Miskolc 2015-ben Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

összes vendégéjszakáinak több mint 36 százalékát, 

Észak-Magyarország teljes vendégéjszakáinak 14 

százalékát adta. A külföldi vendégforgalomban a 

település a régió külföldi vendégéjszakáinak a 20 

százalékát adta, a megye külföldi vendégéjszakáinak 

pedig a 41százaléka realizálódott Miskolcon. 

A miskolci TDM 2020-ig a 2014. évi vendégéjsza-

ka szám megduplázását tűzte ki maga elé (ez évi 

mintegy 600 000 vendégéjszaka). Fontos feladat a 

kapacitáskihasználtság növelése (minimum éves 40 

százalék a cél 2020-ig), illetve az átlagos tartózkodási 

idő növelése is minimum 3,5 napra éves szinten. A 

város hazai szinten jól teljesít, folyamatosan rajta van 

a TOP 15 vendégéjszaka számú települések listáján, 

azonban a szervezet célja, hogy Miskolc egy olyan 

nagyvárosi desztináció legyen, amely szolgáltatásai-

ban, turisztikai kínálatában és vendégforgalmában is 

megállja a helyét az európai nagyvárosi desztinációk 

sorában. A hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságot a 

külföldi bővülés garantálja, ezért is kiemelendő, hogy 

a külföldi vendégéjszakák száma 34,7 százalékkal 

nőtt 2015-ben. 2008-hoz, a válság előtti utolsó évhez 

képest 60 százalékos a növekedés.

Azzal, hogy a vendégek számára pár órás repülőúttal 

vagy autóval, de gyakorlatilag ugyanolyan költségek-

kel érhető el Párizs, Róma, Hévíz vagy Miskolc, globális 

szintűvé vált a turizmusban a desztinációk versenye. 

Ebben a versenyben a következő években azok a 

vidéki úti célok lesznek képesek országos és/vagy 

nemzetközi viszonylatban is vonzóak maradni, ahol 

a külföldi mintákhoz hasonló összehangolt fejlesztés 

valósul meg, s amelyek képesek lesznek arra, hogy 

egyedi kínálatot magas minőségben tudjanak nyújtani 

a vendégeknek. 

A miskolci TDM szervezet éppen ezért egy olyan 

projektet dolgozott ki, amely ernyőként lefedi a teljes 

desztinációt. Ennek alapja a vendégbarát magatartás 

fejlesztése, amely három szinten valósul meg:

– a munkatársak minőségorientált képzési csomag-

jának kidolgozása, az alkalmazottak motivációjának 

a növelése;

– a környezetfejlesztés során a vendégigényeknek 

való fejlesztések megvalósítása;

– egy mosolyközpontú marketingprogram megvaló-

sítása.

A miskolci TDM szervezet a Miskolci Mosolyprog-

ram egyik fontos elemeként a vendégeket kéri meg, 

hogy közvetlenül az alkalmazottakat értékeljék 

három szempont: a kedvesség, a hatékonyság 

és a szakértelem alapján. A programról a www.

miskolcimosolyprogram.hu oldalon olvashatnak 

bővebben. 

A TDM szervezet a Miskolci Mosolyprogramot hosszú 

távú projektként kezeli, amelynek most az alapozó 

fázisa indult el. A komplex programtól első körben 

a vendégek elégedettségének növelését várja a 

szervezet, amely a város márkázásnak is fontos része. 

A párhuzamosan futó infrastruktúra- és attrakciófej-

lesztésekkel közösen azonban a középtávú cél a város 

turisztikai imázsának az átalakítása és a szakemberek 

elvándorlásának megállítása vagy lassítása. 

Elindult a Miskolci Mosolyprogram 1.0

Tavaly 250–300 ezer vendég járt 

Sátoraljaújhelyen, és ami az idei 

terveket illeti, a látogatószám és a 

bevétel tekintetében is növekedésre 

számítanak. Szamosvölgyi Péter, a 

város polgármestere kiemelte: a ka-

landpark az elkövetkező hónapok-

ban újabb attrakciókkal bővül. 

„Az idegenforgalomból származó ta-

valyi bevételeink összetettek voltak, 

mert a Zemplén Kalandparkból köz-

vetlenül befolyó összegeken túl az 

idegenforgalmi adó, illetve az idegen-

forgalommal foglalkozó vállalkozások 

iparűzési adója is ide számítható. Ez a 

nagyságrend tavaly meghaladta a 110 

millió forintot” – kezdte a tájékoztatást 

a polgármester. Hozzátette: ebben az 

évben mind a látogatószám, mind a 

bevétel tekintetében a növekedésben 

bíznak. Sőt, saját intézményüknél, a 

Zemplén Kalandparknál már a 2016. 

évi költségvetés összeállításakor eleve 

bevételnövekedéssel számoltak.

A várost és környékét felkereső turisták 

között egyértelműen a belföldiek van-

nak többségben, de jelentős a szlovák, 

lengyel és ukrán vendégforgalom, sőt 

megfordultak itt utazók Új-Zélandtól 

Kanadáig a világ minden tájáról.

