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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 júniusában alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 338 Ft/l
Gázolaj 328 Ft/l
Keverék 374 Ft/l
LPG-autógáz 198 Ft/l

Júniusi üzemanyagárak

Felsőoktatás 
és innováció
Dr. Jármai Károly rektorhelyettes, 
Miskolci Egyetem

Magyarországnak és az észak-magyarországi régiónak is jelentős lehető-
séget teremt a fejlődésre a kutatás-fejlesztés és az innováció. Ahhoz, hogy 
élni tudjunk a lehetőségekkel, a kormányzattól, az egyetemtől, a nagyvál-
lalatoktól és a kkv-szektortól is nagyobb aktivitásra van szükség.

A Miskolci Egyetem, mint a régió legnagyobb felsőoktatási intézménye, 
a maga közel 10 ezer hallgatójával, hét karával egy olyan szakmai spekt-
rumot fed le, mely mind műszaki, mind társadalomtudományi oldalról 
erősíteni tudja ezt a folyamatot.

Az innovációt elősegítő tényezők egyike a fi atalok ötletgazdagsága. A 
gyakorlat, a szokások nem befolyásolják őket, merőben újat képesek al-
kotni. Másik tényező a gazdasági kényszer, hogy erős konkurens környe-
zetben is talpon tudjon a cég, az intézmény maradni.

A gátló tényezők közül a nagyfokú bürokratikus előírások, illetve a 
felmerülő korrupciós problémák számítanak javítandó területnek, de a 
piac rugalmassága, illetve a magasabb fokú állami dotáció és a kedvezőbb 
adórendszer is jótékonyan hat az innovációra.

Az innovációs témák közül a biotechnológia/gyógyszeripar, a design, 
a szo�tverfejlesztés, a nanotechnológia, a robotika, a járműgyártás és az 
információtechnológia állnak az élen. Miskolc város kapcsán a városi 
szolgáltatások (okos megoldások) jelentenek továbbfejlődési területeket. 

Az egyetem célja a jelenlegi pályázati rendszerben az anyagi és szelle-
mi erőforrások koncentrálása a Kiválósági Központokban (5 ilyen van), 
kritikus tömegű kutatóbázisok létrehozása a húzóágazatok területén. Az 
egyetem és a vállalkozások közötti tudás- és technológiatranszfer felgyor-
sítása és fokozása. Ezt jelentősen gyorsítja a duális képzés bevezetése, 
mely a kapcsolatot sokkal erősebbé teszi. Fontos a fi atalok legjobbjainak 
egyetemen tartása, hogy legyen oktatói-kutatói utánpótlás. Ezt a célt 
szolgálja az egyetemi és PhD hallgatók széleskörű bevonása a kutatásfej-
lesztésbe, és lehetőleg új munkahelyek teremtése.

A gazdaság egyik szereplője sincs kedvező helyzetben. Együttműkö-
déssel viszont javítható a hatékonyságunk, megsokszorozhatjuk az elért 
eredményeket.

Hadd idézzem Széchenyi István két mondását:
„Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel 

lépcsőt építhetünk.”
„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”

Átadták május végén a BOKIK In-
novációs Díját. A rangos elismerés-
ben ezúttal három cég részesült, a 
felsőzsolcai Aluinvent Zrt., a mis-
kolci Dolphio Technologies Kft., 
valamint a  szintén miskolci Robert 
Bosch Power Tool Kft. A kamara 
„Az innováció a fejlődés rugója” 
című felhívására idén összesen 13 
pályázat érkezett be. 
   

Mint arról lapunkban már beszá-

moltunk: a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  

(BOKIK) 2014-ben szervezte meg 

először „Az innováció a fejlődés ru-

gója” című rendezvényét, amelynek 

keretében a megyénkben működő 

innovatív cégek és vállalkozók be-

mutatták gazdasági eredményt hozó 

innovatív ötleteiket, fejlesztéseiket. 

Akkor hét pályázat érkezett be a ka-

mara felhívására.

A két évvel ezelőtti pályázat és a hoz-

zákapcsolódó innovációs konferen-

cia sikere megerősítette: jó ötlet volt 

megszervezni, és érdemes folytatni 

ezt a programot.

A BOKIK ebből kiindulva ez év febru-

árjában kiírta „Az innováció a fejlő-

dés rugója 2” elnevezésű pályázatát, 

amelyre a határidőig 13 jelentkező 

adta be anyagát. A paletta igen szí-

nes volt, hiszen az IT szektor új meg-

oldásai, a gépipar, az anyagtudomány 

friss ötletei, a turizmus „vendégbarát” 

fejlesztései ugyanúgy megtalálhatók 

voltak a pályamunkák között, mint a 

gyerekeknek szánt különleges KRESZ 

oktatási projekt. 

A pályázatok értékelését szakmai 

zsűri végezte, és az általuk legjobb-

nak ítélt három újítást május 25-én 

mutatták be a cégek képviselői egy 

konferencia keretében. 

 (Folytatás a 2. oldalon)

Kiemelkedő 
innovátorok

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a kamara szervezésében 
– a törvényi előírásoknak megfelelően – folyik a szakmák mestere-
inek képzése. Június 17-én megindult a képzés kereskedő szakmá-
ban, és hamarosan kezdenek a cukrászok és szakácsok. A képzések 
akkor indulhatnak, ha a csoport létszáma eléri az 5 főt, éppen ezért 
a kamara várja további mesterjelöltek jelentkezését a különböző 
szakmákban. Bővebb információ: www.bokik.hu

Július 9-én nyitja kapuit az Irota EcoLodge, amely három környezet-
barát technológiával épült házból álló, jól felszerelt nyaralókomp-
lexum. Az új turisztikai létesítmény tulajdonosai hollandok, így nem 
véletlen, hogy az avatón részt vesz Gajus Scheltema, Hollandia ma-
gyarországi nagykövete. Az Irota EcoLodge különlegessége, hogy 
tulajdonosai mindent megtettek annak érdekében, hogy az üdülő 
kialakítása környezetbarát legyen.  

Hírek röviden

Dr. Szécsiné Bányai Ilona, Bihall Tamás, dr. Babcsán Norbert (Aluinvent 

Zrt.), Fükő László (Robert Bosch Power Tool Kft.), Németh András (Dolphio 

Technologies Kft.) és Vékony Sándor

Tavaly megyénket nyolc kézműves képvi-
selte az MKIK által kiírt kézműves remek 
pályázaton, közülük öten kaptak díjat. A ko-
rábbi évek hagyományainak megfelelően a 
kamara idén is egyfordulós pályázatot hirdet 
a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő 
cím elnyerésére.

A pályázat célja: a magyar kézművesség értéke-

inek és mestereinek elismerése, minőségi kéz-

műipari termékek bemutatása, a hazai és kül-

földi fogyasztók orientálása, a magyar termékek 

jó hírének öregbítése, a magyar kézműiparban 

a hagyományőrző vállalkozói kultúra elmélyí-

tése, a kézműves szakma rangjának emelése, 

a magyar kézművesség turisztikai kínálatának 

gazdagítása, népi kézműves mesterségek ha-

gyományainak továbbéltetése.

A pályázat tárgyát képező termékek köre: Kéz-

műipari foglalkozás keretében (építőiparban; 

fémiparban; faiparban; ruházat, textil- és bőr-

iparban; élelmiszeriparban; üveg-, papír-, kerá-

mia- és egyéb iparban) készített termék, amelyet 

Magyarországon állítottak elő. Az élelmiszeripari 

jellegű pályázatok külön kategóriában díjazzuk.  

A pályázat határideje: 2016. szeptember 2. 

A pályázat részletei, további feltételei megtalál-

hatók a www.bokik.hu honlapon.

Kiírták a kézműves remek pályázatot 

Az élelmiszertermelés, -előállítás és -értékesítés 2016. évi feltét-

eleiről tartottak előadást a BOKIK miskolci székházában a Me-

gyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellen-

őrzési és Élelmiszer-felügyeleti Osztályának szakemberei június 

13-án. Az előadásokat követően a résztvevők kérdezhettek is dr. 

Ódorné dr. Zelenák Katalin osztályvezetőtől és Farkas Erika élel-

miszerlánc-biztonsági felügyelőtől.

Fókuszban az élelmiszerek

Szakképzési banketten köszöntötte a szakmai gyakorlaton náluk tanuló végzős diákokat június 

17-én a miskolci PM-Energo Kft. A cég a hagyományteremtés szándékával rendezte meg a progra-

mot, amelyre meghívta a diákok tanárait, oktatóit, a szülőket, a szakképzési centrum vezetőjét és 

a kamara képviselőit is. A képen balról (első sor): Kovács János, a Miskolci Szakképzési Központ 

főigazgatója, Pető Mátyás, Vass Attila, Esztián Tibor végzős tanulók és Ites Katalin, a PM- Energo 

Kft. irodavezetője. Hátsó sor (balról): Petercsák Máté, a PM-Energo Kft. ügyvezetője, Bihall Tamás, a 

BOKIK elnöke, Mokrai Attila, a MSzC Fazola Henrik Szakképző Iskolájának igazgatója 
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Folytatás az 1. oldalról. 
A zsűri döntése értelmében a BOKIK 

Innovációs Díját kapta 2016-ban: az 

Aluinvent Zrt., az „Aluhab, a fémipar 

újjászületése Borsodban” című pályá-

zata, a Dolphio Technologies Kft. „Intel-

ligens forgalomkövetés és eseményde-

tektálás” című innovációja és a Robert 

Bosch Power Tool Kft. „Rugalmas gyár-

tórendszer – holisztikus megközelítés” 

című anyaga.

A nyertesek

A 2012-ben alapított Aluinvent Kft. 

fő tevékenységi köre – induló magyar 

startup vállalkozásként – a nagy szi-

lárdságú alumíniumhabok és alumí-

nium mátrixú kompozitok fejlesztése 

és gyártása; az általuk kifejlesztett in-

novatív technológiára alapozva, mely 

nem csak magyar, de egyben világsza-

badalom is. A cég szakmailag felké-

szült, az innováció iránt elkötelezett KFI 

csapata folyamatosan keresi a hálóza-

tos együttműködések lehetőségét.

A Felsőzsolcai Ipari Parkban működő 

vállalkozás által kifejlesztett ALUHAB 

egy különféle összetételű ötvözetekből 

előállítható, szabályozott és homogén 

cellamérettel, valamint különleges me-

chanikai tulajdonságokkal rendelkező 

új típusú alumíniumhab. A kifejlesztett 

technológia rendkívül stabil fémhabokat 

eredményez, amelyek a habszerkezet 

tönkremenetele nélkül komplex formák-

ba önthetők vagy újraolvaszthatók.

A tíz éve alapított Dolphio Technologies 

cégcsoport a „gépi látás” területén 

végez kutatási és szoftverfejlesztő te-

vékenységet, tartós előnyhöz juttatva 

ezzel partnereit. A cégcsoport közel 

100 főt foglalkoztat, ebből 60 tagú a 

fejlesztő csapat. Telephelyük van Mis-

kolcon, Budapesten, Debrecenben és 

külföldi leányvállalatokkal is büszkél-

kedhetnek.

Az „Intelligens forgalomkövetés és 

eseménydetektálás” című projekt-

jük lényege, a mindent meglátó és 

rögzítő intelligens kamerarendszer, a 

SpotNzoom. A kamerarendszer egy 

Miskolcról indult, globálisan versenyké-

pes K+F innováció, amely a Bay Zoltán 

Alkalmazott Kutatási Közhasznú NP 

Kft. miskolci intézetének közreműkö-

désével lett kifejlesztve. Ez az innováció 

már hasznosult!

