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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 decemberében alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 352 Ft/l
Gázolaj 367 Ft/l
Keverék 388 Ft/l
LPG-autógáz 202 Ft/l

Decemberi üzemanyagárak

Elnöki köszöntő

Bihall Tamás elnök, 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara

Nehéz, mozgalmas, de sikeres évet zárunk 2016-ban. A KSH legfris-
sebb adatai szerint a megye gazdasága minden jelentős mutatóban 
erősödött az elmúlt évekhez képest, a beruházási teljesítmény 
kivételével. Büszkék lehetünk arra, hogy a megye gazdasága sok 
adat tekintetében az ország felső harmadában szerepel, különös 
tekintettel az ipar teljesítményére. 

Az ismert vállalati tervek szerint 2017-ben a beruházási teljesítmény 
is jelentősen nőni fog, amelyet megtámogat az európai uniós forrá-
sok már régen várt hozzáférési lehetősége. Azt tapasztaljuk, hogy 
a kulcsszóként emlegetett innováció, kutatás-fejlesztés egyre több 
vállalat életében napi gyakorlatot jelent, ami egyúttal húzóerőt 
biztosít a többi megyei vállalat számára is. Elindult egy program a 
vállalatok digitalizációs felzárkóztatására, foglalkozunk a vállalko-
zói kultúra fejlesztésével, erősítésével, amely a versenyképesség és 
a munkatársak megtartásának is fontos feltétele. 

A Miskolci Egyetem és a gazdaság szereplői között erősödik a 
kapcsolat, az egyetem kutatás-fejlesztési pályázati tevékenysége 
példamutató, amelybe számos megyei vállalat kapcsolódik be, s 
reményeink szerint ez a kör folyamatosan bővülni fog. 

A szakképzésben örvendetes a vállalati aktivitás erősödése – a de-
mográfi ai hullámvölgy ellenére is – nő a tanulószerződéseink száma, 
ami azt jelenti, hogy egyre több fi atal a duális szakképzésben, konkrét 
vállalatnál, munkaerő-piaci körülmények között tanulja a szakmáját. 

Működnek és együttműködnek a megyei szakképző centrumok, 
és úgy látjuk, hogy a gazdaság teljesítmény követelményei a szak-
iskolákban (szakközépiskolák, szakgimnáziumok) is megjelentek.  
Reméljük, hogy az oktatás átalakításának folyamatában ez az elv a 
közoktatás alapfokú rendszerében is általánossá válik. 

Méréseink szerint bővülnek a megyei vállalatok külgazdasági 
pozíciói, és igény van arra, hogy a megyei vállalati együttműködé-
seket is erősítsük a kamara eszköztárán keresztül. 

A kamara célja egy erős, stabil gazdaság építése, amelyben a 
vállalkozási feltételek folyamatosan javulnak. Ebben a munkában a 
kamara egy meghatározó és megbízható partner valamennyi vállal-
kozás számára. 

Végezetül a kamara megválasztott Elnöksége, testületei, valamint 
munkaszervezete nevében meghitt, boldog Karácsonyi Ünnepeket, 
és békés, sikerekben gazdag új esztendőt kívánok!

Tájékoztatjuk tisztelt tagjainkat, hogy 2016. július 1-jétől meg-
változott a kéményseprő-ipari tevékenység rendje.

A 21/2016. (VI.9.) számú Belügyminisztériumi Rendelet értelmé-

ben az önök körzetében a lakossági szektorban a Katasztrófa-

védelem végzi el a kéményseprő-ipari tevékenységet. Gazdasá-

gi társaságok, vállalkozások, közületi intézmények székhelyén, 

telephelyén, bérleményeiben ezt kijelölt szolgáltatók látják el. 

B.-A.-Z. megyében több szolgáltató is jogosult az önök megren-

delése alapján a hatósági ellenőrzést elvégezni. A szolgáltatók 

névjegyzéke megtekinthető a baz.katasztrofavedelem.hu hon-

lapon, valamint a BOKIK részéről további felvilágosítást Narobe 

Lászlótól kérhetnek a 70/451-6306-os telefonszámon.

Pályaorientációs szakmai napot tartott a MOL Petrolkémia 
Zrt. (MPK) december 5-én Tiszaújvárosban. 

A BOKIK segítségével közel 120 diák vehetett részt a rendezvé-

nyen. Az üzemlátogatás általános tájékoztatóval kezdődött, majd 

buszos idegenvezetésen ismerkedhettek meg a fi atalok a vállalat 

különböző üzemeivel. A helyi iskolák tanulói nem csupán az MPK 

gyártási folyamataival, az üzemegységek vezérlőivel, az előállított 

vegyipari alapanyagokkal ismerkedhettek meg, megtudhatták 

azt is, milyen végzettségű fi atal szakemberek számára van elhe-

lyezkedési lehetőség a társaságnál. Kiderült, nemcsak vegyipari 

szakképzettséggel rendelkezőket várnak, szükségük van például 

villanyszerelőkre, gépgyártástechnológiai technikusokra is. 

 – Klein Zsuzsanna –

A BOKIK az Első Miskolci Lions Klubbal közösen 2017-ben is 

megrendezi hagyományos jótékonysági bálját. A február 11-i ren-

dezvény helyszíne ezúttal is a miskolci Zenepalota lesz. A hagyo-

mányokhoz hűen a bál fontos eseménye lesz a kamarai elisme-

rések átadása.

Minden évben nagy várakozás, és sok-sok 
munka előzi meg a Kézműves Kupa megren-
dezését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarában. Sok előké-
születet igényel ugyanis, hogy a szépészeti 
szakmák legnagyobb országos versenyét 
méltó körülmények között, magas minőségi 
színvonalon bonyolítsák le a szervezők.

Jövőre március 5-én, vasárnap lesz a Nemzet-

közi Meghívásos Fodrász, Kozmetikus, Műkö-

röm-díszítő és -építő Bajnokság, Kisgergelyné 

Tolcsvai Mária és Lapis Imre Emlékverseny. A 

helyszínt – a több éves hagyománynak megfe-

lelően – a miskolci Generali Aréna adja. 

„Büszkék vagyunk erre a rangos szakmai ese-

ményre, hiszen a „Kézműves Kupa” ma már 

nemzetközi hírnévnek örvend” – nyilatkozta 

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke lapunknak. Hoz-

zátette azt is, a kamara fontosnak tartja, hogy 

az emlékverseny névadói követendő szakmai 

idolként álljanak a fi atalok előtt! 

A „Kézműves Kupa 2017” – köszönhetően az 

elmúlt évek alatt felépített brandnek – ma 

már egyet jelent a minőséggel, a magas szintű 

szakmai tudással. Nem mellesleg pedig Miskolc 

városának jó hírét vivő, tavaszi rendezvény is. A 

március 5-i versenyről bővebb információ janu-

ártól található majd meg a www.bokik.hu hon-

lapon, és a rendezvény Facebook-oldalán.

Tájékoztató közlemény

Pályaorientációs nap

Jótékonysági bál 

Kézműves Kupa 2017

Az MKIK a nappali tagozatos 
végzős diákok számára eb-
ben az évben is meghirdette 
a Szakma Kiváló Tanulója, 
valamint az Országos Szak-
mai Tanulmányi Versenyt 
(a továbbiakban SZKTV/
OSZTV).

A versenyeket – az iskolai elő-

válogatáson túl – három for-

dulóban szervezik meg, ezek: 

megyei írásbeli elődöntők, or-

szágos előválogató vagy elő-

döntők és országos döntő. 

Az első fordulóban a megyei 

elődöntők megszervezése 

a területi kamarák feladata, 

amelyek írásbeli feladatmeg-

oldásból állnak. Országosan a 

2017. évi SZKTV és az OSZTV 

írásbeli dolgozatait közel 4600 

diák fogja megírni.

Megyénkben az elődöntőkre, 

melyeket 2017. január 3. és 19. 

között rendeznek meg, 31 szak-

mában jelentkeztek a diákok. 

Nagy az érdeklődés a követ-

kező területekről: villanysze-

relő, hegesztő, szakács, pincér, 

vendéglátásszervező-vendég-

lős, kereskedő, logisztikai ügy-

intéző, valamint informatikai 

rendszergazda. A megyében 

összesen 317 tanuló jelentke-

zését regisztrálta a BOKIK.

A kiemelkedő eredményt elérő 

versenyzőket az MKIK meghív-

ja a WorldSkills és EuroSkills 

nemzetközi versenyek hazai 

válogató versenyeire, amelyek 

győzteseiből kerülnek ki azok 

a fi atal szakemberek, akik 

képviselhetik Magyarországot 

a nemzetközi szakmai verse-

nyeken.

A válogatók helyszínei, idő-

pontjai és a döntővel kapcso-

latos további információk, a 

versenyfelelősök elérhetősé-

gei, megtalálhatóak a www.

szakmasztar.hu honlapon.

A döntő helye:  HUNGEXPO 

(Budapest, Albertirsai út 10.)

A döntő időpontja: 2017. április 

24-26.

– Tóth Ádám Zoltán –

Újra szakmai versenyek

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
a cégek vezetőinek, munkatársainak, családtagjaiknak 

és minden kedves olvasónak 
áldott karácsonyt, sikeres, boldog új esztendőt kíván!

A megyei TOP 100
A nettó árbevétel, a hozzáadott érték és a foglalkoztatottak száma szerint 

rangsorolva idén is elkészült a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei TOP 100, va-

gyis a legjelentősebb megyei székhelyű vállalkozásokat bemutató kiadvány. A 

BOKIK, a NAV B.-A.-Z. Megyei Adó- és Vámigazgatósága, valamint az Észak-

Magyarország összefogásával elkészült összefoglaló elemzést a lillafüredi 

Hotel Palotában mutatták be december 7-én. A rendezvényen átadták a TOP 

100 Gazdasági Díjat is. Felvételünkön balról: dr. Kiss János, Bihall Tamás, dr. 

Szeleczki Zsuzsanna Judit, Derczó István, Török Dezső, a megyei közgyű-

lés elnöke  és Weilandics Miklós.  (Folytatás a 2. oldalon)
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Kihelyezett ülést tartott a BOKIK el-
nöksége december közepén Sáros-
patakon. A testület tagjai látogatást 
tettek a Technometall Kft.-nél, ösz-
szegezték az idei év legfontosabb 
történéseit, és tájékoztatót hallgat-
tak meg a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal szervezeti 
átalakulásáról, kibővült feladatairól.

A sárospataki program első állomása 

a Technometall Kft.-nél tett gyárláto-

gatás volt, ahol Szolga János, a családi 

vállalkozás ügyvezetője, a BOKIK Gépi-

pari Osztályának elnöke kalauzolta a 

vendégeket. 

A legnagyobb beruházás

A Technometall Kft. 1992-ben alakult, 

a dolgozói létszám – a család másik 

cégével, a Bodrogolasziban található 

Metaltools Kft.-vel együtt – jelenleg 

meghaladja az 50 főt. A Technometall 

autóipari beszállító, fő tevékenységük 

a hidegalakító szerszámok gyártása. 

Partnereik között olyan világmárkák 

találhatók, mint a Mercedes, az Audi és 

a BMW. Idei árbevételük eléri a 2 millió 

eurót, ami mintegy 10 százalékkal ha-

ladja meg a tavalyi értéket.

A gyárlátogatás során a résztvevők 

megtekinthették a cég új büszkesé-

gét, a használatbavételi engedélyre 

váró üzemcsarnokot és irodaházat. 

Az ökoház koncepciót követő, önerős 

beruházás 130 millió forintba került, 

és minden részletében megfelel a 21. 

század követelményeinek. Szolga Já-

nos kiemelte: az épület kivitelezése 

mellett 5 új megmunkáló központot 

is vásároltak, összességében több 

mint 200 millió forint értékben, ehhez 

GINOP-os pályázati pénzt nyertek. 

Hozzátette, a mostani fejlesztés a cég 

történetének legnagyobb beruházása. 

Terveik szerint ezt az első ütemet egy 

második követi majd, amelynek meg-

valósításához pályázati támogatás-

ban bíznak.

Erős kamara

A gyárlátogatást követő elnökségi 

ülésen Bihall Tamás, a BOKIK elnöke 

összefoglalta a köztestület idei legfon-

tosabb történéseit. Szólt arról, hogy a 

szeptember végén megtartott tiszt-

újító küldöttgyűléssel kezdetét vette a 

BOKIK 2016–2020 közötti új ciklusa, 

amelynek fő célja a megye gazdaságá-

nak, vállalkozásainak további erősíté-

se. Ehhez kiváló alapot jelent az a tény, 

hogy a kamara ma már a gazdasági 

élet erős, befolyásos szereplője és jól 

működő kapcsolatrendszerrel rendel-

kezik.