Ami a fejlesztéseket, az új attrakciókat 

illeti, Szamosvölgyi Péter büszkén me-

séli, hogy már javában folynak a kivite-

lezési munkálatok a kalandparknál: a 

hegy tetején és a hegy lábánál is. 

„A csúcson – Sólyom2 néven – egy 

második átcsúszó-pályát építünk, pár-

huzamosan a tavaly átadottal. Így gya-

korlatilag megduplázzuk a „reptethető” 

vendégek számát. Ez előre láthatólag 

június elején áll majd szolgálatba. Egy 

speciális szállítókosarat szereltünk fel 

a Dongóra (kabinos kötélpályára), hogy 

az átcsúszáshoz szükséges felszerelé-

seket gyorsabban és kényelmesebben 

juttathassuk vissza a kiinduló pontra. A 

Magas-hegy lábánál pedig csarnok fe-

dést kap a műjégkorcsolya pálya. Ez a 

fejlesztés szeptember elejére készül el.”

Gazdag és vonzó az idei nyár program-

kínálata is. Megtudtuk, hogy Széphal-

mon a Vad- és Halételfőző Versenyt 

június 18-án rendezik meg, a Zemplé-

ni Fesztivál pedig augusztusban várja 

majd számos programmal a helyi pol-

gárokat és az ide látogatókat. A nem-

zetközi néptáncfesztivál most egy ki-

csit átalakul. Magát a néptáncfesztivált 

kétévente rendezik majd meg, idén 

egy összművészeti fesztiválra hívják 

augusztusban a látogatókat. Ezen a 

dixiland, a blues, a pop és a soul zenei 

műfajok mellett színházi és bábszínhá-

zi előadásokat, színes programokat kí-

nálnak az érdeklődőknek. Szeptember 

végén a Város Hete programsorozat, 

októberben az Édes Anyanyelvünk Or-

szágos Nyelvhasználati Verseny dön-

tője, adventkor pedig Karácsonyi Vásár 

várja majd a Sátoraljaújhelyre látoga-

tókat.

Sátoraljaújhely gazdag és 
vonzó programokat kínál

Ezen a nyáron új attrakciókkal gazdagodik a kalandpark
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Miskolc Város Napján, május 11-én a hagyo-

mányokhoz hűen idén is átadták a Szentpáli 

István Kamarai Díjat. Az elismerést ezúttal 

Tóth Attila, a Ross Mould Kft. ügyvezető 

igazgatója vehette át Bihall Tamástól, a ka-

mara elnökétől és Kriza Ákostól, Miskolc pol-

gármesterétől. 

Tóth Attila a Miskolci Egyetemen szerzett bá-

nyamérnöki diplomát 1987-ben, majd 1995-ben 

közgazdászként végzett a Pénzügyi és Számvi-

teli Főiskolán. A jól felkészült szakember 1999 

óta erősíti ügyvezető igazgatóként a Ross Mould 

Nemzetközi Kft. csapatát. A miskolci székhelyű 

cég fő profi lja a gép- és szerszámgyártás. A 

több mint 300 dolgozót foglalkoztató kft. éves 

árbevétele 6 milliárd forint. 

Tóth Attila kimagasló szakmai teljesítményét és 

a kamara érdekében végzett munkáját a kama-

ra 2008-ban Cégvezetői Díjjal ismerte el, az idei 

városnapon pedig átvehette a BOKIK elnöksége 

által adományozott Szentpáli István Kamarai 

Díjat. Ezt az elismerés azok kaphatják, akik tevé-

kenységükkel kimagasló érdemeket szereztek a 

város fejlődésében, jó hírnevének terjesztésé-

ben, kapcsolatainak ápolásában vagy az egye-

temes emberi értékek gyarapításában. 

„Ezzel a kitüntetéssel a kamara a város közvé-

leménye előtt azt kívánja tudatosítani, hogy a 

helyi vállalkozók társadalmi és közéleti szerep-

vállalásukkal Miskolc életében meghatározó 

súllyal vesznek részt.” 

(Részlet a BOKIK Szervezeti és működési 

szabályzatából) 

Nemzetközi gazdasági és befekte-

tési fórummal kezdődött a XVIII. 

Gömör Expo Putnokon, május első 

hétvégéjén. A BOKIK, Putnok városa 

és Magyarország Kassai Főkonzu-

látusa már második alkalommal 

szervezte meg ezt a rendezvényt, 

amelynek apropóját idén az integrált 

fejlesztési tervekben rejlő gazdasági 

lehetőségek adták. A határ másik ol-

dalán, Tornalján hasonló programon 

vehettek részt a vállalkozók, üzlet-

emberek május 5-én.

A nemzetközi előadói gárdát felvonul-

tató putnoki eseményen részt vett a 

térség több vállalkozásának vezetője, 

és sokan voltak kíváncsiak a programra 

a határon túlról is.

