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Erős, versenyképes 
gazdaság

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

Ez a kamarai cél, ennek érdekében szervezzük feladatainkat, határo-
zunk erőforrásainkról, döntünk együttműködéseink lényeges eleme-
iről, és természetesen folyamatosan kérjük és fi gyeljük vállalataink 
véleményét. Ha ezt a 2016–2020-as kamarai ciklusban sikerül folya-
matosan erősítenünk, akkor lesznek adóbevételek, amelyekből lehet 
oktatást, kultúrát, egészségügyet, közlekedést, sportot fejleszteni, 
jobb életkörülményeket biztosítani az itt élőknek, a megyében lehet 
tartani fi ataljainkat, és haza lehet hívni a fővárosba, Dunántúlra, vagy
külföldre távozott munkavállalóinkat.

A kamara, a BOKIK egy erős közösség. Ezt okkal és joggal állapíthat-
tuk meg a kamara jubileumi, 50. küldöttgyűlésén. A kamara tiszt-
ségviselői – összeadva vállalkozóként megélt éveiket, összességében 
ezer év vállalkozási tapasztalattal a hátuk mögött – szakértelemmel, 
elkötelezettséggel vesznek részt a kamarai munkában. A kamara egy 
jól strukturált szervezet, ahol 4 tagozatban, 23 szakmai osztályban 
fogjuk össze mintegy 2000 tagunk kamarai életét, és igyekszünk a 
regisztrált, több mint 30 ezres vállalkozói körnek is megfelelő szol-
gáltatásokat nyújtani. Mindezt egy kiváló munkatársi gárda segíti, a 
megye területén 40 felkészült szakemberünk dolgozik.

A BOKIK tagja az országos kamarai közösségnek is, büszkék vagyunk 
arra, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara legjobb területi 
kamarái között tartanak számon bennünket. Ez azért is fontos, mert 
a fenti célok megvalósítása országosan is erősíthető, reményeink 
szerint, a gazdaság számára pozitív eredménnyel. 

2010-ben a kamara értékalapú együttműködési megállapodást kötött 
a Magyar Kormánnyal a gazdaság fejlesztésére, a szakképzés duális 
rendszerré történő átalakítására vonatkozóan, amely együttműködés
azóta is töretlenül folyik. Büszke vagyok arra, hogy a 2012–2016-os 
időszakban a kamarai munka és a kamarai feladatok súlya jelentő-
sen erősödött, és okkal állapíthatom meg, hogy ez a rendszerváltást 
követő kamarai élet legerőteljesebb négy éve volt. 

Szeretnék köszönetet mondani a vállalkozások képviselőinek a ka-
marai választásokon történő részvételért, a zökkenőmentes, mond-
hatni méltóságteljes lebonyolításért, és valamennyi megválasztott 
tisztségviselő nevében köszönöm a bizalmat.
Ígérem a munkát folytatjuk!

Megtartotta tisztújító küldöttgyűlé-
sét szeptember 30-án a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara (BOKIK). A 120 tagú tes-
tület ismét Bihall Tamást választotta 
a köztestület megyei elnökévé.

A megjelenteket Bihall Tamás köszön-

tötte, majd dr. Parragh László, a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 

elnöke szólt a kamara munkájáról. Ki-

emelte: valójában nem is négy, hanem 

hat évet zár most a köztestület, hiszen 

2010-ben meghatározó változások tör-

téntek a magyar gazdaságban.

„Magyarország gazdasága a görögor-

szágihoz volt hasonló, a makrogazdasá-

gi mutatók a legrosszabbak voltak Euró-

pában, mára azonban már a legjobbak 

között vagyunk. Ebben a kedvező vál-

tozásban a kamarának is része van” 

– mondta. Hozzátette: a szakképzés, a 

felnőttképzés, a közoktatás átalakítása, 

a teljesítményalapú adózási rendszer

kialakítása, a segélyezési politika, vagy 

a NAV struktúrájának átalakítása mind 

olyan területek, ahol a változásokban 

nyomon követhetők a kamara javasla-

tai.

Dr. Parragh László úgy fogalmazott, a 

következő négy évben ezt a munkát kell 

tovább vinni. „Folytatjuk a növekedést, 

új piacokat keresünk a vállalkozások 

számára, biztosítjuk a megfelelő mun-

kaerőt, a képzést tovább közelítjük a 

gazdaság igényeihez.”

Beszélt arról is, hogy 2010-ben nagy 

probléma volt a körbetartozás, ebben 

is tettek – látszólag kicsi, mégis jelen-

tős – lépéseket. A Teljesítésigazolási 

Szakértői Szerv létrehozása ugyanis 

erős prevenciós eszköz lett, és sokszor 

megakadályozza a megrendelt építő-

ipari munkák esetében a nem fi zetést. 

A 2012-ben bevezetett kötelező regiszt-

rációval pedig a nem működő cégeket 

kezdték el kiszorítani a rendszerből. 

(Folytatás a 2 oldalon)

Tisztújító 
küldöttgyűlés
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Folytatás az 1. oldalról. 
Az elnök kiemelte: „Ma gazdaságpoli-

tikai döntés nem születik nélkülünk. A 

feltételek adottak, rajtunk áll, hogyan 

tudunk élni vele.”

A köszöntők után kezdetét vette a 

tisztújítás. A BOKIK jubileumi, 50. kül-

döttgyűlése az elnök személye mellett 

az alelnököket, a 23 szakmai osztály 

vezetőjét, az Ellenőrzési és az Etikai 

Bizottság tagjait és vezetőit, valamint 

az MKIK Küldöttgyűlésébe delegált 12 

küldöttet is megválasztotta.

A küldöttgyűlésen aláírták a BOKIK és 

a NAV közötti együttműködési meg-

állapodást is. A dokumentumot Bihall 

Tamás és Weilandics Miklós, a NAV 

megyei igazgatója látta el kézjegyével.  

Utóbbi hangsúlyozta: feladatuk, hogy 

a magyar gazdaság és társadalom fej-

lődését minél jobban elősegítsék, amit 

az eddigieknél is sokkal hathatósabban 

szeretnének végezni. Annak érdekében, 

hogy a jogkövetés minél preventívebb 

legyen, számítanak a kamara infrast-

ruktúrájára, ők pedig minden, adóti-

toknak nem minősülő anyagukat és 

elemzésüket a kamara rendelkezésére 

bocsátják.

A választások után Bihall Tamás, a 

kamara újraválasztott elnöke vázol-

ta a 2016–2020-as ciklus feladatait, 

stratégiai céljait. (Erről részletesen 

olvashatnak a 3–4. oldalon található 

interjúban.) A jubileumi küldöttgyűlés 

elismerések átadásával zárult.

A BOKIK által az MKIK Küldöttgyű-
lésébe delegált küldöttek:

Bihall Tamás, Nord Tender Kft.
Dr. Barkóczi István, Fux Zrt.
Kiss László, „Kis” Szerelő és Kereskedő Kft.
Tóth László, Unió Coop Rt.
Üszögh Lajos, MIVÍZ Kft.
Kovács J. Attila, Ortopán Kft.
Dr. Tomori Zoltán, Műszat 99 Bt.
Bágyi Pál, Zemplén Idegenforgalmi Kft.
Vass László egyéni vállalkozó
Vinnai János, Szinva Net Zrt. 
Vécsi György, Miskolc Holding Zrt.
Derczó István, Weinberg '93 Kft.

Küldöttek

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Elnöki Arany-
érem kitüntetésben részesültek:

Fazekas Lászlóné
Kezdetektől tagja a BOKIK Ellenőrzési Bizottságának. 
Szakmai tudásával, több évtizedes tapasztalataival 
hozzájárult ennek a területnek a hatékony működésé-
hez, a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartá-
sához. Jó együttműködő képességének köszönhetően 
kiváló munkakapcsolatot alakított ki a kamara szak-
embereivel. Munkáját mindig nagy körültekintéssel és 
alapossággal végezte.  