Az elnök összegzését követően bemu-

tatkoztak az új kamarai kollégiumok 

vezetői: Szekeres Áron, a HR oktatási 

és szakképzési kollégium és Rapcsák 

Attila, a kisvállalkozás-fejlesztési kollé-

gium elnöke, valamint Bárdos István, a 

belvárosi klaszter elnöke.

A kormányhivatalról

A megyei kormányhivatal munká-

járól Társy József főosztályvezető, a 

kormánymegbízotti kabinet vezetője 

adott tájékoztatást. A találkozó kereté-

ben mód nyílt a kötetlen beszélgetésre, 

az elnökség tagjai sok kérdést tettek 

fel a hivatal átalakulása, tevékenysége 

kapcsán.

Évzáró elnökségi Sárospatakon

Tóth Lajos vállalkozó, a BOKIK Villamos- és Jár-
műszerelési Osztályának elnöke
Villanyszerelő kisiparosként 1983-ban kezdte a vál-
lalkozói életet, és az egyéni vállalkozása mellett ma 
már a Tóth-Elektro-Vill Kft.-t is irányítja. Az edelényi 
székhelyű vállalkozás fő tevékenysége a villamosipari 

kivitelezés. Már tíz 
éve annak, hogy 
bekapcsolódtak a 
tanulók gyakorlati 
képzésébe, ami 
a kamarával való 
együttműködés 
szorosabbá fűzését 
is jelentette. Évente 
2-6 tanulóval 
foglalkoznak, ezzel 
nem titkolt céljuk, 
hogy kineveljék saját 
szakmai utánpótlá-
sukat is. Tóth Lajos 

azt mondja, a kamarának köszönhetően bekapcso-
lódtak a Széchenyi Kártya Programba, ami komoly 
segítséget jelentett vállalkozása fejlesztéséhez. 
„Örülök, hogy mostantól közvetlenül is részt vehetek 
a kamara munkájában, bízom benne, hogy tapasz-
talataimat hasznosítani tudom a vállalkozások és a 
BOKIK érdekében.” 

Valler Zoltán, a Kispatak 2000 Kft. tulajdonos 
ügyvezetője, a BOKIK Nagykereskedelmi Osztályá-
nak elnöke 
A fi atal ügyvezető a családi vállalkozásban édesapja 
nyomdokaiba lépett, hiszen a céget Valler János 
indította egyéni vállalkozóként 1990-ben, majd 1997-
ben alakult meg a kft. A társaság mára 190 dolgozót 
foglalkoztató középvállalkozássá nőtte ki magát, 
és fontos szerepet töltenek be a megye élelmiszer-
kereskedelmében. Tevékenységük alapvetően két 
részre bontható: az egyik a kiskereskedelmi hálózat 
üzemeltetése, a másik a nagykereskedelmi tevékeny-
ség. Kilenc modern élelmiszerüzletet működtetnek a 

zempléni térségben, ami pedig a nagykereskedelmet 
illeti, sárospataki logisztikai központjukból több száz 
vevőt szolgálnak ki: elsősorban élelmiszerüzleteket, 
konyhákat, éttermeket, büféket.
„Cégünket a sárospataki központból irányítjuk. Az itt 
lévő 4000 m2-es raktár és a hozzá kapcsolódó iroda 

bővítése 2015-ben va-
lósult meg” – mondta 
Valler Zoltán, aki köz-
gazdászként végzett 
a Miskolci Egyetemen. 
A kamara munkájába 
négy éve kapcsoló-
dott be küldöttként. 
Nagy megtiszteltetés-
nek tartja, hogy immár 
osztályelnökként 
kamatoztathatja a 
nagykereskedelem-
ben szerzett tapasz-
talatait.   

Bemutatjuk az elnökség új tagjait

A Technometall Kft.-nél járt a BOKIK elnöksége

A nettó árbevétel, a hozzáadott ér-
ték és a foglalkoztatottak száma 
szerint rangsorolva idén is elkészült 
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
TOP 100, vagyis a legjelentősebb 
megyei székhelyű vállalkozásokat 
bemutató kiadvány. A Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara (BOKIK), a NAV Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vám-
igazgatósága, valamint az Észak-Ma-
gyarország összefogásával elkészült 
összefoglaló elemzést – a többéves 
hagyománynak megfelelően – a lilla-
füredi Hotel Palotában mutatták be 
december 7-én, a BOKIK által szerve-
zett rendezvény keretében.
 

A NAV 2015-ös adatait alapul vevő 

kiadványból kiderült, hogy a nettó 

árbevétel alapján a BorsodChem 

Zrt., míg hozzáadott érték alapján a 

MOL Petrolkémia Zrt. megyénk leg-

jelentősebb cége, a legtöbb embert 

pedig a Jabil Circuit Magyarország 

Kft. foglalkoztatja. Ez gyakorlatilag 

azt is jelenti, hogy az élen nincs vál-

tozás a korábbi évhez képest. A TOP 

100-as listára ezúttal 152 vállalkozás 

került fel, közöttük húsz olyan cég 

található, amelyek tavaly még nem 

szerepeltek a listán.

Kedvező megyei számok

A BOKIK által szervezett, nagy érdek-

lődéssel kísért eseményen dr. Kiss 

János, Miskolc alpolgármestere kö-

szöntötte a vendégeket. Kiemelte: a 

számok 2016-ban igazán kedvezően 

alakulnak megyénk számára: az első 

félévi KSH adatok alapján az ipari 

termelés volumenindexe 12,2 szá-

zalék – a legnagyobb az országban. 

Ezzel a teljesítménnyel megelőzzük 

Komárom-Esztergom, Fejér és Győr-

Moson-Sopron megyét.

Az alpolgármester úgy fogalmazott: 

„Jóleső érzés látni a számokat, ame-

lyek igazolják, hogy nemcsak nagy 

erőkkel haladunk, hanem fejlődési 

sebességben is azok előtt a megyék 

előtt vagyunk, amelyeket évekig csak 

utolérni akartunk. És azt is biztosan 

állíthatjuk, hogy nem az alacsony 

bázisokat tudjuk rekord növekedés-

sel javítani, hiszen megyénk adja az 

ipari termelés közel 10 százalékát, és 

ezzel az országban a harmadik he-

lyen áll Győr-Moson-Sopron és Bu-

dapest után.”

Miskolc alpolgármes-

terének szavai után dr. 

Szeleczki Zsuzsanna 

Judit helyettes állam-

titkár, a NAV Közpon-

ti Irányítás, adó- és 

vámszakmai hatósá-

gi és felügyeleti ügye-

kért felelős szakmai 

helyettese tartott 

előadást, amelynek 

fő témája a jövő évet 

érintő adóváltozások 

voltak. Weilandics 

Miklós, a NAV megyei 

adó- és vámigazga-

tóságának igazgatója 

a helyi feladatokat 

vette górcső alá.

47 kamarai tag

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke a TOP 

100-as listát elemezve elmondta, 

hogy a 152 cégből 47 önkéntes ka-

marai tag, és a BOKIK célja, hogy a 

jövőben ez a szám jelentősen meg-

növekedjen. A listában szereplő 60 

vállalkozás mindhárom rangsor-

ban, 28 kettőben, 64 pedig egyben 

szerepel. A vállalkozások között 33 

olyan található, amely a kamarával 

együttműködve részt vesz a tanu-

lók gyakorlati képzésében, összesen 

583 tanuló gyakorlati oktatását fel-

vállalva. Az összesítésből kiderül az 

is, hogy a TOP vállalkozások közül 

39 részben, vagy 100 százalékban 

külföldi tulajdonú.

A kamara elnöke hangsúlyozta: a 

megye gazdasági ereje továbbra is a 

miskolci járásba összpontosul, ezt a 

tiszaújvárosi és kazincbarcikai térség 

követi. A befektetett saját tőkének, a 

nettó árbevételnek és a hozzáadott 

értéknek egyaránt 90 százalék körüli 

része e három térségben koncentrá-

lódik.

Bihall Tamás előadásában elhang-

zott az is, hogy a döntően külpiacok-

ra termelő gépipar szerepe továbbra 

is meghatározó. Az exportból szár-

mazó összes bevétel 88 százaléka 

két meghatározó ágazatban, a vegy-

iparban és a gépiparban keletkezett.

Bemutatkozott a Toolstyle

A TOP 100 rendezvényeken már 

hagyomány, hogy bemutatkozik a 

megye egyik meghatározó vállalata. 

Ezúttal a miskolci Toolstyle Kft. tevé-

kenységét ismerhették meg a jelen-

lévők. Filip Csaba, a Magyarországon 

közel 100 főt alkalmazó, francia tu-

lajdonban lévő társaság ügyvezető 

igazgatója elmondta, fő tevékenysé-

gük a CNC-forgácsolás. Elsősorban 

gázturbina- és gázmotorok, valamint 

csomagolóipari gépek alkatrészeinek 

és szerelt egységeinek gyártására 

specializálódtak. A társaság az Eu-

rópai Unió országai mellett Svájcba, 

az Amerikai Egyesült Államokba, az 

Arab Emirátusokba, Katarba és Kí-

nába szállítja termékeit a gép-, illet-

ve energetikai ipar képviselői számá-

ra. A Toolstyle Kft. november elején 

adta át új, 4200 négyzetméteres te-

lephelyét Miskolcon. A most átadott 

telephely a vállalat teljes beruházá-

sának első üteme, amelyet 2,2 millió 

euró befektetéssel valósítottak meg.

 – ME –

Élen a BC, a MOL és a Jabil

Hetedik alkalommal ítélte oda a TOP 100 Gazdasági Díjat 
a neves szakemberekből álló zsűri. Az elismerést Derczó 
István, a sárospataki Weinberg ’93 Kft. ügyvezető igazgatója 
érdemelte ki. Az 1993-ban alapított társaság fő tevékenység-
ként acélszerkezetek gyártásával, komplett, kulcsrakész ipari 
és kereskedelmi csarnokok, épületek építésével és az ezekhez 
kapcsolódó munkálatokkal foglalkozik. Sárospatakon és 
környékén az egyik legnagyobb munkaadónak számítanak. 
Több mint tíz éve foglalkoznak tanulóképzéssel, évente 
átlagosan 30 diák tanulhatja meg náluk a szakma gyakorlati 
fortélyait, és bekapcsolódtak a mérnökhallgatók gyakorlati 
képzésébe is. A ma is családi tulajdonban álló Weinberg 
több mint háromszáz ipari- és sport-létesítményt épített a 
környező országokban és a tengerentúlon is. Precíz, pontos 
kivitelezésről, rugalmas ügyintézésről és nemzetközi sikerekről 
szólnak eddigi éveik. Árbevételük idén megközelíti a 14 milliárd 
forintot.

A díj átvételekor Derczó István úgy fogalmazott: „büszke 
vagyok arra, hogy hetedikként bekerülhetek ebbe a klubba.” 
Megköszönte munkatársainak azt az áldozatos munkát, 
amelynek köszönhetően a Weinberg ma már a szakma nem-
zetközileg is elismert, meghatározó szereplője.  

TOP 100 Gazdasági Díj

A cégek képviselői átvették a kiadványt
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Közeledik az év vége, ami a cégeknél 
is az összegzés, az éves teljesítmény 
áttekintésének, értékelésének idő-
szaka. A BOKIK meghatározó vállal-
kozásainak vezetőit arról kérdeztük, 
milyen évet zárnak, és milyenek a 
jövő kilátásai.
  

Dr. Barkóczi István, a FUX Zrt. vezér-
igazgatója, a BOKIK általános alel-
nöke
„Kimagaslóan jó évet zárunk 2016-ban, 

hiszen cégünk életében mérföldkőnek 

számít, hogy árbevételünk idén átlépi, 

sőt jelentősen meg is haladja a 10 mil-

liárd forintos „álomhatárt”. Az a tény, 

hogy egyetlen év alatt közel hárommil-

liárd forinttal tudtuk növelni az árbevé-

telt, egyrészt az új piacoknak, másrészt 

meglévő partnereink bizalmának, a 

rendelésállományok jelentős emelke-

désének köszönhető. A jövőre nézve 

biztató, hogy a közelmúltban képvi-

seleti szerződést írtunk alá az Egye-

sült Államokban működő CTC Global 

társasággal, ennek értelmében egy új 

szabadvezeték gyártása indulhat meg 

társaságunknál. Európában – Belgium 

mellett – másodikként kezdhetjük el a 

szénszálas, nagyfeszültségű távveze-

ték gyártását. Emellett tárgyalásokat 

folytatunk az új-zélandi Prysmian New 

Zealand kábelgyár vezetőivel, akik a 

közelmúltban személyesen is jártak 

Miskolcon. Ők olyan új, fuxos fejlesz-

tések iránt érdeklődnek, amelyek már 

több külföldi villamos hálózatot mű-

ködtető cég érdeklődését is felkeltet-

ték.”

