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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 2017 januárjában alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 348 Ft/l
Gázolaj 366 Ft/l
Keverék 384 Ft/l
LPG-autógáz 201 Ft/l

Januári üzemanyagárak

A vállalkozásokért

Dudás Tiborné titkár, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Kamaránk küldöttgyűlése a tisztújítást követően az elmúlt év novem-
ber 29-én fogadta el a BOKIK 2016–2020 közötti stratégiáját, amelynek 
középpontjában a megye gazdaságának erősítése, fejlesztése áll. Ezekben 
a hetekben formálódik, áll össze köztestületünk munkaterve, amely az 
előttünk álló négyéves ciklus céljainak megvalósítását szolgáló feladat-
rendszer idei teendőit tartalmazza. 

Munkánk igen sokrétű, hiszen a mikrovállalkozások igényeire ugyan-
úgy reagálnunk kell, mint a kis- és közepes cégek, vagy a nagyvállalatok 
megkeresésére. Ebből következik, hogy szolgáltatási palettánk is igen 
változatos és sokszínű, amelyben a cégek külföldi terjeszkedésének se-
gítsége ugyanúgy beletartozik, mint a kapcsolatépítés a külföldi országok 
kamaráival, a KKV-k innovációs tevékenységének támogatása, vagy a 
KKV-k fi nanszírozásának elősegítése. 

A vállalkozások versenyképessége szempontjából a pénzügyi források 
mellett fontos elem az információ, amely – ahogy mondani szokták – ha-
talom, de megszerzése időigényes, sokszor költséges. Mi azon vagyunk, 
hogy tagjainknak többféle módon nyújtsunk segítséget abban, hogy 
egyszerűen, célirányosan és a lehető legkedvezőbb feltételekkel jussanak 
a tevékenységük szempontjából fontos tudnivalókhoz. Rendezvényeink 
is a tájékoztatást szolgálják, az általunk szervezett előadások mindig ak-
tuális, a vállalkozók mindennapjait érintő szakmai témákat dolgoznak fel. 
Szakmai klubjaink, klasztereink szintén az információátadás fontos esz-
közei. Így például a HR Klub, a Könyvelői Klub, az autóipari és a belvárosi 
klaszter a különböző ágazatok, szakmák olyan közösségei, ahol a szakem-
berek, érintettek kicserélhetik tapasztalataikat, fórumokat szervezhetnek.

Az elmúlt években nagy fi gyelmet fordítottunk arra is, hogy szolgálta-
tásaink kínálati oldalának bővítése mellett a minőség és a hatékonyság is 
javuljon. Tavaly például mintegy 250 rendezvényt bonyolítottunk le, és a 
fogadtatás, a visszajelzések zöme pozitív volt.

Egy nemrég önkéntes kamarai tagságot szerzett vállalkozó azt mond-
ta: belépésének több oka is volt. Egyrészt szeretne hozzájárulni a régió 
fejlődéséhez, és ennek érdekében jó kapcsolódni a megye vállalkozásait 
összefogó BOKIK-hoz. De kapcsolatrendszerének élénkülését, új üzleti 
partnereket, szakmai konzultációt és a bemutatkozás lehetőségét is látja a 
tagság nyújtotta előnyökben.

Mi a BOKIK-ban ezt úgy fogalmaztuk meg: Együtt működünk!

Rövid évértékelőkkel kezdődött 
a BOKIK és a megyei kormányhi-
vatal hagyományos újévköszöntő 
rendezvénye január 9-én. A vendé-
geket Demeter Ervin megyei kor-
mánymegbízott, Bihall Tamás, a 
kamara elnöke és Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere köszöntötte.

A BOKIK és a kormányhivatal idén 

második alkalommal rendezte kö-

zösen ezt a hagyományos újévi ese-

ményt, amelyet most is nagy érdek-

lődés kísért. A programon a megye 

vezető tisztségviselői, a BOKIK el-

nökségének tagjai, politikusok, intéz-

ményvezetők és vállalkozásvezetők 

vettek részt.

Óriási lehetőségek előtt állunk

Házigazdaként először Demeter Ervin 

megyei kormánymegbízott üdvözölte 

a megjelenteket. Rövid tájékoztatást 

adott a hivatalt érintő szervezeti vál-

tozásokról. Hangsúlyozta, hogy a fel-

adatok egy jelentős része átkerült a 

járási hivatalokhoz. Az ügyfelek ebből 

csak annyit érezhetnek, hogy még kö-

zelebb került hozzájuk az ügyintézés. 

A kormánymegbízott beszélt a me-

gye javuló foglalkoztatási mutatóiról 

is, amelyek az elkövetkezendő idő-

szak beruházásaival további nagy 

lendületet vehetnek. Példaként em-

lítette a mintegy 150 milliárd forintos 

M30-as autópálya-fejlesztést. 

„Nem feledkezhetünk meg arról sem 

– folytatta –, hogy a Terület- és Tele-

pülésfejlesztési Operatív Programból 

(TOP) a megye részesedett a legna-

gyobb összeggel, Miskolccal együtt 

120 milliárdos nagyságrendű forrás 

jut majd a fejlesztésekre. Mindezek 

jól mutatják, hogy óriási lehetőségek 

előtt állunk, amelyek mindannyiunk 

javát fogják szolgálni, ezért legjobb 

tudásunk szerint kell feladatainkat 

megoldanunk” – mondta Demeter 

Ervin.

 (Folytatás a 2. oldalon)

Újévköszöntő: 
idén is közösen

Minden évben nagy várakozás és sok-sok 
munka előzi meg a Kézműves Kupa meg-
rendezését a BOKIK-ban. Sok előkészületet 
igényel ugyanis, hogy a szépészeti szakmák 
legnagyobb országos versenyét méltó körül-
mények között, magas minőségi színvonalon 
bonyolítsák le a szervezők.

Idén március 5-én, vasárnap lesz a Nemzetközi 

Meghívásos Fodrász, Kozmetikus, Műköröm-dí-

szítő és -építő Bajnokság, Kisgergelyné Tolcsvai 

Mária és Lapis Imre Emlékverseny. A helyszínt 

– a több éves hagyománynak megfelelően – a 

miskolci Generali Aréna adja. 

„Büszkék vagyunk erre a rangos szakmai ese-

ményre, hiszen a „Kézműves Kupa 2017” ma 

már nemzetközi hírnévnek örvend” – nyilatkoz-

ta Bihall Tamás, a BOKIK elnöke. Hozzátette azt 

is, a kamara fontosnak tartja, hogy az emlékver-

seny névadói követendő szakmai idolként állja-

nak 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 Mis-

kolc városának jó hírét vivő tavaszi rendezvény 

is. A március 5-i versenyről bővebb informá-

ció a www.bokik.hu honlapon és a rendezvény 

Facebook-oldalán található.

Ezúttal Zemplén fővárosa, Sátoraljaújhely lesz a díszvendége a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az 

Első Miskolci Lions Club hagyományos farsangi jótékonysági bál-

jának. A rendezvényt február 11-én, szombaton tartjuk Miskolcon, a 

Zenepalotában (Bartók Béla tér 1.). A 19 órakor kezdődő bál tom-

bolájának bevételét ezúttal is jótékonysági célra ajánljuk fel. Most 

a Miskolci Autista Alapítvány kapja meg az összegyűlő összeget.

A BOKIK-Lions bál nagy hagyományokra tekint vissza, és jelenleg 

Miskolc legrangosabb báljaként tartják számon. A rendkívül im-

pozáns környezet, a magas színvonalú műsor, a kiváló vendéglá-

tás mind-mind ezt a jó hírnevet erősítik.  A korábbi évek díszven-

dég városai: Mezőkövesd, Sárospatak, Szerencs.

Érdeklődés esetén bővebb információ, bejelentkezés, jegyigény-

lés: a 46/501-873-as telefonszámon, vagy a tarsalgo@bokik.hu 

e-mail címen. 

Kézműves Kupa 2017BOKIK-Lions farsangi 
jótékonysági bál

Huszonötödik alkalommal hirdette meg az 
innovációs szövetség a Magyar Innovációs 
Nagydíjat.

A Magyar Innovációs Alapítvány az erkölcsi és 

anyagi elismeréssel azokat a társaságokat, il-

letve vállalkozókat kívánja jutalmazni, amelyek/

akik 2016-ban kiemelkedő üzleti hasznot értek 

el, jelentős műszaki, gazdasági innovációs telje-

sítmény (új termékek, új eljárások, új szolgálta-

tások értékesítése) megvalósításával.

A Magyar Innovációs Nagydíjon kívül további in-

novációs díjak is átadásra kerülnek, úgymint:

- a Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. évi 

„Ipari Innovációs Díja”

- a Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi „Ag-

rár Innovációs Díja” és „Környezetvédelmi Inno-

vációs Díja”

- a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi 

Innovációs Díja

- a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2016. évi 

Innovációs Díja

A legeredményesebb 2014. január 1-je után ala-

pított (startup) vállalkozás a Magyar Innovációs 

Szövetség Start-up Innovációs Díját nyeri el.

A díjakat tudományos szakemberekből, pénz-

ügyi és gazdasági vezetőkből álló zsűri ítéli oda. 

A zsűri elnöke Pálinkás József, az NKFI Hivatal 

elnöke. Beadási határidő: 2017. február 15. 

Részletek: www.bokik.hu

Bihall Tamás (jobbról), Demeter Ervin és Kriza Ákos a rendezvényen

A szakképzés fi nanszírozásának lehetőségeiről, a szakképzési 

hozzájárulási kötelezettség teljesítéséről és elszámolásáról volt 

szó többek között azon a fórumon, amelyet a BOKIK szervezett a 

vállalkozásvezetők és a könyvelők számára január 17-én. Az elő-

adó Lászlóné Szép Györgyi igazságügyi adó- és könyvszakértő, 

felnőttképzési szakértő volt. A rendezvényt Tóth Ádám, a kamara 

oktatási és képzési szakigazgatója (képünkön) nyitotta meg. 

Szakképzési fórum

Innovációs nagydíj
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A BOKIK, valamint a PM-Energo Épületgé-
pész és Szolgáltató Kft. kiállítással egybe-
kötött interaktív szakmabemutatót szervez 
2017. január 27-én a cég telephelyén (Mis-
kolc, Május 1. telep 2/a.). 

A PM-Energo Kft. elsősorban Északkelet-Ma-

gyarország területén épületgépészeti kivitele-

zési feladatokkal foglalkozik. A piaci igényekhez 

alkalmazkodva, a folyamatos fejlődés követ-

keztében egyre több generál kivitelezést vállal-

nak, a gépészeti munkák mellett építőmesteri 

tevékenységet is végeznek. Megrendelőik kö-

zött kis-, közepes- és nagyvállalkozások, önkor-

mányzatok és intézményeik, valamint lakossági 

megrendelők egyaránt helyet kapnak. 

A cég, hasonlóan más vállalatokhoz, a szakem-

ber-utánpótlás hiányával küzd. Ezért döntöttek 

úgy, hogy részt vesznek a tanulóképzésben. 

Elsősorban központifűtés- és gázhálózat rend-

szerszerelő, továbbá épületgépész technikus 

tanulókat fogadtak, de a jövő évtől az építőipar 

egyéb területeire is várnak tanulni vágyó fi ata-

lokat.

A rendezvényre 7. és 8. osztályosokat, szüleiket 

és tanáraikat várják, illetve érettségiző, vagy 

már érettségizett fi atalok részvételére is számí-

tanak. A diákok a bemutatott szakmák szépsé-

geit, érdekességeit, távlatait is megismerhetik 

az ÉpületGépÉsz napon.

Jelentkezés és további információ a klein.

zsuzsanna@bokik.hu címen.

Az év végén Göteborgban megrendezett EuroSkills verseny 

résztvevői és szakértői január 17-én elismerő okleveleket vettek 

át az MKIK székházában. A tizenhat magyar fi atalnak az elis-

meréseket Bihall Tamás, az MKIK oktatási- és képzési ügyekért 

felelős alelnöke és Fekete Balázs, az MKIK kézműipari alelnöke 

adta át. A magyar csapat tagjai mellett köszönetet mondtak a 

szponzoroknak és szakértőknek, akik hozzájárultak a sikeres ver-

senyzéshez. 

Mint ismeretes, a magyar csapat épületasztalos és informatika 

szakmában ezüst, virágkötő, hegesztő, szépségápoló és fodrász 

szakmában bronz, ápolás, bútorasztalos és mechatronika szak-

mában pedig kiválósági érmet szerzett. Az eseményen Bihall 

Tamás hangsúlyozta, hogy a szakemberhiány és a szakember-

képzés a következő években kulcskérdés lesz. Hozzátette, hogy a 

szakképzés legjobb promóciója, ha a hazai és nemzetközi verse-

nyeken a fi atal szakembereink magas színvonalon szerepelnek.

A megyeszékhelyen megtartott új-
évköszöntő mellett a kamara életé-
ben fontos hagyomány az a mezőkö-
vesdi évindító találkozó is, amelyre a 
BOKIK kirendeltsége az önkormány-
zattal közösen invitálja meg a város 
vállalkozásainak, intézményeinek 
vezetőit. Az idei eseményen ott volt 
a matyó főváros polgármestere, és 
megtisztelte jelenlétével a prog-
ramot Tállai András parlamenti és 
adóügyekért felelős államtitkár, mi-
niszterhelyettes is.

A rendezvényen dr. Fekete Zoltán pol-

gármester áttekintette Mezőkövesd 

elmúlt évét, részletesen ismertette, 

milyen bevételekből gazdálkodhatott a 

város, és elmondta, milyen támogatá-

sokat nyújtanak az itt élőknek. Szólt a 

befejezett és tervezett fejlesztésekről, 

kiemelte, felkészültek a pályázati döm-

pingre.