A vendégeket Tamás Barnabás, Putnok 

polgármestere köszöntötte, majd 

Szesztay Ádám, Magyarország kassai 

főkonzulja méltatta a rendezvényt. Ki-

emelte: a térség jövője szempontjából 

fontos, milyen nemzetközi brandet épít 

fel Gömör, és a diplomácia egyik fontos 

feladata, hogy segítse a pozitív kép ki-

alakítását, közvetítését, ezért is közre-

működtek aktívan a szervezésben.

Fókuszban a pályázatok

„Szlovákia és Magyarország is abban 

érdekelt, hogy a 2020-ig tartó idő-

szakban sikeres pályázatokkal lehívja 

a rendelkezésre álló uniós forrásokat, 

megerősödjenek a kis- és közepes 

vállalkozások, versenyképes gazdaság 

alakuljon ki” – emelte ki előadásában 

Riz Gábor, a térség országgyűlési kép-

viselője. Hozzátette: a TOP keretösz-

szegéből Borsod-Abaúj-Zemplén me-

gye 93 milliárd forintra, míg Miskolc 

35 milliárdra pályázhat. A szerveződő 

foglalkoztatási paktumról elmondta: a 

cél az, hogy jól felkészült szakemberek 

álljanak a gazdaság rendelkezésére, 

hiszen a kihívások nagyok. „Az unión 

belül szabad a munkaerő-áramlás, és 

a legszebb reményünk az, hogy a kül-

földön munkát vállalók hazatérnek és 

megszerzett tudásukat itthon kama-

toztatják” – fogalmazott.

Lényegesnek nevezte a nemzetközi 

programokat, amelyek a határon át-

nyúló együttműködést segítik.

A szakképzés kulcskérdés

„Fontosak a konferenciák, de a leg-

fontosabb, hogy a vállalkozók talál-

kozzanak egymással, és ez a mosta-

ni alkalommal erre is jó lehetőséget 

ad” – kezdte előadását Bihall Tamás, 

a BOKIK elnöke, aki a szakképzéssel 

kapcsolatos feladatokat a gazdasági 

fejlődés kulcskérdésének nevezte.  Mint 

mondta: korábban arról szólt a kérdés: 

hogyan lehet munkát biztosítani az em-

bereknek, ma úgy tesszük fel a kérdést: 

lehet-e szakembereket találni a mun-

kára? A tapasztalatok szerint azok az 

országok állnak legjobban a fi atalkori 

munkanélküliség kezelésében, ahol a 

duális képzést alkalmazzák. Magyaror-

szágon a kamara és a kormány között 

2010-ben megkötött megállapodás-

nak megfelelően megtörtént a duális 

képzés bevezetése. „Ráléptünk tehát 

az útra, de sok még a teendő” – mond-

ta az elnök. Ma Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyében 800 cég foglalkozik tanuló-

képzéssel, és a kamara egyik feladata, 

hogy meggyőzze a vállalkozásokat, 

kapcsolódjanak be a tanulóképzésbe, 

hiszen ez a szakmai utánpótlás nevelé-

sének egyik igen hatékony eszköze.

Hasonló problémák

Szlovákia békéscsabai főkonzulja, Igor 

Furdik arról beszélt, hogy a két ország 

hasonló problémákkal küzd: ma már 

Szlovákiában is hiányoznak a szak-

munkások, a kvalifi káltabb szakem-

berek, és küzdenek a munkaerő-el-

vándorlás problémájával is. Mindezek 

mellett meg kell küzdeniük a hátrányos 

helyzetű régiók felzárkóztatásával is. A 

főkonzul úgy vélte: a határ menti terü-

leteken ki kell használni a közös törté-

nelem és a nyelvtudás adta előnyöket 

a gazdaság szereplőinek.

A csehországi helyzetet, lehetőségeket 

Vladimír Randácek, Csehország buda-

pesti nagykövetségének kereskedelmi 

tanácsosa vázolta a hallgatóságnak. 

Kiemelte, a makroökonómiai számok 

mindkét országban kedvezően ala-

kulnak, és Magyarország Csehország 

számára a kilencedik legjelentősebb 

gazdasági partner. A Mol például 318 

töltőállomást működtet az országban, 

ezzel a piac második legnagyobb sze-

replője.

Kurucz Milán, a szlovák nagykövetség 

kereskedelmi tanácsosa a hazánk és 

Szlovákia közötti jó és dinamikusan 

fejlődő kereskedelmi kapcsolatokat 

emelte ki. „Mindkét országban komoly 

kihívást jelent a térségfejlesztés, a mos-

tani gazdasági fórummal ezt kívánjuk 

segíteni, hiszen a határ menti vállal-

kozások összefogása sokat lendíthet a 

térség gazdaságán” – mondta.

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara 

Szlovák szervezetét Martin Mudrák 

mutatta be, majd három szlovák és két 

magyar határ menti vállalkozás mutat-

ta be tevékenységét a résztvevők előtt.

Vásár, díjak

A gazdasági fórum után a XVIII. Gömör 

Expo megnyitója következett, a rendez-

vényt Fónagy János parlamenti állam-

titkár méltatta. A megnyitón vásári dí-

jakat, elismeréseket adtak át. A BOKIK 

Sztrakay István ózdi egyéni vállalkozó 

tevékenységét ismerte el vásári díjjal.