Szekeres Áron, a SICTA Kft. HR-
igazgatója, a BOKIK HR, Oktatási és 
Szakképzési kollégiumának elnöke
Változásokkal teli évet zár a francia tu-

lajdonban lévő felsőzsolcai SICTA Kft. 

Júniusban – egy 1,2 milliárd forintos 

beruházás eredményeként – átadták 

a cég új üzemcsarnokát, logisztikai köz-

pontját és irodaépületét, valamint új 

gépeket is üzembe helyeztek. Az ünne-

pélyes avatón jelen volt többek között 

Varga Mihály nemzetgazdasági minisz-

ter is. A társaság létszáma idén 60 fő-

vel bővült, jelenleg 370-en dolgoznak 

a SICTA-nál. Ami a terveket illeti, 2017-

ben egyharmaddal kívánják növelni a 

termelés volumenét, ami további fej-

lesztéseket is jelent. 

Kovács J. Attila, az Ortopán Kft. ügy-
vezető-tulajdonosa, a BOKIK alelnö-
ke, a Kézműipari Tagozat elnöke 
Az idei esztendő szakmai szempont-

ból mérföldkőnek számít a neves mis-

kolci cipészmester életében, hiszen év 

elején, a németországi Wiesbadenben 

megrendezett, Kézműves Cipőkészítők 

Európai Bajnokságán az ő munkái bi-

zonyultak a legjobbaknak: a kiosztandó 

hat aranyéremből hármat is elnyert. Sőt, 

„A világ legjobb cipője” díj is az övé lett. 

Ezt követően szeptemberben a Magyar 

Kézműves Remek pályázaton „Kalota-

szeg újragondolva” című kollekciójával 

nyerte el a Kézműves Remek címet. 

A cége szempontjából közepesen jónak 

ítéli 2016-ot. Az Ortopán Kft. két fő te-

vékenységi köre: az ortopéd cipők, vala-

mint az exkluzív férfi cipők készítése. Az 

előbbi esetében az állami fi nanszírozás 

már hét éve változatlan, így a minőség 

fenntartása felemészti tartalékaikat. Az 

exkluzív cipőknél viszont fejlődés ta-

pasztalható, ami reményei szerint nem 

áll meg a jövőben sem. A tervek között 

fejlesztések szerepelnek, ezekhez azon-

ban nem elég az önerő, pályázati pénzre 

is szüksége van a vállalkozásnak.   

A szakmunkás bruttó órabér 742 fo-
rintról 927 forintra nő, a változás 185 
forint. A nettó bér havonta 21 466 fo-
rinttal nő. A béremelés a minimálbé-
res szakmunkás alkalmazása esetén 
a munkáltatónál havi 33 e Ft/fő költ-
ségnövekedést jelent.

Szja és Tb

Egy gyermek után 10 000 Ft, 2 gyer-

mek után 15 000 Ft/gyerek, 3 gyermek 

után 33 000 Ft/gyerek a kedvezmény 

havonta, amely a fi zetendő 15 százalék 

szja, 10 százalék nyugdíj és 7 száza-

lék egészségbiztosítás erejéig vehető 

igénybe. A gyermek adóazonosító jelét 

is meg kell adni. Ez 2017 januárjától a 

NAV általi adóbevallás elkészítése mi-

att szükséges. 

A fi atal első házasok adókedvezménye 

továbbra is 5000 Ft/hó (max. 24 hó-

nap), akkor is jár, ha közben jön a baba.

Ingó értékesítés 200 ezer Ft adóalapig 

mentes, ezáltal 30 ezer Ft-ig nem kell 

adót fi zetni. 

A béren kívüli juttatások köre változik. 

Erzsébet utalvány helyett a munkáltató 

évi nettó 100 ezer Ft-ot pénzbeni béren 

kívüli juttatásként adhat a dolgozónak, 

amely után 34,22 százalék adót a mun-

káltatónak kell megfi zetni. 

A munkába járás térítése 9 Ft/km-ről 

15 Ft/km-re emelkedik. 

A nyugdíjas vállalkozók és a nem bizto-

sított magánszemély fi zetendő egész-

ségügyi szolgáltatási járuléka havi 

7050 Ft-ról 7110 Ft-ra nő.

A béreket terhelő szociális hozzájáru-

lási adó 27 százalékról 22 százalékra 

csökken.  

A bér emelkedése miatt az egyéni és 

társas vállalkozás tagjainak a fi zetési 

kötelezettsége a minimálbér felvétele 

esetén 90 ezer Ft-ról 103 ezer Ft-ra nő 

havonta.

KIVA 

A társasági adót (9 százalék), szociá-

lis hozzájárulást (22 százalék), szak-

képzési hozzájárulást (1,5 százalék) 

kiváltó adó mértéke 16 százalékról 14 

százalékra csökken. Számítása jelen-

tős mértékben egyszerűsödik. Alapja a 

bruttó bér és az osztalék, de van más 

növelő és csökkentő tétel is. Javasolt 

választani azon társas vállalkozásnak, 

akinek magas a bérköltsége és ala-

csony a nyeresége, az éves árbevétele 

nem haladja meg az 500 millió Ft-ot 

és a létszáma az 50 főt. Ezen adózá-

si mód választásával mérsékelhető 

az adóteher növekedése, de a döntés 

előtt előzetes számítás szükséges a 

cég adataival. 

KATA 

Egyéni vállalkozó és bt. választhatja. 

A százalékos adó alól mentes 6 millió 

Ft-os összeghatár 12 millióra emelke-

dett, e fölött az adó 40 százalék. (Áfa 

alanyi mentesség 8 millió Ft-ig van.) 

A tételes adó nem változott. Főállású 

vállalkozónál a havi 50 000 Ft fi zetés 

esetén az ellátás alapja 90 000 Ft, de 

választható a 75 000 Ft-os fi zetés is, 

ekkor a nyugdíj és egészségbiztosítási 

ellátásnál várhatóan 150 000 Ft vehe-

tő fi gyelembe. A munkaviszony melletti 

és nyugdíjas vállalkozó által fi zetendő 

járulék továbbra is havi 25 000 Ft. A 

költséget ellentételező kapott támo-

gatások nem számítanak KATA bevé-

telnek.

A Társasági adó mértéke a korábbi 10 

százalék, illetve 19 százalék helyett 

egységesen 9 százalék.

Általános forgalmi adó 

Az alanyi mentesség értékhatára 6 mil-

lió Ft-ról 8 millió Ft-ra emelkedik. 

A sertéshúson kívül a baromfi  hús, a to-

jás, a friss tej áfája is 5 százalék lesz. 

Az internet áfa 18 százalék. 

A számlázó programokkal szembeni 

követelmények szigorodnak. Pénztár-

gépet kell használni a jármű javítóknak 

és masszás szalonoknak is. 

A vállalkozóknak a 100 ezer Ft áfát tar-

talmazó számlákat tételesen fel kell 

tüntetni az áfa-bevallásban, a számlá-

ra a vevő adószámát is rá kell írni. 

A beszerzéseket cégenként is be kell 

vallani, ha a cégenkénti havi vagy ne-

gyedéves áfa meghaladja a 100 ezer 

Ft-ot. 

Egyéb változások

A NAV a társaságokat 2016-tól minő-

síti (egyéni vállalkozókat és magán-

személyeket nem), a minősítés lehet 

megbízható, vagy kockázatos. Ennek 

előnyeivel és hátrányaival 2017-től le-

het kalkulálni. Aki ebbe a két kategóriá-

ba nem tartozik bele, arra az általános 

szabályok vonatkoznak. 

Amelyik kft. eddig nem emelte fel a 

jegyzett tőkét, annak 2017. március 15-

ig meg kell tennie: 3 millió Ft-ra, vagy át 

kell alakulni bt.-vé. 

A 2016. évi beszámoló sémája válto-

zik. A 2017-ben jóváhagyott osztalékot 

nem kell szerepeltetni a 2016. évi mér-

legben, azt a jóváhagyás évében kell 

könyvelni

 Z. Nagyné Kálvin Magdolna

okleveles könyvvizsgáló, adószakértő 

A Magyar Közlöny 146. számában (2016. szeptem-
ber 27.) jelent meg a pénztárgép rendelet módosí-
tása, amely szerint a korábban tervezett szeptem-
ber végi időpont helyett egységesen 2017. január 
1-jétől lesz kötelező az online kassza használata. 
A pénztárgép használatára újonnan kötelezettek 
köre nem változik. 

A kormány döntése értelmében 2017. január elsejétől 

a gépjármű-javítási-, karbantartási tevékenységet; a 

gépjárműalkatrész-kiskereskedelmet; a motorkerék-

pár, alkatrész kereskedelmét, javítását; a plasztikai 

sebészeti tevékenységet; a diszkó, táncterem működ-

tetését; a textil, szőrme mosását, tisztítását, vegy-

tisztítását, vasalását végzőknek, illetve a masszázs-

szalonoknak, fogyasztó- és karcsúsítószalonoknak, 

fi tnesz-, testépítő kluboknak, valamint a taxisoknak 

és a pénzváltóknak kell online pénztárgéppel kiállí-

tott nyugtát adniuk.

Az újonnan kötelezett vállalkozásoknak egy moderni-

zált készüléket kell beszerezniük. Az új műszaki para-

méterekkel bíró pénztárgépek többek között „átsze-

mélyesíthetők”, ami azt jelenti, hogy egy viszonylag 

egyszerű szoftverfrissítést követően más vállalkozó 

is használhatja, így az új típusú pénztárgép eladható 

vagy bérbeadható. (forrás: kormány.hu)

Az online pénztárgép használatára és a forgalmazási 

engedély módosítására vonatkozó határidők változá-

sáról szóló 36/2016. (IX.27.) NGM rendelet elérhető a 

www.bokik. hu honlapon.

Eredményekről, kilátásokról
Megkérdeztük: milyen évet zárnak a kamara meghatározó vállalkozásai?

Minimálbér – végzettséget nem igénylő munka
Bruttó minimálbér 127 650 Ft 
Nettó minimálbér 84 887 Ft 
Munkaadót terhelő adó a bér után 22 %+1,5 % 29 998 Ft 
Munkavállalótól levont járulékok 42 763 Ft  
Fizetendők összesen 72 761 Ft  
Egy alkalmazott miatti összes költség:  157 648 Ft

Garantált bérminimum  – szakképesítést igénylő munka
Bruttó szakmunkás bér minimum 161 250 Ft
Nettó bérminimum 107 231 Ft
Munkaadó fi zetendői a bér után 22 %+1,5 % 37 894 Ft
Munkavállalótól levont járulékok 54 019 Ft
Fizetendők összesen 91 913 Ft
Egy alkalmazott miatti összes költség 199 144 Ft 

2017

Fontosabb adóváltozások

Online kassza – január 1. a határidő

A gépjárműjavítást is érinti a változás. A fotó illusztráció

A FUX Zrt. árbevétele 2016-ban átlépi a tízmilliárd forintos álomhatárt

Varga Mihály miniszter is ott volt a SICTA Kft. avató ünnepségén Sok szakmai sikert hozott az év a cipész mesternek
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A versenyképesség egyik legfonto-
sabb kérdése, hogy sikeres lesz-e a 
magyar gazdaság digitális átalakítá-
sa, az Európában modellértékű Mo-
dern Vállalkozások Programja (MVP) 
ebben a folyamatban meghatározó 
szerepet tölt be – emelte ki Deutsch 
Tamás, a Digitális Jólét Programért 
felelős miniszterelnöki biztos a de-
cember elején tartott sajtótájékozta-
tón Budapesten.

A miniszterelnöki biztos hangsúlyozta, 

a Digitális Jólét Program a magyar gaz-

daság és oktatás digitális átalakítását 

egyaránt kiemelten kezeli. Kifejtette, 

hogy a magyar gazdaság versenyké-

pességének előfeltétele, a meghatá-

rozó szektor, a kis- és középvállalkozá-

sok, illetve a munkavállalók megfelelő, 

átlagot meghaladó digitális kompe-

tenciával rendelkezzenek. Deutsch Ta-

más felidézte, hogy 2014–2020 között 

Magyarország számára mintegy 8 ezer 

milliárd forint fejlesztési forrás áll ren-

delkezésre, ennek több mint 60 száza-

lékát, mintegy 5 ezer milliárd forintot 

gazdaságfejlesztésre fordít, amiből a 

digitalizáció erősítésére is jut keret.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi 

és Iparkamara elnöke hangsúlyozta, a 

félidőben lévő Modern Vállalkozások 

Program tapasztalatai azt mutatják, 

hogy szükségük van a vállalkozások-

nak a digitalizációjuk támogatására. 