A Robert Bosch Power Tool Elektromos 

Szerszámgyártó Kft. 2001 novemberé-

ben alakult Miskolcon és elektromos 

kéziszerszámok fejlesztésével, gyár-

tásával foglalkozik. Az elektromos ké-

ziszerszám üzletág olyan rendszerek 

vezető szállítója, amelyek megkönnyí-

tik a kisipar, a háztartások és a kertész-

kedők, valamint az ipari felhasználók 

munkáját.

A Rugalmas Gyártási Koncepció (FMC, 

Flexible Manufacturing Concept) célja, 

hogy megoldást nyújtson a termelés 

optimalizálásra, kis darabszámú, nagy 

komplexitású termékek gyártásánál.  

Ez a gyártási koncepció egy összetett, 

komplex, de alacsony éves darabszá-

mú termékmix gyártására kínál meg-

oldást. Jelentős előnyei a gyártás ru-

galmasságának növekedésében és a 

gépek, berendezések beruházási költ-

ségeinek számottevő csökkentésében 

jelentkeznek. Ezen felül a szükséges 

gyártási területigény is lényegesen ala-

csonyabb a hagyományos gyártóso-

rokhoz képest.

Ezzel a fenti tulajdonságokkal rendel-

kező termékmixek gazdaságos gyártá-

sának egy működő modelljét kapjuk.

Vélemények, összegzés

Dr. Vékony Sándor, a zsűri elnöke la-

punknak elmondta: a bírálat egyik fő 

szempontja az adott innováció hasz-

nosulása volt, illetve az, jelenthet-e 

követendő példát a pályázatban be-

mutatott találmány, ötlet a régió töb-

bi vállalkozása számára? Az elnök 

kiemelte: a díjazottak között nem ál-

lítottak fel sorrendet, a kiváló teljesít-

ményt ismerték el. 

Megtudtuk: az Aluinvent Zrt. esetében 

az aluhab kifejlesztése mellett a cég 

következetes, több éves innovációs 

munkáját is jutalmazták, hiszen ennek 

óriási jelentősége van a régió iparfej-

lesztése szempontjából. A Dolphio 

Technologies okoskamera-rendszere 

ugyan nem a régióban valósult meg el-

sőként, de a nálunk történő alkalmazá-

sával jelentős eredmény realizálható. A 

Bosch rugalmas gyártási koncepciója 

egy vállalat belső feladatvégzésének 

magas szintű, innovatív megoldása, 

amelynek a régió vállalkozásaira nincs 

közvetlen hatása, de követendő példa 

lehet a kisebb cégek számára is – ösz-

szegezte a díjazott innovációk hatásait 

a zsűri elnöke.

Dr. Szécsiné Bányai Ilona, a BOKIK gaz-

daságfejlesztési és nemzetközi kap-

csolatokért felelős szakigazgatója a 

rendezvény kapcsán azt hangsúlyozta, 

hogy az innováció az unió és a magyar 

kormány számára is fontos terület, hi-

szen ez jelenti a munkahelyteremtés, 

a gazdasági növekedés motorját, ez a 

versenyképesség egyik garanciája. A 

BOKIK évek óta támogatja, segíti tag-

vállalatainak innovációs munkáját, és 

rendezvényeivel, együttműködéseivel a 

vállalkozások K+F+I tevékenységének 

hatékonyságát, erősítését szolgálja.

„Örülünk, hogy kamaránk innovációs 

pályázata „kedvező talajra talált”, és 

nagy érdeklődést váltott ki a cégek kö-

rében” – fogalmazott a szakigazgató. 

Hozzátette: 2014-ben hét pályázat ér-

kezett a BOKIK kiírására, a téma aktua-

litását, népszerűségét, a vállalkozások 

innovációs kedvét mutatja, hogy idén 

már 13 jelentkező nyújtotta be anya-

gát.

A szakigazgató megerősítette: a ren-

dezvénysorozat folytatódik: a BOKIK 

megrendezi majd „Az innováció a fejlő-

dés rugója 3-at is.        

„A K+F+I folyamatában jelentősen 

emelni kell a vállalkozások szerepét, 

különös tekintettel a helyi cégekre. A 

kamara szerepe ebben kettős: mene-

dzselni kell ezt a munkát, illetve erő-

síteni kell a gazdaság szereplői és a 

Miskolci Egyetem közötti együttműkö-

dést” – ezt már Bihall Tamás mondta a 

díjátadón. Az elnök felhívta a fi gyelmet 

arra, hogy olyan programok indulnak 

részben az egyetem területén (Felső-

oktatási és ipari együttműködési köz-

pontok, FIEK), részben pedig az uniós 

források tekintetében, amelyek lehe-

tőséget adnak arra, hogy a bővített új-

ratermelés mellett az innováció segít-

ségével álljuk a versenyt a nemzetközi 

piacokon. Végezetül megerősítette: a 

kamara a jövőben is kiemelten támo-

gatja az innovációt. 

Átadták a BOKIK Innovációs Díját

Dr. Vékony Sándor, a BOKIK Innová-
ciós kollégiumának elnöke, a zsűri 
elnöke
Bodnár Zsolt közlekedésinformatikai 
igazgató, Észak-magyarországi közle-
kedési központ Zrt.
Hoó Csaba termelési igazgató, FUX 
Zrt.
Orosz Zoltán tanácsadó, Rapidsil 
System Kft.

A zsűri

A FUX Zrt. a termékfejlesztés terü-
letén elért sikerét mutatta be, azt 
a felsővezeték rendszert, amely a 
környezettudatosabb, biztonságo-
sabb villamosenergia-szállítást teszi 
lehetővé.

A Borsod Volán által bemutatott 
innováció a közlekedésinformatikai 
rendszer fejlesztését taglalta, és a cél 
utazás komfortosságának javítása volt.

A Rapidsil System Kft. szigetelésjavítá-
si eljárásának kulcsszavai: energia-
racionalizálás, fenntarthatóság, 
környezetbarát megoldás. Az általuk 
kifejlesztett szigetelőhab nagy előnye, 
hogy a régi szigetelőanyag kibontása 
nélkül is használható az építőiparban.

2014 nyertesei

A rendezvény innovációs konferenciával zárult

A mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok informatikai hátterének korsze-
rűsítésére, digitális fejlesztésére 
országos rendezvénysorozat indult 
útjára idén tavasszal. A Széchenyi 
2020 Gazdaságfejlesztési és Inno-
vációs Operatív Program (GINOP) 
keretében megvalósuló, Modern 
Vállalkozások Programja – Vállal-
kozz digitálisan! elnevezésű projekt 
kelet-magyarországi nyitórendez-
vényének Miskolcon a Megyeháza 
adott otthont.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkama-

ra (MKIK) kormányzati támogatással 

egy olyan infokommunikációs szem-

léletformáló és kompetenciafejlesztő 

programot hívott életre, amely a vidé-

ki mikro-, kis- és középvállalkozások 

számára nyújt segítséget a digitális 

felzárkózásra. A hazai kkv-k ugyanis 

hiányos ismeretekkel rendelkeznek az 

infokommunikációs technológiák (IKT) 

felhasználását illetően, ezért nem 

használják ki az informatikai eszközök 

adta lehetőségeket. Mindez jelentős 

versenyhátrányhoz juttatja őket euró-

pai társaikkal szemben. 

A miskolci rendezvényt Török Dezső, a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-

gyűlés elnöke és Bihall Tamás, a Bor-

sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereske-

delmi és Iparkamara elnöke nyitották 

meg. Vinnai János, a Magyar Keres-

kedelmi és Iparkamara Informatikai 

Kollégiumának társelnöke elmondta: 

„Nem szabad költségként tekinteni a 

digitális megoldásokra, hanem olyan 

integrált rendszerként, mely a hatéko-

nyabb és gazdaságosabb működést 

szolgálja. A digitalizációs sebesség óri-

ási, ezért aki nem tart lépést a változá-

sokkal, lemarad.”

Tanácsadók segítenek

Koleszár Péter, az MKIK vezető IKT 

tanácsadója elmondta, hogy a hazai 

vállalkozások fejlődési ütemét gyak-

ran nem kíséri az infokommunikációs 

módszerek bevezetése. Pedig egy egy-

szerűbb termelésirányítási rendszer 

napi használatával már jelentős pozitív 

változások érhetőek tetten. Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében is felkészült 

IKT tanácsadók segítenek eligazodni 

a digitális eszközök és szolgáltatások 

sűrűjében. A tanácsadók cégre szabott 

szolgáltatásokat nyújtanak: ingyene-

sen felmérik a vállalkozások digitális 

felkészültségét és segítséget adnak a 

digitális fejlesztési stratégia kialakítá-

sában is. A projektben elérhető lesz egy 

interaktív tudásbázis, valamint előre 

minősített szállítók máshol nem elér-

hető, kedvező ajánlatokat, illetve in-

gyenes próbalehetőséget biztosítanak 

a kkv-knak, akik emellett információt 

kapnak a rendelkezésre álló pályázati 

forrásokról is.

A cégek a részvételt követően a „Digitá-

lisan Felkészült Vállalkozás” minősítést 

is megkapják.

A jövő év nyaráig tartó projektben or-

szágszerte – Közép-Magyarország ki-

vételével – mintegy 3000 kkv-t szeret-

nének elérni.

A GINOP projekt konzorciumban 

jött létre a MKIK koordinálásával, az 

INFOTÉR és a KIFÜ (Kormányzati In-

formatikai Fejlesztési Ügynökség) köz-

reműködésével.

A kkv-k digitális fejlesztése

Online pénztárgép – kinek kötelező?
Az NGM 9/2016 (III.25.) rendelete szerint 2016. szep-
tember 30-tól kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal rendszeréhez online kapcsolódó pénztárgéppel 
tehetnek eleget nyugtaadási kötelezettségüknek töb-
bek között a gyógyszertárak, a gépjármű-javítással, 
karbantartással és gépjárműalkatrész-kiskereskede-
lemmel foglalkozó adóalanyok. A motorkerékpár-al-
katrész kereskedelmet és javítást, plasztikai sebészeti 
tevékenységet végzők, valamint a diszkót, illetve 
tánctermet működtetők, a ruházati tisztítók vagy 
például azok, akik különböző, fi zikai közérzetet javító 
és testedzési szolgáltatásokat, vagy utazási szolgálta-
tásokat nyújtanak. Felhívjuk az érintett vállalkozások 
fi gyelmét a szeptember 30-i határidőre. 

40 Euró
Információink szerint nagyon sok vállalkozás kapott 
az elmúlt időszakban más vállalkozástól, vagy 
szolgáltatótól, olyan tartalmú fi zetési felhívást, hogy 

„fi zessen meg X. napon belül 40 Eurónak megfelelő 
forint összeget” „behajtási költségátalány” címén. A 
vállalkozások javarésze minden bizonnyal elcsodál-
kozott a felszólításon, hiszen alapesetben semmiféle 
tartozás nem volt a háttérben, nem volt behajtás a 
vállalkozás ellen, és nem volt semmiféle végrehajtás 
kezdeményezve.
De, akkor nézzünk most a dolgok mögé, mi is ez a 40 
eurós „behajtási költségátalány”?
Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 
nappal elfogadta a 2011/7/ EU irányelvét, amely a 
kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes 
fi zetések elleni fellépésről szól. Ezen irányelv 6. cikke 
rendelkezik a behajtási költségátalányról az alábbiak 
szerint:
„6. cikk: A behajtási költségek megtérítése: (1) A 
tagállamok biztosítják, hogy amennyiben kereske-
delmi ügyletekben a 3. vagy a 4. cikkel összhangban 
késedelmi kamat válik esedékessé, a hitelező jogosult 
az adóstól legalább 40 Euro összegű átalány megfi -

zetését követelni.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben 
említett átalányösszeg külön fi zetési felszólítás nélkül, 
a hitelező számára felmerült behajtási költségekért 
kártérítésként váljon esedékessé.”
Ezen Európai Uniós irányelv hazánkban – az európai 
jogharmonizáció szellemében – az Országgyűlés által 
elfogadott 2016. évi IX. törvény: A behajtási költség-
átalányról címmel került be a jogszabálygyűjtemény-
be. A szolgáltatók és a vállalkozások ezen jogszabály-
helyre hivatkozással kérik a behajtási költségátalányt 
az érintettektől Magyarországon.
Az érintetteknek javasoljuk, hogy az azonnali teljesí-
tést megelőzően tájékozódjanak az ügyben, fordul-
janak ügyvédhez, kérjenek jogi tanácsot, és ennek 
megfelelően tegyenek további lépéseket a kérdés 
rendezésére.