Az expón egy kiállítás keretében ma-

gyar és szlovák szakiskolák is bemutat-

koztak.

 – ME –

2016 Szentpáli díjasa: Tóth Attila

Márkaépítés a kamarával, diplomatákkal
Az idei Gömör Expo is gazdasági és befektetési fórummal kezdődött Putnokon
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A legnagyobb Skoda-szalon. Május elején megnyitották Miskolcon Közép-Európa leg-

nagyobb Skoda-szalonját. A Miskolc Autó által működtetett márkakereskedés bemuta-

tótermének alapterülete 700 négyzetméter, és a cég 61 munkatársa közül 17 foglalkozik 

itt a cseh márka értékesítésével és szervizelésével.  „Az új Skoda bemutatótermünk 

letisztult, logikusan felépített, tágas, átlátható és ügyfélbarát környezetben működik. Ez 

kifejezi azt a technológiai irányt, amit ma ez a márka az ügyfeleinek nyújt. Úgy gondoljuk, 

hogy minden feltétel adott a sikeres működéshez – mondta a megnyitón Sándor Attila 

ügyvezető, a Miskolc Autó tulajdonosa, aki a BOKIK gépjármű kereskedelmi osztályának 

elnöke is egyben. A nagy érdeklődéssel kísért szalonavatón jelen volt Demeter Ervin, 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye kormánymegbízottja, Eppel János, a Porsche Hungaria 

ügyvezető igazgatója és Pfl iegler Péter, Miskolc alpolgármestere is.

Tizenhárom pályázat érkezett be a 

BOKIK „Az innováció a fejlődés ru-

gója” című felhívására. A pályázók 

a gazdaság szinte teljes spektru-

mát képviselik, hiszen a gépipartól, 

az IT-szektoron és a turizmuson át 

a kézművességig sok területről ér-

kezett be megvalósításra váró, vagy 

már megvalósított innovatív ötlet. A 

legjobb pályázatokat május 25-én a 

kamara miskolci székházában mu-

tatják be egy konferencia keretében. 

   

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamara 2014-ben 

szervezte meg először „Az innováció 

a fejlődés rugója” című rendezvényét, 

amelynek keretében a megyénkben 

működő innovatív cégek és vállalkozók 

– egy pályázat eredményeként – be-

mutatták gazdasági eredményt hozó 

innovatív ötleteiket, fejlesztéseiket, in-

novációs pályázatokon elnyert támo-

gatásokból megvalósított projektjeiket. 

A két évvel ezelőtti pályázat és a hoz-

zákapcsolódó innovációs konferencia 

sikere megerősítette: jó ötlet volt meg-

szervezni, és érdemes folytatni ezt a 

programot.

A BOKIK ebből kiindulva ez év február-

jában kiírta „Az innováció a fejlődés ru-

gója 2” elnevezésű pályázatát, amely-

re a határidőig 13 jelentkező adta be 

anyagát. A paletta igen színes, hiszen 

az IT-szektor új megoldásai, a gép-

ipar, az anyagtudomány friss ötletei, 

a turizmus „vendégbarát” fejlesztései 

ugyanúgy megtalálhatók a pályamun-

kák között, mint a gyerekeknek szánt 

különleges KRESZ oktatási projekt. 

A pályázatok értékelését szakmai zsűri 

végzi, és az általuk legjobbnak ítélt há-

rom újítást május 25-én 10 órától – la-

punk megjelenésével egy időben – egy 

nagyszabású konferencia keretében 

mutatják be a nyertesek, akik átvehetik 

a BOKIK Innovációs díját. A konferenci-

án a témához kapcsolódóan több aktu-

ális kérdést érintő előadás is elhangzik, 

így várják a szervezők a Nemzeti Kuta-

tási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal el-

nökét, bemutatja InnoTrade című prog-

ramját a Magyar Nemzeti Kereskedőház 

Zrt., és tájékoztatót tart az Enterprise 

Europe Network munkatársa is. 

2014-ben ők nyertek

A FUX Zrt. a termékfejlesztés területén 

elért sikerét mutatta be, azt a felsőve-

zeték-rendszert, amely a környezettu-

datosabb, biztonságosabb villamos-

energia-szállítást teszi lehetővé.

A Borsod Volán által bemutatott inno-

váció a közlekedésinformatikai rend-

szer fejlesztését taglalta, és a cél az 

utazás komfortosságának javítása volt.

A Rapidsil System Kft. szigetelésjavítá-

si eljárásának kulcsszavai: energiara-

cionalizálás, fenntarthatóság, kör-

nyezetbarát megoldás. Az általuk 

kifejlesztett szigetelőhab nagy előnye, 

hogy a régi szigetelőanyag kibontása 

nélkül is használható az építőiparban.

A Magyar Nemzeti Bank döntése 

alapján 1,05 százalékra csökken-

tett jegybanki alapkamat követ-

keztében a Széchenyi Kártya Prog-

ram (SZKP) termékeinek kamatai 

történelmi mélységbe süllyedtek. 

