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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 februárjában alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 370 Ft/l
Gázolaj 382 Ft/l
Keverék 405 Ft/l
LPG-autógáz 203 Ft/l

Februári üzemanyagárak

Kihívások 
előtt

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

A Kormány és a Kamara 2010-ben meg-
állapodást kötött a negatív gazdasági 
folyamatok korrigálására, a gazdaság 
rendbetételére. Ez 2016-ra megtörtént. 
Mind a Kormány, mind a Kamara betar-
totta a megállapodásban foglaltakat és 
megállapodás született abban is, hogy a 
felek folytatják ezt az együttműködést. 
Egyensúly és növekedés az eredménye 
ennek a munkának. 

A következő évek legnagyobb kihívá-
sa a folyamatok fenntarthatósága lesz. 
A fenntarthatóság alappillére pedig az 
ország és a gazdaság versenyképessé-
gének erősítésében rejlik. Ezt számos 
tényező generálhatja: technológiai 
fejlesztés, az innovációs folyamatok, az 
oktatás, benne a duális képzés további 
erősítése. Mindez megyénk számára 
is lehetőségeket és feladatokat jelent, 
hiszen a mi gazdasági évértékelőnkben is 
megállapítottuk, hogy a megye növekvő 
gazdasági helyzetben van, melyet meg 
kell alapozni beruházásokkal, a Miskolci 
Egyetemmel történő erősödő gazdasági 
kapcsolatokkal és a duális képzés teljes 
körű bevezetésével. 

2017. évi kamarai munkatervünk 
ezeken a pilléreken nyugszik, amelyet a 
március 30-i kamarai Küldöttgyűlésün-
kön vitatunk meg. A kilátások bíztatóak, 
komoly munka vár ránk, hogy ez a követ-
kező években is így maradjon.

Orbán Viktor miniszterelnök, Varga Mihály gazdasá-
gi miniszter és Matolcsy György jegybankelnök vett 
részt az MKIK hagyományos gazdasági évnyitóján. A 
BOKIK-ot 12 meghatározó vállalkozás vezetője kép-
viselte a február 28-i budapesti rendezvényen. 

A vendégeket Parragh László, a Magyar Kereskedelmi 

és Iparkamara elnöke köszöntötte. Rövid beszédében a 

fenntarthatóságot és a versenyképességet nevezte az 

egyensúly és a növekedés mellett a következő években 

a legfontosabb gazdasági feladatnak. Ehhez elengedhe-

tetlen álláspontja szerint a bérek növekedése, mert, mint 

fogalmazott az alacsony munkabérek nem ösztönöznek 

a versenyképesség javítására.

Orbán Viktor előadásában kifejtette: „azon a pályán kell 

maradni, ahol vagyunk”, 2017–2020 között meg kell vé-

deni azt a lehetőséget, hogy a magyar gazdaság bővülése 

a 3-5 százalékos sávban legyen. Közben végre kell hajtani 

egy versenyképességi fordulatot, és 2020 után az 5 száza-

lék fölötti növekedési tartományt kell elérni.

Ehhez meg kell védeni „a felívelő pályát” a fenyegető ve-

szélyektől, amelyek például az adórendszert és a munka-

helyteremtő támogatásokat érik az Európai Unió részéről. 

Továbbá védekezni kell a külföldi befolyásolással és az il-

legális migrációval szemben, valamint meg kell harcolni az 

olcsó energiáért is; a kormány ezzel kapcsolatos reménye, 

hogy a paksi atomerőmű-bővítési vitát előbb-utóbb dűlő-

re viszi Brüsszellel – mondta.

Orbán Viktor értékelte a kormány és az MKIK közötti 2014-

es megállapodás tíz vállalását. Ezek közül az államadós-

ság-kezelésről szólva kifejtette: önfi nanszírozó rendszerre 

állt át az ország, visszafi zettük az IMF-EU-kölcsönt, meg-

nőtt a forintban kibocsátott állampapírok aránya, és csök-

kent a külföldiek kezében lévő állampapírarány.  

Jelezte ugyanakkor, vitában áll Varga Mihály nemzetgaz-

dasági miniszterrel a devizában kibocsátandó állampapír-

ok ügyében. A miniszterelnök ugyanis azon az állásponton 

van, hogy ha nem muszáj, ne bocsássanak ki devizában és 

külföldön állampapírt.

 (Folytatás a 2. oldalon)

Gazdasági évnyitó 
a miniszterelnökkel

Több mint kétszáz versenyző regisztrált az 
idei miskolci Kézműves Kupára, és mintegy 
20 kiállító mutatja be termékeit az érdek-
lődők előtt. A szépészeti szakmák idei ver-
senyének – a hagyományokhoz hűen – a 
Generali Aréna ad otthont.
 

Idén március 5-én, vasárnap lesz a BOKIK által 

szervezett Nemzetközi Meghívásos Fodrász, 

Kozmetikus, Műköröm-díszítő és -építő Baj-

nokság, Kisgergelyné Tolcsvai Mária és Lapis 

Imre Emlékverseny. „Büszkék vagyunk erre a 

rangos szakmai eseményre, amely mostanra a 

szakmai utánpótlás-nevelés fontos része lett – 

nyilatkozta Bihall Tamás, a BOKIK elnöke a ren-

dezvény sajtótájékoztatóján. 