Dr. Kakuk István, a BOKIK ruha-iparcikk kereskedelmi 
osztályának elnöke

Jogszabályfi gyelő

A jövő év nyaráig tartó projektben országszerte mintegy 3000 kkv-t szeretnének elérni
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Új berendezés avatásával ünnepel-
te fennállásának 20. évfordulóját 
a családi vállalkozásban működő 
Mályi-Glass Kft. Pásztor Sándor, a 
cég ügyvezető igazgatója bejelen-
tette: a vállalkozás a jövőben új csar-
nok építését és a géppark további 
fejlesztését is tervezi. 

A cég székhelyén tartott rendezvényen 

részt vett Tállai András, a Nemzetgaz-

dasági Minisztérium (NGM) államtit-

kára, miniszterhelyettes, Demeter Ervin 

megyei kormánymegbízott, Bihall Ta-

más, a BOKIK elnöke, valamint a vállal-

kozás kiemelt üzleti partnerei és Mályi 

nagyközség vezetői is.

Pásztor Sándor köszöntőjében fel-

idézte az elmúlt két évtized fontosabb 

történéseit, elmondta: a folyamatos 

fejlesztéseknek köszönhetően a tár-

saság ma már a régió legjelentősebb 

hőszigetelt-üvegszerkezet gyártója, 

Mályi meghatározó munkaadója. A 

több mint 60 dolgozót foglalkozta-

tó Mályi-Glassnál megtalálhatók a 

legmodernebb üvegszerkezetek, de 

csúcstechnológiát képviselő terméke-

ik mellett természetesen ott vannak a 

hagyományosak is.  A vállalkozás célja, 

hogy régiónkban meghonosítsák a leg-

korszerűbb üvegipari technológiákat, 

és lépést tartsanak az ágazatban be-

következett műszaki haladással.

 Tállai András miniszterhelyettes be-

szédében szólt a hazai gazdaság álla-

potáról, kiemelve, hogy a növekedési 

hitelprogram nagy segítséget jelentett 

a hazai cégeknek, és a 2,5 százalékos 

gazdasági növekedés továbbra is tar-

ható. Megjegyezte: a Mályi-Glasshoz 

hasonló, sikeres családi vállalkozások 

jelentik a magyar gazdaság húzóerejét 

és megtartóerejét.

Demeter Ervin megyei kormánymegbí-

zott köszöntőjében felidézte a húsz év-

vel ezelőtti eseményeket, emlékeztet-

ve arra, milyen társadalmi és gazdasági 

környezetben kezdte meg működését 

a vállalkozás

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke gratu-

lált a cég vezetőinek az elmúlt húsz év 

munkájához, mint mondta: a kamara 

büszke arra, hogy ilyen sikeres önkéntes 

tagokat tudhat soraiban. Szólt a megye 

gazdaságában zajló folyamatokról, ar-

ról, hogy a duális képzés jó válasz a 

szakember utánpótlás biztosítására, 

hiszen a gazdaság versenyképessége a 

jól képzett szakembereken múlik.

A köszöntők után a vendégek üzem-

látogatáson vettek részt, ahol meg-

tudtuk, az új gépsor egy közel 20 éves 

berendezést „vált le”, és a mintegy 120 

milliós beruházás közel felét uniós pá-

lyázatból fi nanszírozták. 

Húsz éve az üvegiparban
Új gépsor avatásával ünnepelte születésnapját a Mályi-Glass  

A cégtulajdonos üzemlátogatásra invitálta a vendégeket

Az olyan kis- és közepes magyar vállalkozásokat támogatja a kor-

mány elsősorban, amelyek jelentős szerepet vállalnak az export-

ban – jelentette ki Tuzson Bence kormányzati kommunikációért 

felelős államtitkár Miskolcon, a szabad- és szigetelt vezetékek, 

földkábelek, vasúti felsővezetékek gyártására szakosodott FUX 

Zrt.-nél. A politikus – Csöbör Katalin országgyűlési képviselő tár-

saságában – egy nagy teljesítményű alumínium-huzalgyártó gép 

ünnepélyes beindításán vett részt a gépipari cégnél. Dr. Barkóczi 

István, a FUX vezérigazgatója – aki egyben a BOKIK alelnöke és a 

kamara ipari tagozatának elnöke is – bemutatta a mintegy 200 

dolgozót foglalkoztató társaságot, ismertette a nemzetközi pia-

con elfoglalt helyét, és vázolta a terveket is.

Gépindítás a FUX-nál

Nagy lépés a SICTA-nak
Lapzártánkat követően, június 21-én átadták 
a Felsőzsolcai Ipari Parkban a SICTA Kft. új, 
1500 négyzetméteres irodaépületét, vala-
mint raktárbázisát. Az ünnepélyes avatón 
ott volt többek között Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter.

Az 1986-ban alapított SICTA csoport a világ 

egyik vezető autóipari beszállítója a turbófeltöl-

tő-gyártás területén, aki partnerei között tud-

hatja többek között a Mercedes, a BMW, az Audi 

és a Porsche márkák gyártóit. A cégcsoport há-

rom kontinens összesen négy 

országában van jelen: Francia-

országban, Bulgáriában, Ma-

gyarországon és Kínában. 

A cégcsoport legnagyobb au-

tóipar gyára, a SICTA Kft. 2007-

ben létesült a Felsőzsolcai 

Ipari Parkban, zöldmezős beru-

házásként. A létesítmény jelen-

leg 3 hektáron terül el, amely-

ből a gyártó terület 12 ezer 

négyzetméter. A SICTA csoport 

összesen 30 millió eurót, azaz 

mintegy 7,5 milliárd forintot 

fektetett be eddig a felsőzsolcai 

üzembe, ahol jelenleg több mint 350 főt alkal-

maznak, ebből 60 diplomás munkavállalót. 

A felsőzsolcai új beruházást Varga Mihály 

nemzetgazdasági miniszter, Jean-Marc Puppi, 

Franciaország magyarországi nagykövetség-

ének gazdasági tanácsadója, osztályvezetője, 

Csöbör Katalin, megyénk 1. sz. egyéni válasz-

tókerületének országgyűlési képviselője, Tóth 

Lajos, Felsőzsolca polgármestere, André d’Alès, 

a SICTA cégcsoport elnöke és Jean Francois 

Arondel, a SICTA Kft. ügyvezető igazgatója adta 

át.

Negyven szakma idei tanulmányi 
versenyének első három helyezett-
jét, a 120 tanuló felkészítő tanárait, 
családtagjait köszöntötték június 
8-án, a Parlamentben tartott díjáta-
dó ünnepségen.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke 

köszöntőjében kiemelte, az európai és a 

magyar gazdaságban ismét az értékte-

remtő munka kerül előtérbe. Elmondta, 

munkahelyet a gazdaságnak kell te-

remtenie, az állam a rendelkezésére álló 

gazdaságpolitikai eszközeivel ösztön-

zést, segítséget ad a globális verseny-

ben teljesítő magyar gazdaságnak.

Értékteremtő munka

Az Országgyűlés elnöke emlékeztetett 

arra, hogy a magyar állam 2010 óta 

minden rendelkezésére álló eszközzel 

azon dolgozik, hogy a magyarok ne má-

sok hiteleiből, hanem saját értékterem-

tő munkájukból éljenek. Hangsúlyozta, 

hogy a magyarok az értékteremtő 

munkában a legjobbak, ezért lehetett 

az elmúlt esztendőkben a gazdasá-

got stabilan növekvő pályára állítani, 

kimenekíteni az önkormányzatokat, a 

családokat a korábban felállított adós-

ságcsapdából, és sikerült elérni, hogy 

többen dolgoznak a magyar gazdaság-

ban, mint hat esztendővel ezelőtt. 

Kövér László megjegyezte, hogy ugyan-

akkor az elmúlt években nem sikerült 

elérni a lehetetlent, 

a magyar munka-

bérek nem közelí-

tettek a nyugat-eu-

rópaihoz. Úgy vélte, 

nagy átrendeződés 

zajlik a világban, 

Kelet-Közép-Euró-

pa, Magyarország a 

térség fejlődésének 

motorja lehet, és 

lehetőség lesz arra, 

hogy lassan, bizto-

san meginduljon a 

munkabérek szín-

vonalának kiegyen-

lítődése Európá-

ban. Hozzátette, 

egyre kevesebben 

látják indokoltnak 

a külföldi munka-

vállalást, egyre többen térnek vissza a 

biztonságos, élhető Magyarországra.

Fókuszban a szakképzés

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi 

és Iparkamara (MKIK) elnöke hangsú-

lyozta, hogy a szakmai versenyek meg-

rendezésével a szakképzésre kívánják 

irányítani a fi gyelmet, mert a jó szakma 

felér egy diplomával. Az MKIK elnöke 

felidézte, hogy a rendszerváltó országok 

közül Magyarország rendezi meg első-

nek a szakmunkások nemzetközi ver-

senyét, a EuroSkills-t 2018-ban, amely 

iránt már most jelentős az érdeklődés.

A kamara szervezésében az országos 

szakmai versenyeket összefogó IX. Szak-

ma Sztár Fesztiválon áprilisban tartották 

a Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az 

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 

döntőjét, továbbá rendezték meg a fi atal 

szakemberek nemzetközi versenyének 

nemzeti válogatóját, a SkillsHungary-t. 

Az országos szakmai versenyeket a 

Nemzetgazdasági Minisztérium és a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbí-

zásából 40 szakképesítésben, köztük 4 

új informatikai szakmában hirdették meg 

nappali tagozaton 

végzős szakiskolai 

és szakközépiskolai 

tanulóknak. Az írás-

beli versenyen mint-

egy 5200-an vettek 

részt, a döntőbe 110 

oktatási intézmény 

214 diákja jutott. A jó 

eredményt elérők 

felmentést kaptak 

a tanév végén ese-

dékes szakmai zá-

róvizsga alól. 

Kilenc szakmában 

12 versenyző vett 

részt Felvidékről, 

Erdélyből, a Vajda-

ságból és a Kárpát-

aljáról a fesztiválon, 

ők különdíjban ré-

szesültek.

A versenyt 840 közreműködő és 480 

szervezet segítette, a fesztiválra az idén 

mintegy 15 ezer látogató, köztük 9 ezer 

diák jutott el, 60 százalékuk pályavá-

lasztás előtt álló általános iskolás volt.

Díjátadó

A köszöntők után Kövér László, Parragh 

László, valamint Cseresznyés Péter mun-

kaerőpiacért és képzésért felelős állam-

titkár és Kara Ákos infokommunikációért 

és fogyasztóvédelemért felelős állam-

titkár emléklapokat adott át a verseny 

1-3. helyezetteinek. Szilágyi János, a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

oktatási és képzési igazgatója munkás-

ságáért Kamarai Díj emlékplakettet és 

oklevelet vehetett át.