A hazai vállalkozói hitelpiacon nem 

volt még példa arra, hogy bármely 

hitel éves kamatszintje megközelí-

tette volna a 0 százalékot.

Az SZKP egyes hiteltípusainál a ka-

mattámogatással csökkentett nettó 

éves kamatok a következőképpen 

alakulnak:

– Széchenyi Beruházási Hitel: 

0,55%

– Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel: 

0,55%

– Széchenyi Támogatást Megelőle-

gező Hitel: 0,05%

– Agrár Széchenyi Kártya: 1,05%

– Széchenyi Kártya Forgóeszközhi-

tel: 3,05%

– Széchenyi Kártya Folyószámlahi-

tel: 4,05%

A Széchenyi Kártya Program mára 

egy ikonikus jelentőségű termékké 

vált, hiszen a Támogatást Megelőle-

gező Hitel nettó kamata épphogy a 0 

százalékos szint felett van, és továb-

bi két SZKP hitel éves nettó kamata 

alakul 0,5 százalék körül. Az ugrás-

szerűen növekvő igénylésszámokat 

mutató Agrár Széchenyi Kártya net-

tó éves kamata is rendkívül kedvező. 

A közeljövőben a várakozások szerint 

az alapkamat további csökkenésére 

lehet számítani, ez esetben viszont 

olyan érdekes helyzet alakulhat ki, 

hogy a Széchenyi Támogatást Meg-

előlegező Hitel éves nettó kamata 

mínuszba – 0 százalék alá – fordul-

hat át.

Az innováció a fejlődés rugója 2.

Aluinvent Zrt. (Felsőzsolca) – Aluhab, 

a fémipar újjászületése Borsodban

Dolphio Technologies Kft. (Miskolc) 

– Intelligens forgalomkövetés és 

eseménydetektálás

Robert Bosch Power Tool Kft. (Mis-

kolc) – Rugalmas gyártórendszer 

(holisztikus megközelítés)

Díjazottak 2016

A BOKIK 2014-ben indította útjára  a rendezvényt

Széchenyi Kártya: 
kamatcsökkenés
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Új elnököt választott március elején 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Könyvvizsgálói Kamara Iglai Sza-

bolcs személyében. A szakembert 

a kamaráról, a könyvvizsgálói szak-

máról kérdeztük.

Röviden bemutatná a könyvvizsgálói 

kamarát?

– A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 

olyan önkormányzat, amely az 1997-

es megalakulása óta eltelt években 

nemcsak a működéséhez szükséges 

szakmai és szervezeti rendet, hanem a 

könyvvizsgálat nemzetközi követelmé-

nyekhez igazodó feltételeit is megte-

remtette, s egyúttal társadalmi elfoga-

dottságot is szerzett. A könyvvizsgálók 

megbízói, a kormányzat és a jogsza-

bályokat előkészítő minisztériumok is 

partnernek tekintik a szervezetet. Szak-

mánk (egyúttal hivatásunk) az átla-

gosnál nagyobb hatást gyakorol a kör-

nyezetre – jelentős szerepet vállalunk 

a vagyoni, a pénzügyi, a jövedelmező-

ségi viszonyok objektív megítélésében 

–, ezért felelősségünk is átlag feletti. 

A könyvvizsgálat olyan hivatás, amely 

minden társadalomban kulcsfontos-

ságú szerepet tölt be az általános és 

a piaci bizalom, hitelesség megterem-

tésében, megőrzésében, esetenként 

helyreállításában. Önkéntes jogköve-

tésre ösztönzi a vállalkozásokat, és 

erősíti az ellenőrzöttség tudatát.

Milyen feladatok várnak a helyi szerve-

zetre?

– Szűkre szabott lehetőségeink mellett 

szeretnénk mind jobban megismertet-

ni a megyénkben működő vállalkozá-

sokkal kamaránkat. Tagjaink nagyon 

jól képzett szakemberek, számos te-

rületen szaktekintélyek. Szervezetünk 

azon munkálkodik, hogy megfelelő 

szakmai képzést biztosítson tagjai ré-

szére, egybetartsa a jelenleg 107 aktív 

tagot számláló közösséget. Bővíteni 

szeretnénk az eddig kialakult együtt-

működést a NAV-val, az egyetemmel, a 

BOKIK-kal és más szervezetekkel. Szí-

vesen vesszük mi is, ha megkeresnek a 

vállalkozások és szervezetek kérdése-

ikkel, problémáikkal.

A könyvvizsgálat patinás múlttal ren-

delkező szakma, de hogyan alakulhat 

a jövője?

– A kormányzat oldaláról elvárás a 

pénzügyi szakmák felügyeletének erő-

sítése, amely a közfelügyeleti hatóság 

kibővítésével jár. A kamarai tagok to-

vábbképzését illetően az olcsóbb és 

főleg a hatékony módszereket kell elő-

térbe helyezni. Az e-learning nemcsak 

költséghatékony képzési formát jelent-

het a továbbképzésben, de egyúttal le-

hetőséget is teremt a visszacsatolásra. 