Madarász István, a BOKIK Egészségügyi és 

Szolgáltató Osztályának elnöke, a rendezvény 

főszervezője ismertette a részleteket, kiemelte: 

a résztvevők idén is divatos frizurákra, „színes 

arcokra”, látványos műkörmökre és még sok 

más érdekességre számíthatnak. Elárulta azt is: 

magyar Guinness-rekord kísérletre készülnek. 

Barátai, tisztelői, a Közgazdasági Társaság megyei szervezetének 

tagjai, a BOKIK munkatársai, a Miskolci Egyetem vezetése, vala-

mint a Szentpáli szakközépiskola tanárai és diákjai köszöntötték 

95. születésnapja alkalmából Kopátsy Sándort február 27-én.

Bihall Tamás, a BOKIK és a közgazdasági társaság megyei elnöke 

háláját fejezte ki a neves közgazdásznak a Szentpáli örökségért, 

ami – mint fogalmazott – a kamara öröksége is, és azért is, hogy 

a Szentpáli Alapítványnak köszönhetően lehetőségük van a 

Szentpáli iskola diákjai, valamint a Miskolci Egyetem közgazdász 

hallgatóinak támogatására. 

Március 5.: Kézműves KupaKopátsy Sándor 95

Felhívjuk a vállalkozások fi gyelmét, hogy a 
2017. évi kamarai hozzájárulás befi zetési ha-
tárideje idén is március 31.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. 

törvény 2012. január 1-jén életbe lépett mó-

dosítása három lényeges elemet tartalmaz. A 

rendelkezés alapján a gazdálkodó szervezetek, 

egyéni vállalkozások kötelesek a kamarai nyil-

vántartásba vételüket kezdeményezni, (regiszt-

rálni), és a kamarai közfeladatok ellátásához 

évente – március 31-ig – 5000 forint kamarai 

hozzájárulást fi zetni. A kamara pedig köteles 

számukra a törvényben meghatározott szolgál-

tatásokat – 1. tanácsadás gazdasági, pénzügyi, 

adózási, hitelhez jutási kérdésekben, 2. üzleti 

partnerkeresés, 3. pályázatfi gyelés – térítés-

mentesen nyújtani.

A kamarai hozzájárulás díját – vagyis az 5000 

forintot – az érintett Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei vállalkozásoknak a BOKIK 10102718-

01680500-02003001 számú számlájára kell 

befi zetni. Az összeg átutalásánál a közlemény 

rovatban fel kell tüntetni: a vállalkozás adó-

számát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget. 

A banki átutalás mellett lehetőség van a BOKIK 

ügyfélszolgálatokon (Miskolcon, Ózdon, Ka-

zincbarcikán, Tiszaújvárosban, Mezőkövesden, 

Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen, Szerencsen) 

történő készpénzes befi zetésre is.

Varga Mihály, Orbán Viktor, Parragh László és Matolcsy György a rendezvényen

Április 4-én, kedden folytatódik a BOKIK Kamarai Társalgó című 

rendezvénysorozata. Az idei első program vendége Lacfi  Ágnes 

üzleti-stílus tanácsadó, öltözködés szakértő. Előadásának címe: 

Önbizalom a ruhásszekrényből. A Társalgó 14 órakor kezdődik a 

BOKIK miskolci, Szentpáli utcai székházában, a 4. emeleti tár-

gyalóban. Az érdeklődők a tarsalgo@bokik.hu e-mail címen je-

lentkezhetnek.

Áprilisban Társalgó

A határidő: március 31.
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A szakácstanulók magas színvonalú 
gyakorlati képzése, a szakember- 
utánpótlás biztosítása, a fi atal szak-
emberek Miskolcon tartása – ezek 
az indokok szóltak a Drót Bisztró 
tankonyhájának kialakítása mellett, 
mondta február 22-én, az ünnepé-
lyes átadáson dr. Barkóczi István, a 
City Hotel Miskolc tulajdonosa.

„Ma már a szakács szakmában is ne-
héz utánpótlást találni, megtartani 
a fi atalokat, ezért jött a tankonyha 
ötlete kollégáimtól. Bízunk ben-
ne, hogy azok közül, akik nálunk 
tanulják majd a szakma gyakorlati 
fogásait, jó néhányat itt tudjuk tar-
tani a Drótban, illetve itt maradnak 
a városban, a megyében” – hang-
súlyozta rövid megnyitójában dr. 
Barkóczi István. 

Dudás Tiborné, a BOKIK titkára gra-
tulált a tankonyha magvalósításá-
hoz, majd köszöntőjében kiemelte, 
dr. Barkóczi István – a BOKIK általá-
nos alelnökeként is – példát mutat 
a vállalkozóknak, hiszen a tankony-
hával megteremtette azt a környe-
zetet, ahonnan magas színvonalú, 
piacképes szakmai tudással rendel-
kező fi atalok kerülhetnek majd ki.    
„Új és korszerű képzőhely indulá-
sának lehetünk a tanúi” – mondta 
Tátrai István, a Miskolci Szakképzé-
si Centrum főigazgatója. Hozzátet-
te: ez a küldő gyakorlati képzőhely 
bővíti a tanulók lehetőségeit.
A mintegy 5 millió forintból kialakí-
tott tankonyha a régió első szakács 
tankonyhája, ahol egyszerre 4 fő-
zőhelyen sajátíthatják el a diákok a 
szakma alapjait. 