Megyénkből – ahogy arról korábban 

beszámoltunk – Vass Attila volt ott a 

parlamenti ünnepségen (felső képün-

kön). Ő a Miskolci Szakképzési Centrum 

Fazola Henrik Szakképző Iskolájának 

tanulója, és központifűtés- és gáz-

hálózat-rendszer szerelő szakmában 

szerezte meg a harmadik helyezést. A 

fi atal szakembert elkísérték felkészítő 

tanárai és gyakorlatvezetője, Petercsák 

Máté, a PM-Energo Kft. ügyvezető igaz-

gatója (alsó képünkön).

Ugyancsak meghívást kapott erre a 

különleges programra Bana Zsuzsa, 

a Miskolci Könyves Kálmán Általános 

Iskola tanulója is, aki a Szakma Sztár 

versenyről készített beszámolójával ér-

demelte ki a lehetőséget. 

Dobogósok a Parlamentben
Megyénkből a fazolás Vass Attila volt ott a szakmák sztárjait köszöntő ünnepségen
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A hagyományokhoz hűen a BOKIK 
idén is jutalmazta a kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó ifj ú szakmun-
kásokat. A június 16-án megtartott 
rendezvényre azt a több mint hetven 
fi atalt hívták meg, akik – iskolájuk 
javaslata alapján – teljesítményük-
kel kiérdemelték az elismerést.

Az ünnepségen Bihall Tamás, a BOKIK 

elnöke köszöntötte a vendégeket, köz-

tük Lórántné Orosz Editet, a megyei 

kormányhivatal foglalkoztatási főosz-

tályának vezetőjét, a szakképzési cent-

rumok vezetőit, a fi atal szakembereket, 

tanáraikat, oktatóikat és szüleiket. 

Biztos jövőt jelent

„Fontos ez az esemény a szakmát ta-

nuló fi atalok mellett, a kamarának, a 

gazdaságnak, a vállalkozásoknak is. 

Meggyőződésünk, hogy a szakmatanu-

lás egyet jelent a biztos jövővel, hiszen 

a fi atalok erre alapozhatják életüket 

egzisztenciálisan és erkölcsi értelem-

ben is” – fogalmazott Bihall Tamás. 

Hozzátette: lehet, hogy az itt ülők kö-

zött is vannak páran, akik azon gondol-

kodnak, hogy körülnéznek világban, de 

abban reménykedünk, hogy hazajön-

nek, mert itthon is megtalálhatják a 

számításukat. 

„Ma a gazdaság fejlődéséhez, életünk 

javításához kiváló szakemberekre van 

szükség, éppen ezért jól döntöttetek, 

hogy a szakmatanulást választottátok. 

Nem akarom leértékelni az érettségit, 

annak fontosságát, de munkaerőpiaci 

szempontból egy érettségi ma már 

nem jelent túl sokat. Szakmát kell ta-

nulni, aztán pedig érettségit szerezni. 

Erre megvan a lehetőség, és a cél az, 

hogy a szakmatanulás után a fi atalok 

tanuljanak tovább, ha akarják, a fel-

sőoktatásban is próbálják ki magukat, 

szerezzenek még több ismeretet” – 

mondta az elnök. 

Beszélt arról is, hogy szeptembertől 

komoly változások lesznek a szakkép-

zési rendszerben, jönnek a szakgimná-

ziumok, amely kapcsán sok a vita, ami 

természetes, hiszen minden változás 

vitát generál, generálhat. A kamara úgy 

látja, hogy ez a duális képzésben egy 

fontos továbblépés. 

„Nem véletlenül hangoztatjuk, hogy 

egy jó szakma felér egy diplomával” – 

fogalmazott Bihall Tamás, majd meg-

köszönte a tanárok, oktatók munkáját, 

és gratulált a fi ataloknak.

Jó döntés volt

Lórántné Orosz Edit, a kormányhivatal 

főosztályvezetője emlékeztetett arra, 

hogy ennek a kamarai hagyománynak 

köszönhetően már több alkalommal 

vehetett részt az elmúlt években ezen 

a rendezvényen. 

„Mindig örömmel jövök – mondta –, 

mert itt olyan fi atalokkal találkozhatok, 

akik komolyan gondolták, hogy szak-

mát tanulnak, és ebből akarnak megél-

ni”.  Szakmai tapasztalataira hivatkozva 

kifejtette: a fi atalok jó döntést hoztak, 

mert munkája során nap mint nap ta-

pasztalja, hogy a 25 év alattiak közül 

azoknak okoz gondot az elhelyezkedés, 

akiknek nincs szakmájuk. 

„Az ország gazdasága és a külföld sem 

ismeri el a szakképzetlenséget, a gaz-

daság egyetlen dolgot honorál: a szak-

tudást, a motiváltságot, a jó munkát. 

Ma itt olyan fi atalok ülnek, akik rendel-

keznek ezekkel a tulajdonságokkal” – 

emelte ki.

A főosztályvezető felhívta a fi gyelmet 

arra is, ha mégsem sikerül minden úgy, 

ahogy tervezték, akkor itt van a foglal-

koztatási hálózat, amely működteti a 

magyar kormány ifj úság garancia prog-

ramját, amelyről bővebben tájékozód-

hatnak az érdeklődők a járások foglal-

koztatási osztályain.

Végezetül elmondta: a megye gazda-

sága bővül, egyre több szakképzett 

munkaerőt keres, ami megkönnyíti az 

elhelyezkedést. Lórántné Orosz Edit 

gratulált a fi ataloknak, felkészítőiknek 

és a szülőknek is megköszönte a támo-

gatást.

Az ünnepség következő részében Bihall 

Tamás és Dudás Tiborné, a BOKIK tit-

kára elismerő okleveleket és emlékla-

pokat adott át a fi ataloknak.   

Ifj ú szakmunkások elismerése

Miskolci Szakképzési Centrum 
(MSZC) Bláthy Ottó Villamosipari 
Szakközépiskolája
Kiss-Hocza Csaba – informatikai 
rendszergazda technikus
Munkácsi Mátyás – erősáramú elekt-
rotechnikus
Bányi Máté – elektrotechnika-elektro-
nika szakmacsoport

MSzC Szemere Bertalan Szakközép-
iskola Szakiskola és Kollégiuma
Bóczér Adrienn – fotográfus és fotó-
termék-kereskedő
Kondás Mária Judit – kozmetikus
Szabó István – autóelektronikai 
műszerész

MSzC Berzeviczy Gergely Szakkö-
zépiskolája és Szakiskolája
Rapp Dorina – kereskedő
Balajti Benjámin – vendéglátásszerve-
ző-vendéglős
Gál Gréta – idegenvezető

MSzC Baross Gábor Közlekedési és 
Postaforgalmi Szakközépiskolája
Molnár Tamás János – vasútforgalmi 
szolgálattevő
Hódos Balázs – vasútforgalmi szol-
gálattevő
Szikszai Regina – vasútforgalmi 
szolgálattevő

MSzC Andrássy Gyula Szakközépis-
kolája
Nádasi Máté – gépgyártástechnológiai 
technikus
Pék Péter – gépgyártástechnológiai 
technikus
Sipos László – gépgyártástechnológiai 
technikus

MSzC Diósgyőr-Vasgyári  Szakképző 
Iskolája és Kollégiuma
Szaniszló Máté – hegesztő
Lantos Dániel Zsolt – CNC gépkezelő
Vangor Gergő – CNC gépkezelő

MSzC Fazola Henrik Szakképző Is-
kolája
Esztián Tibor – központífűtés- és 
gázhálózat rendszerszerelő
Dányi Tibor – központifűtés- és gáz-
hálózat rendszerszerelő
Molnár Dániel – központifűtés- és 
gázhálózat rendszerszerelő

MSzC Szentpáli István Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Szakközépis-
kolája és Szakiskolája
Gere Adrienn – szakács
Nagy Csaba Árpád – cukrász
Prokob Noémi Szabina – cukrász

MSzC Kandó Kálmán Szakközépis-
kolája
Póta László – elektronikai technikus
Tóth Máté – elektronikai technikus
Derekas Bálint – elektronikai technikus
Kolozsvári Gábor – műszaki informa-
tikus
Mikola György – műszaki informatikus

MSzC Ferenczi Sándor Egészség-
ügyi Szakközépiskolája
Buzellák Bernadett – gyakorló ápoló
Győr Tünde – kisgyermekgondozó-
nevelő
Makár Bence – gyakorló mentőápoló

MSzC Kós Károly Építőipari Szakkö-
zépiskolája
Pusztai Gergő – környezetvédelmi 
technikus

Juhász Tamás – földmérő, földügyi és 
térinformatikai technikus
Németh Milán – útépítő- és fenntartó 
technikus

MSzC Martin János Szakképző Iskolája
Rózsa Daniella – gépi forgácsoló
Baráth Márk – gépi forgácsoló

Fáy András Görögkatolikus Közgaz-
dasági Szakközépiskola
Tóth Alexandra – pénzügyi-számviteli 
ügyintéző
Kiss László Tibor – vám-, jövedéki és 
termékdíj ügyintéző
Mátrai Bettina – vállalkozási és bér-
ügyintéző

MIOK József Nádor Gimnázium és 
Szakképző Iskola
Kós Krisztina Cecília – eladó
Miklós Benjámin – festő, mázoló, 
tapétázó
Demeter Dóra – irodai asszisztens

Stúdium Baptista Üzleti, Kereske-
delmi Szakközépiskola
Sípos Viktória – kozmetikus
Árvai Zsófi a – kozmetikus
Miklósiné Paulich Judit – fodrász

Ózdi Szakképzési Centrum (ÓSzC) 
Surányi Endre Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma
Berecz Szabina – fodrász
Koós Alexandra – pincér
Csernák László – villanyszerelő

ÓSzC Deák Ferenc Szakképző isko-
lája és Művészeti Szakközépiskolája
Hornyák Bence – központifűtés- és 
gázhálózat rendszerszerelő

Oláh Tamás – központifűtés- és cső-
hálózat rendszerszerelő 
Vécsei Ádám – hegesztő

Irinyi János Református Szakközép-
iskola és Diákotthon
Varga Krisztina – vegyipari technikus
Nagy Lajos – vízügyi technikus
Vasi Bernadett – vízügyi technikus

ÓSzC Bródy Imre Szakképző Iskola
Mester Gergő – műszaki informatikus
Takács Csaba – műszaki informatikus

ÓSzC Gábor Áron Szakképző Iskolája
Bordás Norbert – 
gépgyártástechnológiai technikus

Új Esély Oktatási Központ
Tóth Petronella – női szabó
Ruszó Rebeka – női szabó
Csemer Mária – női szabó

Mezőkövesdi Széchenyi István Ka-
tolikus Szakképző Iskola
Zakar Ferenc Albert – bútorasztalos
Antal Tibor – villanyszerelő
Zubor Károly – gépi forgácsoló

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gim-
názium és Szakképző Iskola Trefort 
Ágoston Szakképző Tagiskolája
Szabóová Alexandra – szakács
Sikora Ádám – szerszámkészítő
Oláh Eszter Erzsébet – pincér

Szerencsi Szakképzési Centrum 
Műszaki és Szolgáltatási Szakképző 
Iskolája
Verba László – villanyszerelő
Tóth Norbert – villanyszerelő
Márton György Márk – villanyszerelő

A kiváló teljesítményt nyújtó diákok

A fi atalok jól döntöttek, amikor a szakmatanulást választották
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A hagyományokhoz hűen a BOKIK 
idén is jutalmazta a kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó ifj ú szakmun-
kásokat. A június 16-án megtartott 
rendezvényre azt a több mint hetven 
fi atalt hívták meg, akik – iskolájuk 
javaslata alapján – teljesítményük-
kel kiérdemelték az elismerést.