Kálmán Erika
Egy cikluson át volt a BOKIK Vegyipari Osztályának 
elnöke, aktív munkával fogta össze ennek a megye 
szempontjából fontos ágazatnak a tagvállalatait. 
Emellett – humánpolitikai szakemberként szerzett 
tapasztalatait kamatoztatva – több csapatépítő tré-
ninget szervezett annak érdekében, hogy a BOKIK 
elnökségének és munkaszervezetének tevékenysége 
minél zökkenőmentesebb, összehangoltabb legyen. 
Közreműködésének köszönhetően kamaránk vállalko-
zók érdekében végzett munkája hatékonyabb és ma-
gasabb színvonalú lett.    

Leskó István
A sárospataki Épszer – Építő- és Szerelőipari Zrt. ve-
zetőjeként cégével kezdetektől részt vesz a szakkép-
zésben. Az elsők között ismerte fel, hogy a vállalkozá-
soknál végzett szakmai gyakorlat minőségi változást 
jelent a gyakorlati képzésben. Ennek legjobb bizonyíté-
ka, hogy az elmúlt években több száz magasan kép-
zett tanuló került ki a kezei alól. A BOKIK-ban többféle 
funkciót betöltött az elmúlt évtizedekben, többek 
között aktív tagja a szakképzési bizottságnak, és ötle-
teivel támogatja a szakképzés átalakításának kamara 
által megfogalmazott törekvéseit.

Pálné Soltész Veronika
Az Észak-Kelet Pro-Coop Zrt. cégvezetője 2008-tól 
tagja a BOKIK Elnökségének, két cikluson keresztül 
irányította elnökként a Nagykereskedelmi Osztályt. 
Munkájából adódóan a terület kiváló ismerője, ta-
pasztalataival segítette a kamara Kereskedelmi Ta-
gozatának munkáját. Az Észak-Kelet Pro-Coop Zrt.-t 
a BOKIK 2009-ben A BOKIK Kiemelkedő Gazdálkodó 
Szervezete kitüntetésben, Pálné Soltész Veronikát pe-
dig 2011-ben a Gazdaság Szolgálatáért elismerésben 
részesítette. 

Vincze Tamás
A kezdetektől részt vesz a kamarai munkában, 2016-
ig a BOKIK elnökségi tagjaként a gépipari osztályt ve-

zette. Többéves kiemelkedő teljesítményét és a régió 
gazdasági életében betöltött meghatározó szerepét 
a BOKIK elnöksége 2012-ben „A gazdaság szolgála-
táért” kitüntetéssel ismerte el. Közel negyedszázados 
kamarai tevékenysége során mindig aktívan részt vett 
a kamara életében, képviselve a gépipari osztály tag-
jainak véleményét, javaslatait. Munkáját a kamara az 
MKIK Elnöki Aranyérem kitüntetéssel ismerte el.  

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Emlékpla-
kettjét vehetik át az MKIK október 27-i Küldött-
gyűlésén Budapesten: 

Rabi József
Az MKIK kézműves alelnökeként az elmúlt négyéves 
ciklusban sikerrel kamatoztatta kiváló szervezőképes-
ségét, és szakmájában, illetve a cégvezetésben szer-
zett több évtizedes tapasztalatait. Nagy odafi gyeléssel 
és hozzáértéssel képviselte az MKIK fórumain a hazai 
kézműves szakmát. Felelősségteljes hozzáállását, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye melletti elkötelezettségét 
mutatja, hogy a BOKIK munkájában is részt vett. Az 
Önkormányzati Szekció elnökeként szervezte ennek az 
országban egyedülálló, a települési önkormányzatokat 
tömörítő csapatnak a tevékenységét. 

Tóth József
Sikeres vállalkozóként, elkötelezett kézművesként év-
tizedek óta szolgálja Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
kézműves társadalmát. Több cikluson át volt a BOKIK 
Kézműipari Tagozatának elnöke, a kamara alelnöke, és 
tagja az országos kollégiumnak is. Mindig aktívan kép-
viselte a kézműves szakma érdekeit, odafi gyelt a vál-
lalkozások mindennapjait befolyásoló változásokra, 
jelezte a vállalkozói igényeket a kamara vezetése felé. 
Közreműködött a kézműves szakmát érintő rendezvé-
nyek lebonyolításában, tapasztalataival hozzájárult a 
terület tevékenységének sikeréhez.

Elismerték a munkájukat

Weilandics Miklós (balra) és Bihall Tamás látták el kézjegyükkel a két szervezet 

között létrejött együttműködési megállapodást

Pálné Soltész Veronika az elismerés átvételekor
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Erősíteni a megye gazdaságát
Beszélgetés a kamara stratégiájáról Bihall Tamással, a BOKIK régi-új elnökével

Már készül a BOKIK 2016–2020 kö-
zötti négyéves ciklusának stratégiai 
terve. Bihall Tamással, a köztestület 
újraválasztott elnökével a kiemelt 
célokról, feladatokról beszélgettünk.  

Megtörtént a tisztújítás a BOKIK 50. 
küldöttgyűlésén, és kezdetét vette a 
kamara működésének új, négyéves 
ciklusa. Mi az első feladat a testület 
és a munkaszervezet számára?  
Az előttünk álló első feladat a BOKIK 

2016–2020 közötti stratégiai tervé-

nek elkészítése, ami már folyamatban 

van,  a novemberi küldöttgyűlés elé ter-

jesztjük be. Szeretném kiemelni, hogy 

a tisztújító küldöttgyűlésen a BOKIK 

tisztségviselői közé kiváló vállalko-

zások képviselői, aktív szakemberek 

kerültek be, ezért a munka hatékony-

ságának további javulására számítok. 

Figyelembe véve természetesen azt is, 

hogy egy professzionális munkaszerve-

zet áll a héttérben, közel 40 fővel. Visz-

szatérve a kérdéséhez: egy területi ka-

mara számára az elsődleges feladat a 

helyi gazdaság fejlesztése. Esetünkben 

ez azt jelenti, hogy a válság hatásainak 

leküzdését követően megindult fejlő-

dést tovább kell erősíteni, szélesíteni a 

megyében. Arra kell törekednünk, hogy 

a járműipar, a vegyipar, valamint a gép-

ipar néhány területe mellett egy széle-

sebb ágazati kör is érzékelhető növe-

kedési pályát fusson be. Ez nyilván azt 

feltételezi, hogy egyre több erős KKV 

jelenik meg a térségben. Konkrétan 

arra gondolok, hogy 2020-hoz köze-

ledve a TOP 100 lehetőség szerint már 

TOP 300, vagy akár TOP 500 legyen, 

és például a 400. helyen olyan cégek 

legyenek, amelyek élen járnak az inno-

vációban, a gazdasági fejlesztésben.

Milyen szerepet kap a feladatok kö-
zött az érdekképviselet területe? 

Természetesen a kamarának kitünte-

tett feladata lesz az érdekképviselet, 

amelyet mi a gazdaság érdekképvise-

letének szoktunk nevezni. Ehhez jó alap, 

hogy a kamara kiváló kapcsolatokat 

épített ki a megyei kormányhivatallal, 

a térség önkormányzataival, Miskolc 

város vezetésével és a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Önkormányzattal is. 

Kiválóak a hatósági együttműködése-

ink, és ez jelentős kamarai hozzáadott 

érték lehet ahhoz, hogy a vállalkozások 

jól érezzék itt magukat. Tehát olyan üz-

leti környezet alakuljon ki, ahol a gaz-

dálkodás feltételei egyre jobbak. 

Az előttünk álló négyéves ciklus vége 
egybe esik az uniós fejlesztési időszak 
végével. Mennyiben befolyásolja ez a 
kamara munkáját? 

Óriási szerepe van annak, hogy a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a 

kormány kiemelt partnere ezen a terü-

leten is. Egyre több megkeresésünk van, 

hogy fogalmazzuk meg a vállalatok igé-

nyeit az elkölthető források felhasználá-

si technikájára és tartalmára vonatkozó-

an. Azt szeretnénk, ha az uniós források 

jelentős része kerülne a vállalatokhoz. 

A meghirdetett cél a 60 százalék, és 

fontos, hogy ezt minél hatékonyabban 

használhassák fel a cégek. Információ-

ink szerint 2020 után egészen biztosan 

jelentősen módosul az uniós források 

szerkezete, és elsősorban a visszatérí-

tendő források jelenhetnek meg. Az is 

lehet, hogy speciális céltartalommal. 