Elkészült a Drót Bisztró tankonyhája

Törzstőkeemelés – határidő március 15.
A Polgári Törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptk) 
13. § (2) bekezdése kötelezővé teszi a törzstőke felemelését legalább 3 millió forintra 
azon korlátolt felelősségű társaságok számára, amelyek törzstőkéje nem éri el ezt az 
értéket. A taggyűlés a törzstőke felemelése helyett dönthet a társaság átalakulásáról 
vagy megszüntetéséről is.
Azokat a változásbejegyzési kérelmeket, amelyek kizárólag az új Ptk-nak megfelelő 
törzstőkeemelés bejegyeztetésére irányulnak, illeték és közzétételi díj befi zetése nél-
kül, azaz ingyenesen lehet benyújtani a cégbíróságra – természetesen jogi képviselő 
közreműködésével, elektronikus úton.
A cégformára előírt kötelező módosítás végső törvényi határideje 2017. március 15., 
tehát legkésőbb 2017. április 14-ig kell a változás-bejegyzési kérelmet előterjeszteni az 
illetékes cégbíróságon.
Ha a társaság átalakulásról dönt, a kérelmet 2017. május 14-ig kell előterjeszteni.
Kérjük, hogy az érintett korlátolt felelősségű társaságok minél előbb forduljanak jogi 
képviselőhöz (ügyvéd, jogtanácsos, közjegyző), hozzák meg a szükséges döntést és 
nyújtsák be változás-bejegyzési kérelmüket, ne várjanak az utolsó pillanatig.
Azok ellen a korlátolt felelősségű társaságok ellen, amelyek nem teljesítik a törvényi 
előírást, a cégbíróságok törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményeznek.

Jogtár

Az Észak-magyarországi Közleke-
dési Központ Zrt. (ÉMKK) autóbusz-
vezetői utánpótlásának biztosítása 
vezető helyen szerepel a közleke-
dési központ és a Miskolci Szakkép-
zési Centrum (MSZC) Baross Gábor 
Közlekedési és Postaforgalmi Szak-
gimnáziuma között február elsején 
aláírt Együttműködési szerződés-
ben. A megállapodás kapcsán Pelcz 
Gábor, az ÉMKK vezérigazgatója 
kiemelte: ez a dokumentum a több 
évtizedes közös munkát magasabb 

szintre emeli, és a felek részéről ki-
emelten kezelt szoros szakmai kap-
csolat jó alapot ad a jövő terveinek 
megvalósításához.
Elhangzott, hogy a társaság és az 
intézmény közötti együttműködés 
elsődleges célja a közúti közleke-
dés, raktározás, logisztika területe-
in az aktuális piaci igényeknek mi-
nél jobban megfelelő szakemberek 
képzése, és a végzett szakemberek 
foglalkoztatása a mára már hiány-
szakmának számító területeken.   

ÉMKK – Baross együttműködés
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 2017-ben 
is lehetőséget biztosít támogatott 
mesterképzésre és vizsgáztatásra. A 
jelentkezési határidő: március 15.

A támogatás célja az iskolai rend-
szerű képzés keretében külső 
képzőhelyen gyakorlati oktatást 
végző szakemberek mesterré válá-
sának elősegítése, valamint ennek 
érdekében a mesterképzésük és 
mestervizsgáztatásuk teljes körű 
lebonyolítása.  A támogatott mes-
terképzésen a gyakorlati képzőhe-
lyek oktatói 20 százalék önerő befi -
zetésével (melynek összege 60 000 
Ft.) vehetnek részt (a támogatott 
létszám erejéig). 

A következő szakmákban várjuk a 
jelentkezéseket:
– autószerelő
– festő, mázoló és tapétázó
– fodrász
– hegesztő
– ipari gépész
– kozmetikus
– pincér
– szakács
– vízvezeték szerelő
A képzés 180 órás:
– szakmai elmélet (80 óra)
– szakmai gyakorlat (40 óra)

– pedagógiai ismeretek (20 óra)
– vállalkozási ismeretek (40 óra)

Mestervizsgára akkor bocsátható 
a jelölt, ha a teljes képzési prog-
ram szerint, maximum 20 százalék 
igazolt hiányzás mellett a Támo-
gatottal kötött képzési szerződés-
ben foglaltak alapján eleget tett a 
vizsgára felkészüléssel kapcsolatos 
kötelezettségeinek. Ellenkező eset-
ben a támogatott köteles a támoga-
tási összeget visszafi zetni!

Jelentkezés esetén kérjük, töltse 
le a jelentkezési lapot a követke-
ző webhelyről: http://www.bokik.
hu/hu/szakkepzes-mesterkepzes. 
A jelentkezési lapot a szükséges 
mellékletekkel (bizonyítvány má-
solata, 5 év szakmában eltöltött idő 
igazolása, egyéni vállalkozók eseté-
ben vállalkozói igazolvány másola-
ta) együtt juttassa el személyesen, 
vagy postai úton a következő cím-
re: BOKIK, 3525 Miskolc, Szentpáli 
utca 1. 