Az MKIK elnöke ismertette, hogy a 

programban eddig 5400 kis- és közép-

vállalkozás regisztrált, 70 rendezvényt 

tartottak országszerte, 2500 céget 

átvilágítottak, 1500 vállalkozás kapta 

meg a Digitálisan Felkészült Minősí-

tés (DFM) tanúsítványt, amely cégek 

a későbbi informatikai pályázatokon 

további 5 százalék vissza nem téríten-

dő támogatást kaphatnak az elérhető 

alaptámogatáson felül.

Parragh László szerint a digitalizációt 

segítő programban résztvevő kis- és 

középvállalkozások hatékonyabban 

tudják ellátni munkájukat és felhívta 

a fi gyelmet arra, hogy a programhoz 

csatlakozott szállítóktól jelentős ked-

vezményt kaphatnak a beszerzéseik-

hez. 

Az MKIK elnöke jelezte, hogy nemzet-

közi érdeklődés mutatkozik a kkv-k 

digitalizációját segítő program iránt, 

példaként említette, több külföldi vál-

lalkozói érdekképviseleti szervezet kért 

információt.

Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Mi-

nisztérium (NFM) fogyasztóvédele-

mért és infokommunikációért felelős 

államtitkára méltatta a program ered-

ményeit, kiemelte, a tárca és a kama-

ra együttműködésében megvalósuló, 

májusban indult projekt sikeres, és már 

most eljutott a két évre tervezett 3 ezer 

céghez. Az NFM államtitkára jelezte, 

további pályázatok várhatók a vállal-

kozások informatikai felkészítésére.

 – MKIK/MTI –

A MAB munkájáról

A BOKIK elnökségének februári ülésén 

tájékoztató hangzott el az MTA Miskol-

ci Akadémiai Bizottságának munkájá-

ról is.

Az akadémiai bizottság tevékenységé-

ről dr. Roósz András professzor tartott 

előadást. Az elnök bemutatta a MAB 

szak- és munkabizottságait, és részle-

tesen szólt az akadémiai bizottság fel-

adatairól. Ezek közül kiemelte többek 

között a térségben folyó tudományos 

tevékenység fi gyelemmel kísérését, a 

kutatással, fejlesztéssel foglalkozó in-

tézmények, intézetek munkájának ösz-

szefogását, tudományos rendezvények 

szervezését és a kapcsolattartást a 

régió gazdasági szereplőivel. Dr. Roósz 

András nagyra értékelte a BOKIK és a 

MAB közötti együttműködést.

A 49. küldöttgyűlés

Három kiemelt témakör szerepelt a 

BOKIK március 31-én megtartott, 49. 

küldöttgyűlésének napirendjén. Fon-

tos körülmény, hogy ez a küldöttgyűlés 

volt a 2012–2016 közötti kamarai ciklus 

utolsó ülése.

A tavaszi ülések hagyományos menet-

rendjének megfelelően a testület tár-

gyalta és elfogadta a kamara 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót és a 

2016. évi munkatervet. A küldöttgyűlés 

nagy érdeklődéssel kísért harmadik té-

mája a megyei munkaerőpiac keresle-

ti, kínálati oldalának bemutatása volt, 

ezen belül kiemelten foglalkoztak az 

előadók és a hozzászólók a vállalko-

zásoknál egyre inkább gondot okozó 

munkaerőhiány kérdésével. 

A munkaerő-piaci helyzet elemzéséről 

szóló blokkot Bihall Tamás előadása 

vezette fel. 

A kamara elnökének elemzése után a 

Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet 

vezérigazgatója, Palócz Éva, valamint 

az intézet kutatója, Székács Tamás 

osztotta meg a hallgatósággal annak a 

nemzetközi kutatásnak a megállapítá-

sait, amely az európai munkaerő-piaci 

helyzet sajátosságait tárta fel.

Lórántné Orosz Edit, a megyei kor-

mányhivatal foglalkoztatási főosz-

tályának vezetője szűkebb pátriánk 

humánerőforrás térképét mutatta be 

a jelenlévőknek, az álláskeresőkre és a 

közfoglalkoztatásra fókuszálva.

A BOKIK 2015. évi munkáját összegez-

ve Bihall Tamás kiemelte: fegyelmezett 

gazdálkodás, országosan is kiemelkedő 

rendezvényszám jellemezte a kamara 

tevékenységét. Az elnök az idei eszten-

dő feladatairól szólva hangsúlyozta: a 

beindult pozitív tendenciák erősítése, 

a vállalkozások versenyképességének 

növelése, az innovációs folyamatok fel-

gyorsítása a cél. 

Kkv-k digitális fejlesztése

A mikro-, kis- és középvállalkozások 

informatikai hátterének korszerűsíté-

sére, digitális fejlesztésére országos 

rendezvénysorozat indult útjára idén 

tavasszal. A Széchenyi 2020 Gazda-

ságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Program (GINOP) keretében megva-

lósuló, Modern Vállalkozások prog-

ramja – Vállalkozz digitálisan! elne-

vezésű projekt kelet-magyarországi 

nyitórendezvényének Miskolcon a Me-

gyeháza adott otthont június 10-én. A 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

kormányzati támogatással egy olyan 

infokommunikációs szemléletformáló 

és kompetenciafejlesztő programot 

hívott életre, amely a vidéki mikro-, kis- 

és középvállalkozások számára nyújt 

segítséget a digitális felzárkózásra.

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 tisztújítás

Szeptember 30-án tartotta tisztújí-

tó küldöttgyűlését a Borsod-Aba-

új-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara. A 120 tagú testület ismét 

Bihall Tamást választotta a köztestület 

megyei elnökének. A tisztújítással kez-

detét vette a BOKIK 2016–2020 közöt-

ti négyéves ciklusa.

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.

A BOKIK jubileumi, 50. Küldöttgyűlése 

az elnök személye mellett az alelnökö-

ket, a 23 szakmai osztály vezetőjét, az 

Ellenőrzési és az Etikai Bizottság tagjait 

és vezetőit, valamint az MKIK Küldött-

gyűlésébe delegált 12 küldöttet is meg-

választotta. A küldöttgyűlésen aláírták 

a BOKIK és a NAV közötti együttműkö-

dési megállapodást is. A dokumentu-

mot Bihall Tamás és Weilandics Mik-

lós, a NAV megyei igazgatója látta el 

kézjegyével.

A jubileumi küldöttgyűlés elismerések 

átadásával zárult.

Ünnepélyes mesteravató 

November 23-án tíz szakmában nyolc-

van szakember vehette át mesterleve-

lét. A BOKIK által szervezett ünnepsé-

get Miskolcon, a Népkerti Vigadóban 

tartották. A rendezvényen Bihall Ta-

más, a BOKIK elnöke a szakember-

utánpótlás letéteményeseinek nevezte 

a frissen vizsgázott mestereket.

Pfl iegler Péter, Miskolc alpolgármestere 

arra hívta fel a fi gyelmet, hogy ez a cím 

a szakmai tudás átadásának felelős-

ségével jár. Kiemelte, hogy Miskolc és a 

BOKIK is azon fáradozik, hogy helyben 

tartsa a szakképzett fi atalokat.

Javulnak az ország és a megye gazda-

sági eredményei, és ehhez jól képzett 

munkaerőre van szükség, és a vállal-

kozások sajnos egyre nehezebben ta-

lálnak szakembereket – emlékeztetett 

Lórántné Orosz Edit, a megyei kor-

mányhivatal foglalkoztatási főosztá-

lyának vezetője.

A rendezvényen a mesterbizottsági el-

nökök nevében Kandik Ferenc, Venesz-

díjas mesterszakács köszöntötte a friss 

mestereket, majd Nagy József kőműves 

mester köszönte meg társai nevében a 

kamarának a képzés megszervezését.

A BOKIK kiemelt eseményei 2016-ban

Digitális áttörés = versenyképesség

Rudnay Lajos, a Certa Kft. ügyvezető 
igazgatója, a BOKIK Nehézipari és 
Energiaipari Osztályának elnöke
Bővült a piac és a rendelésállomány is 

a sátoraljaújhelyi Certa Kft.-nél, így ár-

bevételüket 10 százalékkal tudták nö-

velni a tavalyihoz képest. A 3,3 milliárd 

forintos árbevételt – Rudnay Lajos ügy-

vezető igazgató tájékoztatása szerint – 

egy nagyon erős negyedik negyedévi 

felfutással sikerült elérni. A társaság 

létszáma meghaladja a 350 főt, 23 

tanuló gyakorlati képzését végzik, és 2 

egyetemi hallgató vesz részt a cégnél a 

duális képzésben. Idén félmilliárd forin-

tot fordítottak beruházásra. Jövő évi pi-

aci kilátásaik jók. A Certa Magyarország 

legrégebbi és legsokoldalúbb öntödéje, 

termékeik 75-80 százalékát belföldön 

értékesítik, de a késztermékekben ezek 

nagy része külföldön talál gazdára. 

Bágyi Pál, a Zemplén Idegenforgalmi 
Kft. ügyvezető igazgatója, a BOKIK 
Idegenforgalmi és Vendéglátóipari 
Osztályának elnöke
Megyénk idegenforgalmi helyzete 

az előző évhez képest is kedvezőb-

ben alakult, és ez a pozitív tendencia 

a zempléni térségben is jelentkezett 

mind a vendégéjszakák, mind az ár-

bevétel szempontjából. Társaságunk 

eredményei is hasonlóan jól alakultak, 

így lehetőségünk nyílik arra, hogy saját 

forrásaink felhasználásával a minő-

ség fejlesztésére törekedjünk. A Hotel 

Bodrog Wellness**** egységünkben 

2017 januárjától folyamatosan kez-

dődik a közösségi terek és a szállodai 

szobák teljes átalakítása, felújítása a 

legmodernebb trendeknek megfelelő-

en. Ezzel párhuzamosan a Tengerszem 

Üdülőpark és Campingben található 

apartman házaink is megújulnak. A 

külföldön tapasztalható bizonytalan 

állapotok (migránsválság, terrorizmus) 

kedveztek a belföldi szállodaiparnak és 

turizmusnak, ugyanis egyre többen vá-

lasztották a hazai szállodákat a hosszú 

hétvégék és a nyári pihenések hely-

színéül. Továbbra is nagyon jelentős a 

SZÉP Kártya felhasználása a belföldi 

szállodákban, amelynek következté-

ben a szállodai bevételek 21,9 százalé-

kát tette ki a 2016-os évben. 

Szélyes Domokos, a MIK Zrt. vezér-
igazgatója, a BOKIK Ingatlanügyi 
Osztályának elnöke
„A MIK Zrt. életében a 2016-os év mind 

szakmai, mind gazdálkodási szem-

pontból sikeres volt.  A tervezett 60 

millió forint adózás előtti eredmény 

helyett 200 millió forint körüli nyere-

ség várható. Az ipari parkok fejlesztése 

és hasznosítása tekintetében is lép-

tünk egyet előre. A mechatronikai ipari 

parkban a betelepülők száma 3 vál-

lalkozással bővült, emellett a déli ipari 

park közműfejlesztését folytattuk és az 

ipari park bővítésének az előkészítését 

is megtettük. Az ingatlanhasznosítás 

tekintetében a belvárosi ingatlanok ki-

használtságát tovább javítottuk, és si-

került úgynevezett „mágnes bérlőkkel” 

is szerződést kötni, ezt a folyamatot 

kívánjuk a jövőben is folytatni. Az ingat-

lanpiac ebben az évben már elért arra 

a szintre, amikor elkezdhettük az ingat-

lanokat értékesíteni. Ennek keretében 

olyan beépítésre alkalmas telkeket is 

értékesítettünk, amelyek alkalmasak 

a Családi Otthonteremtési Kedvezmé-

nyek igénybevételére.”