Az azonban biztos, hogy a mostanihoz 

hasonló, jelentős vissza nem térítendő 

forrás nem áll majd rendelkezésre. Te-

hát a 2020 utáni éveket most lehet és 

kell megalapozni. Ebben a BOKIK szer-

ves egységben dolgozik az MKIK-val, 

és meggyőződésem, hogy ez hatékony 

kamarai képviseletet jelent a gazdaság 

szereplői számára. Ebben a munkában 

számítok a kamara jól felépített struk-

túrájára, ami négy tagozatban és 23 

szakmai osztályban választott vezető 

tisztségviselőket. Rajtuk keresztül meg 

kell tudnunk mozgatni a megye gaz-

daságának egészét. Figyelembe véve, 

hogy a munkánkat még hét területi iro-

dánk is segíti.

Milyen kiemelt területekre koncent-
rálnak még a következő négy évben?
Megkerülhetetlen, hogy segítsük a vál-

lalkozásokat a 21. század modern vál-

lalkozási kultúrájának befogadásába. 

Ennek kapcsán három területet emelek 

ki: egyik a kutatás-fejlesztés, az innová-

ció. Szeretnénk hozzásegíteni a cégeket 

ahhoz, hogy szoros együttműködésben 

dolgozzanak a Miskolci Egyetemmel, 

az akadémiával és más kutatóhelyek-

kel. Mintegy jó katalizátorként segíteni 

kívánjuk azt, hogy a cégek jelenjenek 

meg ezen a terepen akár megrendelő-

ként, akár igénylőként. Az egyetemek és 

a kutatóintézetek pedig legyenek part-

nerek a vállalati igények kielégítésében. 

A második dolog a digitális technika 

elterjesztése. Látható, hogy Európa – 

főleg Németország az úgynevezett ipar 

4.0 szellemében – programokat dolgoz 

ki ezen a területen. Cégeinket viharos 

sebességgel fel kell készítenünk arra, 

hogy a digitalizációs technikákat minél 

hatékonyabban alkalmazzák, legyen 

az a termelékenység javítását szolgáló 

robotizáció, vagy az informatika külön-

féle lehetőségeinek alkalmazása. Ez 

a versenyképesség, a termelékenység 

érdekében nagyon fontos. A harmadik 

terület a klaszteres együttműködés. 

Látható, hogy egy-egy nagyvállalat 

kiszolgálását leghatékonyabban egy 

olyan beszállítói rendszer, vagy klaszter 

képes kielégíteni, ahol a szinergiák köl-

csönösen, egymást segítően működnek, 

és erre a helyi kkv-kat fel kell készíteni, 

alkalmassá kell tenni. A BOKIK-nak két 

klasztere van, az autóipari és a belvárosi 

klaszter. Ez két jó példa. Szeretnénk eze-

ket tovább erősíteni, hogy minél több 

cég kapjon kedvet a csatlakozáshoz.

Az elmúlt hónapok meghatározó 
tendenciája a szakemberhiány meg-
jelenése megyénkben, ami a vállal-
kozások számára egyre sürgetőbb 
probléma.
A vállalkozásfejlesztés legégetőbb kér-

dése a 2016-ban viharos gyorsasággal 

megjelent szakemberhiány kezelése. 

Egyrészt meg kell védeni a megye gaz-

daságát, hogy Magyarországon belül 

a fejlettebb régiók ne szipkázzák el a 

felkészült munkaerőt. Nekünk ebben 

az esetben a megyei érdekeket erősen 

védenünk kell, de túl a védekezésen 

aktív szerepet is kell vállalnunk. A tele-

pülésekkel együttműködve, az önkor-

mányzati szekció erejét használva meg 

kell mutatni a fi ataloknak, a szakem-

Bihall Tamás beszámolt az előző négy év munkájáról, és vázolta a terveket is
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bereknek, hogy ha itt maradnak, akkor 

adott esetben ugyanazokat a célokat, 

életfeltételeket el tudják érni, mint 

Magyarország nyugati részén, vagy 

külföldön. Fontos fi gyelni arra is, hogy 

a brexit után vélhetően egyre többen 

fognak a visszatelepülés gondolatával 

foglalkozni. Ehhez persze fi zetéseme-

lés kell, termelékenység-javítás kell, 

de összességében ezt a kérdést meg 

kell oldani, mert ez a magyar vállalatok 

versenyképességét döntően – sajnos 

negatívan – befolyásolhatja egészen 

rövidtávon. 

A KKV-k megerősítésének fontos ré-
sze többek között a külpiacra jutás 
támogatása. A kamara ebben már 
eddig is élen járt.
A tapasztalataink azt mutatják, hogy 

azok a cégek válnak erőssé, amelyek 

az exportpiacon is meg tudnak jelen-

ni. Ezért érdekünk, hogy minél több 

KKV-t hozzunk olyan helyzetbe, hogy 

a külpiaci kapcsolatokat, lehetősége-

ket találjanak. Ezen a területen az ex-

portképesség növekedését szeretnénk 

támogatni piacfeltáró delegációkkal, 

üzleti találkozókkal és minden olyan 

üzleti információval, amely a kapcso-

latépítéshez szükséges. Ehhez adott 

a kiterjedt nemzetközi kapcsolatrend-

szerünk Európában és a világ számos 

más pontján. Ezt kell a korábbiakhoz 

képest is tudatosabban felhasználni a 

cégek érdekében.

Nem beszéltünk még az oktatásról, a 
szakképzésről, amelyben a kamará-
nak meghatározó a szerepe.
Ez a legnagyobb hatósági típusú fel-

adatunk. A duális képzés 2015-ben 

teljes körűen megindult, most a cége-

ket fel kell készítenünk arra, hogy tel-

jes mértékben vegyék át a gyakorlati 

képzést a megyében. Ebben jelenleg 

a tanulók létszámához képest 65 szá-

zalék körül állunk, de minél hamarabb 

közelítenünk kell a 100 százalékhoz. 

Vagyis ahhoz az állapothoz, amikor 

minden duális képzésben résztvevő ta-

nuló minőségi gyakorlati képzőhelyen 

sajátíthatja el a szakmáját. Emellett 

szeretnénk az eddigiekhez képest jóval 

erősebben részt venni a felnőttképzés 

világban, hiszen a felnőttképzés az a 

„gyors hadtest”, ami a vállalati igények-

re reagál. Itt két fontos területen látok 

előrelépési lehetőséget: az egyik, hogy 

a felnőttképzések is kizárólag a mun-

kaerőpiac igényeire támaszkodjanak. 

A másik a felsőoktatásban történő 

együttműködés. Nem véletlen, hogy 

kamaránk két vezető tisztségviselője 

is tagja a Miskolci Egyetem Konzisz-

tóriumának. Ez az a testület, ahol az 

egyetem környezetének hatását, befo-

lyását – gondolok itt mindenekelőtt a 

gazdaságra – érvényesíteni lehet. Örü-

lök annak, hogy a duális képzés egyre 

inkább elterjed a Miskolci Egyetemen, 

de ennek együtt kell járni azzal is, hogy 

nem csak a duális képzésben résztvevő 

mintegy 100 hallgató, de valamennyi 

egyetemi polgár, oktató, hallgató érez-

ze a munkaerőpiac igényét, hatását, és 

erre jó válaszokat fogalmazzanak meg.

Már eddig is napirenden volt a kama-
ra munkájában a szolgáltatások bőví-
tése, a fi atal vállalkozók bevonása és 
az infrastruktúra fejlesztése...
Az elmondottak mellett évek óta arra 

törekszünk, hogy bővítsük szolgáltatási 

rendszerünket. Itt nem csak az önkéntes 

kamarai tagokra, hanem a több mint 30 

ezres regisztrált vállalkozásra is gon-

dolok. El kell érni, hogy a célcsoportok 

számára fontos szolgáltatásokat közve-

títsük, és el kell jutnunk odáig – akár je-

lentős informatikai fejlesztéssel –, hogy 

ezeket a szolgáltatásokat célirányosan 

tudjuk közvetíteni a szakmák számára. 

És igen, a 2016–2020 közötti időszak 

kapcsán még két területről beszélnünk 

kell. Az egyik, hogy folyamatosan szeret-

nénk megszólítani a fi atal vállalkozókat. 