A jelenleg hatályos mestervizsga- 
követelmények az alábbi linken ta-
lálhatók: http://www.mkik.hu/hu/
magyarkereskedelmiesiparkamara/
rendeletbenkiadottmestervizsgako
vetelmenyek2583

Támogatott mesterképzés 2017

Folytatás az 1. oldalról. 
A bankrendszerben jóval 50 százalék 

felett van a magyar tulajdoni arány; a 

kormány megvalósította a keleti nyitás 

politikáját; és tovább csökkentette az 

adókat – sorolta a miniszterelnök az 

eredményeket. Utóbbival kapcsolatban 

megjegyezte, hogy az alacsony adószint 

nem mindenkinek tetszik Nyugat-Eu-

rópában, különösen Ausztriának nem. 

Világossá tette egyúttal: ha valahol 

korlátozzák a magyarok munkavállalási 

lehetőségét, akkor Magyarország szűkíti 

a diszkrimináló országból érkező tőkele-

hetőségeket.

Kiemelte továbbá az újraiparosítást 

– rámutatva a magyar buszgyártás új-

jáélesztésére vonatkozó kísérletre –, a 

mezőgazdaság megújítását, valamint a 

munkaalapú gazdaság megteremtését. 

Ezzel összefüggésben kritizálta a mun-

kavégzés nélkül járó alapjuttatásra vo-

natkozó elképzeléseket. 

A további 

vállalásokat 

érintve szólt 

az energia-

árak csök-

ke n és é r ő l 

– jelezve, 

hogy az ol-

csó energiá-

hoz szerinte 

mindenkép-

pen kell az 

atomerőmű 

–, a kutatás-fejlesztési források bővíté-

séről és a demográfi ai helyzet javulását 

segítő intézkedésekről.

A kormányfő arról is beszélt, hogy az 

ország „felértékeléséhez” meg kell őriz-

ni az etnikai homogenitást, mert „a túl 

nagy keveredés bajjal jár”, ugyanígy fon-

tos a kulturális egyszínűség, a kimagasló 

közbiztonság megtartása, ahogyan az 

is, hogy Magyarország egy „tiszta, zöld 

ország”, vagyis nem sújtja ipari szeny-

nyezettség, a földet pedig megművelik. 

Idesorolta továbbá a teljes foglalkozta-

tottságot, hozzátéve: szerinte van jelen-

tősége, hogy egy magyar szállodában a 

takarítónő is magyar.

„Fontos az is, hogy a nagyság és a nagy-

ság iránti vágy ne tűnjön el Magyaror-

szágról. Az olimpia ebből a szempontból 

is egy bordatöréssel ér fel” – mondta.

A kormányfőt előadása után több té-

mában is kérdezték a jelenlévők, példá-

ul az országban tapasztalható munka-

erőhiányról. Erre úgy reagált: óvna egy 

vendégmunkásprogramtól, külföldiek 

esetében csak eseti jellegű, meghatá-

rozott ideig szóló munkavállalást támo-

gat. Mint fogalmazott, nem szeretné, ha 

az ország oda sodródna, hogy alacsony 

képzettséghez kötődő munkákat csak 

külföldiek végeznek. Ez nemzetstratégiai 

szempontból nem kívánatos – jelentet-

te ki, hozzátéve: „az ország működteté-

séhez szükséges munkát (a vécépuco-

lástól az atomtudósokig) nekünk kell 

elvégezni”, csak ennek az is része, hogy 

a vécépucolót is meg kell becsülni, em-

berszámba kell venni.

A turisztikai koncepcióról érdeklődő üz-

letembernek azt válaszolta: a kormány 

célja, hogy a kisebb szállodások EU-s 

forrásokat kapjanak, a nagyoknak pedig 

költségvetési fejlesztési alapot nyitnak.

Idén és jövőre 13-14 éve nem látott 
mértékben, 4 százalék felett nő vár-
hatóan a magyar gazdaság, ez már 
benne van a kívánatos, 3-5 száza-
lékos felzárkózási tartományban – 
mondta a nemzetgazdasági minisz-
ter a gazdasági évnyitón.

Varga Mihály hozzátette, a tavalyi év 

2 százalékos növekedéssel „érdekes 

év” volt, amikor az uniós támogatási 

időszakok között váltás zajlott, az ipar 

lényegében stagnált, az építőipar 15 

százalékkal esett vissza, a mezőgaz-

daság és a szolgáltató szektor húzta a 

növekedést. A miniszter szerint ekkor 

bebizonyosodott, hogy a magyar gaz-

daság uniós források felhasználása 

nélkül is képes legalább 2 százalékos 

növekedésre. Megjegyezte, egyre jobb 

az ország külső megítélése, és felidéz-

te, hogy tavaly mindhárom nagy hitel-

minősítő befektetésre ajánlott kate-

góriába sorolta Magyarországot.

Varga Mihály az Eurostat és az Európai 

Bizottság adataira hivatkozva elmond-

ta, a magyar gazdaság potenciális 

növekedése már a cseh gazdaságét 

jellemző fázisban van és 2020-ig lé-

nyegesen meg fogja haladni legfon-

tosabb versenytársaiét, Ausztriáét és 

Csehországét. Kiemelte, a tavaly no-

vemberben megkötött 6 évre szóló 

béremelési megállapodás és az adó-

csökkentés teremti meg a következő 

6 év versenyképességének alapját. A 

tárca a következő években vásárlóerő 

paritáson mérve folyamatos, tartós 

felzárkózással számol – jelentette ki. 

A tárcavezető szerint az idén a tavalyi 

7,3 százalékosnál nagyobb reálbér-nö-

vekedés is elképzelhető.