Az ünnepségen Bihall Tamás, a BOKIK 

elnöke köszöntötte a vendégeket, köz-

tük Lórántné Orosz Editet, a megyei 

kormányhivatal foglalkoztatási főosz-

tályának vezetőjét, a szakképzési cent-

rumok vezetőit, a fi atal szakembereket, 

tanáraikat, oktatóikat és szüleiket. 

Biztos jövőt jelent

„Fontos ez az esemény a szakmát ta-

nuló fi atalok mellett, a kamarának, a 

gazdaságnak, a vállalkozásoknak is. 

Meggyőződésünk, hogy a szakmatanu-

lás egyet jelent a biztos jövővel, hiszen 

a fi atalok erre alapozhatják életüket 

egzisztenciálisan és erkölcsi értelem-

ben is” – fogalmazott Bihall Tamás. 

Hozzátette: lehet, hogy az itt ülők kö-

zött is vannak páran, akik azon gondol-

kodnak, hogy körülnéznek világban, de 

abban reménykedünk, hogy hazajön-

nek, mert itthon is megtalálhatják a 

számításukat. 

„Ma a gazdaság fejlődéséhez, életünk 

javításához kiváló szakemberekre van 

szükség, éppen ezért jól döntöttetek, 

hogy a szakmatanulást választottátok. 

Nem akarom leértékelni az érettségit, 

annak fontosságát, de munkaerőpiaci 

szempontból egy érettségi ma már 

nem jelent túl sokat. Szakmát kell ta-

nulni, aztán pedig érettségit szerezni. 

Erre megvan a lehetőség, és a cél az, 

hogy a szakmatanulás után a fi atalok 

tanuljanak tovább, ha akarják, a fel-

sőoktatásban is próbálják ki magukat, 

szerezzenek még több ismeretet” – 

mondta az elnök. 

Beszélt arról is, hogy szeptembertől 

komoly változások lesznek a szakkép-

zési rendszerben, jönnek a szakgimná-

ziumok, amely kapcsán sok a vita, ami 

természetes, hiszen minden változás 

vitát generál, generálhat. A kamara úgy 

látja, hogy ez a duális képzésben egy 

fontos továbblépés. 

„Nem véletlenül hangoztatjuk, hogy 

egy jó szakma felér egy diplomával” – 

fogalmazott Bihall Tamás, majd meg-

köszönte a tanárok, oktatók munkáját, 

és gratulált a fi ataloknak.

Jó döntés volt

Lórántné Orosz Edit, a kormányhivatal 

főosztályvezetője emlékeztetett arra, 

hogy ennek a kamarai hagyománynak 

köszönhetően már több alkalommal 

vehetett részt az elmúlt években ezen 

a rendezvényen. 

„Mindig örömmel jövök – mondta –, 

mert itt olyan fi atalokkal találkozhatok, 

akik komolyan gondolták, hogy szak-

mát tanulnak, és ebből akarnak megél-

ni”.  Szakmai tapasztalataira hivatkozva 

kifejtette: a fi atalok jó döntést hoztak, 

mert munkája során nap mint nap ta-

pasztalja, hogy a 25 év alattiak közül 

azoknak okoz gondot az elhelyezkedés, 

akiknek nincs szakmájuk. 

„Az ország gazdasága és a külföld sem 

ismeri el a szakképzetlenséget, a gaz-

daság egyetlen dolgot honorál: a szak-

tudást, a motiváltságot, a jó munkát. 

Ma itt olyan fi atalok ülnek, akik rendel-

keznek ezekkel a tulajdonságokkal” – 

emelte ki.

A főosztályvezető felhívta a fi gyelmet 

arra is, ha mégsem sikerül minden úgy, 

ahogy tervezték, akkor itt van a foglal-

koztatási hálózat, amely működteti a 

magyar kormány ifj úság garancia prog-

ramját, amelyről bővebben tájékozód-

hatnak az érdeklődők a járások foglal-

koztatási osztályain.

Végezetül elmondta: a megye gazda-

sága bővül, egyre több szakképzett 

munkaerőt keres, ami megkönnyíti az 

elhelyezkedést. Lórántné Orosz Edit 

gratulált a fi ataloknak, felkészítőiknek 

és a szülőknek is megköszönte a támo-

gatást.

Az ünnepség következő részében Bihall 

Tamás és Dudás Tiborné, a BOKIK tit-

kára elismerő okleveleket és emlékla-

pokat adott át a fi ataloknak.   

Ifj ú szakmunkások elismerése

Miskolci Szakképzési Centrum 
(MSZC) Bláthy Ottó Villamosipari 
Szakközépiskolája
Kiss-Hocza Csaba – informatikai 
rendszergazda technikus
Munkácsi Mátyás – erősáramú elekt-
rotechnikus
Bányi Máté – elektrotechnika-elektro-
nika szakmacsoport

MSzC Szemere Bertalan Szakközép-
iskola Szakiskola és Kollégiuma
Bóczér Adrienn – fotográfus és fotó-
termék-kereskedő
Kondás Mária Judit – kozmetikus
Szabó István – autóelektronikai 
műszerész

MSzC Berzeviczy Gergely Szakkö-
zépiskolája és Szakiskolája
Rapp Dorina – kereskedő
Balajti Benjámin – vendéglátásszerve-
ző-vendéglős
Gál Gréta – idegenvezető

MSzC Baross Gábor Közlekedési és 
Postaforgalmi Szakközépiskolája
Molnár Tamás János – vasútforgalmi 
szolgálattevő
Hódos Balázs – vasútforgalmi szol-
gálattevő
Szikszai Regina – vasútforgalmi 
szolgálattevő

MSzC Andrássy Gyula Szakközépis-
kolája
Nádasi Máté – gépgyártástechnológiai 
technikus
Pék Péter – gépgyártástechnológiai 
technikus
Sipos László – gépgyártástechnológiai 
technikus

MSzC Diósgyőr-Vasgyári  Szakképző 
Iskolája és Kollégiuma
Szaniszló Máté – hegesztő
Lantos Dániel Zsolt – CNC gépkezelő
Vangor Gergő – CNC gépkezelő

MSzC Fazola Henrik Szakképző Is-
kolája
Esztián Tibor – központífűtés- és 
gázhálózat rendszerszerelő
Dányi Tibor – központifűtés- és gáz-
hálózat rendszerszerelő
Molnár Dániel – központifűtés- és 
gázhálózat rendszerszerelő

MSzC Szentpáli István Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Szakközépis-
kolája és Szakiskolája
Gere Adrienn – szakács
Nagy Csaba Árpád – cukrász
Prokob Noémi Szabina – cukrász

MSzC Kandó Kálmán Szakközépis-
kolája
Póta László – elektronikai technikus
Tóth Máté – elektronikai technikus
Derekas Bálint – elektronikai technikus
Kolozsvári Gábor – műszaki informa-
tikus
Mikola György – műszaki informatikus

MSzC Ferenczi Sándor Egészség-
ügyi Szakközépiskolája
Buzellák Bernadett – gyakorló ápoló
Győr Tünde – kisgyermekgondozó-
nevelő
Makár Bence – gyakorló mentőápoló

MSzC Kós Károly Építőipari Szakkö-
zépiskolája
Pusztai Gergő – környezetvédelmi 
technikus

Juhász Tamás – földmérő, földügyi és 
térinformatikai technikus
Németh Milán – útépítő- és fenntartó 
technikus

MSzC Martin János Szakképző Iskolája
Rózsa Daniella – gépi forgácsoló
Baráth Márk – gépi forgácsoló

Fáy András Görögkatolikus Közgaz-
dasági Szakközépiskola
Tóth Alexandra – pénzügyi-számviteli 
ügyintéző
Kiss László Tibor – vám-, jövedéki és 
termékdíj ügyintéző
Mátrai Bettina – vállalkozási és bér-
ügyintéző

MIOK József Nádor Gimnázium és 
Szakképző Iskola
Kós Krisztina Cecília – eladó
Miklós Benjámin – festő, mázoló, 
tapétázó
Demeter Dóra – irodai asszisztens

Stúdium Baptista Üzleti, Kereske-
delmi Szakközépiskola
Sípos Viktória – kozmetikus
Árvai Zsófi a – kozmetikus
Miklósiné Paulich Judit – fodrász

Ózdi Szakképzési Centrum (ÓSzC) 
Surányi Endre Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma
Berecz Szabina – fodrász
Koós Alexandra – pincér
Csernák László – villanyszerelő

ÓSzC Deák Ferenc Szakképző isko-
lája és Művészeti Szakközépiskolája
Hornyák Bence – központifűtés- és 
gázhálózat rendszerszerelő

Oláh Tamás – központifűtés- és cső-
hálózat rendszerszerelő 
Vécsei Ádám – hegesztő

Irinyi János Református Szakközép-
iskola és Diákotthon
Varga Krisztina – vegyipari technikus
Nagy Lajos – vízügyi technikus
Vasi Bernadett – vízügyi technikus

ÓSzC Bródy Imre Szakképző Iskola
Mester Gergő – műszaki informatikus
Takács Csaba – műszaki informatikus

ÓSzC Gábor Áron Szakképző Iskolája
Bordás Norbert – 
gépgyártástechnológiai technikus

Új Esély Oktatási Központ
Tóth Petronella – női szabó
Ruszó Rebeka – női szabó
Csemer Mária – női szabó

Mezőkövesdi Széchenyi István Ka-
tolikus Szakképző Iskola
Zakar Ferenc Albert – bútorasztalos
Antal Tibor – villanyszerelő
Zubor Károly – gépi forgácsoló

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gim-
názium és Szakképző Iskola Trefort 
Ágoston Szakképző Tagiskolája
Szabóová Alexandra – szakács
Sikora Ádám – szerszámkészítő
Oláh Eszter Erzsébet – pincér

Szerencsi Szakképzési Centrum 
Műszaki és Szolgáltatási Szakképző 
Iskolája
Verba László – villanyszerelő
Tóth Norbert – villanyszerelő
Márton György Márk – villanyszerelő

A kiváló teljesítményt nyújtó diákok

A fi atalok jól döntöttek, amikor a szakmatanulást választották
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Új berendezés avatásával ünnepel-
te fennállásának 20. évfordulóját 
a családi vállalkozásban működő 
Mályi-Glass Kft. Pásztor Sándor, a 
cég ügyvezető igazgatója bejelen-
tette: a vállalkozás a jövőben új csar-
nok építését és a géppark további 
fejlesztését is tervezi. 

A cég székhelyén tartott rendezvényen 

részt vett Tállai András, a Nemzetgaz-

dasági Minisztérium (NGM) államtit-

kára, miniszterhelyettes, Demeter Ervin 

megyei kormánymegbízott, Bihall Ta-

más, a BOKIK elnöke, valamint a vállal-

kozás kiemelt üzleti partnerei és Mályi 

nagyközség vezetői is.

Pásztor Sándor köszöntőjében fel-

idézte az elmúlt két évtized fontosabb 

történéseit, elmondta: a folyamatos 

fejlesztéseknek köszönhetően a tár-

saság ma már a régió legjelentősebb 

hőszigetelt-üvegszerkezet gyártója, 

Mályi meghatározó munkaadója. A 

több mint 60 dolgozót foglalkozta-

tó Mályi-Glassnál megtalálhatók a 

legmodernebb üvegszerkezetek, de 

csúcstechnológiát képviselő terméke-

ik mellett természetesen ott vannak a 

hagyományosak is.  A vállalkozás célja, 

hogy régiónkban meghonosítsák a leg-

korszerűbb üvegipari technológiákat, 

és lépést tartsanak az ágazatban be-

következett műszaki haladással.