Ez nem egyszerű, mert a statisztikák azt 

mutatják, hogy a 40 év alatti vállalkozók 

száma, aránya rendkívül csekély. Nyil-

ván meg kell találni azokat a fi atalokat, 

akik vállalják a saját vállalkozásuk me-

nedzselésén túl a közösségért való tenni 

akarást is. Azt gondolom, ha a kamara 

megmutatja nekik ezeket a lehetősége-

ket, feladatokat, szívesen vállalkoznak 

arra, hogy bekapcsolódjanak ebbe a 

munkába. Ami pedig a kamarai infrast-

ruktúra javítását illeti, a miskolci székház 

energetikai és épületkorszerűsítése áll a 

lista élén.

Új elnökség irányítja a kamara munkáját

Megtelt a Népkerti Vigadó szeptember 30-án a BOKIK-küldöttekkel
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Melyek a kamarára váró legfonto-
sabb feladatok a következő négy 
évben? – ezt kérdeztük a BOKIK 
szeptember 30-án megválasztott 
alelnökeitől. A tisztségviselők négy-
négy pontban foglalták össze saját 
területük kiemelt teendőit.

Dr. Barkóczi István, a BOKIK általános 

alelnöke

1. A 2020-ig terjedő időszak legfon-

tosabb feladata a magyar tulajdonú 

vállalkozások megerősítése. Ebben a 

kamarának kiemelt szerepet kell vál-

lalnia, hiszen ha ezt megvalósítjuk, az 

meghatározza a következő évtizedek 

hazai gazdaságának nemzetközi súlyát 

is.

2. Erősíteni kell a közép- és felsőfokú 

képzésben, valamint a felnőttképzés-

ben is a célorientáltságot, a vállalko-

zások igényeinek kiszolgálását. Ez a 

versenyképesség alapja.

3. Helyére kell tenni a béreket! Jelenleg 

már az egész országban munkaerőhi-

ány van, és ahhoz, hogy ez a probléma 

megoldódjon, szükséges a bérrendszer 

megváltoztatása. Magasabb bérekre 

van szükség, hogy könnyebben találja-

nak a vállalkozások szakembereket, és 

megállíthassuk az elvándorlást. Ezt az 

álláspontot kell képviselnie a kamará-

nak minden fórumon, és ennek beveze-

tése érdekében kell dolgozni.

4. Az innováció a KKV-k doppingja. A 

kamarának mindent meg kell tennie 

annak érdekében, hogy a 2020-ig ren-

delkezésre álló uniós innovációs pén-

zek elérjék a kis- és közepes vállalko-

zásokat, segítsék fejlődésüket. Hiszen 

a kis cégeknek, a nagyvállalatokéhoz 

képest egyszerűnek tűnő innováció-

ja is meghatározó a gazdaság egésze 

szempontjából. Ebben az esetben fon-

tos szempont a sok kicsi sokra megy 

elve.

 

Kiss László alelnök, a BOKIK Ipari Tago-

zatának elnöke

1. A régió gazdasági fejlődésének elő-

segítése azáltal, hogy több külső be-

fektetést vonzunk a régióba, segítjük 

az egymás közötti együttműködést, és 

népszerűsítjük a szakképzést a munka-

erőpiacon jelenleg passzív, de aktívvá 

tehető potenciális munkavállalók kö-

rében. 

2. A vállalkozói közösség erősítése, mi-

nél több vállalkozás bevonásával a ka-

marai projektekbe.

3. Fenntartható környezet erősítése: 

bebizonyítani a régióban lakó embe-

reknek, hogy múltbeli tapasztalataikkal 

ellentétben az ipari tevékenység és az 

egészséges életkörülmények nem egy-

mást kizáró tényezők, hanem éppen 

annak fordítottja.

4. Oktatás és termelő/szolgáltató szek-

tor összhangjának megteremtése a 

duális képzés kezdeti hiányosságainak 

kiküszöbölésével.

Tóth László alelnök, a BOKIK Kereske-

delmi Tagozatának elnöke

1. A hazai kereskedelmi vállalkozások 

megerősítése, piaci pozícióik megvé-

dése, megszilárdítása.

2. A belföldi idegenforgalom támoga-

tása, ami által növekszik a vállalkozá-

sok bevétele, és ez magával hozza a 

további fejlesztések lehetőségét.

3. A kamara közreműködésével minden 

segítséget megadni a vállalkozásoknak 

ahhoz, hogy megfeleljenek a hatósági 

elvárásoknak. A kamara és a hatósá-

gok közötti kapcsolat, az együttműkö-

dés erősítése.

4. A kamara aktív részvétele a törvény-

alkotási folyamatban. A vállalkozások 

gazdasági érdekeinek, tapasztalatai-

nak közvetítése a törvényalkotók felé.

Kovács J. Attila alelnök, a BOKIK Kézmű-

ipari Tagozatának elnöke

1. A gazdasági válság után sok kézműves 

vállalkozás keresi a piaci lehetőségeket 

és a tovább fejlődés útját. A kamara 

feladata, hogy különböző fórumokon, 

kiállításokon, üzleti tárgyalásokon tárja 

fel ezen cégek számára a kínálkozó ha-

zai és külföldi piaci, együttműködési le-

hetőségeket. Párbeszédre van szükség 

annak érdekében, hogy a vállalkozások 

és a piacok egymásra találjanak.

2. A szakmai utánpótlás a másik nagy 

terület, ahol fontos szerep jut a kama-

rának. Szakemberhiány van, át kell te-

hát tekinteni, miben tudunk segíteni a 

vállalkozásoknak, miben tudjuk jobbá 

tenni a szakmai képzést. A fi atalok fi -

gyelmét rá kell irányítanunk a szakma-

tanulás fontosságára.

3. A mesterképzésre jelentős energi-

ákat fordított és fordít a kamara. Ezt 

mindenképpen folytatni kell. Emellett 

– nem a mesterképzés keretében – 

biztosítani kell a szakemberek szakmai 

továbbképzésének lehetőségét szak-

mai konzultációk szervezésével.

4. A megyében szerencsére sok igen 

magas színvonalon dolgozó kézműves 

tevékenykedik, mégsem tartoznak az 

önkéntes kamarai tagok közé. Meg kell 

őket szólítanunk, be kell mutatnunk a 

kamarai közösség munkáját, a tagság 

kínálta előnyöket. Végezetül nagyon 

fontos a kamarai hagyományok ápo-

lása, így a Kézműves Kupa színvonalas 

megrendezése, illetve az olyan orszá-

gos megmérettetéseken történő rész-

vétel erősítése, mint a Magyar Kézmű-

ves Remek.

Üszögh Lajos alelnök, a BOKIK Szolgál-

tatási Tagozatásnak elnöke 

1. A Szolgáltatási Tagozat stratégiájá-

nak fontos része a következő négy év-

ben a tudásalapú (innováció-orientált) 

helyi gazdaságfejlesztés. 

2. Olyan együttműködések kialakítása 

a cél, amelyeknek köszönhetően a me-

gyei vállalkozások versenyképessége, 

az azt biztosító innováció-képessége 

jelentős mértékben növekszik. 

3. Egyre meghatározóbb szerepet kell 

szánnunk a Miskolci Egyetemnek és a 

középfokú oktatásnak, hiszen közös a 

felelősségünk a gazdasági versenyké-

pesség növelésében. 

4. A folyamatosan változó piaci kör-

nyezetben a Szolgáltatási Tagozat 

feladata, hogy működésével, szolgál-

tatásaival megfeleljen a vállalkozások 

elvárásainak, igazodjon a gazdasági 

környezethez és a nemzetközi tenden-

ciákhoz. Alkalmazkodó szervezet he-

lyett változtató szervezetként szüksé-

ges működni. Olyan tagozatként, amely 

irányítja a körülötte zajló folyamatokat, 

ahol az értékteremtés a mozgatórugó. 

2016–2020: kamarai célok, 
ahogy az alelnökök látják

A fi atalok fi gyelmét rá kell irányítani az egyes szakmák szépségeire és a szakmatanulás fontosságára. A fotó Illusztráció!
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A BOKIK elnöksége 2016–2020

Bihall Tamás elnök 

(Nord Tender Kft.)

Dr. Barkóczi István általános alelnök 

(FUX Zrt.)