E módszerrel ugyanis azt is jelezni le-

het egy könyvvizsgálónak, hogy a vele 

szemben támasztott elvárás megfe-

lel-e a tényleges gyakorlatnak, illetve 

érti-e, hogy mit, miért csinál? A kama-

rának ezen keresztül a tagok megítélé-

sét is nagyban javítani kell. Az elmúlt 

évek eseményei rossz fényt vetítettek 

a könyvvizsgálókra is. Azonban tagjaink 

többsége a törvényi keretek betartása 

mellett végzi munkáját, megbízói meg-

elégedésére. A könyvvizsgálók által el-

végzett munka színvonala, véleményük 

helytállósága lehet továbbra is záloga 

annak, hogy munkájukra szükség van. 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szer-

vezete felkészült a szakmai kihívások 

és a kormányzati elvárások teljesítésé-

re. A megyei szervezet adatbázisából a 

vállalkozások felkészült könyvvizsgálók 

felé jelezhetik problémáikat, kérhetik 

fel őket szakszerű munka elvégzésére. 

(A Könyvvizsgálói Kamara elérhetősé-

ge: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. út 

17. , telefon: 46/413-956.) 

A bizalom, a hitelesség hivatása
Iglai Szabolcs: Új célok és feladatok állnak a megyei könyvvizsgálói kamara előtt

Tizenegyedik alkalommal rendezték 

meg május 20-án a Sajóbábonyi Kör-

nyezetvédelmi Vetélkedőt a környék 

általános iskolásainak. A rendez-

vénynek is a Sajóbábonyi Vegyipari 

Park kultúrterme adott otthont.

A hagyományos és az iskolások köré-

ben igen népszerű versenyre ezúttal 

13 intézményből 66 tanuló érkezett, 

és 22 csapat – 9 alsós és 13 felsős 

– mérte össze tudását. A követke-

ző települések iskolái vettek részt a 

versenyen: Sajóvámos, Borsodszirák, 

Sajóbábony, Parasznya, Arnót, Onga, 

Bőcs, Sajószentpéter, Szirmabesenyő; 

Sajókeresztúr és Edelény.

A vetélkedő fő szervezője a KISS Cég-

csoport, azon belül is az ÉMK Kft. és a 

SVIP Nonprofi t Kft. voltak. A rendezvény 

támogatói a KISS Cégcsoporton belül 

az ÉMK Észak-Magyarországi Környe-

zetvédelmi Kft., a SVIP Nonprofi t Kft., a 

KIS Kft., a Kisanalitika Kft., a Kiserő Kft., 

valamint a Kischemicals Kft. voltak. 

Emellett az Eurofoam Hungary Kft., az 

ERSTE, az Ökoil Kft., a PAJZS 94. Kft., 

a TEVA és természetesen Sajóbábony 

Város Önkormányzata is hozzájárult a 

vetélkedő sikeréhez. 

Helyezések az alsó tagozatosoknál: 

I. Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Ál-

talános Iskola

II. Görgey Artúr Általános Iskola

III. Sajókeresztúri Eötvös József Általá-

nos Iskola 

A felsősöknél: 

I. Sajóbábonyi Deák Ferenc Ált. Iskola

II. Ongai Görgey Artúr Általános Iskola

III. Bőcsi Általános Iskola

Környezetvédelmi vetélkedő
Tizenhárom intézményből 66 diák mérte össze tudását a hagyományos rendezvényen
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A többéves hagyománynak megfe-
lelően ünnepélyes keretek között 
köszöntöttük a Szakma Sztár Fesz-
tiválon részt vett és eredményesen 
szerepelt diákokat a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarában (BOKIK) Miskolcon, 
május 9-én. Vass Attila, Pető Mátyás 
és Varga Fanni ott volt a legjobbak 
között Budapesten.

Idén megyénket két központifűtés- és 

gázhálózatrendszer-szerelő szakmá-

ban induló diák képviselte a Szakma 

Sztár döntőjében. Pető Mátyás és Vass 

Attila is a Miskolci Szakképzési Cent-

rum Fazola Henrik Szakképző Iskolá-

jának tanulója. Vass Attila harmadik 

helyezést ért el, Pető Mátyás pedig 

szakmája negyedik legjobbja lett.

A Szakma Sztár Fesztivállal párhuza-

mosan zajlott az EuroSkills válogató 

is, vagyis az ifj ú szakemberek Európa 

Bajnokságán részt vevő versenyzők ki-

választása. Ezen indult Varga Fanni, a 

Miskolci Szakképzési Centrum Ferenczi 

Sándor Egészségügyi Szakközépisko-

la diákja ápoló szakképesítésben, és a 

negyedik helyen végzett.

A három tehetséges diákot, felkészítő 

tanáraikat, szakmai oktatóikat, vala-

mint Kovács Jánost, a Miskolci Szak-

képzési Centrum főigazgatóját Bihall 

Tamás, a BOKIK elnöke köszöntötte. 