Bihall Tamás, a kamara elnöke az el-

múlt évi gazdasági folyamatok bemu-

tatása kapcsán többek között arról 

beszélt, hogy megyénk teljesítménye 

minden mutató tekintetében javult, 

az egy főre jutó GDP-növekedésben is 

dobogós volt az országban. Hangsú-

lyozta, a megye eredményeihez nagy-

mértékben hozzájárult Mezőkövesd és 

térsége, hiszen meghatározó szerepet 

játszik a megye gazdaságában.  

Tállai András miniszterhelyettes (ké-

pünkön) számba vette az elmúlt évek 

kormányzati intézkedéseit, hiszen mint 

mondta, így látszik igazán, hogyan ju-

tottunk el a „kullogók” kategóriájából 

az első harmadba, hogyan változott 

meg a gazdaság teljesítménye, hogyan 

érhettük el azt, hogy Magyarország ma 

már a befektetésre ajánlott besorolás-

ba került a hitelminősítőknél.

Elmondta: tavaly uniós források nél-

kül nőtt 2,1 százalékkal a GDP, idén 4 

százalékos bővülést várnak. Számos 

adónem mértéke csökkent, s úgy vél-

te, a versenyképesség korlátja most az 

alacsony jövedelemszint. 

A miniszterhelyettes kifejtette, Mező-

kövesd térségének gazdasága fejlődött 

és erősödött 2016-ban. Új befektető 

ugyan nem érkezett a városba, de a ré-

giek beruháztak, bővítettek. Kiemelte, 

minden jel arra mutat, hogy idén ta-

lán rendeződhet Kövesden az egykori 

Remy-telephely sorsa. Elhangzott az is, 

hogy a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program keretében a térség-

be mintegy 16,6 milliárd forint pályázati 

pénz jön, ebből Mezőkövesdnek 4,6 

milliárd forint jut majd.

Erősödött Mezőkövesd gazdasága

Újra ÉpületGépÉsz nap Elismerést kaptak az 
Euroskills hazai résztvevői

Folytatás az 1. oldalról. 
„A megye jó gazdasági évet zárt, gya-

korlatilag minden mutatónk erősö-

dött” – hangsúlyozta köszöntőjében a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Keres-

kedelmi és Iparkamara elnöke. Bihall 

Tamás hozzátette, az egy főre jutó 

ipari termelés tekintetében például az 

ország első három megyéje között va-

gyunk.

Kiemelte: a kamara minden felmérése, 

elemzése azt mutatja, hogy 2017-ben is 

folytatódni fog ez a gazdasági növeke-

dés. Az év kihívásának nevezte a szak-

emberhiány megfelelő kezelését. Mint 

mondta, a kamara álláspontja az, hogy 

a helyi humánerőforrásra kell támasz-

kodni, és nem támogatják például kül-

földi munkavállalók Magyarországra, a 

megyébe történő behozatalát. Ugyan-

akkor a duális képzés – bár hatása 

hosszabb távon érvényesül – stabili-

tást és biztos szakember-utánpótlást 

ad a vállalkozásoknak. A felnőttképzés 

megújítása az idei év egyik fontos fel-

adata lesz, és elengedhetetlen a köz-

munkaprogramok áttekintése is – je-

lentette ki a BOKIK elnöke.

A gyarapodás éve volt

Korszakváltó évnek nevezte 2016-ot 

Kriza Ákos. Miskolc polgármestere el-

mondta, ez volt az elmúlt 25 év har-

madik, gyarapodást hozó esztendeje, 

aminek köszönhetően a város végképp 

maga mögött hagyta a leszakadó te-

lepülés stigmáját, és most már a leg-

fejlettebb megyei jogú városok közé 

tartozik. Ezt a tényt nagyon sok mutató 

támasztja alá. Eddig a munkahelyek 

számának növelését jelölték meg a 

miskolciak a legfőbb problémának, 

mostanra viszont már a magasabb bé-

rek kerültek az első helyre.

A városvezető szólt a folytatódó fej-

lesztésekről is, így megemlítette a 

Diósgyőri stadion rekonstrukcióját, a 

Selyemréti strandfürdő fejlesztését, a 

Miskolctapolcai strandfürdő második 

ütemének építését, a Diósgyőri vár bő-

vítését, továbbá a teljes várost lefedő 

kamerarendszer kialakítását. Gyara-

podást és biztonságot ígérek minden 

miskolcinak! – zárta köszöntőjét a pol-

gármester.

Jelképes évnyitó Szirmabesenyőn
Szirmabesenyőn harmadik alkalom-
mal rendezték meg azt a jelképes év-
nyitót, amelyen a település vállalkozói, 
képviselők, díszpolgárok, intézmény-
vezetők és külső együttműködő 
partnerek vettek részt. Gazdaságfej-
lesztés, közösségépítés, összefogás, 
együttműködés – ezek voltak a 
kulcsszavak Huszti Gábor polgármes-
ter köszöntő és köszönetet mondó 
beszédében. A rendezvény díszven-
dége Bihall Tamás, a BOKIK elnöke 
a magyar gazdaság és a vállalkozók 
előtt álló kedvező lehetőségekről 
beszélt, hangsúlyozva a szakképzés és 
a helyi vállalkozások egymást segítő 
tevékenységének fontosságát. 

A megbecsülés jele
A szerencsi önkormányzat minden 
évben köszönti a város adófi zető vál-
lalkozásainak vezetőit. Ezúttal január 
20-án tartották a hagyományos prog-
ramot a Rákóczi-vár színháztermé-
ben.  A megjelenteket Koncz Ferenc 
polgármester köszöntötte, majd Bihall 
Tamás, a BOKIK elnöke szólt a kama-
ra munkájáról. Örömmel nyugtázta, 
hogy ez a program a vállalkozások 
munkájának elismerését jelenti.

Újévi köszöntők

A BOKIK szervezésében 2017.  január 3-a és 19-e között lezajlottak 

az SZKTV és OSZTV versenyek írásbeli elődöntői. Az immár 10. al-

kalommal megrendezett szakmai versenyekre ebben a tanévben 41 

szakmában országosan több mint 5700 tanuló jelentkezett.

A Borsod megyei tanulók érdeklődése nem csökkent a Szakma Ki-

váló Tanulója (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Verse-

nyek (OSZTV) iránt: 30 szakmában több mint 300 diák regisztrált a 

versenyekre. Legtöbben a logisztikai ügyintéző, kereskedő, szakács, 

pincér, valamint vendéglátó-eladó szakmákban jelentkeztek.

A verseny népszerűségének egyik oka talán, hogy azok a verseny-

zők, akik jól teljesítenek, felmentést kaphatnak a szakmai vizsga egy 

része vagy egésze alól. Az írásbeli dolgozatok eredményét és a to-

vábbjutott tanulók névsorát előre láthatólag február 10-e után teszi 

közzé az MKIK a versenyek hivatalos honlapján, a www.szakmasztar.

hu oldalon.

A legfelkészültebb diákokra további válogató versenyek várnak. A 

versenyek országos döntőjét – a korábbi évekhez hasonlóan – a 

Szakma Sztár Fesztiválon tartják 2017. április 24–26. között.

Miskolci SZC Andrássy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája
Miskolci SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma
Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma
Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma
Miskolci SZC Fazola Henrik Szakképző Iskolája
Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma
Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma és Közgazdasági Szakgimnázi-
uma

Ózdi SZC Surányi Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma
Ózdi SZC Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti Szakgimnáziuma

Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépis-
kolája és Kollégiuma
Szerencsi SZC Aba Sámuel Szakközépiskolája
Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépis-
kolája és Kollégiuma
Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépis-
kolája és Kollégiuma

Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola
Irinyi János Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon
Don Bosco Általános Iskola Szakiskola Középiskola és Kollégium
V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általá-
nos Iskola
Európa Baptista Szakképző Iskola és Gimnázium

Wesley János Családi Napközi, Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimná-
zium és Kollégium
MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola
Szinergia Szakgimnázium és Szakközépiskola Miskolci Tagintézménye
Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

A BOKIK által szervezett versenyen résztvevő iskolák

Megkezdődtek a szakmai versenyek
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Felhívjuk a vállalkozások fi gyelmét, 
hogy a 2017. évi kamarai hozzájáru-
lás befi zetési határideje idén is már-
cius 31. A kamarai hozzájárulás díját 
– vagyis az 5000 forintot – az érin-
tett Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
vállalkozásoknak a BOKIK 10102718-
01680500-02003001 számú szám-
lájára kell befi zetni. 
  

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi 

CXXI. törvény 2012. január 1-jén életbe lé-

pett módosítása három lényeges elemet 

tartalmaz. A rendelkezés alapján a gaz-

dálkodó szervezetek, egyéni vállalkozá-

sok kötelesek a kamarai nyilvántartásba 

vételüket kezdeményezni (regisztrálni), 

és a kamarai közfeladatok ellátásához 

évente – március 31-ig – 5000 forint 

kamarai hozzájárulást fi zetni. A kamara 

pedig köteles számukra a törvényben 

meghatározott szolgáltatásokat – 1. ta-

nácsadás gazdasági, pénzügyi, adózá-

si, hitelhez jutási kérdésekben, 2. üzleti 

partnerkeresés, 3. pályázatfi gyelés – té-

rítésmentesen nyújtani.

A kamarai hozzájárulás díját – vagyis az 

5000 forintot – az érintett Borsod-Aba-

új-Zemplén megyei vállalkozásoknak a 

BOKIK 10102718-01680500-02003001 

számú számlájára kell befi zetni. Az ösz-

szeg átutalásánál a közlemény rovatban 

fel kell tüntetni: a vállalkozás adószá-

mát és a „kamarai hozzájárulás” szö-

veget. A banki átutalás mellett lehető-

ség van a BOKIK ügyfélszolgálatokon 

(Miskolcon, Ózdon, Kazincbarcikán, 

Tiszaújvárosban, Mezőkövesden, Sáros-

patakon, Sátoraljaújhelyen, Szerencsen) 

történő készpénzes befi zetésre is.

Elektronikusan regisztrálni a https://

www.kamreg.hu/mkkir/index.html 

webcímen tudnak az érintettek. Az 

e-mail cím megadása lehetővé teszi a 

közvetlenebb, gyorsabb kommunikáci-

ót, tájékoztatást, ezért javasoljuk annak 

bejegyzését. Minden változást (szüne-

telés, megszűnés, tevékenységváltás, 

székhelyváltozás) e felületen keresztül 

lehet bejelenteni. 

A szünetelő státusz az egyéni vállalko-

zások esetében az Okmányirodában 

kapott igazoló irat alapján kerül bejegy-

zésre a kamarai rendszerbe. Az az egyéni 

vállalkozó, akik tevékenységét a teljes 

naptári évben szünetelteti, mentesül az 

adott évi kamarai hozzájárulás fi zetési 

kötelezettség alól.

Hogyan vehetik igénybe a regisztrált 

vállalkozások a kamarai szolgáltatá-

sokat? A BOKIK rendszeresen szervez 

előadásokat, fórumokat a gazdaság 

szereplőit érintő aktuális kérdésekről. 

Üzletember-találkozókon lehetőség 

van a partnerkeresésre, a pályázati tájé-

koztatókat, tanácsadásokat is érdemes 

fi gyelemmel kísérni. A BOKIK honlapján 

minden rendezvényt meghirdet a ka-

mara, és e-mailben a regisztrált vállal-

kozások is megkapják a rendezvények 

meghívóit. Ügyfélszolgálatunkon, kiren-

deltségeinken is tájékoztatást kaphat-

nak a vállalkozók a kamara nyújtotta 

lehetőségekről.

Keresse ügyintézőinket kérdéseivel és 

adategyeztetés céljából a következő te-

lefonszámokon: 

ügyfélszolgálat 46/501-091 és 501-

090;  pénzügy 46/501-881.

E-mail: regisztracio@bokik.hu

A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara 2016 tavaszán hívta életre a 
Modern Vállalkozások Programját, 
mely a hazai mikro-, kis- és közép-
vállalkozások digitális fejlődését, 
ezzel versenyképességük fokozását 
segíti informatikai technológiák és 
megoldások bevezetésével. 

Eddig több mint 6500 KKV csatlakozott 

a programhoz. Ezek a vállalkozók felis-

merték, hogy az informatikai eszközök 

és szolgáltatások használata hozzásegí-

ti őket bevételeik növeléséhez, kiadásaik 

optimalizálásához és hatékonyságuk 

fokozásához.

Behozni a lemaradást 

A mai digitalizációs fejlődés óriási, nem 

egyszerű feladat lépést tartani a vál-

tozásokkal. A cégvezetők szakértő se-

gítség nélkül gyakran érzik úgy, hogy 

elvesznek a lehetőségek tengerében. Ez 

az oka annak, hogy a digitális eszközök 

adta lehetőségeket csak korlátozottan 

használják, viszont emiatt jelentős le-

maradásban vannak európai uniós ver-

senytársaikhoz képest.

A Modern Vállalkozások Programja – 

Vállalkozz digitálisan! projekt ezekre a 

problémákra nyújt megoldást. Országo-

san 27 infokommunikációs tanácsadó 

áll rendelkezésre, akik többéves szak-

mai tapasztalattal felvértezve felmérik 

a vállalkozások digitális helyzetét, meg-

vizsgálják informatikai felkészültségü-

ket, majd javaslatot tesznek a cégnél 

megvalósítandó fejlesztésekre. Mindezt 

a program keretében teljesen díjmente-

sen! A vállalkozások a részvételt követő-

en a „Digitálisan Felkészült Vállalkozás” 

minősítést is megkapják, amelynek 

birtokában plusz 5 százalék vissza nem 

térítendő többlettámogatást kaphat-

nak vállalati informatikai pályázatok 

esetében, így a közelmúltban megjelent 

GINOP-3.2.2 pályázaton is.