 Tállai András miniszterhelyettes be-

szédében szólt a hazai gazdaság álla-

potáról, kiemelve, hogy a növekedési 

hitelprogram nagy segítséget jelentett 

a hazai cégeknek, és a 2,5 százalékos 

gazdasági növekedés továbbra is tar-

ható. Megjegyezte: a Mályi-Glasshoz 

hasonló, sikeres családi vállalkozások 

jelentik a magyar gazdaság húzóerejét 

és megtartóerejét.

Demeter Ervin megyei kormánymegbí-

zott köszöntőjében felidézte a húsz év-

vel ezelőtti eseményeket, emlékeztet-

ve arra, milyen társadalmi és gazdasági 

környezetben kezdte meg működését 

a vállalkozás

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke gratu-

lált a cég vezetőinek az elmúlt húsz év 

munkájához, mint mondta: a kamara 

büszke arra, hogy ilyen sikeres önkéntes 

tagokat tudhat soraiban. Szólt a megye 

gazdaságában zajló folyamatokról, ar-

ról, hogy a duális képzés jó válasz a 

szakember utánpótlás biztosítására, 

hiszen a gazdaság versenyképessége a 

jól képzett szakembereken múlik.

A köszöntők után a vendégek üzem-

látogatáson vettek részt, ahol meg-

tudtuk, az új gépsor egy közel 20 éves 

berendezést „vált le”, és a mintegy 120 

milliós beruházás közel felét uniós pá-

lyázatból fi nanszírozták. 

Húsz éve az üvegiparban
Új gépsor avatásával ünnepelte születésnapját a Mályi-Glass  

A cégtulajdonos üzemlátogatásra invitálta a vendégeket

Az olyan kis- és közepes magyar vállalkozásokat támogatja a kor-

mány elsősorban, amelyek jelentős szerepet vállalnak az export-

ban – jelentette ki Tuzson Bence kormányzati kommunikációért 

felelős államtitkár Miskolcon, a szabad- és szigetelt vezetékek, 

földkábelek, vasúti felsővezetékek gyártására szakosodott FUX 

Zrt.-nél. A politikus – Csöbör Katalin országgyűlési képviselő tár-

saságában – egy nagy teljesítményű alumínium-huzalgyártó gép 

ünnepélyes beindításán vett részt a gépipari cégnél. Dr. Barkóczi 

István, a FUX vezérigazgatója – aki egyben a BOKIK alelnöke és a 

kamara ipari tagozatának elnöke is – bemutatta a mintegy 200 

dolgozót foglalkoztató társaságot, ismertette a nemzetközi pia-

con elfoglalt helyét, és vázolta a terveket is.

Gépindítás a FUX-nál

Nagy lépés a SICTA-nak
Lapzártánkat követően, június 21-én átadták 
a Felsőzsolcai Ipari Parkban a SICTA Kft. új, 
1500 négyzetméteres irodaépületét, vala-
mint raktárbázisát. Az ünnepélyes avatón 
ott volt többek között Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter.

Az 1986-ban alapított SICTA csoport a világ 

egyik vezető autóipari beszállítója a turbófeltöl-

tő-gyártás területén, aki partnerei között tud-

hatja többek között a Mercedes, a BMW, az Audi 

és a Porsche márkák gyártóit. A cégcsoport há-

rom kontinens összesen négy 

országában van jelen: Francia-

országban, Bulgáriában, Ma-

gyarországon és Kínában. 

A cégcsoport legnagyobb au-

tóipar gyára, a SICTA Kft. 2007-

ben létesült a Felsőzsolcai 

Ipari Parkban, zöldmezős beru-

házásként. A létesítmény jelen-

leg 3 hektáron terül el, amely-

ből a gyártó terület 12 ezer 

négyzetméter. A SICTA csoport 

összesen 30 millió eurót, azaz 

mintegy 7,5 milliárd forintot 

fektetett be eddig a felsőzsolcai 

üzembe, ahol jelenleg több mint 350 főt alkal-

maznak, ebből 60 diplomás munkavállalót. 

A felsőzsolcai új beruházást Varga Mihály 

nemzetgazdasági miniszter, Jean-Marc Puppi, 

Franciaország magyarországi nagykövetség-

ének gazdasági tanácsadója, osztályvezetője, 

Csöbör Katalin, megyénk 1. sz. egyéni válasz-

tókerületének országgyűlési képviselője, Tóth 

Lajos, Felsőzsolca polgármestere, André d’Alès, 

a SICTA cégcsoport elnöke és Jean Francois 

Arondel, a SICTA Kft. ügyvezető igazgatója adta 

át.

Negyven szakma idei tanulmányi 
versenyének első három helyezett-
jét, a 120 tanuló felkészítő tanárait, 
családtagjait köszöntötték június 
8-án, a Parlamentben tartott díjáta-
dó ünnepségen.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke 

köszöntőjében kiemelte, az európai és a 

magyar gazdaságban ismét az értékte-

remtő munka kerül előtérbe. Elmondta, 

munkahelyet a gazdaságnak kell te-

remtenie, az állam a rendelkezésére álló 

gazdaságpolitikai eszközeivel ösztön-

zést, segítséget ad a globális verseny-

ben teljesítő magyar gazdaságnak.

Értékteremtő munka

Az Országgyűlés elnöke emlékeztetett 

arra, hogy a magyar állam 2010 óta 

minden rendelkezésére álló eszközzel 

azon dolgozik, hogy a magyarok ne má-

sok hiteleiből, hanem saját értékterem-

tő munkájukból éljenek. Hangsúlyozta, 

hogy a magyarok az értékteremtő 

munkában a legjobbak, ezért lehetett 

az elmúlt esztendőkben a gazdasá-

got stabilan növekvő pályára állítani, 

kimenekíteni az önkormányzatokat, a 

családokat a korábban felállított adós-

ságcsapdából, és sikerült elérni, hogy 

többen dolgoznak a magyar gazdaság-

ban, mint hat esztendővel ezelőtt. 

Kövér László megjegyezte, hogy ugyan-

akkor az elmúlt években nem sikerült 

elérni a lehetetlent, 

a magyar munka-

bérek nem közelí-

tettek a nyugat-eu-

rópaihoz. Úgy vélte, 

nagy átrendeződés 

zajlik a világban, 

Kelet-Közép-Euró-

pa, Magyarország a 

térség fejlődésének 

motorja lehet, és 

lehetőség lesz arra, 

hogy lassan, bizto-

san meginduljon a 

munkabérek szín-

vonalának kiegyen-

lítődése Európá-

ban. Hozzátette, 

egyre kevesebben 

látják indokoltnak 

a külföldi munka-

vállalást, egyre többen térnek vissza a 

biztonságos, élhető Magyarországra.

Fókuszban a szakképzés

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi 

és Iparkamara (MKIK) elnöke hangsú-

lyozta, hogy a szakmai versenyek meg-

rendezésével a szakképzésre kívánják 

irányítani a fi gyelmet, mert a jó szakma 

felér egy diplomával. Az MKIK elnöke 

felidézte, hogy a rendszerváltó országok 

közül Magyarország rendezi meg első-

nek a szakmunkások nemzetközi ver-

senyét, a EuroSkills-t 2018-ban, amely 

iránt már most jelentős az érdeklődés.

A kamara szervezésében az országos 

szakmai versenyeket összefogó IX. Szak-

ma Sztár Fesztiválon áprilisban tartották 

a Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az 

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 

döntőjét, továbbá rendezték meg a fi atal 

szakemberek nemzetközi versenyének 

nemzeti válogatóját, a SkillsHungary-t. 

Az országos szakmai versenyeket a 

Nemzetgazdasági Minisztérium és a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbí-

zásából 40 szakképesítésben, köztük 4 

új informatikai szakmában hirdették meg 

nappali tagozaton 

végzős szakiskolai 

és szakközépiskolai 

tanulóknak. Az írás-

beli versenyen mint-

egy 5200-an vettek 

részt, a döntőbe 110 

oktatási intézmény 

214 diákja jutott. A jó 

eredményt elérők 

felmentést kaptak 

a tanév végén ese-

dékes szakmai zá-

róvizsga alól. 

Kilenc szakmában 

12 versenyző vett 

részt Felvidékről, 

Erdélyből, a Vajda-

ságból és a Kárpát-

aljáról a fesztiválon, 

ők különdíjban ré-

szesültek.

A versenyt 840 közreműködő és 480 

szervezet segítette, a fesztiválra az idén 

mintegy 15 ezer látogató, köztük 9 ezer 

diák jutott el, 60 százalékuk pályavá-

lasztás előtt álló általános iskolás volt.

Díjátadó

A köszöntők után Kövér László, Parragh 

László, valamint Cseresznyés Péter mun-

kaerőpiacért és képzésért felelős állam-

titkár és Kara Ákos infokommunikációért 

és fogyasztóvédelemért felelős állam-

titkár emléklapokat adott át a verseny 

1-3. helyezetteinek. Szilágyi János, a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

oktatási és képzési igazgatója munkás-

ságáért Kamarai Díj emlékplakettet és 

oklevelet vehetett át.

Megyénkből – ahogy arról korábban 

beszámoltunk – Vass Attila volt ott a 

parlamenti ünnepségen (felső képün-

kön). Ő a Miskolci Szakképzési Centrum 

Fazola Henrik Szakképző Iskolájának 

tanulója, és központifűtés- és gáz-

hálózat-rendszer szerelő szakmában 

szerezte meg a harmadik helyezést. A 

fi atal szakembert elkísérték felkészítő 

tanárai és gyakorlatvezetője, Petercsák 

Máté, a PM-Energo Kft. ügyvezető igaz-

gatója (alsó képünkön).

Ugyancsak meghívást kapott erre a 

különleges programra Bana Zsuzsa, 

a Miskolci Könyves Kálmán Általános 

Iskola tanulója is, aki a Szakma Sztár 

versenyről készített beszámolójával ér-

demelte ki a lehetőséget. 

Dobogósok a Parlamentben
Megyénkből a fazolás Vass Attila volt ott a szakmák sztárjait köszöntő ünnepségen
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Folytatás az 1. oldalról. 
A zsűri döntése értelmében a BOKIK 

Innovációs Díját kapta 2016-ban: az 

Aluinvent Zrt., az „Aluhab, a fémipar 

újjászületése Borsodban” című pályá-

zata, a Dolphio Technologies Kft. „Intel-

ligens forgalomkövetés és eseményde-

tektálás” című innovációja és a Robert 

Bosch Power Tool Kft. „Rugalmas gyár-

tórendszer – holisztikus megközelítés” 

című anyaga.

A nyertesek

A 2012-ben alapított Aluinvent Kft. 

fő tevékenységi köre – induló magyar 

startup vállalkozásként – a nagy szi-

lárdságú alumíniumhabok és alumí-

nium mátrixú kompozitok fejlesztése 

és gyártása; az általuk kifejlesztett in-

novatív technológiára alapozva, mely 

nem csak magyar, de egyben világsza-

badalom is. A cég szakmailag felké-

szült, az innováció iránt elkötelezett KFI 

csapata folyamatosan keresi a hálóza-

tos együttműködések lehetőségét.