A turizmus élénkülése a zempléni térségben is jól érzékelhető

Deutsch Tamás (balról), Parragh László és Kara Ákos

A tisztújító küldöttgyűlésen aláírták a NAV–BOKIK együttműködést

Nyolcvanan kaptak mesterlevelet a BOKIK-tól
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A versenyképesség egyik legfonto-
sabb kérdése, hogy sikeres lesz-e a 
magyar gazdaság digitális átalakítá-
sa, az Európában modellértékű Mo-
dern Vállalkozások Programja (MVP) 
ebben a folyamatban meghatározó 
szerepet tölt be – emelte ki Deutsch 
Tamás, a Digitális Jólét Programért 
felelős miniszterelnöki biztos a de-
cember elején tartott sajtótájékozta-
tón Budapesten.

A miniszterelnöki biztos hangsúlyozta, 

a Digitális Jólét Program a magyar gaz-

daság és oktatás digitális átalakítását 

egyaránt kiemelten kezeli. Kifejtette, 

hogy a magyar gazdaság versenyké-

pességének előfeltétele, a meghatá-

rozó szektor, a kis- és középvállalkozá-

sok, illetve a munkavállalók megfelelő, 

átlagot meghaladó digitális kompe-

tenciával rendelkezzenek. Deutsch Ta-

más felidézte, hogy 2014–2020 között 

Magyarország számára mintegy 8 ezer 

milliárd forint fejlesztési forrás áll ren-

delkezésre, ennek több mint 60 száza-

lékát, mintegy 5 ezer milliárd forintot 

gazdaságfejlesztésre fordít, amiből a 

digitalizáció erősítésére is jut keret.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi 

és Iparkamara elnöke hangsúlyozta, a 

félidőben lévő Modern Vállalkozások 

Program tapasztalatai azt mutatják, 

hogy szükségük van a vállalkozások-

nak a digitalizációjuk támogatására. 

Az MKIK elnöke ismertette, hogy a 

programban eddig 5400 kis- és közép-

vállalkozás regisztrált, 70 rendezvényt 

tartottak országszerte, 2500 céget 

átvilágítottak, 1500 vállalkozás kapta 

meg a Digitálisan Felkészült Minősí-

tés (DFM) tanúsítványt, amely cégek 

a későbbi informatikai pályázatokon 

további 5 százalék vissza nem téríten-

dő támogatást kaphatnak az elérhető 

alaptámogatáson felül.

Parragh László szerint a digitalizációt 

segítő programban résztvevő kis- és 

középvállalkozások hatékonyabban 

tudják ellátni munkájukat és felhívta 

a fi gyelmet arra, hogy a programhoz 

csatlakozott szállítóktól jelentős ked-

vezményt kaphatnak a beszerzéseik-

hez. 

Az MKIK elnöke jelezte, hogy nemzet-

közi érdeklődés mutatkozik a kkv-k 

digitalizációját segítő program iránt, 

példaként említette, több külföldi vál-

lalkozói érdekképviseleti szervezet kért 

információt.

Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Mi-

nisztérium (NFM) fogyasztóvédele-

mért és infokommunikációért felelős 

államtitkára méltatta a program ered-

ményeit, kiemelte, a tárca és a kama-

ra együttműködésében megvalósuló, 

májusban indult projekt sikeres, és már 

most eljutott a két évre tervezett 3 ezer 

céghez. Az NFM államtitkára jelezte, 

további pályázatok várhatók a vállal-

kozások informatikai felkészítésére.

 – MKIK/MTI –

A MAB munkájáról

A BOKIK elnökségének februári ülésén 

tájékoztató hangzott el az MTA Miskol-

ci Akadémiai Bizottságának munkájá-

ról is.

Az akadémiai bizottság tevékenységé-

ről dr. Roósz András professzor tartott 

előadást. Az elnök bemutatta a MAB 

szak- és munkabizottságait, és részle-

tesen szólt az akadémiai bizottság fel-

adatairól. Ezek közül kiemelte többek 

között a térségben folyó tudományos 

tevékenység fi gyelemmel kísérését, a 

kutatással, fejlesztéssel foglalkozó in-

tézmények, intézetek munkájának ösz-

szefogását, tudományos rendezvények 

szervezését és a kapcsolattartást a 

régió gazdasági szereplőivel. Dr. Roósz 

András nagyra értékelte a BOKIK és a 

MAB közötti együttműködést.

A 49. küldöttgyűlés

Három kiemelt témakör szerepelt a 

BOKIK március 31-én megtartott, 49. 

küldöttgyűlésének napirendjén. Fon-

tos körülmény, hogy ez a küldöttgyűlés 

volt a 2012–2016 közötti kamarai ciklus 

utolsó ülése.

A tavaszi ülések hagyományos menet-

rendjének megfelelően a testület tár-

gyalta és elfogadta a kamara 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót és a 

2016. évi munkatervet. A küldöttgyűlés 

nagy érdeklődéssel kísért harmadik té-

mája a megyei munkaerőpiac keresle-

ti, kínálati oldalának bemutatása volt, 

ezen belül kiemelten foglalkoztak az 

előadók és a hozzászólók a vállalko-

zásoknál egyre inkább gondot okozó 

munkaerőhiány kérdésével. 

A munkaerő-piaci helyzet elemzéséről 

szóló blokkot Bihall Tamás előadása 

vezette fel. 

A kamara elnökének elemzése után a 

Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet 

vezérigazgatója, Palócz Éva, valamint 

az intézet kutatója, Székács Tamás 

osztotta meg a hallgatósággal annak a 

nemzetközi kutatásnak a megállapítá-

sait, amely az európai munkaerő-piaci 

helyzet sajátosságait tárta fel.

Lórántné Orosz Edit, a megyei kor-

mányhivatal foglalkoztatási főosz-

tályának vezetője szűkebb pátriánk 

humánerőforrás térképét mutatta be 

a jelenlévőknek, az álláskeresőkre és a 

közfoglalkoztatásra fókuszálva.

A BOKIK 2015. évi munkáját összegez-

ve Bihall Tamás kiemelte: fegyelmezett 

gazdálkodás, országosan is kiemelkedő 

rendezvényszám jellemezte a kamara 

tevékenységét. Az elnök az idei eszten-

dő feladatairól szólva hangsúlyozta: a 

beindult pozitív tendenciák erősítése, 

a vállalkozások versenyképességének 

növelése, az innovációs folyamatok fel-

gyorsítása a cél. 

Kkv-k digitális fejlesztése

A mikro-, kis- és középvállalkozások 

informatikai hátterének korszerűsíté-

sére, digitális fejlesztésére országos 

rendezvénysorozat indult útjára idén 

tavasszal. A Széchenyi 2020 Gazda-

ságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Program (GINOP) keretében megva-

lósuló, Modern Vállalkozások prog-

ramja – Vállalkozz digitálisan! elne-

vezésű projekt kelet-magyarországi 

nyitórendezvényének Miskolcon a Me-

gyeháza adott otthont június 10-én. A 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

kormányzati támogatással egy olyan 

infokommunikációs szemléletformáló 

és kompetenciafejlesztő programot 

hívott életre, amely a vidéki mikro-, kis- 

és középvállalkozások számára nyújt 

segítséget a digitális felzárkózásra.

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 tisztújítás

Szeptember 30-án tartotta tisztújí-

tó küldöttgyűlését a Borsod-Aba-

új-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara. A 120 tagú testület ismét 

Bihall Tamást választotta a köztestület 

megyei elnökének. A tisztújítással kez-

detét vette a BOKIK 2016–2020 közöt-

ti négyéves ciklusa.

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.

A BOKIK jubileumi, 50. Küldöttgyűlése 

az elnök személye mellett az alelnökö-

ket, a 23 szakmai osztály vezetőjét, az 

Ellenőrzési és az Etikai Bizottság tagjait 

és vezetőit, valamint az MKIK Küldött-

gyűlésébe delegált 12 küldöttet is meg-

választotta. A küldöttgyűlésen aláírták 

a BOKIK és a NAV közötti együttműkö-

dési megállapodást is. A dokumentu-

mot Bihall Tamás és Weilandics Mik-

lós, a NAV megyei igazgatója látta el 

kézjegyével.

A jubileumi küldöttgyűlés elismerések 

átadásával zárult.

Ünnepélyes mesteravató 

November 23-án tíz szakmában nyolc-

van szakember vehette át mesterleve-

lét. A BOKIK által szervezett ünnepsé-

get Miskolcon, a Népkerti Vigadóban 

tartották. A rendezvényen Bihall Ta-

más, a BOKIK elnöke a szakember-

utánpótlás letéteményeseinek nevezte 

a frissen vizsgázott mestereket.

Pfl iegler Péter, Miskolc alpolgármestere 

arra hívta fel a fi gyelmet, hogy ez a cím 

a szakmai tudás átadásának felelős-

ségével jár. Kiemelte, hogy Miskolc és a 

BOKIK is azon fáradozik, hogy helyben 

tartsa a szakképzett fi atalokat.

Javulnak az ország és a megye gazda-

sági eredményei, és ehhez jól képzett 

munkaerőre van szükség, és a vállal-

kozások sajnos egyre nehezebben ta-

lálnak szakembereket – emlékeztetett 

Lórántné Orosz Edit, a megyei kor-

mányhivatal foglalkoztatási főosztá-

lyának vezetője.

A rendezvényen a mesterbizottsági el-

nökök nevében Kandik Ferenc, Venesz-

díjas mesterszakács köszöntötte a friss 

mestereket, majd Nagy József kőműves 

mester köszönte meg társai nevében a 

kamarának a képzés megszervezését.

A BOKIK kiemelt eseményei 2016-ban

Digitális áttörés = versenyképesség

Rudnay Lajos, a Certa Kft. ügyvezető 
igazgatója, a BOKIK Nehézipari és 
Energiaipari Osztályának elnöke
Bővült a piac és a rendelésállomány is 

a sátoraljaújhelyi Certa Kft.-nél, így ár-

bevételüket 10 százalékkal tudták nö-

velni a tavalyihoz képest. A 3,3 milliárd 

forintos árbevételt – Rudnay Lajos ügy-

vezető igazgató tájékoztatása szerint – 

egy nagyon erős negyedik negyedévi 

felfutással sikerült elérni. A társaság 

létszáma meghaladja a 350 főt, 23 

tanuló gyakorlati képzését végzik, és 2 

egyetemi hallgató vesz részt a cégnél a 

duális képzésben. Idén félmilliárd forin-

tot fordítottak beruházásra. Jövő évi pi-

aci kilátásaik jók. A Certa Magyarország 

legrégebbi és legsokoldalúbb öntödéje, 

termékeik 75-80 százalékát belföldön 

értékesítik, de a késztermékekben ezek 

nagy része külföldön talál gazdára. 

Bágyi Pál, a Zemplén Idegenforgalmi 
Kft. ügyvezető igazgatója, a BOKIK 
Idegenforgalmi és Vendéglátóipari 
Osztályának elnöke
Megyénk idegenforgalmi helyzete 

az előző évhez képest is kedvezőb-

ben alakult, és ez a pozitív tendencia 

a zempléni térségben is jelentkezett 

mind a vendégéjszakák, mind az ár-

bevétel szempontjából. Társaságunk 

eredményei is hasonlóan jól alakultak, 

így lehetőségünk nyílik arra, hogy saját 

forrásaink felhasználásával a minő-

ség fejlesztésére törekedjünk. A Hotel 

Bodrog Wellness**** egységünkben 

2017 januárjától folyamatosan kez-

dődik a közösségi terek és a szállodai 

szobák teljes átalakítása, felújítása a 

legmodernebb trendeknek megfelelő-

en. Ezzel párhuzamosan a Tengerszem 

Üdülőpark és Campingben található 

apartman házaink is megújulnak. A 

külföldön tapasztalható bizonytalan 

állapotok (migránsválság, terrorizmus) 

kedveztek a belföldi szállodaiparnak és 

turizmusnak, ugyanis egyre többen vá-

lasztották a hazai szállodákat a hosszú 

hétvégék és a nyári pihenések hely-

színéül. Továbbra is nagyon jelentős a 

SZÉP Kártya felhasználása a belföldi 

szállodákban, amelynek következté-

ben a szállodai bevételek 21,9 százalé-

kát tette ki a 2016-os évben. 