250 auditált cég

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ed-

dig 250 vállalkozást auditáltak a megyei 

tanácsadók, közülük 170 vállalkozás 

kapta meg a Digitálisan Felkészült Vál-

lalkozás minősítést.

Bányai Gábor, a miskolci Betatherm Kft. 

műszaki menedzsere annak a 6500 

vállalkozónak az egyike, aki fontosnak 

tartotta csatlakozni ehhez az úttörő 

programhoz.

„Egy gyártó cég számára elengedhetet-

len lépést tartani az informatikai fejlő-

déssel, hiszen, ha lemaradunk, az kihat a 

teljes termelésünkre. Fontosnak tartjuk 

ezért azt, hogy a gyártáskiszolgáló rend-

szereink naprakészek legyenek. A Mo-

dern Vállalkozások Programja egy kiváló 

lehetőség számunkra, hogy ügyviteli- és 

gyártáskövető rendszerünket korsze-

rűbbé tegyük, emellett hardver beszer-

zést is tervezünk a pályázat keretében. 

Büszkék vagyunk a most megszerzett 

Digitálisan Felkészült Vállalkozás minő-

sítésre, amelynek egyik jelentős előnye 

az 5 százalék többlettámogatás későbbi 

informatikai pályázatok esetén.”

Nyeste Gábor, a szintén miskolci fps 

webügynökség Kft. tulajdonosa is a fo-

lyamatos fejlődésben látja a sikert. 

„Mi folyamatosan igyekszünk beépíte-

ni működésünkbe a naprakész digitális 

eszközöket, mégis úgy gondolom, szá-

munkra is tud újat adni a Modern Vállal-

kozások Programja, ezért nyitottak va-

gyunk a projekt adta lehetőséggel élni.”

„Bizakodó vagyok a 2017-es megyei 
és országos gazdasági kilátásokat 
illetően, méréseink szerint teljesen 
reális a kormány prognosztizációja 
a közel 4 százalékos gazdasági nö-
vekedésről” – nyilatkozta lapunknak 
Bihall Tamás. A BOKIK elnökével 
többek között a köztestület idei ki-
emelt feladatairól és megyénk gaz-
daságának várható teljesítményéről 
beszélgettünk. 

Az elmúlt évi kamarai választáso-
kat követően a BOKIK vezető tes-
tülete, a küldöttgyűlés elfogadta 
a kamara 2016–2020 közötti stra-
tégiáját. Az idei esztendővel meg-
kezdődik ennek a stratégiának az 
„apró pénzre váltása”. Melyek a 
legfontosabb célok, feladatok a 
kamara számára 2017-ben?
Súlyponti feladatnak tartom a megye 
gazdasági növekedésének, fejlődésé-
nek további biztosítását, hiszen 2014 
óta Borsod-Abaúj-Zemplén gazdasá-
gi teljesítménye fokozatosan nőtt, és 
szinte minden mutatóban az orszá-
gos átlag fölött van. Teljesen biztos 
vagyok abban, hogy az előttünk álló 
időszakban a beruházások területén 
is ez a tendencia érvényesül majd, 
hiszen jelentős vállalati, ágazati fej-
lesztésekről tudunk, és ne feledjük, 
hogy az ezeket segítő európai uniós 
források is elindulnak végre 2017-
ben. A gazdasági növekedésnek és 
a vállalatok fejlődésének legkritiku-
sabb pontja a szakember-ellátottság 
biztosítása. Ez egy nagyon újszerű 
és nagyon komoly feladat. A kama-
ra üdvözli a kormány és a szociális 
partnerek bérmegállapodását. Azon-
ban azt kell mondanom, ez szüksé-
ges, de nem elégséges feltétel. Azt 
látom, hogy meg kell teremteni azt a 
vállalati kultúrát is, amely a fi atalok 
itthon tartása szempontjából kulcs-
kérdés. Ezen a területen a megfelelő 
célok körvonalazása, megvalósítása 
vonzó környezetet teremthet a fi atal 
szakemberek számára, természete-
sen a megfelelő anyagi dotáció mel-
lett. Ha ez sikerül, nem csak arra van 
esély, hogy a fi atalok nem mennek 

el az ország más területeire, vagy 
külföldre, hanem arra is, hogy adott 
esetben visszajönnek. Szükség van 
arra is, hogy elinduljon egy komplex 
munkaerő-gazdálkodási folyamat, 
ezt a kamara országos szinten is kez-
deményezni fogja. Itt a megyében is 
át kell tekinteni a közmunkarend-
szert az önkormányzatokkal, és az 
arra alkalmas, vállalkozó embereket 
a versenyszférába kell irányítani. A 
foglalkoztatási paktum lényege is az, 
hogy a képzésen keresztül hogyan 
lehet hátrányos helyzetű embereket 
a versenypiacra vinni. Meg kell nézni 
azt is, hogy a gazdaság szerkezeti át-
alakulásával kapcsolatosan hogyan 
lehet a belső erőforrásokat használ-
ni. Összességében úgy látom, nem 
lenne helyes, ha külföldi munkaerő-
vel próbálnánk a hiányzó szakem-
bereket pótolni. Szeretném hangsú-
lyozni, hogy kiemelkedően fontos 
a képzés ebben a folyamatban. Az 
iskolarendszerű képzés duális része 
egy hosszú távú megoldás. A kamara 
erőteljes felnőttképzési változásokat 
fog szorgalmazni, amely reménye-
ink szerint életképesen tud reagálni 
a vállalatok rövidtávú szakember-
igényére. Mindezek mellett idén is 
végezzük majd további kamarai fel-
adatainkat a nemzetközi kereskede-
lemfejlesztés területén, az üzleti in-
formációk biztosításában. Ez utóbbi 
nemcsak nemzetközi viszonylatban 

érvényes, hanem országon, megyén 
belül is. A célunk az, hogy a vállala-
tok egymás között – például a vegy-
ipar, a gépipar cégei – az eddiginél 
szorosabb kapcsolatokat alakítsanak 
ki. Szeretnénk biztosítani a kama-
rai tagvállalatok lehető legteljesebb 
kiszolgálását szolgáltatásokkal, ta-
nácsadással, információkkal.

A köztestület munkájának ki-
emelt területe – ahogy említette 
– a szakképzés, ami a gazdaság 
jövője szempontjából meghatáro-
zó fontosságú. Korábban azt nyi-
latkozta: a duális szakképzésben 
most a finomhangolás követke-
zik. Mit jelent ez a gyakorlatban?
A duális szakképzésben a kormány 
meghozta azokat a döntéseket – a 
kamara-kormány megállapodás 
alapján – amelyek a jogi háttér biz-
tosítását jelentik. Most, a megva-
lósítás során látjuk a problémákat, 
azt, amin változtatni kell. Ami a 
kamarát operatívan érinti, az a gya-
korlati képzés feltételrendszerének 
folyamatos erősítése. El kell ér-
nünk, hogy minőségi képzőhelyek 
legyenek jelen – megfelelő szám-
ban és területi, ágazati megoszlás-
ban – a megyében. Foglalkozunk 
azzal, hogy úgynevezett üzemek 
feletti képzőhelyekkel hogyan lehet 
kiegyenlíteni azt a hiányosságot, 
amikor egy cég nem képes a szakma 
elsajátításához szükséges tudást 
teljes körűen oktatni. Ennek a rész-
leteit a kamara az év folyamán sze-
retné kidolgozni. Mindezek mellett 
biztosítani kell a szakképző cent-
rumokkal a folyamatos és erőteljes 
együttműködést. Ennek lényege, 
hogy az iskola ismerje, mi folyik a 
vállalati gyakorlati képzőhelyeknél, 
és a vállalati gyakorlati oktatással 
foglalkozó szakemberek is lássák 
az iskola tevékenységét. Ebben a 
kamara koordináló szerepet kell, 
hogy ellásson. Folyamatos feladat 
a pályaorientáció, a társadalom, a 
családok meggyőzése, hisz azt gon-
dolom, hogy ma szakmát tanulni 
egy biztos megélhetés minden fi a-

tal számára. Lényeges, hogy nyitva 
az út a továbbtanulás felé is, tehát 
bárki, aki tanulni szeretne, azt szak-
matanulás mellett is megteheti. 

A Régi idők focija című film óta 
tudjuk: „Kell egy csapat”. Milye-
nek a célok megvalósításának 
személyi feltételei a BOKIK-ban?
A 2016-os kamarai választások-
nál megítélésem szerint egy erős, 
ütőképes elkötelezett kamarai el-
nökség alakult. Sőt a küldötteink 
is egyre aktívabbak, ami a szakmai 
munkát illeti. Ez nagyon fontos, 
mert lényegében ők tudják „feltur-
bózni” a kamara szakmai tevékeny-
ségét, és ezzel „labdákat dobni” az 
ügyintéző szervezet irányába. A ka-
mara munkaszervezete tapasztalt, 
magas felkészültséggel bíró szak-
emberekből áll, akik lojálisan és el-
kötelezetten végzik a feladataikat a 
mindennapokban. 

Lapunknak ebben a számában 
vállalkozókat kérdeztünk cégük 
idei kilátásairól. A válaszok több-
nyire pozitívak, a gazdasági szak-
emberek bizakodóak. Ön hogyan 
látja 2017-et a megye és az ország 
gazdasága szempontjából?
Bizakodó vagyok a 2017-es megyei 
és országos gazdasági helyzetet ille-
tően. Méréseink szerint teljesen re-
ális a kormány által prognosztizált 
közel 4 százalékos gazdasági nö-
vekedés. A megyében esetenként 
országos átlag feletti teljesítményt 
is lehetségesnek látok. Ez a beruhá-
zási és a foglalkoztatási szint növe-
kedésében jelenhet meg leginkább. 
Fontos feladat a kamara és a vállal-
kozások számára a versenyképes-
ség tartása, amihez alkalmazni és 
használni kell tudni az új technoló-
giákat, a robotizáció, a digitalizáció 
modern, korszerű eszközeit. Ösz-
szességében úgy látom, hogy szép 
évek állnak előttünk, ami a gazda-
ság lehetőségeit és fejlődését illeti, 
és azon vagyunk, hogy ehhez a ka-
mara is hatékonyan hozzájáruljon.  
 –ME –

Bihall Tamás: Bizakodó vagyok 
a gazdasági kilátásokat illetően
A BOKIK elnökével a kamara idei feladatairól, a szakképzés helyzetéről is beszélgettünk

A határidő idén is március 31-e
Már aktuális a vállalkozások számára a 2017. évi kamarai hozzájárulás befi zetése 

Milliós támogatást érhet az informatikai audit

A 127 állomásból álló, Információs Nap elnevezésű rendezvénysorozat helyszínein a 
tartalmas gyakorlati előadások mellett az informatikai területek szakértőivel is talál-
kozhatnak, konzultálhatnak az érdeklődők.
Miskolcon február 8-án lesz a következő Információs Nap a Calimbra Wellness és 
Konferencia Hotelben (Bencések útja 9-11.), a részvétel díjmentes.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket, regisztrálni a www.vallalkozzdigitalisan.hu honla-
pon lehet!
Bővebb információ szintén a honlapon található, illetve Koleszár Pétertől, a projekt 
szakmai vezető-helyettesétől kérhető a 30/935-0695-ös telefonszámon.

Információs Nap Miskolcon

Bányai Gábor
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Döntöttek a Széchenyi Kártya Prog-
ram egyes konstrukciói támogatásá-
nak folytatásáról – derül ki a Magyar 
Közlönyből.
 
A kormány a Széchenyi Kártya Fo-
lyószámlahitel keretében a 2017. 
január 1. és december 31. között 
megkötött, illetve felülvizsgálat 
keretében meghosszabbított hi-
telszerződésekhez 10 millió forint 
hitelösszegig legfeljebb 365 napra 
1 százalékpont kamattámogatást 
biztosít, és a legfeljebb 50 millió fo-
rintos hitelekhez a Garantiqa Hitel-
garancia Zrt. által vállalt készfi zető 
kezességvállalás éves díjának 50 

százalékáig terjedő támogatást biz-
tosít azzal, hogy a támogatás nem 
haladhatja meg a kezességi díj vetí-
tési alapjának 0,75 százalékát.
A 2017. január 1. és december 31. 
között megkötött Széchenyi For-
góeszközhitel szerződések teljes 
összegéhez az adott ügylet futam-
idejének első három évére (1096 
napra) évi 3 százalékpont kamat-
támogatást, valamint a hitelekhez 
nyújtott készfi zető kezességválla-
lás díjának 50 százalékáig terjedő 
támogatást biztosít a kormány az 
adott ügylet futamidejének első há-
rom évére (1096 napra) azzal, hogy 
a támogatás nem haladhatja meg a 

kezességi díj vetítési alapjának 0,75 
százalékát.
A 2017. január 1. és december 31. 
között megkötött Széchenyi Be-
ruházási Hitel, Széchenyi Önerő 
Kiegészítő Hitel és Széchenyi Tá-
mogatást Megelőlegező Hitel teljes 
összegéhez, az adott ügylet teljes 
futamidejére évi 5 százalékpont 
kamattámogatást, valamint a hite-
lekhez nyújtott készfi zető kezes-
ségvállalás díjának 50 százalékáig 
terjedő támogatást biztosít a kor-
mány azzal, hogy a támogatás nem 
haladhatja meg a kezességi díj vetí-
tési alapjának 0,75 százalékát. Ke-
zességi díjtámogatás csak közvet-

len állami viszontgarancia mellett 
vállalt készfi zető kezességvállalás 
díjához kapcsolódhat.
A kamattámogatás és kezességi 
díjtámogatás tárgyévi és tárgyévet 
követő éveket terhelő kötelezett-
ségvállalásainak forrása az éves 
költségvetési törvényekben meg-
határozott Gazdaságfejlesztést 
szolgáló célelőirányzat. 
További részletek: kavosz.hu.