Elmondta, szeretnének egy képzési 

reformot, és folytatják a kamarával a 

szakképzési rendszer további átala-

kítását. Azt szeretnék elérni, hogy a 

középfokú oktatásban részt vevő fi -

atalok döntő többsége képes legyen 

kiválasztani a szakmáját, és a leendő 

munkáltató javaslata alapján válasz-

szon szakképzést.

Egyre jobb az ország 
külső megítélése

Versenyképességi fordulatra van 
szükség ahhoz, hogy a magyar gaz-
daság kikerüljön a közepesen fej-
lett országokra jellemző növekedé-
si csapdából – mondta Matolcsy 
György, a Magyar Nemzeti Bank 
(MNB) elnöke.

Hozzátette, ehhez szükséges egyebek 

mellett a személyi jövedelemadó kul-

csának csökkentése, amely munkahely-

teremtésre, munkavállalásra és a tudás-

tőke felhalmozására ösztönöz. Fontos 

az adóelkerülés további mérséklése, az 

export hozzáadott érték arányának nö-

velése és a kutatás-fejlesztési kiadások 

növelése is.

Matolcsy György elmondta: Magyaror-

szág 2010 óta először fi skális fordula-

tot, majd monetáris fordulatot hajtott 

végre. Ennek eredményeként az állam-

háztartási hiány a GDP 3 százaléka alá 

esett vissza, az államadósság a GDP-

hez mérten folyamatosan csökken, a 

makrogazdasági egyensúly elérésével 

páhuzamosan a magyar gazdaság tar-

tós növekedési pályára állt.

Kiemelte: az elmúlt években a kormány 

és a jegybank között stratégiai szövetség 

jött létre, hozzátéve, jelentős eredmény 

az, hogy az MNB stratégiai szövetséget 

tudott kialakítani a magyar bankrend-

szer tagjaival is. Mint mondta, a jegy-

bank a nem hagyományos eszközeivel a 

bankrendszer mérlegét, eszközeit bőví-

tette, a bankrendszeren keresztül hatott 

a magyar gazdaság növekedésére.

Most versenyképességi fordulatot kell 

végrehajtania az országnak, már csak 

azért is, mert az EU Magyarországon az 

egyik legalacsonyabb az egy főre jutó 

GDP. Ehhez növelni kell egyebek mellett 

a termelékenységet, mert az ország a 

termelékenységet tekintve elmarad az 

EU átlagától, de még a régiós verseny-

társ országok mutatóitól is.

Az MNB elnöke szerint jelentős intézmé-

nyi reformokra van szükség, így az állami 

intézmények létszámát és bérkiadásait 

is csökkenteni kell, végre kell hajtani az 

állami ügyintézés reformját.

Versenyképességi 
fordulat szükséges

Dr. Barkóczi István a szakácstanulókkal
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Jótékonysági bál az autistákért
A BOKIK és az első Miskolci Lions Klub rendezvényén háromszázezer forint gyűlt össze
A BOKIK és az Első Miskolci Lions 
Klub hagyományos farsangi jóté-
konysági báljának tomboláján 300 
ezer forint gyűlt össze a Miskolci 
Autista Alapítvány támogatására. 
A rendezvényen részt vett Parragh 
László, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke, és átadták a 
BOKIK díjait is. A bál díszvendége 
ezúttal Sátoraljaújhely volt.

A díjazottak

A BOKIK Támogatói díját kapta: Kopátsy 

Sándor közgazdász

Kopátsy Sándort sok mindenért tisz-

teljük: például ő hívta életre a korábban 

fontos szerepet játszó pénzügyminisz-

tériumi háttérintézményt, a legen-

dás Pénzügykutatót.  Biztosan sokan 

emlékeznek még Doktor Agyra, aki a 

„Magyarázom a mechanizmust” című 

rajzfi lmsorozat hőseként ismertetett 

meg egy országot piacgazdasági és ál-

talában közgazdasági fogalmakkal – őt 

is Kopátsy Sándornak köszönhetjük. A 

neves közgazdász 30 könyvet írt, ame-

lyek többsége közgazdasági, de hősei 

között szerepel Ady és Kádár János 

éppúgy, mint a jelenlegi miniszterelnök. 

Néhány évvel ezelőtt – saját megfogal-

mazása szerint – ő volt a legidősebb 

közalkalmazott: 90 éves kora táján még 

tanácsokat adott az akkor nemzetgaz-

dasági miniszter Matolcsy Györgynek. 

Kamaránk elkötelezetten gondozza 

Szentpáli István egykori kamarai titkár, 

polgármester és országgyűlési képvise-

lő emlékét, hagyatékát. Ebben a mun-

kánkban nagy segítőnk Kopátsy Sán-

dor, aki családtagként támogatja ezt az 

értékőrzést.

Cégvezetői díjat kaptak: Rudnay Lajos és 

Farkas János, a sátoraljaújhelyi CERTA 

Kft. tulajdonos-ügyvezetői

2000-ben a Rudnay család megvásá-

rolta a csaknem 40 éven át alapvetően 

zárgyártással foglalkozó, bezárásra ítélt 

sátoraljaújhelyi Elzett gyárat. Az elmúlt 

16 év azt igazolta, hogy jó döntés volt. 