Szélyes Domokos, a MIK Zrt. vezér-
igazgatója, a BOKIK Ingatlanügyi 
Osztályának elnöke
„A MIK Zrt. életében a 2016-os év mind 

szakmai, mind gazdálkodási szem-

pontból sikeres volt.  A tervezett 60 

millió forint adózás előtti eredmény 

helyett 200 millió forint körüli nyere-

ség várható. Az ipari parkok fejlesztése 

és hasznosítása tekintetében is lép-

tünk egyet előre. A mechatronikai ipari 

parkban a betelepülők száma 3 vál-

lalkozással bővült, emellett a déli ipari 

park közműfejlesztését folytattuk és az 

ipari park bővítésének az előkészítését 

is megtettük. Az ingatlanhasznosítás 

tekintetében a belvárosi ingatlanok ki-

használtságát tovább javítottuk, és si-

került úgynevezett „mágnes bérlőkkel” 

is szerződést kötni, ezt a folyamatot 

kívánjuk a jövőben is folytatni. Az ingat-

lanpiac ebben az évben már elért arra 

a szintre, amikor elkezdhettük az ingat-

lanokat értékesíteni. Ennek keretében 

olyan beépítésre alkalmas telkeket is 

értékesítettünk, amelyek alkalmasak 

a Családi Otthonteremtési Kedvezmé-

nyek igénybevételére.”

A turizmus élénkülése a zempléni térségben is jól érzékelhető

Deutsch Tamás (balról), Parragh László és Kara Ákos

A tisztújító küldöttgyűlésen aláírták a NAV–BOKIK együttműködést

Nyolcvanan kaptak mesterlevelet a BOKIK-tól
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Közeledik az év vége, ami a cégeknél 
is az összegzés, az éves teljesítmény 
áttekintésének, értékelésének idő-
szaka. A BOKIK meghatározó vállal-
kozásainak vezetőit arról kérdeztük, 
milyen évet zárnak, és milyenek a 
jövő kilátásai.
  

Dr. Barkóczi István, a FUX Zrt. vezér-
igazgatója, a BOKIK általános alel-
nöke
„Kimagaslóan jó évet zárunk 2016-ban, 

hiszen cégünk életében mérföldkőnek 

számít, hogy árbevételünk idén átlépi, 

sőt jelentősen meg is haladja a 10 mil-

liárd forintos „álomhatárt”. Az a tény, 

hogy egyetlen év alatt közel hárommil-

liárd forinttal tudtuk növelni az árbevé-

telt, egyrészt az új piacoknak, másrészt 

meglévő partnereink bizalmának, a 

rendelésállományok jelentős emelke-

désének köszönhető. A jövőre nézve 

biztató, hogy a közelmúltban képvi-

seleti szerződést írtunk alá az Egye-

sült Államokban működő CTC Global 

társasággal, ennek értelmében egy új 

szabadvezeték gyártása indulhat meg 

társaságunknál. Európában – Belgium 

mellett – másodikként kezdhetjük el a 

szénszálas, nagyfeszültségű távveze-

ték gyártását. Emellett tárgyalásokat 

folytatunk az új-zélandi Prysmian New 

Zealand kábelgyár vezetőivel, akik a 

közelmúltban személyesen is jártak 

Miskolcon. Ők olyan új, fuxos fejlesz-

tések iránt érdeklődnek, amelyek már 

több külföldi villamos hálózatot mű-

ködtető cég érdeklődését is felkeltet-

ték.”

Szekeres Áron, a SICTA Kft. HR-
igazgatója, a BOKIK HR, Oktatási és 
Szakképzési kollégiumának elnöke
Változásokkal teli évet zár a francia tu-

lajdonban lévő felsőzsolcai SICTA Kft. 

Júniusban – egy 1,2 milliárd forintos 

beruházás eredményeként – átadták 

a cég új üzemcsarnokát, logisztikai köz-

pontját és irodaépületét, valamint új 

gépeket is üzembe helyeztek. Az ünne-

pélyes avatón jelen volt többek között 

Varga Mihály nemzetgazdasági minisz-

ter is. A társaság létszáma idén 60 fő-

vel bővült, jelenleg 370-en dolgoznak 

a SICTA-nál. Ami a terveket illeti, 2017-

ben egyharmaddal kívánják növelni a 

termelés volumenét, ami további fej-

lesztéseket is jelent. 

Kovács J. Attila, az Ortopán Kft. ügy-
vezető-tulajdonosa, a BOKIK alelnö-
ke, a Kézműipari Tagozat elnöke 
Az idei esztendő szakmai szempont-

ból mérföldkőnek számít a neves mis-

kolci cipészmester életében, hiszen év 

elején, a németországi Wiesbadenben 

megrendezett, Kézműves Cipőkészítők 

Európai Bajnokságán az ő munkái bi-

zonyultak a legjobbaknak: a kiosztandó 

hat aranyéremből hármat is elnyert. Sőt, 

„A világ legjobb cipője” díj is az övé lett. 

Ezt követően szeptemberben a Magyar 

Kézműves Remek pályázaton „Kalota-

szeg újragondolva” című kollekciójával 

nyerte el a Kézműves Remek címet. 

A cége szempontjából közepesen jónak 

ítéli 2016-ot. Az Ortopán Kft. két fő te-

vékenységi köre: az ortopéd cipők, vala-

mint az exkluzív férfi cipők készítése. Az 

előbbi esetében az állami fi nanszírozás 

már hét éve változatlan, így a minőség 

fenntartása felemészti tartalékaikat. Az 

exkluzív cipőknél viszont fejlődés ta-

pasztalható, ami reményei szerint nem 

áll meg a jövőben sem. A tervek között 

fejlesztések szerepelnek, ezekhez azon-

ban nem elég az önerő, pályázati pénzre 

is szüksége van a vállalkozásnak.   

A szakmunkás bruttó órabér 742 fo-
rintról 927 forintra nő, a változás 185 
forint. A nettó bér havonta 21 466 fo-
rinttal nő. A béremelés a minimálbé-
res szakmunkás alkalmazása esetén 
a munkáltatónál havi 33 e Ft/fő költ-
ségnövekedést jelent.

Szja és Tb

Egy gyermek után 10 000 Ft, 2 gyer-

mek után 15 000 Ft/gyerek, 3 gyermek 

után 33 000 Ft/gyerek a kedvezmény 

havonta, amely a fi zetendő 15 százalék 

szja, 10 százalék nyugdíj és 7 száza-

lék egészségbiztosítás erejéig vehető 

igénybe. A gyermek adóazonosító jelét 

is meg kell adni. Ez 2017 januárjától a 

NAV általi adóbevallás elkészítése mi-

att szükséges. 

A fi atal első házasok adókedvezménye 

továbbra is 5000 Ft/hó (max. 24 hó-

nap), akkor is jár, ha közben jön a baba.

Ingó értékesítés 200 ezer Ft adóalapig 

mentes, ezáltal 30 ezer Ft-ig nem kell 

adót fi zetni. 

A béren kívüli juttatások köre változik. 

Erzsébet utalvány helyett a munkáltató 

évi nettó 100 ezer Ft-ot pénzbeni béren 

kívüli juttatásként adhat a dolgozónak, 

amely után 34,22 százalék adót a mun-

káltatónak kell megfi zetni. 

A munkába járás térítése 9 Ft/km-ről 

15 Ft/km-re emelkedik. 

A nyugdíjas vállalkozók és a nem bizto-

sított magánszemély fi zetendő egész-

ségügyi szolgáltatási járuléka havi 

7050 Ft-ról 7110 Ft-ra nő.

A béreket terhelő szociális hozzájáru-

lási adó 27 százalékról 22 százalékra 

csökken.  

A bér emelkedése miatt az egyéni és 

társas vállalkozás tagjainak a fi zetési 

kötelezettsége a minimálbér felvétele 

esetén 90 ezer Ft-ról 103 ezer Ft-ra nő 

havonta.

KIVA 

A társasági adót (9 százalék), szociá-

lis hozzájárulást (22 százalék), szak-

képzési hozzájárulást (1,5 százalék) 

kiváltó adó mértéke 16 százalékról 14 

százalékra csökken. Számítása jelen-

tős mértékben egyszerűsödik. Alapja a 

bruttó bér és az osztalék, de van más 

növelő és csökkentő tétel is. Javasolt 

választani azon társas vállalkozásnak, 

akinek magas a bérköltsége és ala-

csony a nyeresége, az éves árbevétele 

nem haladja meg az 500 millió Ft-ot 

és a létszáma az 50 főt. Ezen adózá-

si mód választásával mérsékelhető 

az adóteher növekedése, de a döntés 

előtt előzetes számítás szükséges a 

cég adataival. 

KATA 

Egyéni vállalkozó és bt. választhatja. 

A százalékos adó alól mentes 6 millió 

Ft-os összeghatár 12 millióra emelke-

dett, e fölött az adó 40 százalék. (Áfa 

alanyi mentesség 8 millió Ft-ig van.) 

A tételes adó nem változott. Főállású 

vállalkozónál a havi 50 000 Ft fi zetés 

esetén az ellátás alapja 90 000 Ft, de 

választható a 75 000 Ft-os fi zetés is, 

ekkor a nyugdíj és egészségbiztosítási 

ellátásnál várhatóan 150 000 Ft vehe-

tő fi gyelembe. A munkaviszony melletti 

és nyugdíjas vállalkozó által fi zetendő 

járulék továbbra is havi 25 000 Ft. A 

költséget ellentételező kapott támo-

gatások nem számítanak KATA bevé-

telnek.

A Társasági adó mértéke a korábbi 10 

százalék, illetve 19 százalék helyett 

egységesen 9 százalék.

Általános forgalmi adó 

Az alanyi mentesség értékhatára 6 mil-

lió Ft-ról 8 millió Ft-ra emelkedik. 

A sertéshúson kívül a baromfi  hús, a to-

jás, a friss tej áfája is 5 százalék lesz. 

Az internet áfa 18 százalék. 

A számlázó programokkal szembeni 

követelmények szigorodnak. Pénztár-

gépet kell használni a jármű javítóknak 

és masszás szalonoknak is. 

A vállalkozóknak a 100 ezer Ft áfát tar-

talmazó számlákat tételesen fel kell 

tüntetni az áfa-bevallásban, a számlá-

ra a vevő adószámát is rá kell írni. 

A beszerzéseket cégenként is be kell 

vallani, ha a cégenkénti havi vagy ne-

gyedéves áfa meghaladja a 100 ezer 

Ft-ot. 

Egyéb változások

A NAV a társaságokat 2016-tól minő-

síti (egyéni vállalkozókat és magán-

személyeket nem), a minősítés lehet 

megbízható, vagy kockázatos. Ennek 

előnyeivel és hátrányaival 2017-től le-

het kalkulálni. Aki ebbe a két kategóriá-

ba nem tartozik bele, arra az általános 

szabályok vonatkoznak. 

Amelyik kft. eddig nem emelte fel a 

jegyzett tőkét, annak 2017. március 15-

ig meg kell tennie: 3 millió Ft-ra, vagy át 

kell alakulni bt.-vé. 

A 2016. évi beszámoló sémája válto-

zik. A 2017-ben jóváhagyott osztalékot 

nem kell szerepeltetni a 2016. évi mér-

legben, azt a jóváhagyás évében kell 

könyvelni

 Z. Nagyné Kálvin Magdolna

okleveles könyvvizsgáló, adószakértő 

A Magyar Közlöny 146. számában (2016. szeptem-
ber 27.) jelent meg a pénztárgép rendelet módosí-
tása, amely szerint a korábban tervezett szeptem-
ber végi időpont helyett egységesen 2017. január 
1-jétől lesz kötelező az online kassza használata. 
A pénztárgép használatára újonnan kötelezettek 
köre nem változik. 

A kormány döntése értelmében 2017. január elsejétől 

a gépjármű-javítási-, karbantartási tevékenységet; a 

gépjárműalkatrész-kiskereskedelmet; a motorkerék-

pár, alkatrész kereskedelmét, javítását; a plasztikai 

sebészeti tevékenységet; a diszkó, táncterem működ-

tetését; a textil, szőrme mosását, tisztítását, vegy-

tisztítását, vasalását végzőknek, illetve a masszázs-

szalonoknak, fogyasztó- és karcsúsítószalonoknak, 

fi tnesz-, testépítő kluboknak, valamint a taxisoknak 

és a pénzváltóknak kell online pénztárgéppel kiállí-

tott nyugtát adniuk.

Az újonnan kötelezett vállalkozásoknak egy moderni-

zált készüléket kell beszerezniük. Az új műszaki para-

méterekkel bíró pénztárgépek többek között „átsze-

mélyesíthetők”, ami azt jelenti, hogy egy viszonylag 

egyszerű szoftverfrissítést követően más vállalkozó 

is használhatja, így az új típusú pénztárgép eladható 

vagy bérbeadható. (forrás: kormány.hu)

Az online pénztárgép használatára és a forgalmazási 

engedély módosítására vonatkozó határidők változá-

sáról szóló 36/2016. (IX.27.) NGM rendelet elérhető a 

www.bokik. hu honlapon.