Kamaránkhoz több forrásból is el-
jutott annak híre, hogy a BOKIK-nál 
regisztrált vállalkozásokat megke-
reste az Agrárkamara tagság-létesí-
tési értesítéssel, illetve tagdíjfi zetési 
felhívással, amelyet a vállalkozások 
– a megfelelő, egyidejű tájékoztatás 
hiányában – értetlenül fogadtak. 

Összefoglaltuk azokat a legfontosabb 

tudnivalókat, amelyek segíthetik az 

érintettek eligazodását a témában.

1.) Az agrárkamara tagsági tárgyú meg-

keresésének jogszerűségéhez az szük-

séges, hogy a megkeresett vállalkozás 

főtevékenységként agrárgazdasági te-

vékenységet folytasson, vagy ezt mel-

léktevékenységként folytassa akként, 

hogy a NÉBIH nyilvántartási rendsze-

rében is szerepel. Az agrárgazdasági 

tevékenység meghatározását az agrár-

kamarai törvény (2012. évi CXXVI. tv.) 

mellékletei tartalmazzák, és agrárgaz-

dasági tevékenységet folytató vállalko-

zásnak minősülnek a jelenlegi hatályos 

törvényi előírás szerint mindazok is, akik 

e tevékenységet ténylegesen ugyan 

nem folytatják, de a hivatalos nyilván-

tartásokban (cégjegyzék, FELIR stb.) e 

tevékenységük megjelölése is szerepel. 

Ennek megfelelően az agrárkamara 

megkeresése kapcsán mindenekelőtt 

célszerű ellenőrizni, hogy az Ön vállal-

kozása az agrárkamarai szabályozás 

alapján valóban érintett-e, mert ha 

nem, ez önmagában mentesíti Önt a 

kérdéssel való további foglalkozás alól 

(elegendő ezt a tényt az Agrárkamará-

nak adott válaszban közölni). 

2.) Amennyiben az „önellenőrzés” arra 

vezet, hogy nyilvántartott melléktevé-

kenységei között – fölöslegesen – va-

lamely nem folytatott agrárgazdasági 

tevékenység is szerepel, úgy célszerű 

ezt a tevékenységet az adott hatóság-

nál a nyilvántartásból töröltetni; ez a 

megoldás a nem kívánt agrárkamarai 

tagságot a jövőre nézve megszünteti. 

Ezzel egyidejűleg célszerű az agrárka-

marai törvény 2. sz. melléklete aktuális 

szövegét is ellenőrizni, mert az adott 

tevékenységet időközben törölhették az 

agrárgazdasági tevékenységek köréből. 

3.) A fentiekhez hasonlóan célszerű 

lehet a NÉBIH nyilvántartásból való 

töröltetést is kezdeményezni, hiszen 

amennyiben a vállalkozás nullás be-

vallást adott be, úgy ott fölöslegesen 

szerepel; ez már önmagában – a te-

vékenységi kör módosítása nélkül is – 

alkalmas lehet az agrárkamarai tagság 

jövőbeni megszüntetésére. 

4.) Amennyiben nincs lehetőség arra, 

hogy a cég az agrárgazdasági tevé-

kenységét törölje, mert NÉBIH beje-

lentés-köteles tevékenységet (és ag-

rárgazdasági melléktevékenységet) is 

folytat, úgy a kereskedelmi és iparka-

maránál a regisztrációs kötelezettsége 

továbbra is megmarad, de élhet azzal a 

lehetőséggel, amelyet az Agrárkamara 

Alapszabályának II. Fejezete G) pontjá-

nak 06-07. alpontjai tartalmaznak az 

alábbiak szerint: 

06. A tag kérelmére a tagdíjfi zetés alap-

ját a tagnak a tárgyévet megelőző lezárt 

üzleti év agrárgazdasági tevékenységé-

ből származó nettó árbevétele alapján 

is meg lehet állapítani abban az eset-

ben, ha a tárgyévet megelőző lezárt üz-

leti év agrárgazdasági tevékenységéből 

származó nettó árbevétele nem éri el 

a tárgyévet megelőző lezárt üzleti év 

nettó árbevételének 20 százalékát, és 

amennyiben a tag a kamara által elis-

mert könyvvizsgáló által ellenjegyezett 

teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt dokumentummal igazolja ezt az 

összeget a tagdíj bevallással egyidejű-

leg, a kamara által a tagdíjbevallásra 

létrehozott felületen. 

07. A tag magára vonatkozóan a főigaz-

gatónál a tagdíj bevallással egyidejű-

leg a kamara által a tagdíjbevallásra 

létrehozott felületen keresztül kérheti 

az első albekezdés (értsd: az előző 

pont) szerinti 20 százalékos határ 25 

százalékra emelését. A kérelem mellé 

egyidejűleg az első albekezdés szerinti 

könyvvizsgáló által ellenjegyezett teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

dokumentum másolatát is fel kell töl-

teni. A főigazgató a kérelmet 15 napon 

belül bírálja el. Amennyiben a tag a fő-

igazgató döntésével nem ért egyet, a 

főigazgató döntéséről való értesítéstől 

– értesítésnek minősül a döntés ügyfél-

kapura történő feltöltése – számított 15 

napon belül a kamara elnökénél írásban 

kifogással élhet. A kifogást az elnök 90 

napon belül bírálja el. A tag tagdíjfi zetési 

alapját – az esetleges kifogástól függet-

lenül – a főigazgatói döntés szerint kell 

megállapítani azzal, hogy a kifogásról 

való későbbi döntésnek megfelelően a 

tagdíjfi zetési alap korrigálásra kerül."

Ahogy az év vége a számvetés, úgy az 
év eleje a tervezés időszaka. Számba 
vesszük céljainkat, lehetőségeinket, 
meghatározzuk, hová szeretnénk 
eljutni. Néhány kamarai tagválla-
lat vezetőjét arra kértük, ossza meg 
velünk, mit vár 2017-től? Kíváncsiak 
voltunk arra is, hogyan érinti a céget 
a minimálbér emelése? 

Török Antal ügyvezető – Hőker Kft., 
Miskolc  (A cég hőkezeléssel, ipari és 

kézműves kemencék gyártásával, in-

novációval foglalkozik.)

„A tavalyi év számunkra rosszabb volt, 

mint a 2015-ös, ugyanis az uniós pá-

lyázatok „megtörtek”. Igaz ugyan, hogy 

rengeteg ajánlatot adtunk ki a meg-

keresésekre, a megrendelések viszont 

elmaradtak. Sokat dolgozunk az autó-

ipar számára, ami szintén hektikusan 

működött. Most viszont már látszik, 

érződik az élénkülés, megjelentek a 

pályázati kiírások, és döntések is szü-

lettek, éppen ezért bizakodóak va-

gyunk, jobb évet várunk.   

A minimálbér-emelés nem érintette 

vállalkozásunkat, viszont ettől függet-

lenül – mint minden évben – most is 

lesz nálunk béremelés.” 

Ostorházi Imre ügyvezető igazgató –  
Aura Gold Kft., Miskolc
„A tavalyi év Miskolctapolcán kiegyen-

súlyozott, eredményes volt a vendég-

éjszakák szempontjából, hozta a 2015-

ös szintet. A Calimbra Wellness Hotel 

– az éves átlagot tekintve – 78 száza-

lékos kihasználtsággal működött, a 

nyári időszakban magasabb, mintegy 

90 százalékos volt ez az érték.

2017-ben szeretnénk növelni árbevé-

telünket, amihez nagyban hozzájárul-

na a miskolctapolcai strand második 

fejlesztési ütemének megvalósulása. 

Szeretnénk bővíteni a szolgáltatásain-

kat és fejleszteni a komfortfokozatot, 

ennek megvalósítására a turizmus-

fejlesztés területére kiírt új pályázati 

források megnyílásával lesz lehetőség. 

Összességében a célunk az, hogy 2017-

ben szolgáltatásaink minősége javul-

jon, és megtartsuk a vendégszámot.

Ami a minimálbér-emelést illeti, a 

turizmus-vendéglátás területe külö-

nösen érintett ebben a témában. A 

forrásoldal még hiányos, hiszen a já-

rulékcsökkenés 5 százalékos mértéke 

kevéssé kompenzálja a minimálbér 

emelésének hatásait. Az áfa változása 

azonban pozitív hatással lesz a vállal-

kozásokra, de a minimálbér-emelés 

így is sokaknál fog nehézséget okozni 

a szolgáltatóipar számos területén.”

 

Rapcsák Attila ügyvezető igazgató –  
Whist Kft., Sajószöged (A cég a régió 

legjelentősebb síkfólia gyártója.)

„Közepesen erősnek nevezném a vál-

lalkozásunk elmúlt évét. Nagy part-

nereink estek ki, egy korábbi vevőnk 

ugyanis konkurensként jelent meg a 

piacon, ami sajnos piacvesztést és 

árbevétel-kiesést jelentett. A mi szak-

mánkban korábban négy hazai gyártó 

volt, de mostanra – a már említett 

módon – megjelent még két szereplő. 

Kemény munkával, új vevők és piacok 

meghódításával tudtuk kompenzálni 

ezt a nem túl szerencsés helyzetet.

2017-ben jobb eredményt várok, bi-

zakodó vagyok. Árbevételre vetítve 5 

százalékos nyereséget szeretnénk el-

érni. Nagyon fontosnak tartom, hogy 

cégünknél folyamatos a fejlesztés, a 

célunk a hozzáadott érték további nö-

velése.

A minimálbér emelése hatással van 

a Whist Kft.-re is. Ez a lépés a nettó 

árbevételhez viszonyítva 1,5 százalé-

kos költségnövekedést eredményez 

esetünkben. További nehézséget okoz 

a munkaerő „elszívása” a nagyobb 

vállalatok, multik által, ami mun-

kaerőhiányt eredményez. Persze a 

munkavállalónak is több szempontot 

kell mérlegelnie az elhelyezkedéskor. 

Amivel nehéz nekünk kisvállalkozó-

ként versenyezni, az a nagyobb válla-

latoknál meglévő cafeteria rendszer. 

Ugyanakkor egy kisebb vállalkozás 

sok tekintetben rugalmasabb a mun-

kavállaló irányába, és ez egy fontos 

erény és érv mellettünk.”

Rózsa Istvánné egyéni vállalkozó 
–  Miskolc (Élelmiszerboltot, cukrász-

üzemet és pékséget működtet.) 

„A pályázatok jó lehetőséget biztosíta-

nak a fejlesztésre. Ha van egy jó ötlet, 

ami találkozik a megvalósítás lehe-

tőségével, akkor az mindenképp jobb 

eredményeket hoz akár már rövidtávon 

is. Nagy a konkurencia, ezért az egyedi 

és jó minőségű termékek előállítása 

idén is nagyon fontos számunkra. Gya-

korlati oktatóhelyként működünk. Ez 

nagy könnyebbséget jelent, hiszen a 

jellemző munkaerőhiányt jól kompen-

zálja, hogy a kezünk alatt „kinevelt” ta-

nulók alkalmasak a további foglalkoz-

tatásra, így minket szinte nem is érint a 

szakemberhiány. Ha idén sikerült elérni 

ugyanazt az eredmény, mint tavaly, 

már elégedett leszek. 

A minimálbér emelése óriási meg-

terhelés jelent, egyelőre kérdés, hogy 

miből lehet ezt a bérkülönbözetet 

kitermelni. Ugyanakkor fejlődést fog 

eredményezni hosszabb távon, hiszen 

a több kereset, több költést is jelent, 

így pozitív hatással lesz a gazdaságra. 

Egy év alatt nem lehet behozni az idei 

évben keletkező bérkülönbséget, de 

ez az intézkedés hosszú távon pozitív 

hatással lesz a gazdaság egészére.”

Pataky Zsuzsanna tulajdonos –  
Beauty Box Szépségház, Miskolc
„Legalább olyan évet várok, mint a 

2016-os volt. Az életemben megha-

tározó változás, hogy a 2016/2017-es 

tanévtől az MSzC Szemere Bertalan 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma oktatója lettem, a fodrász-

tanulók szakmai képzésében veszek 

részt, ami kihívás és megtiszteltetés is 

egyben. Tervezem, hogy idén bekap-

csolódok a pályakezdők támogatására 

kiírt gyakornoki programba, aminek kö-

szönhetően tehetséges fi atal szakem-

berekkel bővülhet az üzletem, és nekik 

köszönhetően a vendégköröm. Vállal-

kozásomban mindig is nagy hangsúlyt 

fektettem az innovációra, a magam és 

kollégáim fejlődésére/fejlesztésére is. 

Nálunk ez szinte elvárás, amelyre 2017-

ben is törekszünk.

A minimálbér változása éreztetni fog-

ja hatását a mindennapokban, újabb 

terhet ró a kisvállalkozásokra, így ránk 

is. Ugyanakkor abban is bízom, hogy 

hosszabb távon mindenki számára 

jobb eredményeket hoz majd ez a je-

lentős változás.”

Megkérdeztük: mit vár 2017-től?
Kamarai tagvállalatok vezetőivel beszélgettünk az idei kilátásokról, a minimálbér emeléséről

Agrár vagy nem agrár?
A kérdésre kerestük a választ a jogszabályok ismertetésével

További felvilágosítással készség-
gel állunk az érintettek rendelkezé-
sére a következő elérhetőségeken:
Személyesen:  3525 Miskolc, Szentpáli 
utca 1. Lukács Edit 46/501-093  (elő-
zetes időpont egyeztetéshez)
E-mailben: agrartanacsadas@bokik.
hu. Üzenetében minden esetben adja 
meg a vállalkozása nevét, adószámát 
és az ügyintéző telefonszámát.
Eligazodást segítő táblázat:
http://www.bokik.hu/upload/bokik/
dokumentumok/agrar_eligazodast_
segito_tablazat.xlsx
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Döntöttek a Széchenyi Kártya Prog-
ram egyes konstrukciói támogatásá-
nak folytatásáról – derül ki a Magyar 
Közlönyből.
 