2005-ben Farkas János is csatlakozott 

a cégvezetéshez. A CERTA azóta jelen-

tős technológiai és termékszerkezet 

változáson ment keresztül, árbevétel-

ét megháromszorozta. Mára a CERTA 

multinacionális cégek beszállítója, 

termékei megtalálhatók a Bosch kézi-

szerszámokban, a Renault cégcsoport-

hoz tartozó személygépkocsikban, sőt 

tehergépkocsikban, autóbuszokban és 

vasúti szerelvényekben is.

A vállalkozás ügyvezetői Rudnay La-

jos és Farkas János, akik a feladatokat 

megosztva, közösen vezetik a céget.

Vállalkozói díjat ketten vehettek át:

Szentiványiné Kosik Edit egyéni vállal-

kozó, a Kispipa Halászcsárda tulajdo-

nosa

Miskolc emblematikus étterme a város 

szívében a Kispipa.  Konyhája, ezen be-

lül is különleges halételei messze földön 

híresek, vonzzák a helyieket és a turistá-

kat egyaránt. Az étterem több mint 100 

éves múltra tekint vissza. Szentiványiné 

Kosik Edit vallja: a múlt és a jelen kötelez 

arra, hogy a tradicionális és a modern 

gasztronómia különlegességei együtte-

sen megtalálhatók legyenek az étlapon. 

A vállalkozás aktívan részt vesz a szak-

mai utánpótlás nevelésében is.

 

Gurzóné Kormány Emese, a sárospataki 

Borsa Hungary Gyümölcsédesség Kft. 

ügyvezetője

A 2016-ban Magyar Termék Nagydíjat 

kapott sárospataki Borsa Hungary Kft. 

2009-ben alakult azzal a céllal, hogy 

egészséges édesipari termékekkel lás-

sák el a vásárlókat. Kezdetben 3 alap 

ízben – szilva, barack, körte –, natúr 

kivitelben, tehát csokoládémentesen 

készítették fi nomságaikat. Később a 

piaci igényekhez igazodva bevezették a 

minőségi, nagy kakaótartalmú csoko-

ládéba mártott változatokat is. A Bor-

sa termékcsalád exkluzív kivitelű és az 

egészséges táplálkozás követelményeit 

is teljes mértékben kielégíti és fi nom. 

A Jánosik és Társai Kft. elnyerte a MagyarBrands-
díjat, a kiváló üzleti márka kategóriában. Idén 
már hetedszer tették mérlegre a hazai márkákat 
a MagyarBrands bírálói. „A megmérettetésben a 
Jánosik Kft. méltónak bizonyult a díjazásra” – tá-
jékoztatott Jánosik Lajos cégtulajdonos. 

A MagyarBrands-díj odaítélése számszerűsíthető 

kritériumok alapján történik, amelyet egy önkéntes, 

független szakértőkből álló bizottság döntése egé-

szít ki. Az értékelésnél egyik fontos szempont, hogy 

a márka magyar tulajdonban legyen. A Jánosik Kft. 

száz százalékban hazai cég. A reputáció vizsgálata-

kor is jó eredményt értek el: hírnevük kimagaslóan jó 

a megrendelőik és a szakemberek körében. Külön 

értékelték a márkát tulajdonló vállalat gazdasági tel-

jesítményét is: eszerint 2013-ban 6,3 milliárd, 2014-

ben 8,4 milliárd, míg 2015-ben 10 milliárd forintos 

forgalmat ért el a társaság. Sikerük egyik titka, hogy 

az eredményt jelentős részben visszaforgatják a vál-

lalkozásba. A kft. méretére jellemző, hogy az alkal-

mazotti létszám is jelentősen emelkedett az elmúlt 

években, s 2015-re elérték az 1000 saját dolgozót. 

Minden fejlesztésükbe jelentős tőkét és szakértel-

met fektettek be.   A díj odaítélésekor az is számított, 

hogy a takarítási szolgáltatásokban piacvezető, ám 

több lábon álló társaság immár több mint 20 éve 

van jelen a hazai piacon. 

A kiváló fogyasztói márkák kiválasztását a GfK Hun-

gária Piackutató Intézet által végzett fogyasztói kuta-

tás eredményei is befolyásolják. A szakmai bizottság 

döntése alapján a Jánosik és Társai Kft. kiváló üzleti 

márkának számít. 

„A díj nemcsak elismerés, hanem aktív segítséget je-

lent a megrendelők, az ügyfelek  és a partnerek mun-

kájában is” – mondta Jánosik Lajos.

MagyarBrands-díjat kapott a Jánosik Kft. 

Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere, Kopátsy Sándor, Gurzóné Kormány Emese, Szentiványiné Kosik Edit, 

Rudnay Lajos, Parragh László és Bihall Tamás

Harminc diák jutott be a szakmai 
tanulmányi versenyek országos kö-
zépdöntőjébe megyénkből. A meg-
mérettetések országos döntőjét – a 
korábbi évekhez hasonlóan – a Szak-
ma Sztár Fesztiválon tartják április 
24–26-a között.

Lapunkban korábban már beszámol-

tunk arról, hogy a BOKIK szervezésében 

januárban lezajlottak a Szakma Kiváló 

Tanulója (SZKTV) és az Országos Szak-

mai Tanulmányi Versenyek (OSZTV) 

írásbeli elődöntői.   Megyénkből több 

mint 300 diák jelentkezett a versenyek-

re. Az írásbeli dolgozatok értékelése 

után kiderült: megyénkből 30 diák jutott 

tovább a középdöntőbe.