Kiss László alelnök – Ipari Tagozat

(„Kis” Szerelő és Kereskedő Kft.)

Tóth László alelnök – Kereskedelmi 

Tagozat (Unió COOP Zrt.)

Kovács J. Attila alelnök – Kézműipari 

Tagozat (Ortopán Kft.)

Üszögh Lajos alelnök – Szolgáltatási 

Tagozat (MIVÍZ Kft.)

Rudnay Lajos, a Nehézipari és Energia-

ipari Osztály elnöke (Certa Kft.)

Huff  Zsolt, a Vegyipari Osztály elnöke

(MOL Petrolkémia Zrt.)

Szolga János, a Gépipari Osztály elnöke

(Technometall Kft.)

Dr. Persze László, a Könnyűipari Osztály 

elnöke (Mezőkövesdi Bútoripari Kft.)

Dr. Oroszné dr. Prekop Erzsébet, az Élel-

miszeripari O. elnöke (Miskolci Likőrgyár)

Szalay Antalné, az Építőipari és Fővállal-

kozási Osztály elnöke (Köz-Lakép Zrt.)

Valler Zoltán, a Nagykereskedelmi Osz-

tály elnöke (Kispatak 2000 Kft.)

Szalári István, az Élelmiszer Kiskereske-

delmi Osztály elnöke (Bio-Szaldó Kft.)

Dr. Kakukk István, a Ruha-Iparcikk Keres-

kedelmi Osztály elnöke (Tisza Tüzép)

Sándor Attila, a Gépjármű Kereskedelmi 

Osztály elnöke (Miskolc Autóház Kft.)
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A BOKIK elnöksége 2016–2020

Bágyi Pál, az Idegenforg. és Vendéglátóip. 

O. elnöke (Zemplén Idegenforgalmi Kft.)

Szőke Zoltán, az Építési és Szakipari 

Osztály elnöke (Kronox-2000 Kft.)

Madarász István, az Egészségügyi Szol-

gáltató Osztály elnöke (egyéni váll.)

Tóth Lajos, a Villamos és Járműszerelési 

Osztály elnöke (egyéni vállalkozó)

Nagy István, a Fa-, Papír- és Nyomda-

ipari Osztály elnöke (Nagy Bükk Bt.)

Vass László, az Élelmiszeripari, Ruha-

ipari és Iparműv. O. elnöke (egyéni váll.)

Görcsös László, az Épületgépészeti és 

Fémmegmunkáló O. elnöke (egyéni váll.)

Ádám Imre, a Közlekedési és Szállítási 

Osztály elnöke (egyéni vállalkozó)

Vécsi György, a Közszolgáltató Osztály 

elnöke (Miskolc Holding Zrt.)

Soós Attila, a Pénzügyi és Gazdasági 

Szolg. Osztály elnöke (Budapest Bank)

Koleszár Péter, az Üzleti Szolgáltatási 

Osztály elnöke (Med-Pc Bt.)

Szélyes Domokos, az Ingatlanügyi Osz-

tály elnöke (MIK Zrt.)

Balabán Péter, a Lakossági és Közösségi 

Szolg. O. elnöke (Spektrum-3 Nonprofi t Kft.)

Vinnai János, az Etikai Bizottság elnöke

(Szinva Net Zrt.)

Kuzmi István, az Ellenőrzési Bizottság 

elnöke (a BOKIK pártoló tagja)
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A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara (MKIK) 2016-ban is meghir-
dette a nagy hagyományokkal ren-
delkező „Magyar Kézműves Remek” 
elismerő cím elnyerésére kiírt orszá-
gos pályázatát.  Ezúttal száz benyúj-
tott pályamunkából negyvenhárom 
alkotás kapta meg az elismerést. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből 
tíz kézműves indult a versenyen a 
BOKIK szervezésében, közülük öten 
nyerték el a megtisztelő címet.

A pályázat díjazott termékeit idén Deb-

recenben, a „Kézművesség ezer éve a 

Kárpát-medencében” című rendez-

vénnyel, és az „Új utak a kézműiparban 

és a turizmusban” című nemzetközi 

konferenciával egyidejűleg mutatták 

be egy kiállítás keretében a Kölcsey 

Központban. Az eseménysorozat szep-

tember 22-én a XIV. „Magyar Kézműves 

Remek” címek átadásával és a díjazott 

pályaművekből rendezett kiállítás 

megnyitójával kezdődött.

A rendezvénysorozaton való megje-

lenés lehetőséget teremtett a hazai 

minőségi termékeket gyártó pályázók 

számára, hogy új beszállítókat, új pia-

cokat találjanak termékeiknek, illetve 

jelenlegi piacukon – a nagyközönséggel 

történő közvetlen találkozás keretében 

– tovább szilárdíthassák pozíciójukat, 

hozzájárulva a hazai turizmus értékei-

nek bővítéséhez.

Középpontban az alkotás

Parragh László, az MKIK elnöke a díjáta-

dón emlékeztetett arra, hogy a kezde-

tekkor azzal a céllal rendezték meg ezt 

az eseményt, hogy ráirányítsák a fi gyel-

met a kézi munka, az egyéni alkotás, a 

személyes hozzáadott érték jelentősé-

gére. Bár az évszázadok során a szak-

mák „jöttek-mentek”, mindig ott volt az 

ember, a személyes szereplő, aki hozzá 

tudott tenni valamilyen egyedi értéket 

a termékekhez – mondta az MKIK el-

nöke. Később a konferencián kifejtette, 

hogy a turizmus, a vendéglátás és a 

kézművesség adja a magyar bruttó ha-

zai termék (GDP) 10 százalékát, ebben 

a nagy foglalkoztató ágazatban tevé-

kenykedik „a magyar középréteg gerin-

ce”. Az ágazat a jövőben is támasza le-

het a magyar társadalomfejlődésnek, 

de ehhez erősíteni kell a turizmust és a 

kézművességet is. 

Szellem és erő

Papp László, Debrecen polgármestere 

arról szólt, hogy jelenleg zajlik a negye-

dik ipari forradalom, amelynek során 

globalizálódik, egyre jobban összefo-

nódik a világ. Ebben a helyzetben mind 

hangsúlyosabbak lesznek a kétkezi 

munkával, nem futószalagon létreho-

zott alkotások, amikhez az emberi erő 

és szellem nélkülözhetetlen. Utalt Deb-

recen ősi kézműves hagyományaira, 

amelyeknek ma is vannak folytatói.

Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 

hozzátette, hogy a rendezvénysorozat 

keretében határon túli kézművesek is 

érkeztek Debrecenbe.

Odrobina László szakképzésért és fel-

nőttképzésért felelős helyettes állam-

titkár kiemelte: a duális képzés célja, 

hogy az iparosok hagyományaihoz 

híven a fi atalok mesterektől is tanul-

janak. 

Öt alkotó nyert megyénkből
XIV. alkalommal adták át a Magyar Kézműves Remek elismerő címeket

A díjazottak

A díjkiosztón idén is sok érdeklődő vett részt
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A 2016. évi Magyar Kézműves Remekek 

közt a negyvenhárom díjnyertes alko-

tásból hét pályamű emelkedett ki, a 

díjakat Parragh László adta át az alko-

tóknak. Ebben a kiemelt kategóriában 

kapott elismerést Debreczeni Sándor 

miskolci késkészítő.

Kézműves remekek a megyéből

Debreczeni Sándor késkészítő pálya-

munkája Miskolcról – Avar Ász vadász-

tőr, Diana I. Vadászkés, Halfi léző kés  

címmel. 

Nagyon magas technikai bravúrokat 

felsorakoztató vadászkések, különösen 

a pengék damaszkolása, a kés marko-

lata is funkcionálisan és esztétikailag 

nagyon igényes.

Hotyek Attila kádár pályamunkája 

Erdőbényéről – Csobolyó címmel. 

A régi pásztor eszköz, amelyben vizet 

és bort tartottak felelevenítése, újra al-

kotása. Igényesen megfaragott, dicsé-

retes és követendő példa.

Juhász Béláné hímző pályamunkája 

Alsótelekesről – Rábaközi pávás fali 

futó és párna címmel.

Hibátlan technikai kivitelezésben egy 

hagyományos díszítményt alkalmaz 

lakástextileken. Nagyon magas színvo-

nalon elkészített gyönyörű munka.