A kormány a Széchenyi Kártya Fo-
lyószámlahitel keretében a 2017. 
január 1. és december 31. között 
megkötött, illetve felülvizsgálat 
keretében meghosszabbított hi-
telszerződésekhez 10 millió forint 
hitelösszegig legfeljebb 365 napra 
1 százalékpont kamattámogatást 
biztosít, és a legfeljebb 50 millió fo-
rintos hitelekhez a Garantiqa Hitel-
garancia Zrt. által vállalt készfi zető 
kezességvállalás éves díjának 50 

százalékáig terjedő támogatást biz-
tosít azzal, hogy a támogatás nem 
haladhatja meg a kezességi díj vetí-
tési alapjának 0,75 százalékát.
A 2017. január 1. és december 31. 
között megkötött Széchenyi For-
góeszközhitel szerződések teljes 
összegéhez az adott ügylet futam-
idejének első három évére (1096 
napra) évi 3 százalékpont kamat-
támogatást, valamint a hitelekhez 
nyújtott készfi zető kezességválla-
lás díjának 50 százalékáig terjedő 
támogatást biztosít a kormány az 
adott ügylet futamidejének első há-
rom évére (1096 napra) azzal, hogy 
a támogatás nem haladhatja meg a 

kezességi díj vetítési alapjának 0,75 
százalékát.
A 2017. január 1. és december 31. 
között megkötött Széchenyi Be-
ruházási Hitel, Széchenyi Önerő 
Kiegészítő Hitel és Széchenyi Tá-
mogatást Megelőlegező Hitel teljes 
összegéhez, az adott ügylet teljes 
futamidejére évi 5 százalékpont 
kamattámogatást, valamint a hite-
lekhez nyújtott készfi zető kezes-
ségvállalás díjának 50 százalékáig 
terjedő támogatást biztosít a kor-
mány azzal, hogy a támogatás nem 
haladhatja meg a kezességi díj vetí-
tési alapjának 0,75 százalékát. Ke-
zességi díjtámogatás csak közvet-

len állami viszontgarancia mellett 
vállalt készfi zető kezességvállalás 
díjához kapcsolódhat.
A kamattámogatás és kezességi 
díjtámogatás tárgyévi és tárgyévet 
követő éveket terhelő kötelezett-
ségvállalásainak forrása az éves 
költségvetési törvényekben meg-
határozott Gazdaságfejlesztést 
szolgáló célelőirányzat. 
További részletek: kavosz.hu.

Kamaránkhoz több forrásból is el-
jutott annak híre, hogy a BOKIK-nál 
regisztrált vállalkozásokat megke-
reste az Agrárkamara tagság-létesí-
tési értesítéssel, illetve tagdíjfi zetési 
felhívással, amelyet a vállalkozások 
– a megfelelő, egyidejű tájékoztatás 
hiányában – értetlenül fogadtak. 

Összefoglaltuk azokat a legfontosabb 

tudnivalókat, amelyek segíthetik az 

érintettek eligazodását a témában.

1.) Az agrárkamara tagsági tárgyú meg-

keresésének jogszerűségéhez az szük-

séges, hogy a megkeresett vállalkozás 

főtevékenységként agrárgazdasági te-

vékenységet folytasson, vagy ezt mel-

léktevékenységként folytassa akként, 

hogy a NÉBIH nyilvántartási rendsze-

rében is szerepel. Az agrárgazdasági 

tevékenység meghatározását az agrár-

kamarai törvény (2012. évi CXXVI. tv.) 

mellékletei tartalmazzák, és agrárgaz-

dasági tevékenységet folytató vállalko-

zásnak minősülnek a jelenlegi hatályos 

törvényi előírás szerint mindazok is, akik 

e tevékenységet ténylegesen ugyan 

nem folytatják, de a hivatalos nyilván-

tartásokban (cégjegyzék, FELIR stb.) e 

tevékenységük megjelölése is szerepel. 

Ennek megfelelően az agrárkamara 

megkeresése kapcsán mindenekelőtt 

célszerű ellenőrizni, hogy az Ön vállal-

kozása az agrárkamarai szabályozás 

alapján valóban érintett-e, mert ha 

nem, ez önmagában mentesíti Önt a 

kérdéssel való további foglalkozás alól 

(elegendő ezt a tényt az Agrárkamará-

nak adott válaszban közölni). 

2.) Amennyiben az „önellenőrzés” arra 

vezet, hogy nyilvántartott melléktevé-

kenységei között – fölöslegesen – va-

lamely nem folytatott agrárgazdasági 

tevékenység is szerepel, úgy célszerű 

ezt a tevékenységet az adott hatóság-

nál a nyilvántartásból töröltetni; ez a 

megoldás a nem kívánt agrárkamarai 

tagságot a jövőre nézve megszünteti. 

Ezzel egyidejűleg célszerű az agrárka-

marai törvény 2. sz. melléklete aktuális 

szövegét is ellenőrizni, mert az adott 

tevékenységet időközben törölhették az 

agrárgazdasági tevékenységek köréből. 

3.) A fentiekhez hasonlóan célszerű 

lehet a NÉBIH nyilvántartásból való 

töröltetést is kezdeményezni, hiszen 

amennyiben a vállalkozás nullás be-

vallást adott be, úgy ott fölöslegesen 

szerepel; ez már önmagában – a te-

vékenységi kör módosítása nélkül is – 

alkalmas lehet az agrárkamarai tagság 

jövőbeni megszüntetésére. 

4.) Amennyiben nincs lehetőség arra, 

hogy a cég az agrárgazdasági tevé-

kenységét törölje, mert NÉBIH beje-

lentés-köteles tevékenységet (és ag-

rárgazdasági melléktevékenységet) is 

folytat, úgy a kereskedelmi és iparka-

maránál a regisztrációs kötelezettsége 

továbbra is megmarad, de élhet azzal a 

lehetőséggel, amelyet az Agrárkamara 

Alapszabályának II. Fejezete G) pontjá-

nak 06-07. alpontjai tartalmaznak az 

alábbiak szerint: 

06. A tag kérelmére a tagdíjfi zetés alap-

ját a tagnak a tárgyévet megelőző lezárt 

üzleti év agrárgazdasági tevékenységé-

ből származó nettó árbevétele alapján 

is meg lehet állapítani abban az eset-

ben, ha a tárgyévet megelőző lezárt üz-

leti év agrárgazdasági tevékenységéből 

származó nettó árbevétele nem éri el 

a tárgyévet megelőző lezárt üzleti év 

nettó árbevételének 20 százalékát, és 

amennyiben a tag a kamara által elis-

mert könyvvizsgáló által ellenjegyezett 

teljes bizonyító erejű magánokiratba 

foglalt dokumentummal igazolja ezt az 

összeget a tagdíj bevallással egyidejű-

leg, a kamara által a tagdíjbevallásra 

létrehozott felületen. 

07. A tag magára vonatkozóan a főigaz-

gatónál a tagdíj bevallással egyidejű-

leg a kamara által a tagdíjbevallásra 

létrehozott felületen keresztül kérheti 

az első albekezdés (értsd: az előző 

pont) szerinti 20 százalékos határ 25 

százalékra emelését. A kérelem mellé 

egyidejűleg az első albekezdés szerinti 

könyvvizsgáló által ellenjegyezett teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

dokumentum másolatát is fel kell töl-

teni. A főigazgató a kérelmet 15 napon 

belül bírálja el. Amennyiben a tag a fő-

igazgató döntésével nem ért egyet, a 

főigazgató döntéséről való értesítéstől 

– értesítésnek minősül a döntés ügyfél-

kapura történő feltöltése – számított 15 

napon belül a kamara elnökénél írásban 

kifogással élhet. A kifogást az elnök 90 

napon belül bírálja el. A tag tagdíjfi zetési 

alapját – az esetleges kifogástól függet-

lenül – a főigazgatói döntés szerint kell 

megállapítani azzal, hogy a kifogásról 

való későbbi döntésnek megfelelően a 

tagdíjfi zetési alap korrigálásra kerül."

Ahogy az év vége a számvetés, úgy az 
év eleje a tervezés időszaka. Számba 
vesszük céljainkat, lehetőségeinket, 
meghatározzuk, hová szeretnénk 
eljutni. Néhány kamarai tagválla-
lat vezetőjét arra kértük, ossza meg 
velünk, mit vár 2017-től? Kíváncsiak 
voltunk arra is, hogyan érinti a céget 
a minimálbér emelése? 

Török Antal ügyvezető – Hőker Kft., 
Miskolc  (A cég hőkezeléssel, ipari és 

kézműves kemencék gyártásával, in-

novációval foglalkozik.)

„A tavalyi év számunkra rosszabb volt, 

mint a 2015-ös, ugyanis az uniós pá-

lyázatok „megtörtek”. Igaz ugyan, hogy 

rengeteg ajánlatot adtunk ki a meg-

keresésekre, a megrendelések viszont 

elmaradtak. Sokat dolgozunk az autó-

ipar számára, ami szintén hektikusan 

működött. Most viszont már látszik, 

érződik az élénkülés, megjelentek a 

pályázati kiírások, és döntések is szü-

lettek, éppen ezért bizakodóak va-

gyunk, jobb évet várunk.   

A minimálbér-emelés nem érintette 

vállalkozásunkat, viszont ettől függet-

lenül – mint minden évben – most is 

lesz nálunk béremelés.” 

Ostorházi Imre ügyvezető igazgató –  
Aura Gold Kft., Miskolc
„A tavalyi év Miskolctapolcán kiegyen-

súlyozott, eredményes volt a vendég-

éjszakák szempontjából, hozta a 2015-

ös szintet. A Calimbra Wellness Hotel 

– az éves átlagot tekintve – 78 száza-

lékos kihasználtsággal működött, a 

nyári időszakban magasabb, mintegy 

90 százalékos volt ez az érték.

2017-ben szeretnénk növelni árbevé-

telünket, amihez nagyban hozzájárul-

na a miskolctapolcai strand második 

fejlesztési ütemének megvalósulása. 

Szeretnénk bővíteni a szolgáltatásain-

kat és fejleszteni a komfortfokozatot, 

ennek megvalósítására a turizmus-

fejlesztés területére kiírt új pályázati 

források megnyílásával lesz lehetőség. 

Összességében a célunk az, hogy 2017-

ben szolgáltatásaink minősége javul-

jon, és megtartsuk a vendégszámot.

Ami a minimálbér-emelést illeti, a 

turizmus-vendéglátás területe külö-

nösen érintett ebben a témában. A 

forrásoldal még hiányos, hiszen a já-

rulékcsökkenés 5 százalékos mértéke 

kevéssé kompenzálja a minimálbér 

emelésének hatásait. Az áfa változása 

azonban pozitív hatással lesz a vállal-

kozásokra, de a minimálbér-emelés 

így is sokaknál fog nehézséget okozni 

a szolgáltatóipar számos területén.”

 

Rapcsák Attila ügyvezető igazgató –  
Whist Kft., Sajószöged (A cég a régió 

legjelentősebb síkfólia gyártója.)

„Közepesen erősnek nevezném a vál-

lalkozásunk elmúlt évét. Nagy part-

nereink estek ki, egy korábbi vevőnk 

ugyanis konkurensként jelent meg a 

piacon, ami sajnos piacvesztést és 

árbevétel-kiesést jelentett. A mi szak-

mánkban korábban négy hazai gyártó 

volt, de mostanra – a már említett 

módon – megjelent még két szereplő. 

Kemény munkával, új vevők és piacok 

meghódításával tudtuk kompenzálni 

ezt a nem túl szerencsés helyzetet.

2017-ben jobb eredményt várok, bi-

zakodó vagyok. Árbevételre vetítve 5 

százalékos nyereséget szeretnénk el-

érni. Nagyon fontosnak tartom, hogy 

cégünknél folyamatos a fejlesztés, a 

célunk a hozzáadott érték további nö-

velése.

A minimálbér emelése hatással van 

a Whist Kft.-re is. Ez a lépés a nettó 

árbevételhez viszonyítva 1,5 százalé-

kos költségnövekedést eredményez 

esetünkben. További nehézséget okoz 

a munkaerő „elszívása” a nagyobb 

vállalatok, multik által, ami mun-

kaerőhiányt eredményez. Persze a 

munkavállalónak is több szempontot 

kell mérlegelnie az elhelyezkedéskor. 

Amivel nehéz nekünk kisvállalkozó-

ként versenyezni, az a nagyobb válla-

latoknál meglévő cafeteria rendszer. 

Ugyanakkor egy kisebb vállalkozás 

sok tekintetben rugalmasabb a mun-

kavállaló irányába, és ez egy fontos 

erény és érv mellettünk.”

Rózsa Istvánné egyéni vállalkozó 
–  Miskolc (Élelmiszerboltot, cukrász-

üzemet és pékséget működtet.) 

„A pályázatok jó lehetőséget biztosíta-

nak a fejlesztésre. Ha van egy jó ötlet, 

ami találkozik a megvalósítás lehe-

tőségével, akkor az mindenképp jobb 

eredményeket hoz akár már rövidtávon 

is. Nagy a konkurencia, ezért az egyedi 

és jó minőségű termékek előállítása 

idén is nagyon fontos számunkra. Gya-

korlati oktatóhelyként működünk. Ez 

nagy könnyebbséget jelent, hiszen a 

jellemző munkaerőhiányt jól kompen-

zálja, hogy a kezünk alatt „kinevelt” ta-

nulók alkalmasak a további foglalkoz-

tatásra, így minket szinte nem is érint a 

szakemberhiány. Ha idén sikerült elérni 

ugyanazt az eredmény, mint tavaly, 

már elégedett leszek. 