Harmincan a középdöntőben

Orosz Anett cukrász (Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó 
Szakgimnáziuma és Szakkollégiuma)
Bogyai Benjámin épületgépész technikus (MSZC Kós Károly Építőipari Szakgimná-
ziuma)
Ujaczki Tibor épületgépész technikus (MSZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma)
Endrész Balázs erősáramú elektrotechnikus (MSZC Bláthy Ottó Villamosipari Szak-
gimnáziuma)
Göndör Mátyás erősáramú elektrotechnikus (MSZC Bláthy Ottó Villamosipari Szak-
gimnáziuma)
Nagy Bence erősáramú elektrotechnikus (MSZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgim-
náziuma)
Hankó László Péter kárpitos (Szerencsi SZC Encsi Aba Sámuel Szakközépiskolája)
Mogyorós Zsolt kárpitos (Wesley János Családi Napközi, Óvoda, Általános Iskola, 
Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium)
Bodolai Krisztián kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Borka Bence kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Kislászló Csaba kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Kormány Nikolett kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Menyhárt Marcella kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Nagy Dóra kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Orosz Csilla Éva kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Plósz Ágota kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Pocsai Eszter kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)

Szűcs Viktória Krisztina kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Molnár Tamás logisztikai ügyintéző (MSZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma 
és Közgazdasági Szakgimnáziuma)
Kocsa Bernadett logisztikai ügyintéző (Szinergia Szakgimnázium és Szakközépiskola 
Miskolci Tagintézménye)
Nánási Beatrix logisztikai ügyintéző (Szinergia Szakgimnázium és Szakközépiskola 
Miskolci Tagintézménye)
Bolyki Balázs műszaki informatikus (Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma)
Csakmag Benjámin műszaki informatikus (Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma)
Béres Judit női szabó (SZSZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája)
Kalász Ágnes vendéglátásszervező-vendéglős (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgim-
náziuma)
Kupcsik Dávid vendéglátásszervező-vendéglős (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgim-
náziuma)
Rideg Martin vendéglátásszervező-vendéglős (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgim-
náziuma)
Czinke Bence villanyszerelő (SZSZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája)
Huszin Ádám villanyszerelő (SZSZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája)
Nagy Attila villanyszerelő (SZSZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája)

A továbbjutók

A BOKIK tevékenységének népsze-
rűsítése, teljes szolgáltatási palet-
tájának megismertetése, valamint 
a vállalkozókkal való közvetlen kap-
csolat erősítése érdekében az elkö-
vetkezendő hónapokban vállalkozói 
fórumokat szervez megyénkben.
 

Ezeken a rendezvényeken három fontos 

területre koncentrálnak majd a BOKIK 

vezető munkatársai: egyrészt előadá-

sok formájában kitérnek a kamara 

valamennyi tevékenységének bemu-

tatására, másrészt felmérik a vállalko-

zók kamarával szemben támasztott 

igényeit, elvárásait, harmadrészt pedig 

tanácsadásra is sor kerülhet az érdeklő-

dők körében.

A vállalkozói fórumokra meghívottak 

köre a következőképpen alakul majd:

– az adott területen tevékenykedő ön-

kéntes kamarai tagok;

– a kötelező regisztráció révén a BOKIK-

hoz tartozó, az adott földrajzi területen 

működő vállalkozások;

– azok a vállalkozások, amelyek a tör-

vényi előírások szerint az agárkama-

rához tartoznak, de igényt tartanak a 

BOKIK szolgáltatásaira, s így késznek 

mutatkoznak az önkéntes tagságra. 

A fórumokat az év első felében szerve-

zi a kamara, a következő helyszíneken: 

miskolci központi székház; kamarai 

képviseletek helyszínei; járási hivatalok 

által biztosított helyszínek, azokban a 

városokban, ahol nem működik kama-

rai képviselet; azoknál az önkormányza-

ti szekciótagoknál, akik úgy vélik, hogy 

a településükön szükség van a kamara 

bemutatására; egyéb szervezeteknél, 

amelyek erre igényt tartanak (például 

ipari parkok)

A tervek szerinti 15–20 vállalkozói 

fórum megszervezésével, valamint 

a helyi médiában való megjelenteté-

sükkel a BOKIK célja tevékenységének 

népszerűsítése, valamint az önkéntes 

tagok számának növelése. 

Fórumok a kamarával a kamaráról
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STEEEP az energiahatékonyságért

Ha vegyi anyagokat gyárt vagy hoz be az Unióba, 
esetleg termékeket importál, ellenőrizze, hogy 
érintett-e a regisztrációban.

Kinek kell regisztrálnia?
Amennyiben évente legalább egy tonna mennyiség-
ben gyárt, vagy EU-n kívülről hoz be vegyi anyagokat, 
regisztrálnia kell azokat.
Vizsgálja érintettségét, ha: 
– klasszikus vegyi anyagok (pl.: ipari alapanyagok) 
gyártásával, uniós behozatalával foglalkozik;
– valamint több anyagból álló termékek (pl.: festékek, 
tisztítószerek, kozmetikumok, de akár gyermekjátékok, 
elektronikai és ruházati cikkek) uniós behozatalakor is. 
Ha elmulasztja regisztrációs kötelezettségét, akkor 
termékét nem hozhatja forgalomba az Unióban és 
jelentős bírságot is kaphat.