Kovács J. Attila csizmadia, cipész pá-

lyamunkája Kisgyőrből – „Kalotaszeg 

újragondolva” kollekció címmel. 

A cipőn megjelenő varrottas díszítési 

forma hitelesen hozza elénk a kalota-

szegi viselet gazdag világát, aminek ez 

kiegészítő tárgya. Nagyon szép, napja-

inkban is hordható viselet.

Kovács Levente aranyműves/ötvös 

fémműves pályamunkája Miskolcról –

Magyar Rózsa ékszer kollekció címmel 

Az ötvös mesterség egyik olyan re-

mekét üdvözölhetjük, amely a mai kor 

igényeinek megfelelve, új formákat ke-

resve, gazdagító hatással van a nézőre. 

Nagyon szép ékszer kollekció. 

Bemutatták munkáikat

Színvonalas munkákkal mutatkoztak 

be – a nyerteseken túl – megyénkből a 

következő alkotók:

Fofrovics Istvánné hímző népi ipar-

művész (Taktaharkány): úrihímzéssel 

készült fali futó

Merényi József fafaragó népi iparmű-

vész (Miskolc): juharfából készült ga-

lambos szék domború fafaragással

Neszádeliné Kállai Mária csipkeverő, 

viseletkészítő népi iparművész (Ka-

zincbarcika): gömöri asszonyi viselet 

kétszer festett kékfestő anyagból.

Sallainé Ádám Erzsébet népi ipar-

művész (Tarcal): miséző kazula 

úrihímzéssel

Schmelczer Béláné hímző (Kazincbar-

cika): asztalterítő, asztali futó, kötény 

szálánvarrott, vagdalásos hímzéssel. 

Köszönjük valamennyi résztvevő alko-

tónak, akik a BOKIK hívására bemutat-

ták munkáikat a XIV. Kézműves Remek 

pályázaton. Gratulálunk a színvonalas 

szerepléshez.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei nyertesek a kamara munkatársaival

Az idei díjátadó érdekessége volt, hogy 
a Kovács családban három generáció 
nyert a pályázaton. Az édesapa: Ko-
vács József cipészmester – debreceni 
színekben – az óriás gojzervarrott 
cipőjével vitte a pálmát, Kovács J. 
Attila miskolci csizmadia, cipész – aki 
a BOKIK elnökségének tagja – kalota-
szegi csizmájával nyert, a fi a Levente 
pedig ötvösként, ékszer kollekciójáért 
kapott díjat. Ezek után semmi túlzás 
nincs a megállapításban: ez egy iga-
zán remek kézműves család!

Egy remek család
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„Nem szabad költségként tekinte-
ni a digitális megoldásokra, hiszen 
ezek olyan információ technológiai 
(IT) rendszerek, amelyek a hatéko-
nyabb és gazdaságosabb működést 
szolgálják. A digitalizációs sebesség 
óriási, ezért aki nem tart lépést a vál-
tozásokkal, lemarad” – nyilatkozta 
Vinnai János, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara (MKIK) Informatikai 
Kollégiumának társelnöke, a BOKIK 
Etikai Bizottságának elnöke. Az in-
formatikai szakemberrel az MKIK 
„Modern vállalkozások programja – 
Vállalkozz digitálisan!” elnevezésű 
projektje kapcsán beszélgettünk. 

Ha a vállalkozások informatikai hát-
terét vizsgáljuk, milyen helyzetben 
vannak Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye cégei?
Ezt szakmai szempontból két részre 

kell bontani. Egyrészt a megye informa-

tikai vállalkozásai viszonylag jó helyzet-

ben vannak, zömükben naprakészek, 

legnagyobb problémájuk jelenleg, hogy 

nem találnak elegendő szakembert. 

De összességében abszolút felkészül-

tek arra – szinte kivétel nélkül –, hogy 

kiszolgálják a megye egyéb iparági vál-

lalkozásainak informatikai szükséglete-

it. A másik oldalon viszont, ha azokat az 

iparágakat vesszük, ahol az informati-

ka nem cél, hanem hatékonyságnöve-

lő eszköz, a mikro- és kisvállalkozások 

körében óriási a lemaradás. A nagyvál-

lalatok és a multinacionális vállalatok 

sokkal előrébb járnak. 

Konkrétan mit jelent esetünkben ez a 
lemaradás?
Sokrétű a hátrány. Nem képesek fogad-

ni és befogadni az új technológiákat, 

applikációkat. Az IT által szolgáltatott 

információk messze nem naprakészek. 

A vállalkozók például azt mondják, for-

ráshiány miatt nincs lehetőségük fej-

leszteni, valójában azonban az informa-

tikától való távolságtartás a legnagyobb 

probléma. Ez korosztályos gond is, de 

szemlélet kérdése is, hiszen a legtöbb 

esetben a mindennapi gazdasági, üzleti 

ügyek, problémák fontosabbá válnak, 

mint a jövő. Nem gondolnak a cégve-

zetők arra, mi lesz egy, két vagy három 

év múlva. Persze modern informatika 

nélkül nem is tudnak erről gondolkod-

ni, mert nincs elegendő információjuk. 

Ez a 22-es csapdája. Az MKIK ezt az 

ellentmondást, illetve a lemaradást 

felismerve vágott bele a vállalkozások 

szemléletformálásába. Kormányzati 

támogatással – a Széchenyi 2020 Gaz-

daságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Program (GINOP) keretében – egy olyan 

infokommunikációs szemléletformáló 

és kompetenciafejlesztő programot hí-

vott életre, amely a vidéki mikro-, kis- és 

középvállalkozások számára nyújt se-

gítséget a digitális felzárkózásra. 

Hogyan, milyen módszerekkel lehet-
séges ennek a megvalósítása?
Nem egyszerű feladat, de a program, 

amit felvállaltunk, részben a médián 

keresztül eljuttatandó üzenetekkel, 

részben közvetlen kapcsolatteremtés-

sel – amely például szemléletformá-

ló akcióprogramokat, konferenciákat, 

workshopokat, személyes ismeretter-

jesztést, tényfeltárást, időnként szem-

besítést foglal magába – igyekszik 

ráébreszteni a vállalkozókat az informa-

tika nélkülözhetetlenségére. Ez ma már 

épp oly fontos, mint a 220 Volt. A meg-

valósítás érdekében az MKIK országos 

szinten 27, szakmailag kiválóan felké-

szült IKT tanácsadót alkalmaz, akik kap-

csolatot építenek ki a vállalkozásokkal, 

támogatást nyújtanak, tanácsot adnak. 

A cél az, hogy közelebb vigyék a cégek 

döntéshozóihoz az információs és kom-

munikációs technológiákat. A mi me-

gyénkben két ilyen tanácsadó dolgozik, 

és ha a probléma fajsúlyosabb, segítsé-

get kérhetnek az úgynevezett vezető ta-

nácsadóktól, vagy a projekt irányítóitól, 

akik országos szinten felelnek a projekt 

sikeréért. A személyes, szóbeli tájékoz-

tatás mellett rendelkezésre állnak olyan 

digitális, szemléletformáló tartalmak, 

demonstrációs anyagok is, amelyek 

„megtámogatják” a tanácsadók mun-

káját. Van egy úgynevezett Voucher 

programunk, amelynek keretében a kkv-

vezetők, tulajdonosok megismerhet-

nek rengeteg alkalmazási lehetőséget, 

azokat kipróbálhatják, megtanulhatják 

és kedvező feltételekkel szolgálatukba 

állíthatják. Ha mindezeknek az eszkö-

zöknek a bevetésével el tudjuk azt érni, 

hogy az adott cég megkapja a „digitá-

lisan felkészült vállalkozás” minősítést, 

akkor a GINOP programban bizonyos, 

de jelentős támogatásintenzitási ked-

vezményeket kaphat a cég informatikai 

helyzetének javítására. Ez a támogatás 

új IT technológiák, korszerű informatikai 

megoldások beszerzésére vonatkozik.

A piac ezek szerint nem elég kénysze-
rítő erő? Nem ösztönzi a vállalkozá-
sokat arra, hogy önmaguktól fejlesz-
szék informatikai hátterüket?