Hangsúlyozta, hogy a kamara min-

dent megtesz annak érdekében, hogy 

a fi atalok megfelelő felkészültséggel, 

piacképes tudással felvértezve indul-

hassanak el a nagybetűs életbe. Külön 

köszönetet mondott a PM-Energo Kft. 

ügyvezető igazgatójának, Petercsák 

Máténak, hiszen – mint mondta – a jó 

szakmai gyakorlóhely alapfeltétele volt 

a két fi atal szakmunkás sikerének.

Az elnök kiemelte: a kamara szándékai 

szerint a duális képzésben bevezetett 

új intézkedésekkel 2018-ra a jelen-

legi 55 ezerről 70 ezerre emelkedik a 

képzésben résztvevők száma, és ez-

zel összhangban 8 ezerről 20 ezerre a 

gyakorlati képzésnek helyet adó gaz-

dálkodó szervezeteké. Elmondta azt is, 

hogy két év múlva Budapesten rende-

zik meg a szakmák európai versenyét, 

az EuroSkills-t, amelynek szervezője a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

A Miskolci Szakképzési Centrum fő-

igazgatója, Kovács János úgy fogalma-

zott: minden kimagasló teljesítmény 

mögött ott vannak a felkészítő tanárok 

és intézmények. Köszönetet mondott a 

pedagógusoknak, a gyakorlati képzést 

végző oktatóknak, és gratulált az ifj ú 

szakemberek kimagasló teljesítményé-

hez. Az ünnepségen a három versenyző 

ajándékutalványt vehetett át Bihall Ta-

mástól, a kamara elnökétől és Dudás 

Tibornétól, a kamara titkárától.

Felkészítők

Vass Attila és Pető Mátyás felkészítői:

Elmélet: Paszternák László és Kisiczki 

István – MSZC Fazola Henrik Szakkép-

ző Iskola

Gyakorlat: Petercsák Máté ügyvezető 

igazgató, PM-Energo Kft. 

Varga Fanni felkészítői:

Elmélet: Csopják Judit – MSZC Ferenczi 

Sándor Egészségügyi Szakközépiskola

Gyakorlat: Horváth Emese intézeti 

szakoktató, B.-A.-Z. Megyei Kórház és 

Egyetemi Oktató Kórház 

A kamara célja és egyik kiemelt fel-
adata a gazdaság versenyképessé-
gének erősítése. Ehhez szükséges a 
kis- és közepes vállalkozások inno-
vációs képességeinek javítása, az 
innovatív fejlesztések humán fel-
tételeinek biztosítása, fejlesztése, a 
vállalkozások tájékoztatása az inno-
vációs célú K + F pályázatokról.

A 2014–2020 közötti időszak gazda-

ságfejlesztési tervei között nagy hang-

súlyt kap az innovációs tevékenységek 

támogatása a KKV-szektorban. Ahhoz, 

hogy ezt a lehetőséget a vállalkozások 

minél hatékonyabban tudják kihasz-

nálni, és ebből eredményt érjenek el, 

szükség van a széleskörű tájékoztatás-

ra, fi gyelemfelhívásra.

A kamara információs pontként részt 

vesz a VIVACE (Vállalkozói Iparjog-

védelmi Versenyképességet Alapozó 

Cselekvési) programban. A program 

célja a kis- és középvállalkozások ipar-

jogvédelmi aktivitásának élénkítése, 

a szellemitulajdon-védelmi ismeretek 

terjesztése, az iparjogvédelmi tudatos-

ság növelése, a vállalkozói iparjogvé-

delmi kultúra fejlesztése.

A célok elérése érdekében a kamara 

folyamatosan együttműködik a hason-

ló tevékenységet végző megyei, térségi 

és országos hatáskörű szervezetekkel, 

intézményekkel, valamint a Miskolci 

Egyetemmel. Tevékenységünk során 

2004-től folyamatos az együttműkö-

dés – előbb az MSZH-val, később – a 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával. 

Az információs pont helyszíne: BOKIK- 

Székház, ügyfélszolgálati iroda, Mis-

kolc, Szentpáli utca 1. 

Ügyfélfogadás: keddenként 9-13 óráig. 

Előre egyeztetett időpontban, munka-

napokon: 8-tól 16 óráig az igény szerint 

meghatározott helyszínen.

Az ügyfélszolgálatot ellátó személy: Ju-

hász Gábor középfokú Iparjogvédelmi 

szakértő, telefonszáma: 46/501-878.

A kamara iparjogvédelmi szolgáltatásai

A szakmák sztárjait köszöntöttük

A korábbi évek hagyományának meg-

felelően Kövér László házelnök idén 

is meghívta a Szakma Sztár Fesztivál 

kiemelkedően teljesítő versenyzőit és 

felkészítő tanáraikat a Parlamentbe. 

Június 8-án tehát Vass Attila – felké-

szítőivel – ott lesz majd az Országház 

Felsőházi termében rendezendő 

ünnepségen. Ugyancsak meghívást 

kapott erre a különleges programra 

Bana Zsuzsa, a Miskolci Könyves 

Kálmán Általános Iskola tanulója 

is, aki a Szakma Sztár versenyről 

készített beszámolójával érdemelte ki 

a lehetőséget.