A minimálbér emelése óriási meg-

terhelés jelent, egyelőre kérdés, hogy 

miből lehet ezt a bérkülönbözetet 

kitermelni. Ugyanakkor fejlődést fog 

eredményezni hosszabb távon, hiszen 

a több kereset, több költést is jelent, 

így pozitív hatással lesz a gazdaságra. 

Egy év alatt nem lehet behozni az idei 

évben keletkező bérkülönbséget, de 

ez az intézkedés hosszú távon pozitív 

hatással lesz a gazdaság egészére.”

Pataky Zsuzsanna tulajdonos –  
Beauty Box Szépségház, Miskolc
„Legalább olyan évet várok, mint a 

2016-os volt. Az életemben megha-

tározó változás, hogy a 2016/2017-es 

tanévtől az MSzC Szemere Bertalan 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma oktatója lettem, a fodrász-

tanulók szakmai képzésében veszek 

részt, ami kihívás és megtiszteltetés is 

egyben. Tervezem, hogy idén bekap-

csolódok a pályakezdők támogatására 

kiírt gyakornoki programba, aminek kö-

szönhetően tehetséges fi atal szakem-

berekkel bővülhet az üzletem, és nekik 

köszönhetően a vendégköröm. Vállal-

kozásomban mindig is nagy hangsúlyt 

fektettem az innovációra, a magam és 

kollégáim fejlődésére/fejlesztésére is. 

Nálunk ez szinte elvárás, amelyre 2017-

ben is törekszünk.

A minimálbér változása éreztetni fog-

ja hatását a mindennapokban, újabb 

terhet ró a kisvállalkozásokra, így ránk 

is. Ugyanakkor abban is bízom, hogy 

hosszabb távon mindenki számára 

jobb eredményeket hoz majd ez a je-

lentős változás.”

Megkérdeztük: mit vár 2017-től?
Kamarai tagvállalatok vezetőivel beszélgettünk az idei kilátásokról, a minimálbér emeléséről

Agrár vagy nem agrár?
A kérdésre kerestük a választ a jogszabályok ismertetésével

További felvilágosítással készség-
gel állunk az érintettek rendelkezé-
sére a következő elérhetőségeken:
Személyesen:  3525 Miskolc, Szentpáli 
utca 1. Lukács Edit 46/501-093  (elő-
zetes időpont egyeztetéshez)
E-mailben: agrartanacsadas@bokik.
hu. Üzenetében minden esetben adja 
meg a vállalkozása nevét, adószámát 
és az ügyintéző telefonszámát.
Eligazodást segítő táblázat:
http://www.bokik.hu/upload/bokik/
dokumentumok/agrar_eligazodast_
segito_tablazat.xlsx
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Felhívjuk a vállalkozások fi gyelmét, 
hogy a 2017. évi kamarai hozzájáru-
lás befi zetési határideje idén is már-
cius 31. A kamarai hozzájárulás díját 
– vagyis az 5000 forintot – az érin-
tett Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
vállalkozásoknak a BOKIK 10102718-
01680500-02003001 számú szám-
lájára kell befi zetni. 
  

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi 

CXXI. törvény 2012. január 1-jén életbe lé-

pett módosítása három lényeges elemet 

tartalmaz. A rendelkezés alapján a gaz-

dálkodó szervezetek, egyéni vállalkozá-

sok kötelesek a kamarai nyilvántartásba 

vételüket kezdeményezni (regisztrálni), 

és a kamarai közfeladatok ellátásához 

évente – március 31-ig – 5000 forint 

kamarai hozzájárulást fi zetni. A kamara 

pedig köteles számukra a törvényben 

meghatározott szolgáltatásokat – 1. ta-

nácsadás gazdasági, pénzügyi, adózá-

si, hitelhez jutási kérdésekben, 2. üzleti 

partnerkeresés, 3. pályázatfi gyelés – té-

rítésmentesen nyújtani.

A kamarai hozzájárulás díját – vagyis az 

5000 forintot – az érintett Borsod-Aba-

új-Zemplén megyei vállalkozásoknak a 

BOKIK 10102718-01680500-02003001 

számú számlájára kell befi zetni. Az ösz-

szeg átutalásánál a közlemény rovatban 

fel kell tüntetni: a vállalkozás adószá-

mát és a „kamarai hozzájárulás” szö-

veget. A banki átutalás mellett lehető-

ség van a BOKIK ügyfélszolgálatokon 

(Miskolcon, Ózdon, Kazincbarcikán, 

Tiszaújvárosban, Mezőkövesden, Sáros-

patakon, Sátoraljaújhelyen, Szerencsen) 

történő készpénzes befi zetésre is.

Elektronikusan regisztrálni a https://

www.kamreg.hu/mkkir/index.html 

webcímen tudnak az érintettek. Az 

e-mail cím megadása lehetővé teszi a 

közvetlenebb, gyorsabb kommunikáci-

ót, tájékoztatást, ezért javasoljuk annak 

bejegyzését. Minden változást (szüne-

telés, megszűnés, tevékenységváltás, 

székhelyváltozás) e felületen keresztül 

lehet bejelenteni. 

A szünetelő státusz az egyéni vállalko-

zások esetében az Okmányirodában 

kapott igazoló irat alapján kerül bejegy-

zésre a kamarai rendszerbe. Az az egyéni 

vállalkozó, akik tevékenységét a teljes 

naptári évben szünetelteti, mentesül az 

adott évi kamarai hozzájárulás fi zetési 

kötelezettség alól.

Hogyan vehetik igénybe a regisztrált 

vállalkozások a kamarai szolgáltatá-

sokat? A BOKIK rendszeresen szervez 

előadásokat, fórumokat a gazdaság 

szereplőit érintő aktuális kérdésekről. 

Üzletember-találkozókon lehetőség 

van a partnerkeresésre, a pályázati tájé-

koztatókat, tanácsadásokat is érdemes 

fi gyelemmel kísérni. A BOKIK honlapján 

minden rendezvényt meghirdet a ka-

mara, és e-mailben a regisztrált vállal-

kozások is megkapják a rendezvények 

meghívóit. Ügyfélszolgálatunkon, kiren-

deltségeinken is tájékoztatást kaphat-

nak a vállalkozók a kamara nyújtotta 

lehetőségekről.

Keresse ügyintézőinket kérdéseivel és 

adategyeztetés céljából a következő te-

lefonszámokon: 

ügyfélszolgálat 46/501-091 és 501-

090;  pénzügy 46/501-881.

E-mail: regisztracio@bokik.hu

A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara 2016 tavaszán hívta életre a 
Modern Vállalkozások Programját, 
mely a hazai mikro-, kis- és közép-
vállalkozások digitális fejlődését, 
ezzel versenyképességük fokozását 
segíti informatikai technológiák és 
megoldások bevezetésével. 

Eddig több mint 6500 KKV csatlakozott 

a programhoz. Ezek a vállalkozók felis-

merték, hogy az informatikai eszközök 

és szolgáltatások használata hozzásegí-

ti őket bevételeik növeléséhez, kiadásaik 

optimalizálásához és hatékonyságuk 

fokozásához.

Behozni a lemaradást 

A mai digitalizációs fejlődés óriási, nem 

egyszerű feladat lépést tartani a vál-

tozásokkal. A cégvezetők szakértő se-

gítség nélkül gyakran érzik úgy, hogy 

elvesznek a lehetőségek tengerében. Ez 

az oka annak, hogy a digitális eszközök 

adta lehetőségeket csak korlátozottan 

használják, viszont emiatt jelentős le-

maradásban vannak európai uniós ver-

senytársaikhoz képest.

A Modern Vállalkozások Programja – 

Vállalkozz digitálisan! projekt ezekre a 

problémákra nyújt megoldást. Országo-

san 27 infokommunikációs tanácsadó 

áll rendelkezésre, akik többéves szak-

mai tapasztalattal felvértezve felmérik 

a vállalkozások digitális helyzetét, meg-

vizsgálják informatikai felkészültségü-

ket, majd javaslatot tesznek a cégnél 

megvalósítandó fejlesztésekre. Mindezt 

a program keretében teljesen díjmente-

sen! A vállalkozások a részvételt követő-

en a „Digitálisan Felkészült Vállalkozás” 

minősítést is megkapják, amelynek 

birtokában plusz 5 százalék vissza nem 

térítendő többlettámogatást kaphat-

nak vállalati informatikai pályázatok 

esetében, így a közelmúltban megjelent 

GINOP-3.2.2 pályázaton is.

250 auditált cég

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ed-

dig 250 vállalkozást auditáltak a megyei 

tanácsadók, közülük 170 vállalkozás 

kapta meg a Digitálisan Felkészült Vál-

lalkozás minősítést.

Bányai Gábor, a miskolci Betatherm Kft. 

műszaki menedzsere annak a 6500 

vállalkozónak az egyike, aki fontosnak 

tartotta csatlakozni ehhez az úttörő 

programhoz.

„Egy gyártó cég számára elengedhetet-

len lépést tartani az informatikai fejlő-

déssel, hiszen, ha lemaradunk, az kihat a 

teljes termelésünkre. Fontosnak tartjuk 

ezért azt, hogy a gyártáskiszolgáló rend-

szereink naprakészek legyenek. A Mo-

dern Vállalkozások Programja egy kiváló 

lehetőség számunkra, hogy ügyviteli- és 

gyártáskövető rendszerünket korsze-

rűbbé tegyük, emellett hardver beszer-

zést is tervezünk a pályázat keretében. 

Büszkék vagyunk a most megszerzett 

Digitálisan Felkészült Vállalkozás minő-

sítésre, amelynek egyik jelentős előnye 

az 5 százalék többlettámogatás későbbi 

informatikai pályázatok esetén.”

Nyeste Gábor, a szintén miskolci fps 

webügynökség Kft. tulajdonosa is a fo-

lyamatos fejlődésben látja a sikert. 

„Mi folyamatosan igyekszünk beépíte-

ni működésünkbe a naprakész digitális 

eszközöket, mégis úgy gondolom, szá-

munkra is tud újat adni a Modern Vállal-

kozások Programja, ezért nyitottak va-

gyunk a projekt adta lehetőséggel élni.”

„Bizakodó vagyok a 2017-es megyei 
és országos gazdasági kilátásokat 
illetően, méréseink szerint teljesen 
reális a kormány prognosztizációja 
a közel 4 százalékos gazdasági nö-
vekedésről” – nyilatkozta lapunknak 
Bihall Tamás. A BOKIK elnökével 
többek között a köztestület idei ki-
emelt feladatairól és megyénk gaz-
daságának várható teljesítményéről 
beszélgettünk. 

Az elmúlt évi kamarai választáso-
kat követően a BOKIK vezető tes-
tülete, a küldöttgyűlés elfogadta 
a kamara 2016–2020 közötti stra-
tégiáját. Az idei esztendővel meg-
kezdődik ennek a stratégiának az 
„apró pénzre váltása”. Melyek a 
legfontosabb célok, feladatok a 
kamara számára 2017-ben?
Súlyponti feladatnak tartom a megye 
gazdasági növekedésének, fejlődésé-
nek további biztosítását, hiszen 2014 
óta Borsod-Abaúj-Zemplén gazdasá-
gi teljesítménye fokozatosan nőtt, és 
szinte minden mutatóban az orszá-
gos átlag fölött van. Teljesen biztos 
vagyok abban, hogy az előttünk álló 
időszakban a beruházások területén 
is ez a tendencia érvényesül majd, 
hiszen jelentős vállalati, ágazati fej-
lesztésekről tudunk, és ne feledjük, 
hogy az ezeket segítő európai uniós 
források is elindulnak végre 2017-
ben. A gazdasági növekedésnek és 
a vállalatok fejlődésének legkritiku-
sabb pontja a szakember-ellátottság 
biztosítása. Ez egy nagyon újszerű 
és nagyon komoly feladat. A kama-
ra üdvözli a kormány és a szociális 
partnerek bérmegállapodását. Azon-
ban azt kell mondanom, ez szüksé-
ges, de nem elégséges feltétel. Azt 
látom, hogy meg kell teremteni azt a 
vállalati kultúrát is, amely a fi atalok 
itthon tartása szempontjából kulcs-
kérdés. Ezen a területen a megfelelő 
célok körvonalazása, megvalósítása 
vonzó környezetet teremthet a fi atal 
szakemberek számára, természete-
sen a megfelelő anyagi dotáció mel-
lett. Ha ez sikerül, nem csak arra van 
esély, hogy a fi atalok nem mennek 

el az ország más területeire, vagy 
külföldre, hanem arra is, hogy adott 
esetben visszajönnek. Szükség van 
arra is, hogy elinduljon egy komplex 
munkaerő-gazdálkodási folyamat, 
ezt a kamara országos szinten is kez-
deményezni fogja. Itt a megyében is 
át kell tekinteni a közmunkarend-
szert az önkormányzatokkal, és az 
arra alkalmas, vállalkozó embereket 
a versenyszférába kell irányítani. A 
foglalkoztatási paktum lényege is az, 
hogy a képzésen keresztül hogyan 
lehet hátrányos helyzetű embereket 
a versenypiacra vinni. Meg kell nézni 
azt is, hogy a gazdaság szerkezeti át-
alakulásával kapcsolatosan hogyan 
lehet a belső erőforrásokat használ-
ni. Összességében úgy látom, nem 
lenne helyes, ha külföldi munkaerő-
vel próbálnánk a hiányzó szakem-
bereket pótolni. Szeretném hangsú-
lyozni, hogy kiemelkedően fontos 
a képzés ebben a folyamatban. Az 
iskolarendszerű képzés duális része 
egy hosszú távú megoldás. A kamara 
erőteljes felnőttképzési változásokat 
fog szorgalmazni, amely reménye-
ink szerint életképesen tud reagálni 
a vállalatok rövidtávú szakember-
igényére. Mindezek mellett idén is 
végezzük majd további kamarai fel-
adatainkat a nemzetközi kereskede-
lemfejlesztés területén, az üzleti in-
formációk biztosításában. Ez utóbbi 
nemcsak nemzetközi viszonylatban 

érvényes, hanem országon, megyén 
belül is. A célunk az, hogy a vállala-
tok egymás között – például a vegy-
ipar, a gépipar cégei – az eddiginél 
szorosabb kapcsolatokat alakítsanak 
ki. Szeretnénk biztosítani a kama-
rai tagvállalatok lehető legteljesebb 
kiszolgálását szolgáltatásokkal, ta-
nácsadással, információkkal.