Ha a piac kiszámíthatóbb lenne, vagyis a 

kkv-k egy adott esztendőben már látnák 

a következő év szerződéseit, megrende-

léseit, akkor elmondhatnánk, hogy ez 

is inspiráció. De amikor a mindennapi 

betevő falat után loholnak – ez kereske-

delemben, gyártásban, szolgáltatásban 

is jellemző –, akkor sajnos a „mi fontos, 

és mi nem fontos” mérlegelésekor ez az 

igény háttérbe szorul. És sajnos ezzel a 

jövőről mondanak le, ami végzetes prob-

léma. Ezen a ponton beszélnünk kell az 

állami szférában az utóbbi időszakban 

megvalósított informatikai fejlesztések-

ről, amelyek messze meghaladják a kkv-

vállalkozások informatikai felkészültsé-

gét. Ma már olyan ügyrendi folyamatok 

intézhetők informatikai támogatással, 

kényelmesen, amelyeket – a szóban 

forgó hiányosságaik miatt – a digitálisan 

felkészületlen vállalkozók nem is tudnak 

igénybe venni, vagy, aki igénybe veszi, az 

a könyvelőjén, az ügyvédjén keresztül 

teszi meg, azt is csak néhány kötelező 

elem tekintetében (lásd adóbevallás-

ok). Ez tarthatatlan. A kkv-méretű vál-

lalkozásoknak szükségszerűen fel kell 

zárkózniuk, IT megoldások révén tudniuk 

kell cégüket irányítani.

Hogyan állunk nemzetközi összeha-
sonlításban?
KKV-k tekintetében az Európai Unióban 

is a „kullogók” kategóriájához tartozunk. 

Pedig, ha vállalkozóink iskolai végzett-

ségét összehasonlítjuk más országok 

hasonló adataival, nincs mit szégyen-

keznünk, semmi nem indokolja, hogy mi 

magyarok sereghajtók legyünk.  Ezért kell 

szemléletet formálni, váltani. És mivel ez 

egy egyirányú utca, nem lehet visszafelé 

közlekedni.  A német gazdaság például 

annyira komolyan veszi a „digitális jö-

vőt”, hogy külön stratégiát dolgoztak ki 

erre. Az Industry 4.0 stratégia lényege: 

az egész német gazdaság digitalizálá-

sa. Óriási program, Németország leg-

nagyobb programja, amely nem csak a 

kkv-kat, de a legnagyobb vállalatokat is 

érinti. Hatalmas pénzt költenek rá. Azért 

fontos tehát az MKIK projektje, mert a 

digitalizációs sebesség óriási, és aki nem 

tart lépést a változásokkal, lemarad.

Az informatika ma már olyan 
fontos, mint a 220 Volt  

Vinnai János: A digitalizációs sebesség óriási, és aki nem tart lépést a változásokkal, lemarad

Azonosító: 
GINOP-3.2.1-15-2015-00001
Konzorciumi tagok: Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara (konzorciumve-
zető), Informatika a Társadalomért 
Egyesület. Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökség
A miskolci iroda:
3525 Miskolc, Szentpáli utca 1. III. em.
Az MKIK IKT tanácsadók országos 
vezetője, irányítója:
Koleszár Péter
koleszar.peter@mkik.hu
Munkatársak:
Dudás Róbert IKT tanácsadó
dudas.robert@ginop-mkik.hu
20/32 40 153
Kovács István IKT tanácsadó
kovacs.istvan@ginop-mkik.hu
20/26 40 574

Projektnévjegy
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Idén 66 termék és szolgáltatás ér-
demelte ki a Magyar Termék Nagydíj 
Tanúsító Védjegy használati jogát. A 
legjobb 66 között ott van a sárospa-
taki Borsa Hungary Gyümölcsédes-
ség Kft. „Modern gyümölcsdesszert 
családja”. 

Összesen 60 cég 66 terméke vehette 

át a 19. Magyar Termék Nagydíj Pályázat 

kitüntetéseit, a tanúsított minőség „út-

levelét” a Magyar Gazdaság Ünnepén, 

a Parlament Felsőházi Termében szep-

tember 6-án. Az ünnepségen beszédet 

mondott és a kitüntetéseket átadta: 

dr. Latorcai János, az Országgyűlés al-

elnöke, Potápi Árpád János nemzetpo-

litikáért felelős államtitkár, Kara Ákos 

infokommunikációért és fogyasztóvé-

delemért felelős államtitkár, valamint 

Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédele-

mért felelős helyettes államtitkár. Idén 

a kulturális események, az innovatív 

szemlélet, a kreatív megoldások és a 

minőség volt a pályázat fókuszában. 

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat ki-

tüntetettjei azon vállalkozások és sze-

mélyek, akik tevékenysége vagy pro-

duktuma magas hozzáadott értéket 

képvisel kereskedelmi és társadalmi 

tartalmában egyaránt, hozzájárulva egy 

erősebb gazdaság megvalósulásához. 

Ez az egyetlen nem szakma specifi kus 

tanúsító elismerés, melyre a gazdaság 

egész területéről, önkéntes, nyilvános 

pályázat útján lehet jelentkezni. A ha-

gyományokhoz híven valamennyi hatá-

ron túli és az anyaországi díjazott a Par-

lament Felsőházi Termében ünnepélyes 

keretek között vehette át a tanúsított 

minőség „útlevelét” szeptember 6-án. 

A Borsa Hungary képviseletében 

Gurzóné Kormány Emese ügyvezető  

(képünkön) vette át az elismerést a 

parlamenti ünnepségen.

A Borsáról

A Borsa Hungary Gyümölcsédesség 

Kft. 2009-ben alakult azzal a céllal, 

hogy egészséges édesipari termékkel 

lássák el a vásárlókat. Kezdetben 3 

alap ízben – szilva, barack, körte –, na-

túr kivitelben, tehát csokoládémente-

sen készítették fi nomságaikat. Később 

a piaci igényekhez igazodva bevezet-

ték a minőségi, nagy kakaótartalmú 

csokoládéba mártott változatokat is. 

A hazai és külföldi piacon számtalan 

édesipari termék található, melyektől 

a leginkább abban különbözik a jelen-

legi Borsa termékcsalád, hogy exkluzív 

kivitelű és az egészséges táplálkozás 

követelményeit teljes mértékben ki-

elégíti, ugyanakkor rendkívül fi nom. A 

felhasznált gyümölcsaszalványok és 

olajosmagvak élettani hatásai nélkü-

lözhetetlenek mind a gyerekek, mind a 

felnőttek számára.

Az online pénztárgépek használa-
tára 2017. január 1-jétől kötelezett 
vállalkozások 50 ezer forintot kap-
hatnak a gépek beszerzéséhez, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
(NGM) pénztárgép-támogatásról 
szóló rendelettervezete hétfőtől vé-
leményezhető – közölte a tárca.

A  közlemény szerint több mint 20 ezer 

vállalkozás pénztárgép-beszerzéséhez 

nyújt segítséget a kormány. A támoga-

tás összege kasszánként 50 ezer forint, 

amelyet a vállalkozások legfeljebb öt 

pénztárgépre vehetnek igénybe.

Érdemes körültekintően választani, 

mert csak az olyan új műszaki para-

méterekkel bíró pénztárgép után jár 

a támogatás, amely 2016. november 

30-ig kiadott forgalmazási engedély-

lyel rendelkezik – hívta fel a fi gyelmet 

az NGM.

A támogatás a 2017. január 1-jétől 

újonnan kötelezetteknek jár: a 

gépjármű-javítási, karbantartá-

si tevékenységet, a gépjárműalkat-

rész-kiskereskedelmet, a motorkerék-

páralkatrész-kereskedelmét, javítását, 

a plasztikai sebészeti tevékenységet, a 

diszkó, táncterem működtetését, a tex-

til, szőrme mosását, tisztítását, vegy-

tisztítását, vasalását végzőknek, illetve 

a masszázsszalonoknak, fogyasztó- és 

karcsúsítószalonoknak, fi tnesz-, test-

építő kluboknak, valamint a taxisoknak 

és a pénzváltóknak.