Eredményekről, kilátásokról
Megkérdeztük: milyen évet zárnak a kamara meghatározó vállalkozásai?

Minimálbér – végzettséget nem igénylő munka
Bruttó minimálbér 127 650 Ft 
Nettó minimálbér 84 887 Ft 
Munkaadót terhelő adó a bér után 22 %+1,5 % 29 998 Ft 
Munkavállalótól levont járulékok 42 763 Ft  
Fizetendők összesen 72 761 Ft  
Egy alkalmazott miatti összes költség:  157 648 Ft

Garantált bérminimum  – szakképesítést igénylő munka
Bruttó szakmunkás bér minimum 161 250 Ft
Nettó bérminimum 107 231 Ft
Munkaadó fi zetendői a bér után 22 %+1,5 % 37 894 Ft
Munkavállalótól levont járulékok 54 019 Ft
Fizetendők összesen 91 913 Ft
Egy alkalmazott miatti összes költség 199 144 Ft 

2017

Fontosabb adóváltozások

Online kassza – január 1. a határidő

A gépjárműjavítást is érinti a változás. A fotó illusztráció

A FUX Zrt. árbevétele 2016-ban átlépi a tízmilliárd forintos álomhatárt

Varga Mihály miniszter is ott volt a SICTA Kft. avató ünnepségén Sok szakmai sikert hozott az év a cipész mesternek
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Kihelyezett ülést tartott a BOKIK el-
nöksége december közepén Sáros-
patakon. A testület tagjai látogatást 
tettek a Technometall Kft.-nél, ösz-
szegezték az idei év legfontosabb 
történéseit, és tájékoztatót hallgat-
tak meg a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal szervezeti 
átalakulásáról, kibővült feladatairól.

A sárospataki program első állomása 

a Technometall Kft.-nél tett gyárláto-

gatás volt, ahol Szolga János, a családi 

vállalkozás ügyvezetője, a BOKIK Gépi-

pari Osztályának elnöke kalauzolta a 

vendégeket. 

A legnagyobb beruházás

A Technometall Kft. 1992-ben alakult, 

a dolgozói létszám – a család másik 

cégével, a Bodrogolasziban található 

Metaltools Kft.-vel együtt – jelenleg 

meghaladja az 50 főt. A Technometall 

autóipari beszállító, fő tevékenységük 

a hidegalakító szerszámok gyártása. 

Partnereik között olyan világmárkák 

találhatók, mint a Mercedes, az Audi és 

a BMW. Idei árbevételük eléri a 2 millió 

eurót, ami mintegy 10 százalékkal ha-

ladja meg a tavalyi értéket.

A gyárlátogatás során a résztvevők 

megtekinthették a cég új büszkesé-

gét, a használatbavételi engedélyre 

váró üzemcsarnokot és irodaházat. 

Az ökoház koncepciót követő, önerős 

beruházás 130 millió forintba került, 

és minden részletében megfelel a 21. 

század követelményeinek. Szolga Já-

nos kiemelte: az épület kivitelezése 

mellett 5 új megmunkáló központot 

is vásároltak, összességében több 

mint 200 millió forint értékben, ehhez 

GINOP-os pályázati pénzt nyertek. 

Hozzátette, a mostani fejlesztés a cég 

történetének legnagyobb beruházása. 

Terveik szerint ezt az első ütemet egy 

második követi majd, amelynek meg-

valósításához pályázati támogatás-

ban bíznak.

Erős kamara

A gyárlátogatást követő elnökségi 

ülésen Bihall Tamás, a BOKIK elnöke 

összefoglalta a köztestület idei legfon-

tosabb történéseit. Szólt arról, hogy a 

szeptember végén megtartott tiszt-

újító küldöttgyűléssel kezdetét vette a 

BOKIK 2016–2020 közötti új ciklusa, 

amelynek fő célja a megye gazdaságá-

nak, vállalkozásainak további erősíté-

se. Ehhez kiváló alapot jelent az a tény, 

hogy a kamara ma már a gazdasági 

élet erős, befolyásos szereplője és jól 

működő kapcsolatrendszerrel rendel-

kezik.

Az elnök összegzését követően bemu-

tatkoztak az új kamarai kollégiumok 

vezetői: Szekeres Áron, a HR oktatási 

és szakképzési kollégium és Rapcsák 

Attila, a kisvállalkozás-fejlesztési kollé-

gium elnöke, valamint Bárdos István, a 

belvárosi klaszter elnöke.

A kormányhivatalról

A megyei kormányhivatal munká-

járól Társy József főosztályvezető, a 

kormánymegbízotti kabinet vezetője 

adott tájékoztatást. A találkozó kereté-

ben mód nyílt a kötetlen beszélgetésre, 

az elnökség tagjai sok kérdést tettek 

fel a hivatal átalakulása, tevékenysége 

kapcsán.

Évzáró elnökségi Sárospatakon

Tóth Lajos vállalkozó, a BOKIK Villamos- és Jár-
műszerelési Osztályának elnöke
Villanyszerelő kisiparosként 1983-ban kezdte a vál-
lalkozói életet, és az egyéni vállalkozása mellett ma 
már a Tóth-Elektro-Vill Kft.-t is irányítja. Az edelényi 
székhelyű vállalkozás fő tevékenysége a villamosipari 

kivitelezés. Már tíz 
éve annak, hogy 
bekapcsolódtak a 
tanulók gyakorlati 
képzésébe, ami 
a kamarával való 
együttműködés 
szorosabbá fűzését 
is jelentette. Évente 
2-6 tanulóval 
foglalkoznak, ezzel 
nem titkolt céljuk, 
hogy kineveljék saját 
szakmai utánpótlá-
sukat is. Tóth Lajos 

azt mondja, a kamarának köszönhetően bekapcso-
lódtak a Széchenyi Kártya Programba, ami komoly 
segítséget jelentett vállalkozása fejlesztéséhez. 
„Örülök, hogy mostantól közvetlenül is részt vehetek 
a kamara munkájában, bízom benne, hogy tapasz-
talataimat hasznosítani tudom a vállalkozások és a 
BOKIK érdekében.” 

Valler Zoltán, a Kispatak 2000 Kft. tulajdonos 
ügyvezetője, a BOKIK Nagykereskedelmi Osztályá-
nak elnöke 
A fi atal ügyvezető a családi vállalkozásban édesapja 
nyomdokaiba lépett, hiszen a céget Valler János 
indította egyéni vállalkozóként 1990-ben, majd 1997-
ben alakult meg a kft. A társaság mára 190 dolgozót 
foglalkoztató középvállalkozássá nőtte ki magát, 
és fontos szerepet töltenek be a megye élelmiszer-
kereskedelmében. Tevékenységük alapvetően két 
részre bontható: az egyik a kiskereskedelmi hálózat 
üzemeltetése, a másik a nagykereskedelmi tevékeny-
ség. Kilenc modern élelmiszerüzletet működtetnek a 

zempléni térségben, ami pedig a nagykereskedelmet 
illeti, sárospataki logisztikai központjukból több száz 
vevőt szolgálnak ki: elsősorban élelmiszerüzleteket, 
konyhákat, éttermeket, büféket.
„Cégünket a sárospataki központból irányítjuk. Az itt 
lévő 4000 m2-es raktár és a hozzá kapcsolódó iroda 

bővítése 2015-ben va-
lósult meg” – mondta 
Valler Zoltán, aki köz-
gazdászként végzett 
a Miskolci Egyetemen. 
A kamara munkájába 
négy éve kapcsoló-
dott be küldöttként. 
Nagy megtiszteltetés-
nek tartja, hogy immár 
osztályelnökként 
kamatoztathatja a 
nagykereskedelem-
ben szerzett tapasz-
talatait.   

Bemutatjuk az elnökség új tagjait

A Technometall Kft.-nél járt a BOKIK elnöksége

A nettó árbevétel, a hozzáadott ér-
ték és a foglalkoztatottak száma 
szerint rangsorolva idén is elkészült 
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
TOP 100, vagyis a legjelentősebb 
megyei székhelyű vállalkozásokat 
bemutató kiadvány. A Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara (BOKIK), a NAV Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vám-
igazgatósága, valamint az Észak-Ma-
gyarország összefogásával elkészült 
összefoglaló elemzést – a többéves 
hagyománynak megfelelően – a lilla-
füredi Hotel Palotában mutatták be 
december 7-én, a BOKIK által szerve-
zett rendezvény keretében.
 

A NAV 2015-ös adatait alapul vevő 

kiadványból kiderült, hogy a nettó 

árbevétel alapján a BorsodChem 

Zrt., míg hozzáadott érték alapján a 

MOL Petrolkémia Zrt. megyénk leg-

jelentősebb cége, a legtöbb embert 

pedig a Jabil Circuit Magyarország 

Kft. foglalkoztatja. Ez gyakorlatilag 

azt is jelenti, hogy az élen nincs vál-

tozás a korábbi évhez képest. A TOP 

100-as listára ezúttal 152 vállalkozás 

került fel, közöttük húsz olyan cég 

található, amelyek tavaly még nem 

szerepeltek a listán.

Kedvező megyei számok

A BOKIK által szervezett, nagy érdek-

lődéssel kísért eseményen dr. Kiss 

János, Miskolc alpolgármestere kö-

szöntötte a vendégeket. Kiemelte: a 

számok 2016-ban igazán kedvezően 

alakulnak megyénk számára: az első 

félévi KSH adatok alapján az ipari 

termelés volumenindexe 12,2 szá-

zalék – a legnagyobb az országban. 

Ezzel a teljesítménnyel megelőzzük 

Komárom-Esztergom, Fejér és Győr-

Moson-Sopron megyét.

Az alpolgármester úgy fogalmazott: 

„Jóleső érzés látni a számokat, ame-

lyek igazolják, hogy nemcsak nagy 

erőkkel haladunk, hanem fejlődési 

sebességben is azok előtt a megyék 

előtt vagyunk, amelyeket évekig csak 

utolérni akartunk. És azt is biztosan 

állíthatjuk, hogy nem az alacsony 

bázisokat tudjuk rekord növekedés-

sel javítani, hiszen megyénk adja az 

ipari termelés közel 10 százalékát, és 

ezzel az országban a harmadik he-

lyen áll Győr-Moson-Sopron és Bu-

dapest után.”

Miskolc alpolgármes-

terének szavai után dr. 

Szeleczki Zsuzsanna 

Judit helyettes állam-

titkár, a NAV Közpon-

ti Irányítás, adó- és 

vámszakmai hatósá-

gi és felügyeleti ügye-

kért felelős szakmai 

helyettese tartott 

előadást, amelynek 

fő témája a jövő évet 

érintő adóváltozások 

voltak. Weilandics 

Miklós, a NAV megyei 

adó- és vámigazga-

tóságának igazgatója 

a helyi feladatokat 

vette górcső alá.

47 kamarai tag

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke a TOP 

100-as listát elemezve elmondta, 

hogy a 152 cégből 47 önkéntes ka-

marai tag, és a BOKIK célja, hogy a 

jövőben ez a szám jelentősen meg-

növekedjen. A listában szereplő 60 

vállalkozás mindhárom rangsor-

ban, 28 kettőben, 64 pedig egyben 

szerepel. A vállalkozások között 33 

olyan található, amely a kamarával 

együttműködve részt vesz a tanu-

lók gyakorlati képzésében, összesen 

583 tanuló gyakorlati oktatását fel-

vállalva. Az összesítésből kiderül az 

is, hogy a TOP vállalkozások közül 

39 részben, vagy 100 százalékban 

külföldi tulajdonú.

A kamara elnöke hangsúlyozta: a 

megye gazdasági ereje továbbra is a 

miskolci járásba összpontosul, ezt a 

tiszaújvárosi és kazincbarcikai térség 

követi. A befektetett saját tőkének, a 

nettó árbevételnek és a hozzáadott 

értéknek egyaránt 90 százalék körüli 

része e három térségben koncentrá-

lódik.

Bihall Tamás előadásában elhang-

zott az is, hogy a döntően külpiacok-

ra termelő gépipar szerepe továbbra 

is meghatározó. Az exportból szár-

mazó összes bevétel 88 százaléka 

két meghatározó ágazatban, a vegy-

iparban és a gépiparban keletkezett.

Bemutatkozott a Toolstyle

A TOP 100 rendezvényeken már 

hagyomány, hogy bemutatkozik a 

megye egyik meghatározó vállalata. 