A köztestület munkájának ki-
emelt területe – ahogy említette 
– a szakképzés, ami a gazdaság 
jövője szempontjából meghatáro-
zó fontosságú. Korábban azt nyi-
latkozta: a duális szakképzésben 
most a finomhangolás követke-
zik. Mit jelent ez a gyakorlatban?
A duális szakképzésben a kormány 
meghozta azokat a döntéseket – a 
kamara-kormány megállapodás 
alapján – amelyek a jogi háttér biz-
tosítását jelentik. Most, a megva-
lósítás során látjuk a problémákat, 
azt, amin változtatni kell. Ami a 
kamarát operatívan érinti, az a gya-
korlati képzés feltételrendszerének 
folyamatos erősítése. El kell ér-
nünk, hogy minőségi képzőhelyek 
legyenek jelen – megfelelő szám-
ban és területi, ágazati megoszlás-
ban – a megyében. Foglalkozunk 
azzal, hogy úgynevezett üzemek 
feletti képzőhelyekkel hogyan lehet 
kiegyenlíteni azt a hiányosságot, 
amikor egy cég nem képes a szakma 
elsajátításához szükséges tudást 
teljes körűen oktatni. Ennek a rész-
leteit a kamara az év folyamán sze-
retné kidolgozni. Mindezek mellett 
biztosítani kell a szakképző cent-
rumokkal a folyamatos és erőteljes 
együttműködést. Ennek lényege, 
hogy az iskola ismerje, mi folyik a 
vállalati gyakorlati képzőhelyeknél, 
és a vállalati gyakorlati oktatással 
foglalkozó szakemberek is lássák 
az iskola tevékenységét. Ebben a 
kamara koordináló szerepet kell, 
hogy ellásson. Folyamatos feladat 
a pályaorientáció, a társadalom, a 
családok meggyőzése, hisz azt gon-
dolom, hogy ma szakmát tanulni 
egy biztos megélhetés minden fi a-

tal számára. Lényeges, hogy nyitva 
az út a továbbtanulás felé is, tehát 
bárki, aki tanulni szeretne, azt szak-
matanulás mellett is megteheti. 

A Régi idők focija című film óta 
tudjuk: „Kell egy csapat”. Milye-
nek a célok megvalósításának 
személyi feltételei a BOKIK-ban?
A 2016-os kamarai választások-
nál megítélésem szerint egy erős, 
ütőképes elkötelezett kamarai el-
nökség alakult. Sőt a küldötteink 
is egyre aktívabbak, ami a szakmai 
munkát illeti. Ez nagyon fontos, 
mert lényegében ők tudják „feltur-
bózni” a kamara szakmai tevékeny-
ségét, és ezzel „labdákat dobni” az 
ügyintéző szervezet irányába. A ka-
mara munkaszervezete tapasztalt, 
magas felkészültséggel bíró szak-
emberekből áll, akik lojálisan és el-
kötelezetten végzik a feladataikat a 
mindennapokban. 

Lapunknak ebben a számában 
vállalkozókat kérdeztünk cégük 
idei kilátásairól. A válaszok több-
nyire pozitívak, a gazdasági szak-
emberek bizakodóak. Ön hogyan 
látja 2017-et a megye és az ország 
gazdasága szempontjából?
Bizakodó vagyok a 2017-es megyei 
és országos gazdasági helyzetet ille-
tően. Méréseink szerint teljesen re-
ális a kormány által prognosztizált 
közel 4 százalékos gazdasági nö-
vekedés. A megyében esetenként 
országos átlag feletti teljesítményt 
is lehetségesnek látok. Ez a beruhá-
zási és a foglalkoztatási szint növe-
kedésében jelenhet meg leginkább. 
Fontos feladat a kamara és a vállal-
kozások számára a versenyképes-
ség tartása, amihez alkalmazni és 
használni kell tudni az új technoló-
giákat, a robotizáció, a digitalizáció 
modern, korszerű eszközeit. Ösz-
szességében úgy látom, hogy szép 
évek állnak előttünk, ami a gazda-
ság lehetőségeit és fejlődését illeti, 
és azon vagyunk, hogy ehhez a ka-
mara is hatékonyan hozzájáruljon.  
 –ME –

Bihall Tamás: Bizakodó vagyok 
a gazdasági kilátásokat illetően
A BOKIK elnökével a kamara idei feladatairól, a szakképzés helyzetéről is beszélgettünk

A határidő idén is március 31-e
Már aktuális a vállalkozások számára a 2017. évi kamarai hozzájárulás befi zetése 

Milliós támogatást érhet az informatikai audit

A 127 állomásból álló, Információs Nap elnevezésű rendezvénysorozat helyszínein a 
tartalmas gyakorlati előadások mellett az informatikai területek szakértőivel is talál-
kozhatnak, konzultálhatnak az érdeklődők.
Miskolcon február 8-án lesz a következő Információs Nap a Calimbra Wellness és 
Konferencia Hotelben (Bencések útja 9-11.), a részvétel díjmentes.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket, regisztrálni a www.vallalkozzdigitalisan.hu honla-
pon lehet!
Bővebb információ szintén a honlapon található, illetve Koleszár Pétertől, a projekt 
szakmai vezető-helyettesétől kérhető a 30/935-0695-ös telefonszámon.

Információs Nap Miskolcon

Bányai Gábor
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A BOKIK, valamint a PM-Energo Épületgé-
pész és Szolgáltató Kft. kiállítással egybe-
kötött interaktív szakmabemutatót szervez 
2017. január 27-én a cég telephelyén (Mis-
kolc, Május 1. telep 2/a.). 

A PM-Energo Kft. elsősorban Északkelet-Ma-

gyarország területén épületgépészeti kivitele-

zési feladatokkal foglalkozik. A piaci igényekhez 

alkalmazkodva, a folyamatos fejlődés követ-

keztében egyre több generál kivitelezést vállal-

nak, a gépészeti munkák mellett építőmesteri 

tevékenységet is végeznek. Megrendelőik kö-

zött kis-, közepes- és nagyvállalkozások, önkor-

mányzatok és intézményeik, valamint lakossági 

megrendelők egyaránt helyet kapnak. 

A cég, hasonlóan más vállalatokhoz, a szakem-

ber-utánpótlás hiányával küzd. Ezért döntöttek 

úgy, hogy részt vesznek a tanulóképzésben. 

Elsősorban központifűtés- és gázhálózat rend-

szerszerelő, továbbá épületgépész technikus 

tanulókat fogadtak, de a jövő évtől az építőipar 

egyéb területeire is várnak tanulni vágyó fi ata-

lokat.

A rendezvényre 7. és 8. osztályosokat, szüleiket 

és tanáraikat várják, illetve érettségiző, vagy 

már érettségizett fi atalok részvételére is számí-

tanak. A diákok a bemutatott szakmák szépsé-

geit, érdekességeit, távlatait is megismerhetik 

az ÉpületGépÉsz napon.

Jelentkezés és további információ a klein.

zsuzsanna@bokik.hu címen.

Az év végén Göteborgban megrendezett EuroSkills verseny 

résztvevői és szakértői január 17-én elismerő okleveleket vettek 

át az MKIK székházában. A tizenhat magyar fi atalnak az elis-

meréseket Bihall Tamás, az MKIK oktatási- és képzési ügyekért 

felelős alelnöke és Fekete Balázs, az MKIK kézműipari alelnöke 

adta át. A magyar csapat tagjai mellett köszönetet mondtak a 

szponzoroknak és szakértőknek, akik hozzájárultak a sikeres ver-

senyzéshez. 

Mint ismeretes, a magyar csapat épületasztalos és informatika 

szakmában ezüst, virágkötő, hegesztő, szépségápoló és fodrász 

szakmában bronz, ápolás, bútorasztalos és mechatronika szak-

mában pedig kiválósági érmet szerzett. Az eseményen Bihall 

Tamás hangsúlyozta, hogy a szakemberhiány és a szakember-

képzés a következő években kulcskérdés lesz. Hozzátette, hogy a 

szakképzés legjobb promóciója, ha a hazai és nemzetközi verse-

nyeken a fi atal szakembereink magas színvonalon szerepelnek.

A megyeszékhelyen megtartott új-
évköszöntő mellett a kamara életé-
ben fontos hagyomány az a mezőkö-
vesdi évindító találkozó is, amelyre a 
BOKIK kirendeltsége az önkormány-
zattal közösen invitálja meg a város 
vállalkozásainak, intézményeinek 
vezetőit. Az idei eseményen ott volt 
a matyó főváros polgármestere, és 
megtisztelte jelenlétével a prog-
ramot Tállai András parlamenti és 
adóügyekért felelős államtitkár, mi-
niszterhelyettes is.

A rendezvényen dr. Fekete Zoltán pol-

gármester áttekintette Mezőkövesd 

elmúlt évét, részletesen ismertette, 

milyen bevételekből gazdálkodhatott a 

város, és elmondta, milyen támogatá-

sokat nyújtanak az itt élőknek. Szólt a 

befejezett és tervezett fejlesztésekről, 

kiemelte, felkészültek a pályázati döm-

pingre.

Bihall Tamás, a kamara elnöke az el-

múlt évi gazdasági folyamatok bemu-

tatása kapcsán többek között arról 

beszélt, hogy megyénk teljesítménye 

minden mutató tekintetében javult, 

az egy főre jutó GDP-növekedésben is 

dobogós volt az országban. Hangsú-

lyozta, a megye eredményeihez nagy-

mértékben hozzájárult Mezőkövesd és 

térsége, hiszen meghatározó szerepet 

játszik a megye gazdaságában.  

Tállai András miniszterhelyettes (ké-

pünkön) számba vette az elmúlt évek 

kormányzati intézkedéseit, hiszen mint 

mondta, így látszik igazán, hogyan ju-

tottunk el a „kullogók” kategóriájából 

az első harmadba, hogyan változott 

meg a gazdaság teljesítménye, hogyan 

érhettük el azt, hogy Magyarország ma 

már a befektetésre ajánlott besorolás-

ba került a hitelminősítőknél.

Elmondta: tavaly uniós források nél-

kül nőtt 2,1 százalékkal a GDP, idén 4 

százalékos bővülést várnak. Számos 

adónem mértéke csökkent, s úgy vél-

te, a versenyképesség korlátja most az 

alacsony jövedelemszint. 

A miniszterhelyettes kifejtette, Mező-

kövesd térségének gazdasága fejlődött 

és erősödött 2016-ban. Új befektető 

ugyan nem érkezett a városba, de a ré-

giek beruháztak, bővítettek. Kiemelte, 

minden jel arra mutat, hogy idén ta-

lán rendeződhet Kövesden az egykori 

Remy-telephely sorsa. Elhangzott az is, 

hogy a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program keretében a térség-

be mintegy 16,6 milliárd forint pályázati 

pénz jön, ebből Mezőkövesdnek 4,6 

milliárd forint jut majd.

Erősödött Mezőkövesd gazdasága

Újra ÉpületGépÉsz nap Elismerést kaptak az 
Euroskills hazai résztvevői

Folytatás az 1. oldalról. 
„A megye jó gazdasági évet zárt, gya-

korlatilag minden mutatónk erősö-

dött” – hangsúlyozta köszöntőjében a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Keres-

kedelmi és Iparkamara elnöke. Bihall 

Tamás hozzátette, az egy főre jutó 

ipari termelés tekintetében például az 

ország első három megyéje között va-

gyunk.

Kiemelte: a kamara minden felmérése, 

elemzése azt mutatja, hogy 2017-ben is 

folytatódni fog ez a gazdasági növeke-

dés. Az év kihívásának nevezte a szak-

emberhiány megfelelő kezelését. Mint 

mondta, a kamara álláspontja az, hogy 

a helyi humánerőforrásra kell támasz-

kodni, és nem támogatják például kül-

földi munkavállalók Magyarországra, a 

megyébe történő behozatalát. Ugyan-

akkor a duális képzés – bár hatása 

hosszabb távon érvényesül – stabili-

tást és biztos szakember-utánpótlást 

ad a vállalkozásoknak. A felnőttképzés 

megújítása az idei év egyik fontos fel-

adata lesz, és elengedhetetlen a köz-

munkaprogramok áttekintése is – je-

lentette ki a BOKIK elnöke.

A gyarapodás éve volt

Korszakváltó évnek nevezte 2016-ot 

Kriza Ákos. Miskolc polgármestere el-

mondta, ez volt az elmúlt 25 év har-

madik, gyarapodást hozó esztendeje, 

aminek köszönhetően a város végképp 

maga mögött hagyta a leszakadó te-

lepülés stigmáját, és most már a leg-

fejlettebb megyei jogú városok közé 

tartozik. Ezt a tényt nagyon sok mutató 

támasztja alá. Eddig a munkahelyek 

számának növelését jelölték meg a 

miskolciak a legfőbb problémának, 

mostanra viszont már a magasabb bé-

rek kerültek az első helyre.

A városvezető szólt a folytatódó fej-

lesztésekről is, így megemlítette a 

Diósgyőri stadion rekonstrukcióját, a 

Selyemréti strandfürdő fejlesztését, a 

Miskolctapolcai strandfürdő második 

ütemének építését, a Diósgyőri vár bő-

vítését, továbbá a teljes várost lefedő 

kamerarendszer kialakítását. Gyara-

podást és biztonságot ígérek minden 

miskolcinak! – zárta köszöntőjét a pol-

gármester.