A Felsőzsolcai Ipari Parkban működő 

vállalkozás által kifejlesztett ALUHAB 

egy különféle összetételű ötvözetekből 

előállítható, szabályozott és homogén 

cellamérettel, valamint különleges me-

chanikai tulajdonságokkal rendelkező 

új típusú alumíniumhab. A kifejlesztett 

technológia rendkívül stabil fémhabokat 

eredményez, amelyek a habszerkezet 

tönkremenetele nélkül komplex formák-

ba önthetők vagy újraolvaszthatók.

A tíz éve alapított Dolphio Technologies 

cégcsoport a „gépi látás” területén 

végez kutatási és szoftverfejlesztő te-

vékenységet, tartós előnyhöz juttatva 

ezzel partnereit. A cégcsoport közel 

100 főt foglalkoztat, ebből 60 tagú a 

fejlesztő csapat. Telephelyük van Mis-

kolcon, Budapesten, Debrecenben és 

külföldi leányvállalatokkal is büszkél-

kedhetnek.

Az „Intelligens forgalomkövetés és 

eseménydetektálás” című projekt-

jük lényege, a mindent meglátó és 

rögzítő intelligens kamerarendszer, a 

SpotNzoom. A kamerarendszer egy 

Miskolcról indult, globálisan versenyké-

pes K+F innováció, amely a Bay Zoltán 

Alkalmazott Kutatási Közhasznú NP 

Kft. miskolci intézetének közreműkö-

désével lett kifejlesztve. Ez az innováció 

már hasznosult!

A Robert Bosch Power Tool Elektromos 

Szerszámgyártó Kft. 2001 novemberé-

ben alakult Miskolcon és elektromos 

kéziszerszámok fejlesztésével, gyár-

tásával foglalkozik. Az elektromos ké-

ziszerszám üzletág olyan rendszerek 

vezető szállítója, amelyek megkönnyí-

tik a kisipar, a háztartások és a kertész-

kedők, valamint az ipari felhasználók 

munkáját.

A Rugalmas Gyártási Koncepció (FMC, 

Flexible Manufacturing Concept) célja, 

hogy megoldást nyújtson a termelés 

optimalizálásra, kis darabszámú, nagy 

komplexitású termékek gyártásánál.  

Ez a gyártási koncepció egy összetett, 

komplex, de alacsony éves darabszá-

mú termékmix gyártására kínál meg-

oldást. Jelentős előnyei a gyártás ru-

galmasságának növekedésében és a 

gépek, berendezések beruházási költ-

ségeinek számottevő csökkentésében 

jelentkeznek. Ezen felül a szükséges 

gyártási területigény is lényegesen ala-

csonyabb a hagyományos gyártóso-

rokhoz képest.

Ezzel a fenti tulajdonságokkal rendel-

kező termékmixek gazdaságos gyártá-

sának egy működő modelljét kapjuk.

Vélemények, összegzés

Dr. Vékony Sándor, a zsűri elnöke la-

punknak elmondta: a bírálat egyik fő 

szempontja az adott innováció hasz-

nosulása volt, illetve az, jelenthet-e 

követendő példát a pályázatban be-

mutatott találmány, ötlet a régió töb-

bi vállalkozása számára? Az elnök 

kiemelte: a díjazottak között nem ál-

lítottak fel sorrendet, a kiváló teljesít-

ményt ismerték el. 

Megtudtuk: az Aluinvent Zrt. esetében 

az aluhab kifejlesztése mellett a cég 

következetes, több éves innovációs 

munkáját is jutalmazták, hiszen ennek 

óriási jelentősége van a régió iparfej-

lesztése szempontjából. A Dolphio 

Technologies okoskamera-rendszere 

ugyan nem a régióban valósult meg el-

sőként, de a nálunk történő alkalmazá-

sával jelentős eredmény realizálható. A 

Bosch rugalmas gyártási koncepciója 

egy vállalat belső feladatvégzésének 

magas szintű, innovatív megoldása, 

amelynek a régió vállalkozásaira nincs 

közvetlen hatása, de követendő példa 

lehet a kisebb cégek számára is – ösz-

szegezte a díjazott innovációk hatásait 

a zsűri elnöke.

Dr. Szécsiné Bányai Ilona, a BOKIK gaz-

daságfejlesztési és nemzetközi kap-

csolatokért felelős szakigazgatója a 

rendezvény kapcsán azt hangsúlyozta, 

hogy az innováció az unió és a magyar 

kormány számára is fontos terület, hi-

szen ez jelenti a munkahelyteremtés, 

a gazdasági növekedés motorját, ez a 

versenyképesség egyik garanciája. A 

BOKIK évek óta támogatja, segíti tag-

vállalatainak innovációs munkáját, és 

rendezvényeivel, együttműködéseivel a 

vállalkozások K+F+I tevékenységének 

hatékonyságát, erősítését szolgálja.

„Örülünk, hogy kamaránk innovációs 

pályázata „kedvező talajra talált”, és 

nagy érdeklődést váltott ki a cégek kö-

rében” – fogalmazott a szakigazgató. 

Hozzátette: 2014-ben hét pályázat ér-

kezett a BOKIK kiírására, a téma aktua-

litását, népszerűségét, a vállalkozások 

innovációs kedvét mutatja, hogy idén 

már 13 jelentkező nyújtotta be anya-

gát.

A szakigazgató megerősítette: a ren-

dezvénysorozat folytatódik: a BOKIK 

megrendezi majd „Az innováció a fejlő-

dés rugója 3-at is.        

„A K+F+I folyamatában jelentősen 

emelni kell a vállalkozások szerepét, 

különös tekintettel a helyi cégekre. A 

kamara szerepe ebben kettős: mene-

dzselni kell ezt a munkát, illetve erő-

síteni kell a gazdaság szereplői és a 

Miskolci Egyetem közötti együttműkö-

dést” – ezt már Bihall Tamás mondta a 

díjátadón. Az elnök felhívta a fi gyelmet 

arra, hogy olyan programok indulnak 

részben az egyetem területén (Felső-

oktatási és ipari együttműködési köz-

pontok, FIEK), részben pedig az uniós 

források tekintetében, amelyek lehe-

tőséget adnak arra, hogy a bővített új-

ratermelés mellett az innováció segít-

ségével álljuk a versenyt a nemzetközi 

piacokon. Végezetül megerősítette: a 

kamara a jövőben is kiemelten támo-

gatja az innovációt. 

Átadták a BOKIK Innovációs Díját

Dr. Vékony Sándor, a BOKIK Innová-
ciós kollégiumának elnöke, a zsűri 
elnöke
Bodnár Zsolt közlekedésinformatikai 
igazgató, Észak-magyarországi közle-
kedési központ Zrt.
Hoó Csaba termelési igazgató, FUX 
Zrt.
Orosz Zoltán tanácsadó, Rapidsil 
System Kft.

A zsűri

A FUX Zrt. a termékfejlesztés terü-
letén elért sikerét mutatta be, azt 
a felsővezeték rendszert, amely a 
környezettudatosabb, biztonságo-
sabb villamosenergia-szállítást teszi 
lehetővé.

A Borsod Volán által bemutatott 
innováció a közlekedésinformatikai 
rendszer fejlesztését taglalta, és a cél 
utazás komfortosságának javítása volt.

A Rapidsil System Kft. szigetelésjavítá-
si eljárásának kulcsszavai: energia-
racionalizálás, fenntarthatóság, 
környezetbarát megoldás. Az általuk 
kifejlesztett szigetelőhab nagy előnye, 
hogy a régi szigetelőanyag kibontása 
nélkül is használható az építőiparban.

2014 nyertesei

A rendezvény innovációs konferenciával zárult

A mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok informatikai hátterének korsze-
rűsítésére, digitális fejlesztésére 
országos rendezvénysorozat indult 
útjára idén tavasszal. A Széchenyi 
2020 Gazdaságfejlesztési és Inno-
vációs Operatív Program (GINOP) 
keretében megvalósuló, Modern 
Vállalkozások Programja – Vállal-
kozz digitálisan! elnevezésű projekt 
kelet-magyarországi nyitórendez-
vényének Miskolcon a Megyeháza 
adott otthont.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkama-

ra (MKIK) kormányzati támogatással 

egy olyan infokommunikációs szem-

léletformáló és kompetenciafejlesztő 

programot hívott életre, amely a vidé-

ki mikro-, kis- és középvállalkozások 

számára nyújt segítséget a digitális 

felzárkózásra. A hazai kkv-k ugyanis 

hiányos ismeretekkel rendelkeznek az 

infokommunikációs technológiák (IKT) 

felhasználását illetően, ezért nem 

használják ki az informatikai eszközök 

adta lehetőségeket. Mindez jelentős 

versenyhátrányhoz juttatja őket euró-

pai társaikkal szemben. 

A miskolci rendezvényt Török Dezső, a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-

gyűlés elnöke és Bihall Tamás, a Bor-

sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereske-

delmi és Iparkamara elnöke nyitották 

meg. Vinnai János, a Magyar Keres-

kedelmi és Iparkamara Informatikai 

Kollégiumának társelnöke elmondta: 

„Nem szabad költségként tekinteni a 

digitális megoldásokra, hanem olyan 

integrált rendszerként, mely a hatéko-

nyabb és gazdaságosabb működést 

szolgálja. A digitalizációs sebesség óri-

ási, ezért aki nem tart lépést a változá-

sokkal, lemarad.”

Tanácsadók segítenek

Koleszár Péter, az MKIK vezető IKT 

tanácsadója elmondta, hogy a hazai 

vállalkozások fejlődési ütemét gyak-

ran nem kíséri az infokommunikációs 

módszerek bevezetése. Pedig egy egy-

szerűbb termelésirányítási rendszer 

napi használatával már jelentős pozitív 

változások érhetőek tetten. Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében is felkészült 

IKT tanácsadók segítenek eligazodni 

a digitális eszközök és szolgáltatások 

sűrűjében. A tanácsadók cégre szabott 

szolgáltatásokat nyújtanak: ingyene-

sen felmérik a vállalkozások digitális 

felkészültségét és segítséget adnak a 

digitális fejlesztési stratégia kialakítá-

sában is. A projektben elérhető lesz egy 

interaktív tudásbázis, valamint előre 

minősített szállítók máshol nem elér-

hető, kedvező ajánlatokat, illetve in-

gyenes próbalehetőséget biztosítanak 

a kkv-knak, akik emellett információt 

kapnak a rendelkezésre álló pályázati 

forrásokról is.

A cégek a részvételt követően a „Digitá-

lisan Felkészült Vállalkozás” minősítést 

is megkapják.

A jövő év nyaráig tartó projektben or-

szágszerte – Közép-Magyarország ki-

vételével – mintegy 3000 kkv-t szeret-

nének elérni.

A GINOP projekt konzorciumban 

jött létre a MKIK koordinálásával, az 

INFOTÉR és a KIFÜ (Kormányzati In-

formatikai Fejlesztési Ügynökség) köz-

reműködésével.

A kkv-k digitális fejlesztése

Online pénztárgép – kinek kötelező?
Az NGM 9/2016 (III.25.) rendelete szerint 2016. szep-
tember 30-tól kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal rendszeréhez online kapcsolódó pénztárgéppel 
tehetnek eleget nyugtaadási kötelezettségüknek töb-
bek között a gyógyszertárak, a gépjármű-javítással, 
karbantartással és gépjárműalkatrész-kiskereskede-
lemmel foglalkozó adóalanyok. A motorkerékpár-al-
katrész kereskedelmet és javítást, plasztikai sebészeti 
tevékenységet végzők, valamint a diszkót, illetve 
tánctermet működtetők, a ruházati tisztítók vagy 
például azok, akik különböző, fi zikai közérzetet javító 
és testedzési szolgáltatásokat, vagy utazási szolgálta-
tásokat nyújtanak. Felhívjuk az érintett vállalkozások 
fi gyelmét a szeptember 30-i határidőre. 