Ezúttal a miskolci Toolstyle Kft. tevé-

kenységét ismerhették meg a jelen-

lévők. Filip Csaba, a Magyarországon 

közel 100 főt alkalmazó, francia tu-

lajdonban lévő társaság ügyvezető 

igazgatója elmondta, fő tevékenysé-

gük a CNC-forgácsolás. Elsősorban 

gázturbina- és gázmotorok, valamint 

csomagolóipari gépek alkatrészeinek 

és szerelt egységeinek gyártására 

specializálódtak. A társaság az Eu-

rópai Unió országai mellett Svájcba, 

az Amerikai Egyesült Államokba, az 

Arab Emirátusokba, Katarba és Kí-

nába szállítja termékeit a gép-, illet-

ve energetikai ipar képviselői számá-

ra. A Toolstyle Kft. november elején 

adta át új, 4200 négyzetméteres te-

lephelyét Miskolcon. A most átadott 

telephely a vállalat teljes beruházá-

sának első üteme, amelyet 2,2 millió 

euró befektetéssel valósítottak meg.

 – ME –

Élen a BC, a MOL és a Jabil

Hetedik alkalommal ítélte oda a TOP 100 Gazdasági Díjat 
a neves szakemberekből álló zsűri. Az elismerést Derczó 
István, a sárospataki Weinberg ’93 Kft. ügyvezető igazgatója 
érdemelte ki. Az 1993-ban alapított társaság fő tevékenység-
ként acélszerkezetek gyártásával, komplett, kulcsrakész ipari 
és kereskedelmi csarnokok, épületek építésével és az ezekhez 
kapcsolódó munkálatokkal foglalkozik. Sárospatakon és 
környékén az egyik legnagyobb munkaadónak számítanak. 
Több mint tíz éve foglalkoznak tanulóképzéssel, évente 
átlagosan 30 diák tanulhatja meg náluk a szakma gyakorlati 
fortélyait, és bekapcsolódtak a mérnökhallgatók gyakorlati 
képzésébe is. A ma is családi tulajdonban álló Weinberg 
több mint háromszáz ipari- és sport-létesítményt épített a 
környező országokban és a tengerentúlon is. Precíz, pontos 
kivitelezésről, rugalmas ügyintézésről és nemzetközi sikerekről 
szólnak eddigi éveik. Árbevételük idén megközelíti a 14 milliárd 
forintot.

A díj átvételekor Derczó István úgy fogalmazott: „büszke 
vagyok arra, hogy hetedikként bekerülhetek ebbe a klubba.” 
Megköszönte munkatársainak azt az áldozatos munkát, 
amelynek köszönhetően a Weinberg ma már a szakma nem-
zetközileg is elismert, meghatározó szereplője.  

TOP 100 Gazdasági Díj

A cégek képviselői átvették a kiadványt
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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 decemberében alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 352 Ft/l
Gázolaj 367 Ft/l
Keverék 388 Ft/l
LPG-autógáz 202 Ft/l

Decemberi üzemanyagárak

Elnöki köszöntő

Bihall Tamás elnök, 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara

Nehéz, mozgalmas, de sikeres évet zárunk 2016-ban. A KSH legfris-
sebb adatai szerint a megye gazdasága minden jelentős mutatóban 
erősödött az elmúlt évekhez képest, a beruházási teljesítmény 
kivételével. Büszkék lehetünk arra, hogy a megye gazdasága sok 
adat tekintetében az ország felső harmadában szerepel, különös 
tekintettel az ipar teljesítményére. 

Az ismert vállalati tervek szerint 2017-ben a beruházási teljesítmény 
is jelentősen nőni fog, amelyet megtámogat az európai uniós forrá-
sok már régen várt hozzáférési lehetősége. Azt tapasztaljuk, hogy 
a kulcsszóként emlegetett innováció, kutatás-fejlesztés egyre több 
vállalat életében napi gyakorlatot jelent, ami egyúttal húzóerőt 
biztosít a többi megyei vállalat számára is. Elindult egy program a 
vállalatok digitalizációs felzárkóztatására, foglalkozunk a vállalko-
zói kultúra fejlesztésével, erősítésével, amely a versenyképesség és 
a munkatársak megtartásának is fontos feltétele. 

A Miskolci Egyetem és a gazdaság szereplői között erősödik a 
kapcsolat, az egyetem kutatás-fejlesztési pályázati tevékenysége 
példamutató, amelybe számos megyei vállalat kapcsolódik be, s 
reményeink szerint ez a kör folyamatosan bővülni fog. 

A szakképzésben örvendetes a vállalati aktivitás erősödése – a de-
mográfi ai hullámvölgy ellenére is – nő a tanulószerződéseink száma, 
ami azt jelenti, hogy egyre több fi atal a duális szakképzésben, konkrét 
vállalatnál, munkaerő-piaci körülmények között tanulja a szakmáját. 

Működnek és együttműködnek a megyei szakképző centrumok, 
és úgy látjuk, hogy a gazdaság teljesítmény követelményei a szak-
iskolákban (szakközépiskolák, szakgimnáziumok) is megjelentek.  
Reméljük, hogy az oktatás átalakításának folyamatában ez az elv a 
közoktatás alapfokú rendszerében is általánossá válik. 

Méréseink szerint bővülnek a megyei vállalatok külgazdasági 
pozíciói, és igény van arra, hogy a megyei vállalati együttműködé-
seket is erősítsük a kamara eszköztárán keresztül. 

A kamara célja egy erős, stabil gazdaság építése, amelyben a 
vállalkozási feltételek folyamatosan javulnak. Ebben a munkában a 
kamara egy meghatározó és megbízható partner valamennyi vállal-
kozás számára. 

Végezetül a kamara megválasztott Elnöksége, testületei, valamint 
munkaszervezete nevében meghitt, boldog Karácsonyi Ünnepeket, 
és békés, sikerekben gazdag új esztendőt kívánok!

Tájékoztatjuk tisztelt tagjainkat, hogy 2016. július 1-jétől meg-
változott a kéményseprő-ipari tevékenység rendje.

A 21/2016. (VI.9.) számú Belügyminisztériumi Rendelet értelmé-

ben az önök körzetében a lakossági szektorban a Katasztrófa-

védelem végzi el a kéményseprő-ipari tevékenységet. Gazdasá-

gi társaságok, vállalkozások, közületi intézmények székhelyén, 

telephelyén, bérleményeiben ezt kijelölt szolgáltatók látják el. 

B.-A.-Z. megyében több szolgáltató is jogosult az önök megren-

delése alapján a hatósági ellenőrzést elvégezni. A szolgáltatók 

névjegyzéke megtekinthető a baz.katasztrofavedelem.hu hon-

lapon, valamint a BOKIK részéről további felvilágosítást Narobe 

Lászlótól kérhetnek a 70/451-6306-os telefonszámon.

Pályaorientációs szakmai napot tartott a MOL Petrolkémia 
Zrt. (MPK) december 5-én Tiszaújvárosban. 

A BOKIK segítségével közel 120 diák vehetett részt a rendezvé-

nyen. Az üzemlátogatás általános tájékoztatóval kezdődött, majd 

buszos idegenvezetésen ismerkedhettek meg a fi atalok a vállalat 

különböző üzemeivel. A helyi iskolák tanulói nem csupán az MPK 

gyártási folyamataival, az üzemegységek vezérlőivel, az előállított 

vegyipari alapanyagokkal ismerkedhettek meg, megtudhatták 

azt is, milyen végzettségű fi atal szakemberek számára van elhe-

lyezkedési lehetőség a társaságnál. Kiderült, nemcsak vegyipari 

szakképzettséggel rendelkezőket várnak, szükségük van például 

villanyszerelőkre, gépgyártástechnológiai technikusokra is. 

 – Klein Zsuzsanna –

A BOKIK az Első Miskolci Lions Klubbal közösen 2017-ben is 

megrendezi hagyományos jótékonysági bálját. A február 11-i ren-

dezvény helyszíne ezúttal is a miskolci Zenepalota lesz. A hagyo-

mányokhoz hűen a bál fontos eseménye lesz a kamarai elisme-

rések átadása.

Minden évben nagy várakozás, és sok-sok 
munka előzi meg a Kézműves Kupa megren-
dezését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarában. Sok előké-
születet igényel ugyanis, hogy a szépészeti 
szakmák legnagyobb országos versenyét 
méltó körülmények között, magas minőségi 
színvonalon bonyolítsák le a szervezők.

Jövőre március 5-én, vasárnap lesz a Nemzet-

közi Meghívásos Fodrász, Kozmetikus, Műkö-

röm-díszítő és -építő Bajnokság, Kisgergelyné 

Tolcsvai Mária és Lapis Imre Emlékverseny. A 

helyszínt – a több éves hagyománynak megfe-

lelően – a miskolci Generali Aréna adja. 

„Büszkék vagyunk erre a rangos szakmai ese-

ményre, hiszen a „Kézműves Kupa” ma már 

nemzetközi hírnévnek örvend” – nyilatkozta 

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke lapunknak. Hoz-

zátette azt is, a kamara fontosnak tartja, hogy 

az emlékverseny névadói követendő szakmai 

idolként álljanak a fi atalok előtt! 

A „Kézműves Kupa 2017” – köszönhetően az 

elmúlt évek alatt felépített brandnek – ma 

már egyet jelent a minőséggel, a magas szintű 

szakmai tudással. Nem mellesleg pedig Miskolc 

városának jó hírét vivő, tavaszi rendezvény is. A 

március 5-i versenyről bővebb információ janu-

ártól található majd meg a www.bokik.hu hon-

lapon, és a rendezvény Facebook-oldalán.

Tájékoztató közlemény

Pályaorientációs nap

Jótékonysági bál 

Kézműves Kupa 2017

Az MKIK a nappali tagozatos 
végzős diákok számára eb-
ben az évben is meghirdette 
a Szakma Kiváló Tanulója, 
valamint az Országos Szak-
mai Tanulmányi Versenyt 
(a továbbiakban SZKTV/
OSZTV).

A versenyeket – az iskolai elő-

válogatáson túl – három for-

dulóban szervezik meg, ezek: 

megyei írásbeli elődöntők, or-

szágos előválogató vagy elő-

döntők és országos döntő. 

Az első fordulóban a megyei 

elődöntők megszervezése 

a területi kamarák feladata, 

amelyek írásbeli feladatmeg-

oldásból állnak. Országosan a 

2017. évi SZKTV és az OSZTV 

írásbeli dolgozatait közel 4600 

diák fogja megírni.

Megyénkben az elődöntőkre, 

melyeket 2017. január 3. és 19. 

között rendeznek meg, 31 szak-

mában jelentkeztek a diákok. 

Nagy az érdeklődés a követ-

kező területekről: villanysze-

relő, hegesztő, szakács, pincér, 

vendéglátásszervező-vendég-

lős, kereskedő, logisztikai ügy-

intéző, valamint informatikai 

rendszergazda. A megyében 

összesen 317 tanuló jelentke-

zését regisztrálta a BOKIK.

A kiemelkedő eredményt elérő 

versenyzőket az MKIK meghív-

ja a WorldSkills és EuroSkills 

nemzetközi versenyek hazai 

válogató versenyeire, amelyek 

győzteseiből kerülnek ki azok 

a fi atal szakemberek, akik 

képviselhetik Magyarországot 

a nemzetközi szakmai verse-

nyeken.

A válogatók helyszínei, idő-

pontjai és a döntővel kapcso-

latos további információk, a 

versenyfelelősök elérhetősé-

gei, megtalálhatóak a www.

szakmasztar.hu honlapon.

A döntő helye:  HUNGEXPO 

(Budapest, Albertirsai út 10.)

A döntő időpontja: 2017. április 

24-26.

– Tóth Ádám Zoltán –

Újra szakmai versenyek

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
a cégek vezetőinek, munkatársainak, családtagjaiknak 

és minden kedves olvasónak 
áldott karácsonyt, sikeres, boldog új esztendőt kíván!

A megyei TOP 100
A nettó árbevétel, a hozzáadott érték és a foglalkoztatottak száma szerint 

rangsorolva idén is elkészült a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei TOP 100, va-

gyis a legjelentősebb megyei székhelyű vállalkozásokat bemutató kiadvány. A 

BOKIK, a NAV B.-A.-Z. Megyei Adó- és Vámigazgatósága, valamint az Észak-

Magyarország összefogásával elkészült összefoglaló elemzést a lillafüredi 

Hotel Palotában mutatták be december 7-én. A rendezvényen átadták a TOP 

100 Gazdasági Díjat is. Felvételünkön balról: dr. Kiss János, Bihall Tamás, dr. 

Szeleczki Zsuzsanna Judit, Derczó István, Török Dezső, a megyei közgyű-

lés elnöke  és Weilandics Miklós.  (Folytatás a 2. oldalon)