A támogatás iránti kérelmet a rende-

let hatálybalépését követő 8. naptól a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz lehet 

majd benyújtani. Az érintetteknek több 

mint öt hónapjuk van a támogatás 

igénybevételére, a kérelem benyújtásá-

nak végső határideje 2017. március 31-

e. A támogatás igénybevétele a lehető 

legegyszerűbb módon történik, a vál-

lalkozónak gyakorlatilag 50 ezer forint-

tal kevesebbet kell fi zetni a pénztárgép 

megvásárlásakor – közölte az NGM.

Az online pénztárgép használatára és 

a forgalmazási engedély módosítására 

vonatkozó határidők változásáról szóló 

36/2016. (IX.27.) NGM rendelet elérhető 

a www.bokik. hu honlapon.

A sárospataki Hotel Bodrog Wellness 
**** értékesítési igazgatóját, Bágyi 
Pétert nevezték ki a Magyar Szál-
lodák és Éttermek Szövetségének 
(MSZÉSZ) északi régióvezetőjének.

„Az északi régióban is pozitív tendenciát 

tapasztalhatunk a szállodai vendégéj-

szakák számának alakulásában, ezért 

kiemelten fontos szempont a hotelek 

színvonalának megtartása és folyama-

tos fejlesztése. Az MSZÉSZ célkitűzése, 

hogy a szálloda- és vendéglátóiparban 

jól felkészült szakemberek dolgozzanak, 

ezért javaslattételeivel a felsőfokú- és 

a szakképzés hatékony megszervezé-

sében is szerepet vállal. A szállodaipar 

elképzelhetetlen a szakmailag maga-

san képzett kollégák nélkül, így a jövő-

ben az északi régióban a kereskedelmi 

és iparkamarákkal karöltve igyekszünk 

az oktatási- és vizsgakövetelményeket 

a szállodaipar és vendéglátás modern 

elvárásainak megfelelően kialakíta-

ni. A Magyar Turisztikai Ügynökséggel 

együttműködve színvonalas marketing 

kampányokkal és rendezvényekkel kí-

vánjuk népszerűsíteni régiónk turisztikai 

adottságait és vonzerőit.” – nyilatkozta 

Bágyi Péter, aki családi vállalkozásuk-

kal, a Zemplén Idegenforgalmi Kft.-vel a 

BOKIK aktív tagja.

Pénztárgépek: támogatást 
kapnak a vállalkozások

Új vezető az északi régióban

Bágyi Péter előadást tart a BOKIK elnökségi ülésén

Nagydíjat kapott a Borsa Hungary 



2016. OKTÓBER 19.
12.  Gazdasági Iránytű

GAZDASÁGI
       IRÁNYTŰ www.bokik.hu

Felelős kiadó: Bihall Tamás  
Kiadja: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Pos ta cím: 3501 Miskolc, Pos ta fiók 376.
Lapunk elérhető: www.bokik.hu
Nyom dai mun ká la tok és ter jesz tés: Russme dia Kft. 
4031 Deb re cen, Bal mazúj vá ro si út 11. Te le fon: 52/526-626, Fax: 52/412-940

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 októberében alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 338 Ft/l
Gázolaj 341 Ft/l
Keverék 374 Ft/l
LPG-autógáz 196 Ft/l

Októberi üzemanyagárak

Miskolc határában nyitotta meg új 
szalonját a Szabó Suzuki – Mazda 
Márkakereskedés és Szerviz. 

Szabó György, a családi vállalkozás 

vezetője elmondta, már 2008 óta ter-

vezték, hogy a kazincbarcikai szalon 

mellett nyitnak egyet a megyeszékhe-

lyen is, de a válság közbeszólt, mos-

tanra viszont megvalósult az álom. 

A tulajdonos kiemelte azt is, hogy a 

családi vállalkozás sikerének titka a 22 

éve tartó tudatos üzletpolitika, ami-

nek fókuszában az ügyfélközpontú 

szolgáltatás áll, és az a két igen sikeres 

márka, amelyet értékesíthetnek.

A megnyitón jelen volt Együd Tibor, 

a Mazda Motor Hungary ügyvezető 

igazgatója is, aki köszöntőjében be-

szélt arról, hogy az elmúlt négy évben 

a Mazda négyszeresére növelte az 

eladásait a magyar piacon, és ebből 

a növekedésből a Szabó Mazda is 

meghatározóan kivette a részét.

Krisztián Róbert, a Magyar Suzuki 

operatív igazgatója azt hangsúlyozta, 

hogy a miskolci Szabó Suzuki a Suzu-

ki egyre szélesedő országos kereske-

dői hálózatában idén már a harmadik 

új egység. A Szabó család 1994 óta 

hivatalos Suzuki márkakereskedő, ki-

emelkedő eredményei miatt a Suzuki 

tíz legjobb kereskedése és öt legjobb 

szervize között tartják számon.

Csöbör Katalin országgyűlési kép-

viselő úgy fogalmazott: az autóke-

reskedések a gazdaság állapotának 

fokmérői, és a Szabó Suzuki–Mazda 

Márkakereskedés és Szerviz megnyi-

tója azt jelzi: a gazdaság jól működik.

A duális képzés és a kamarai garanciavállalás bevezeté-

se mellett a gyakorlati képzés minőségének biztosítását 

szolgálja a képzést folytató szervezettekkel szemben 

támasztott követelmények szigorítása. A munkaerőpia-

con jól hasznosítható szakmai tudás megszerzése csak 

gazdasági környezetben képzelhető el, olyan szakembe-

rek közreműködésével, akik nem csak birtokolják, de át 

tudják adni tudásukat a felnövekvő utánpótlásnak. Ebből 

a gondolatból kiindulva született meg a döntés, hogy a 

külső képzőhelyen gyakorlati képzést végzőknek kötele-

ző a mestercím megszerzése. A BOKIK ennek keretében 

2014–2015-ben 18 szakmában szervezett mesterképzést, 

és 334-en vehették át ünnepélyes keretek között Mester-

levelüket 2015 novemberében a Miskolci Egyetemen. Je-

lenleg 10 szakmában mintegy 80 mester képzése folyik a 

kamaránál. Ezekben a napokban már zajlanak az elméleti 

és gyakorlati vizsgák. A mesterlevelek ünnepélyes átadá-

sa novemberben történik majd.

Lapunk megjelenésével egy időben zajlik a 

kamara miskolci székházában az a proto-

koll tanfolyam, amelynek előadója a téma 

legnevesebb hazai szakértője: Görög Ibolya. 

Az október 19-i rendezvény témái között 

szerepel többek között, hogy miről árulkodik 

a testbeszéd? Hogyan öltözködjünk a külön-

böző hivatalos alkalmakkor? 

Fedezd fel Floridát!
Discover Florida! címmel szervez szemi-
náriumot a BOKIK és a Floridai Nemzet-
közi Kereskedelmi Kamara október 27-én, 
csütörtökön délután 4 órától. A rendezvény-
nek a kamarai székház negyedik emeleti, 
Szentpáli István terme ad otthont. A 
résztvevők tájékoztatót hallgathatnak meg 
a Floridai Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 
tevékenységéről, megismerhetik a kinti üzleti 
lehetőségeket, előadást hallgathatnak a 
vállalkozások működtetéséről, a fl oridai 
adózásról, valamint a hitellehetőségekről. 
A rendezvényen való részvétel ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 
szecsi.ilona@bokik.hu e-mail címen, vagy a 
46/501-099-es fax számon lehet.

Bővebben a Széchenyi Kártyáról
Vállalkozásfejlesztési Fórumot szervez a 
KAVOSZ Zrt. Miskolcon, november 10-én 
délelőtt. A vállalkozások széles körében 
ismert a Széchenyi Kártya Program, amely 
mára a kkv-fi nanszírozás jelképévé vált. A 
programot koordináló KAVOSZ Zrt. törekszik 
rá, hogy a magyar KKV-k rendelkezésére 
álljon minden olyan információval, amely a 
szektor fejlődését szolgálja. A programban 
jelentős szerepet betöltő MKB Bank Zrt. 
mellett további szakmai előadók színesítik 
majd a miskolci programot. Ismét stratégiai 
és együttműködő partner a BOKIK, akivel 
közösen kerül sor a rendezvény megszerve-
zésére a Népkerti Vígadóban.

Előzetesek

Az üzleti protokollról 
Zajlanak a mestervizsgák a BOKIK-ban

Új márkakereskedés Miskolc határában