40 Euró
Információink szerint nagyon sok vállalkozás kapott 
az elmúlt időszakban más vállalkozástól, vagy 
szolgáltatótól, olyan tartalmú fi zetési felhívást, hogy 

„fi zessen meg X. napon belül 40 Eurónak megfelelő 
forint összeget” „behajtási költségátalány” címén. A 
vállalkozások javarésze minden bizonnyal elcsodál-
kozott a felszólításon, hiszen alapesetben semmiféle 
tartozás nem volt a háttérben, nem volt behajtás a 
vállalkozás ellen, és nem volt semmiféle végrehajtás 
kezdeményezve.
De, akkor nézzünk most a dolgok mögé, mi is ez a 40 
eurós „behajtási költségátalány”?
Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 
nappal elfogadta a 2011/7/ EU irányelvét, amely a 
kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes 
fi zetések elleni fellépésről szól. Ezen irányelv 6. cikke 
rendelkezik a behajtási költségátalányról az alábbiak 
szerint:
„6. cikk: A behajtási költségek megtérítése: (1) A 
tagállamok biztosítják, hogy amennyiben kereske-
delmi ügyletekben a 3. vagy a 4. cikkel összhangban 
késedelmi kamat válik esedékessé, a hitelező jogosult 
az adóstól legalább 40 Euro összegű átalány megfi -

zetését követelni.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben 
említett átalányösszeg külön fi zetési felszólítás nélkül, 
a hitelező számára felmerült behajtási költségekért 
kártérítésként váljon esedékessé.”
Ezen Európai Uniós irányelv hazánkban – az európai 
jogharmonizáció szellemében – az Országgyűlés által 
elfogadott 2016. évi IX. törvény: A behajtási költség-
átalányról címmel került be a jogszabálygyűjtemény-
be. A szolgáltatók és a vállalkozások ezen jogszabály-
helyre hivatkozással kérik a behajtási költségátalányt 
az érintettektől Magyarországon.
Az érintetteknek javasoljuk, hogy az azonnali teljesí-
tést megelőzően tájékozódjanak az ügyben, fordul-
janak ügyvédhez, kérjenek jogi tanácsot, és ennek 
megfelelően tegyenek további lépéseket a kérdés 
rendezésére.

Dr. Kakuk István, a BOKIK ruha-iparcikk kereskedelmi 
osztályának elnöke

Jogszabályfi gyelő

A jövő év nyaráig tartó projektben országszerte mintegy 3000 kkv-t szeretnének elérni
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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 júniusában alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 338 Ft/l
Gázolaj 328 Ft/l
Keverék 374 Ft/l
LPG-autógáz 198 Ft/l

Júniusi üzemanyagárak

Felsőoktatás 
és innováció
Dr. Jármai Károly rektorhelyettes, 
Miskolci Egyetem

Magyarországnak és az észak-magyarországi régiónak is jelentős lehető-
séget teremt a fejlődésre a kutatás-fejlesztés és az innováció. Ahhoz, hogy 
élni tudjunk a lehetőségekkel, a kormányzattól, az egyetemtől, a nagyvál-
lalatoktól és a kkv-szektortól is nagyobb aktivitásra van szükség.

A Miskolci Egyetem, mint a régió legnagyobb felsőoktatási intézménye, 
a maga közel 10 ezer hallgatójával, hét karával egy olyan szakmai spekt-
rumot fed le, mely mind műszaki, mind társadalomtudományi oldalról 
erősíteni tudja ezt a folyamatot.

Az innovációt elősegítő tényezők egyike a fi atalok ötletgazdagsága. A 
gyakorlat, a szokások nem befolyásolják őket, merőben újat képesek al-
kotni. Másik tényező a gazdasági kényszer, hogy erős konkurens környe-
zetben is talpon tudjon a cég, az intézmény maradni.

A gátló tényezők közül a nagyfokú bürokratikus előírások, illetve a 
felmerülő korrupciós problémák számítanak javítandó területnek, de a 
piac rugalmassága, illetve a magasabb fokú állami dotáció és a kedvezőbb 
adórendszer is jótékonyan hat az innovációra.

Az innovációs témák közül a biotechnológia/gyógyszeripar, a design, 
a szo�tverfejlesztés, a nanotechnológia, a robotika, a járműgyártás és az 
információtechnológia állnak az élen. Miskolc város kapcsán a városi 
szolgáltatások (okos megoldások) jelentenek továbbfejlődési területeket. 

Az egyetem célja a jelenlegi pályázati rendszerben az anyagi és szelle-
mi erőforrások koncentrálása a Kiválósági Központokban (5 ilyen van), 
kritikus tömegű kutatóbázisok létrehozása a húzóágazatok területén. Az 
egyetem és a vállalkozások közötti tudás- és technológiatranszfer felgyor-
sítása és fokozása. Ezt jelentősen gyorsítja a duális képzés bevezetése, 
mely a kapcsolatot sokkal erősebbé teszi. Fontos a fi atalok legjobbjainak 
egyetemen tartása, hogy legyen oktatói-kutatói utánpótlás. Ezt a célt 
szolgálja az egyetemi és PhD hallgatók széleskörű bevonása a kutatásfej-
lesztésbe, és lehetőleg új munkahelyek teremtése.

A gazdaság egyik szereplője sincs kedvező helyzetben. Együttműkö-
déssel viszont javítható a hatékonyságunk, megsokszorozhatjuk az elért 
eredményeket.

Hadd idézzem Széchenyi István két mondását:
„Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel 

lépcsőt építhetünk.”
„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”

Átadták május végén a BOKIK In-
novációs Díját. A rangos elismerés-
ben ezúttal három cég részesült, a 
felsőzsolcai Aluinvent Zrt., a mis-
kolci Dolphio Technologies Kft., 
valamint a  szintén miskolci Robert 
Bosch Power Tool Kft. A kamara 
„Az innováció a fejlődés rugója” 
című felhívására idén összesen 13 
pályázat érkezett be. 
   

Mint arról lapunkban már beszá-

moltunk: a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  

(BOKIK) 2014-ben szervezte meg 

először „Az innováció a fejlődés ru-

gója” című rendezvényét, amelynek 

keretében a megyénkben működő 

innovatív cégek és vállalkozók be-

mutatták gazdasági eredményt hozó 

innovatív ötleteiket, fejlesztéseiket. 

Akkor hét pályázat érkezett be a ka-

mara felhívására.

A két évvel ezelőtti pályázat és a hoz-

zákapcsolódó innovációs konferen-

cia sikere megerősítette: jó ötlet volt 

megszervezni, és érdemes folytatni 

ezt a programot.

A BOKIK ebből kiindulva ez év febru-

árjában kiírta „Az innováció a fejlő-

dés rugója 2” elnevezésű pályázatát, 

amelyre a határidőig 13 jelentkező 

adta be anyagát. A paletta igen szí-

nes volt, hiszen az IT szektor új meg-

oldásai, a gépipar, az anyagtudomány 

friss ötletei, a turizmus „vendégbarát” 

fejlesztései ugyanúgy megtalálhatók 

voltak a pályamunkák között, mint a 

gyerekeknek szánt különleges KRESZ 

oktatási projekt. 

A pályázatok értékelését szakmai 

zsűri végezte, és az általuk legjobb-

nak ítélt három újítást május 25-én 

mutatták be a cégek képviselői egy 

konferencia keretében. 

 (Folytatás a 2. oldalon)

Kiemelkedő 
innovátorok

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a kamara szervezésében 
– a törvényi előírásoknak megfelelően – folyik a szakmák mestere-
inek képzése. Június 17-én megindult a képzés kereskedő szakmá-
ban, és hamarosan kezdenek a cukrászok és szakácsok. A képzések 
akkor indulhatnak, ha a csoport létszáma eléri az 5 főt, éppen ezért 
a kamara várja további mesterjelöltek jelentkezését a különböző 
szakmákban. Bővebb információ: www.bokik.hu

Július 9-én nyitja kapuit az Irota EcoLodge, amely három környezet-
barát technológiával épült házból álló, jól felszerelt nyaralókomp-
lexum. Az új turisztikai létesítmény tulajdonosai hollandok, így nem 
véletlen, hogy az avatón részt vesz Gajus Scheltema, Hollandia ma-
gyarországi nagykövete. Az Irota EcoLodge különlegessége, hogy 
tulajdonosai mindent megtettek annak érdekében, hogy az üdülő 
kialakítása környezetbarát legyen.  

Hírek röviden

Dr. Szécsiné Bányai Ilona, Bihall Tamás, dr. Babcsán Norbert (Aluinvent 

Zrt.), Fükő László (Robert Bosch Power Tool Kft.), Németh András (Dolphio 

Technologies Kft.) és Vékony Sándor

Tavaly megyénket nyolc kézműves képvi-
selte az MKIK által kiírt kézműves remek 
pályázaton, közülük öten kaptak díjat. A ko-
rábbi évek hagyományainak megfelelően a 
kamara idén is egyfordulós pályázatot hirdet 
a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő 
cím elnyerésére.

A pályázat célja: a magyar kézművesség értéke-

inek és mestereinek elismerése, minőségi kéz-

műipari termékek bemutatása, a hazai és kül-

földi fogyasztók orientálása, a magyar termékek 

jó hírének öregbítése, a magyar kézműiparban 

a hagyományőrző vállalkozói kultúra elmélyí-

tése, a kézműves szakma rangjának emelése, 

a magyar kézművesség turisztikai kínálatának 

gazdagítása, népi kézműves mesterségek ha-

gyományainak továbbéltetése.

A pályázat tárgyát képező termékek köre: Kéz-

műipari foglalkozás keretében (építőiparban; 

fémiparban; faiparban; ruházat, textil- és bőr-

iparban; élelmiszeriparban; üveg-, papír-, kerá-

mia- és egyéb iparban) készített termék, amelyet 

Magyarországon állítottak elő. Az élelmiszeripari 

jellegű pályázatok külön kategóriában díjazzuk.  

A pályázat határideje: 2016. szeptember 2. 

A pályázat részletei, további feltételei megtalál-

hatók a www.bokik.hu honlapon.

Kiírták a kézműves remek pályázatot 

Az élelmiszertermelés, -előállítás és -értékesítés 2016. évi feltét-

eleiről tartottak előadást a BOKIK miskolci székházában a Me-

gyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellen-

őrzési és Élelmiszer-felügyeleti Osztályának szakemberei június 

13-án. Az előadásokat követően a résztvevők kérdezhettek is dr. 

Ódorné dr. Zelenák Katalin osztályvezetőtől és Farkas Erika élel-

miszerlánc-biztonsági felügyelőtől.

Fókuszban az élelmiszerek

Szakképzési banketten köszöntötte a szakmai gyakorlaton náluk tanuló végzős diákokat június 

17-én a miskolci PM-Energo Kft. A cég a hagyományteremtés szándékával rendezte meg a progra-

mot, amelyre meghívta a diákok tanárait, oktatóit, a szülőket, a szakképzési centrum vezetőjét és 

a kamara képviselőit is. A képen balról (első sor): Kovács János, a Miskolci Szakképzési Központ 

főigazgatója, Pető Mátyás, Vass Attila, Esztián Tibor végzős tanulók és Ites Katalin, a PM- Energo 

Kft. irodavezetője. Hátsó sor (balról): Petercsák Máté, a PM-Energo Kft. ügyvezetője, Bihall Tamás, a 

BOKIK elnöke, Mokrai Attila, a MSzC Fazola Henrik Szakképző Iskolájának igazgatója 