Jelképes évnyitó Szirmabesenyőn
Szirmabesenyőn harmadik alkalom-
mal rendezték meg azt a jelképes év-
nyitót, amelyen a település vállalkozói, 
képviselők, díszpolgárok, intézmény-
vezetők és külső együttműködő 
partnerek vettek részt. Gazdaságfej-
lesztés, közösségépítés, összefogás, 
együttműködés – ezek voltak a 
kulcsszavak Huszti Gábor polgármes-
ter köszöntő és köszönetet mondó 
beszédében. A rendezvény díszven-
dége Bihall Tamás, a BOKIK elnöke 
a magyar gazdaság és a vállalkozók 
előtt álló kedvező lehetőségekről 
beszélt, hangsúlyozva a szakképzés és 
a helyi vállalkozások egymást segítő 
tevékenységének fontosságát. 

A megbecsülés jele
A szerencsi önkormányzat minden 
évben köszönti a város adófi zető vál-
lalkozásainak vezetőit. Ezúttal január 
20-án tartották a hagyományos prog-
ramot a Rákóczi-vár színháztermé-
ben.  A megjelenteket Koncz Ferenc 
polgármester köszöntötte, majd Bihall 
Tamás, a BOKIK elnöke szólt a kama-
ra munkájáról. Örömmel nyugtázta, 
hogy ez a program a vállalkozások 
munkájának elismerését jelenti.

Újévi köszöntők

A BOKIK szervezésében 2017.  január 3-a és 19-e között lezajlottak 

az SZKTV és OSZTV versenyek írásbeli elődöntői. Az immár 10. al-

kalommal megrendezett szakmai versenyekre ebben a tanévben 41 

szakmában országosan több mint 5700 tanuló jelentkezett.

A Borsod megyei tanulók érdeklődése nem csökkent a Szakma Ki-

váló Tanulója (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Verse-

nyek (OSZTV) iránt: 30 szakmában több mint 300 diák regisztrált a 

versenyekre. Legtöbben a logisztikai ügyintéző, kereskedő, szakács, 

pincér, valamint vendéglátó-eladó szakmákban jelentkeztek.

A verseny népszerűségének egyik oka talán, hogy azok a verseny-

zők, akik jól teljesítenek, felmentést kaphatnak a szakmai vizsga egy 

része vagy egésze alól. Az írásbeli dolgozatok eredményét és a to-

vábbjutott tanulók névsorát előre láthatólag február 10-e után teszi 

közzé az MKIK a versenyek hivatalos honlapján, a www.szakmasztar.

hu oldalon.

A legfelkészültebb diákokra további válogató versenyek várnak. A 

versenyek országos döntőjét – a korábbi évekhez hasonlóan – a 

Szakma Sztár Fesztiválon tartják 2017. április 24–26. között.

Miskolci SZC Andrássy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája
Miskolci SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma
Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma
Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma
Miskolci SZC Fazola Henrik Szakképző Iskolája
Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma
Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma és Közgazdasági Szakgimnázi-
uma

Ózdi SZC Surányi Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma
Ózdi SZC Deák Ferenc Szakképző Iskolája és Művészeti Szakgimnáziuma

Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépis-
kolája és Kollégiuma
Szerencsi SZC Aba Sámuel Szakközépiskolája
Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépis-
kolája és Kollégiuma
Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépis-
kolája és Kollégiuma

Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola
Irinyi János Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon
Don Bosco Általános Iskola Szakiskola Középiskola és Kollégium
V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általá-
nos Iskola
Európa Baptista Szakképző Iskola és Gimnázium

Wesley János Családi Napközi, Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimná-
zium és Kollégium
MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola
Szinergia Szakgimnázium és Szakközépiskola Miskolci Tagintézménye
Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

A BOKIK által szervezett versenyen résztvevő iskolák

Megkezdődtek a szakmai versenyek
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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 2017 januárjában alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 348 Ft/l
Gázolaj 366 Ft/l
Keverék 384 Ft/l
LPG-autógáz 201 Ft/l

Januári üzemanyagárak

A vállalkozásokért

Dudás Tiborné titkár, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Kamaránk küldöttgyűlése a tisztújítást követően az elmúlt év novem-
ber 29-én fogadta el a BOKIK 2016–2020 közötti stratégiáját, amelynek 
középpontjában a megye gazdaságának erősítése, fejlesztése áll. Ezekben 
a hetekben formálódik, áll össze köztestületünk munkaterve, amely az 
előttünk álló négyéves ciklus céljainak megvalósítását szolgáló feladat-
rendszer idei teendőit tartalmazza. 

Munkánk igen sokrétű, hiszen a mikrovállalkozások igényeire ugyan-
úgy reagálnunk kell, mint a kis- és közepes cégek, vagy a nagyvállalatok 
megkeresésére. Ebből következik, hogy szolgáltatási palettánk is igen 
változatos és sokszínű, amelyben a cégek külföldi terjeszkedésének se-
gítsége ugyanúgy beletartozik, mint a kapcsolatépítés a külföldi országok 
kamaráival, a KKV-k innovációs tevékenységének támogatása, vagy a 
KKV-k fi nanszírozásának elősegítése. 

A vállalkozások versenyképessége szempontjából a pénzügyi források 
mellett fontos elem az információ, amely – ahogy mondani szokták – ha-
talom, de megszerzése időigényes, sokszor költséges. Mi azon vagyunk, 
hogy tagjainknak többféle módon nyújtsunk segítséget abban, hogy 
egyszerűen, célirányosan és a lehető legkedvezőbb feltételekkel jussanak 
a tevékenységük szempontjából fontos tudnivalókhoz. Rendezvényeink 
is a tájékoztatást szolgálják, az általunk szervezett előadások mindig ak-
tuális, a vállalkozók mindennapjait érintő szakmai témákat dolgoznak fel. 
Szakmai klubjaink, klasztereink szintén az információátadás fontos esz-
közei. Így például a HR Klub, a Könyvelői Klub, az autóipari és a belvárosi 
klaszter a különböző ágazatok, szakmák olyan közösségei, ahol a szakem-
berek, érintettek kicserélhetik tapasztalataikat, fórumokat szervezhetnek.

Az elmúlt években nagy fi gyelmet fordítottunk arra is, hogy szolgálta-
tásaink kínálati oldalának bővítése mellett a minőség és a hatékonyság is 
javuljon. Tavaly például mintegy 250 rendezvényt bonyolítottunk le, és a 
fogadtatás, a visszajelzések zöme pozitív volt.

Egy nemrég önkéntes kamarai tagságot szerzett vállalkozó azt mond-
ta: belépésének több oka is volt. Egyrészt szeretne hozzájárulni a régió 
fejlődéséhez, és ennek érdekében jó kapcsolódni a megye vállalkozásait 
összefogó BOKIK-hoz. De kapcsolatrendszerének élénkülését, új üzleti 
partnereket, szakmai konzultációt és a bemutatkozás lehetőségét is látja a 
tagság nyújtotta előnyökben.

Mi a BOKIK-ban ezt úgy fogalmaztuk meg: Együtt működünk!

Rövid évértékelőkkel kezdődött 
a BOKIK és a megyei kormányhi-
vatal hagyományos újévköszöntő 
rendezvénye január 9-én. A vendé-
geket Demeter Ervin megyei kor-
mánymegbízott, Bihall Tamás, a 
kamara elnöke és Kriza Ákos, Mis-
kolc polgármestere köszöntötte.

A BOKIK és a kormányhivatal idén 

második alkalommal rendezte kö-

zösen ezt a hagyományos újévi ese-

ményt, amelyet most is nagy érdek-

lődés kísért. A programon a megye 

vezető tisztségviselői, a BOKIK el-

nökségének tagjai, politikusok, intéz-

ményvezetők és vállalkozásvezetők 

vettek részt.

Óriási lehetőségek előtt állunk

Házigazdaként először Demeter Ervin 

megyei kormánymegbízott üdvözölte 

a megjelenteket. Rövid tájékoztatást 

adott a hivatalt érintő szervezeti vál-

tozásokról. Hangsúlyozta, hogy a fel-

adatok egy jelentős része átkerült a 

járási hivatalokhoz. Az ügyfelek ebből 

csak annyit érezhetnek, hogy még kö-

zelebb került hozzájuk az ügyintézés. 

A kormánymegbízott beszélt a me-

gye javuló foglalkoztatási mutatóiról 

is, amelyek az elkövetkezendő idő-

szak beruházásaival további nagy 

lendületet vehetnek. Példaként em-

lítette a mintegy 150 milliárd forintos 

M30-as autópálya-fejlesztést. 

„Nem feledkezhetünk meg arról sem 

– folytatta –, hogy a Terület- és Tele-

pülésfejlesztési Operatív Programból 

(TOP) a megye részesedett a legna-

gyobb összeggel, Miskolccal együtt 

120 milliárdos nagyságrendű forrás 

jut majd a fejlesztésekre. Mindezek 

jól mutatják, hogy óriási lehetőségek 

előtt állunk, amelyek mindannyiunk 

javát fogják szolgálni, ezért legjobb 

tudásunk szerint kell feladatainkat 

megoldanunk” – mondta Demeter 

Ervin.

 (Folytatás a 2. oldalon)

Újévköszöntő: 
idén is közösen

Minden évben nagy várakozás és sok-sok 
munka előzi meg a Kézműves Kupa meg-
rendezését a BOKIK-ban. Sok előkészületet 
igényel ugyanis, hogy a szépészeti szakmák 
legnagyobb országos versenyét méltó körül-
mények között, magas minőségi színvonalon 
bonyolítsák le a szervezők.

Idén március 5-én, vasárnap lesz a Nemzetközi 

Meghívásos Fodrász, Kozmetikus, Műköröm-dí-

szítő és -építő Bajnokság, Kisgergelyné Tolcsvai 

Mária és Lapis Imre Emlékverseny. A helyszínt 

– a több éves hagyománynak megfelelően – a 

miskolci Generali Aréna adja. 

„Büszkék vagyunk erre a rangos szakmai ese-

ményre, hiszen a „Kézműves Kupa 2017” ma 

már nemzetközi hírnévnek örvend” – nyilatkoz-

ta Bihall Tamás, a BOKIK elnöke. Hozzátette azt 

is, a kamara fontosnak tartja, hogy az emlékver-

seny névadói követendő szakmai idolként állja-

nak 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 Mis-

kolc városának jó hírét vivő tavaszi rendezvény 

is. A március 5-i versenyről bővebb informá-

ció a www.bokik.hu honlapon és a rendezvény 

Facebook-oldalán található.

Ezúttal Zemplén fővárosa, Sátoraljaújhely lesz a díszvendége a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az 

Első Miskolci Lions Club hagyományos farsangi jótékonysági bál-

jának. A rendezvényt február 11-én, szombaton tartjuk Miskolcon, a 

Zenepalotában (Bartók Béla tér 1.). A 19 órakor kezdődő bál tom-

bolájának bevételét ezúttal is jótékonysági célra ajánljuk fel. Most 

a Miskolci Autista Alapítvány kapja meg az összegyűlő összeget.

A BOKIK-Lions bál nagy hagyományokra tekint vissza, és jelenleg 

Miskolc legrangosabb báljaként tartják számon. A rendkívül im-

pozáns környezet, a magas színvonalú műsor, a kiváló vendéglá-

tás mind-mind ezt a jó hírnevet erősítik.  A korábbi évek díszven-

dég városai: Mezőkövesd, Sárospatak, Szerencs.

Érdeklődés esetén bővebb információ, bejelentkezés, jegyigény-

lés: a 46/501-873-as telefonszámon, vagy a tarsalgo@bokik.hu 

e-mail címen. 

Kézműves Kupa 2017BOKIK-Lions farsangi 
jótékonysági bál

Huszonötödik alkalommal hirdette meg az 
innovációs szövetség a Magyar Innovációs 
Nagydíjat.

A Magyar Innovációs Alapítvány az erkölcsi és 

anyagi elismeréssel azokat a társaságokat, il-

letve vállalkozókat kívánja jutalmazni, amelyek/

akik 2016-ban kiemelkedő üzleti hasznot értek 

el, jelentős műszaki, gazdasági innovációs telje-

sítmény (új termékek, új eljárások, új szolgálta-

tások értékesítése) megvalósításával.

A Magyar Innovációs Nagydíjon kívül további in-

novációs díjak is átadásra kerülnek, úgymint:

- a Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. évi 

„Ipari Innovációs Díja”

- a Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi „Ag-

rár Innovációs Díja” és „Környezetvédelmi Inno-

vációs Díja”

- a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi 

Innovációs Díja

- a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2016. évi 

Innovációs Díja

A legeredményesebb 2014. január 1-je után ala-

pított (startup) vállalkozás a Magyar Innovációs 

Szövetség Start-up Innovációs Díját nyeri el.

A díjakat tudományos szakemberekből, pénz-

ügyi és gazdasági vezetőkből álló zsűri ítéli oda. 

A zsűri elnöke Pálinkás József, az NKFI Hivatal 

elnöke. Beadási határidő: 2017. február 15. 

Részletek: www.bokik.hu

Bihall Tamás (jobbról), Demeter Ervin és Kriza Ákos a rendezvényen

A szakképzés fi nanszírozásának lehetőségeiről, a szakképzési 

hozzájárulási kötelezettség teljesítéséről és elszámolásáról volt 

szó többek között azon a fórumon, amelyet a BOKIK szervezett a 

vállalkozásvezetők és a könyvelők számára január 17-én. Az elő-

adó Lászlóné Szép Györgyi igazságügyi adó- és könyvszakértő, 

felnőttképzési szakértő volt. A rendezvényt Tóth Ádám, a kamara 

oktatási és képzési szakigazgatója (képünkön) nyitotta meg. 

Szakképzési fórum

Innovációs nagydíj