Gratuláció

Középen a sztárok: Pető Mátyás (balról), Varga Fanni és Vass Attila a kamarai ünnepségen
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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 májusában alkalmazható 

üzemanyagárak a következők:

ESZ 95 motorbenzin 333 Ft/l

Gázolaj 319 Ft/l

Keverék 369 Ft/l

LPG-autógáz 200 Ft/l

Májusi üzemanyagárak

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatása szerint a 

2016. évi „Magyar Kézműves Remek” pályázati felhívása hama-

rosan elérhető lesz a www.mkik.hu honlapon, a „Kézműipar” me-

nüpontban. Az MKR-t a tervek szerint szeptemberben rendezik 

meg Debrecenben. A pályázatokat 2016. augusztus 31-ig várják 

majd. 

Világmárkák, multinacionális cégek, hazai 
és külföldi kis- és középvállalatok, köztük 
az Észak-magyarországi Autóipari Klaszter 
(NOHAC) több tagvállalata is részt vesz má-
jus 24–27. között az Ipar Napjai 2016. elneve-
zésű szakkiállításon.
 

A budapesti vásárközpontban lapunk megje-

lenésével egy időben zajló rendezvény jó alkal-

mat biztosít új üzleti kapcsolatok kiépítésére, a 

meglévő együttműködések ápolására, a piaci 

trendek feltérképezésére. A kiállításon szinte 

minden ipari ágazat jelen van, a vállalatok át-

fogó képet mutatnak egy-egy szakterületről, és 

részletes információkkal szolgálnak a különbö-

ző szakmai feladatok megoldásához. Az előze-

tes információk szerint 12 ország 270 kiállítója 

mutatkozik be a szakmai közönség előtt.

A NOHAC tagjai közül a Rufém Kft., a 

Bodrogolaszi Rugógyártó Kft. és a Thermofoam 

Kft. saját standon, a K&T Hardmetal Kft. pedig 

a klaszter standján várja az érdeklődőket.

– Az építési jogszabályok változásáról, az építési engedélyezésről, a hatósági hozzájárulásokról és 

ellenőrzésekről tartanak előadást a megyei kormányhivatal építésügyi osztályának szakemberei 

június 10-én, pénteken 10 órától. A rendezvény helyszíne a miskolci BOKIK-székház.

– Többek között a kereskedelmi szabályokról, valamint az állati és növényi eredetű termékek elő-

állítására, feldolgozására, jelölésére, forgalmazására és behozatalára vonatkozó egészségügyi kö-

vetelményekről lesz szó a BOKIK által szervezett június 13-i, hétfői előadáson. Az előadók a kor-

mányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági, minőségellenőrzési és élelmiszer-felügyeleti osztályának 

szakemberei lesznek. A rendezvény 10 órakor kezdődik a kamara miskolci székházában.

További részletek: www.bokik.hu

Újabb egyeztetés
A Miskolc Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter elnöksége április 

végén újabb megbeszélést folytatott dr. Kiss Jánossal, Miskolc al-

polgármesterével. A találkozón több, a belvárost érintő kérdésben 

is egyeztetés zajlott. A felek közös célja továbbra is az, hogy a főutca 

és vonzáskörzete a régi fényéhez méltó, vonzó hely legyen a helyiek, 

a turisták és az itt tevékenykedő kereskedők számára is. 

Miskolci Mosolyprogram
A klaszter együttműködik a Miskolci Idegenforgalmi Marketing 

Nonprofi t Kft. által életre hívott Miskolci Mosolyprogram kezde-

ményezéssel is. A programhoz már számos turisztikai szolgáltató, 

vendéglátóhely, és több főutcai üzlet is csatlakozott.

További információ a csatlakozás lehetőségéről: www.

miskolcimosolyprogram.hu 

Operafesztiváli akció a klasztertagoknál! 
A klaszter ebben az évben is akcióval kapcsolódik a Bartók Plusz 

Operafesztiválhoz. Aki bemutatja operafesztiváli belépőjegyét az 

akcióban részt vevő klasztertagok üzleteiben, különböző kedvez-

ményeket kap június 10-19. között. Az operafesztivál és a klaszter 

együttműködésének részeként a fesztivál szóróanyagai is elérhetők 

a főutcai klasztertagok üzleteiben. Az akcióhoz kapcsolódó promó-

ciót a klaszter biztosítja.

A Belvárosi Klaszter hírei

Magyar Kézműves Remek 

Az Ipar Napjai a Hungexpón
A NOHAC tagjai is bemutatkoznak a szakkiállításon

A hazánk területén forgalomba 

kerülő áruk biztonsági követelmé-

nyeiről, a jótállás és a szavatosság 

kérdéseiről volt szó  egyebek mel-

lett azon a tájékoztatón, amelyet a 

kormányhivatal fogyasztóvédelmi 

osztályának szakemberei tartot-

tak a BOKIK-ban május 23-án. 

A téma aktualitását mutatja, 

hogy sok vállalkozó vett részt az 

előadáson.

Hatósági szakemberek előadásai 