Mi a teendője?
Egyes vegyi anyagok veszélyt jelenthetnek az emberi 
egészségre és/vagy a környezetre, ezért a regisztráció 
során össze kell gyűjtenie az anyag tulajdonságaira és 
felhasználására vonatkozó információkat és be kell 
nyújtania azokat az Európai Vegyianyag-ügynökség-
nek.
Ha több vállalat is van, ami ugyanazt az anyagot 
regisztrálná, akkor meg kell keresnie az anyagot már 
regisztráló cégek csoportját és csatlakozni kell a közös 
regisztrációhoz. A csoportban a rendelkezésre álló 
adatokat és azokkal kapcsolatos költségeket a tagok 
egymással arányosan elosztják a felesleges állatkísér-
letek elkerülése, továbbá az adminisztratív és anyagi 
terhek csökkentése érdekében.
Ha Ön élt korábban az előregisztráció lehetőségével, 
akkor 2018. május 31-ig kell regisztrálnia az 1-100 ton-
na/év mennyiségben gyártott vagy importált anyagát. 

Amennyiben nem előregisztrált, akkor azonnal 
regisztrálni kell.
Amennyiben Ön EU-n belüli beszállítótól szerzi be az 
anyagot, és ipari vagy foglalkozásszerű tevékenysége 
során felhasználja, illetve továbbforgalmazza azt, 
akkor nincs regisztrációs kötelezettsége. Ugyanakkor 
lehetnek egyéb REACH szerinti kötelezettségei, ezért 
fontos, hogy tájékozódjon.

Hova fordulhat kérdéseivel?
A REACH regisztrációval, vagy a REACH rendelettel 
kapcsolatos további kérdései esetén a REACH Tájé-
koztató Szolgálat szívesen áll rendelkezésre az alábbi 
elérhetőségeken:
Honlap: www.okbi.hu
e-mail: reach.helpdesk@okbi.antsz.hu
Tel: +36 1 476-1134; 476-1346

REACH regisztráció

Február végén zárul az Európai Unió 
„Intelligent Energy Europe” prog-
ram keretében megvalósult STEEEP 
Projekt. A vállalkozások energia-
hatékonyságának növelését az 
energiafelhasználás, valamint a ká-
rosanyag-kibocsátás csökkentését 
célzó hároméves projektben részt 
vett a BOKIK is.

Az EUROCHAMBRES, vagyis az Euró-

pai Kamarák Szövetsége által koordi-

nált projektben – a BOKIK-kal együtt 

– 11 országból 14 partner, elsősorban 

kamarák vettek részt. A három év 

alatt a hatékonyság növelése és az 

energiafelhasználás csökkentése ér-

dekében energetikai tanácsadásokra 

és tematikus workshopok szervezé-

sére került sor. Magyarországról két 

területi kamara, a BOKIK, valamint a 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereske-

delmi Kamara vett részt a projektben. 

A BOKIK összesen 20 vállalkozást (tíz 

ipari, öt kereskedelmi és öt szolgáltató 

céget), valamint a Felsőzsolcai Ipari 

Parkot vonta be partnerként a projekt 

megvalósításába.

Felkészülés, tanácsadás

A kamara munkatársai Bécsben és 

Brüsszelben vettek részt energetikai 

felkészítő kurzusokon, hogy hatéko-

nyan tudjanak megtakarítási tanácso-

kat adni a bekapcsolódott vállalkozá-

soknak. A hatékonyság és a szaktudás 

növelése érdekében a kamara egy kül-

ső energetikai szakértő vállalkozást, a 

miskolci székhelyű ONN Veritas Kft.-t 

is bevonta partnerként a tanácsadás-

okba.

Magyarországon a már említett két 

kamara által bevont 20-20 vállalkozás 

számára lehetőséget biztosítottunk 

energiaszakértőkkel történő folyama-

tos konzultációra azzal a céllal, hogy 

a projekt végére 10-15 százalékos költ-

ségcsökkentést eredményező energia-

megtakarítást érjenek el a cégek. Ezt 

a célt szolgálta az a kilenc, Miskolcon 

megtartott workshop is, amelyeken 

különböző energiamenedzsmenthez 

kapcsolódó témák hangzottak el, va-

lamint megtérülési és forrás lehetősé-

gekről hallgathattak előadásokat az 

érdeklődők. 

A kamara felállított egy telefonos help 

desk szolgáltatást is, amelyen keresz-

tül a vállalkozások energetikai kérdé-

seikkel fordulhattak a szakértőkhöz, 

és kaphattak napra kész tanácsokat.

A BOKIK projektben résztvevő mun-

katársai, valamint a külső szakértők 

a bevont vállalkozások mindegyikét 

helyszíni bejárásokon és személyes in-

terjúkkal mérték fel energetikai, ener-

giahatékonysági szempontból.

Folyamatos kapcsolat

A kéthavonta kiküldött hírlevélben a 

cégek a projekt aktuális történéseiről 

és az energetika aktuális problémáiról, 

pályázati lehetőségekről kaptak felvi-

lágosítást.

A projekt partnerkamaráinak energe-

tikai munkatársaiból és tanácsadóiból 

alakult Nemzetközi Szakmai Hálózat 

időről időre összeült, hogy a felhalmo-

zódott tapasztalatokat, jó gyakorlato-

kat megossza egymással. A Temes-

váron, Zadarban és Lyonban lezajlott 

találkozók után 2016 októberében Mis-

kolc adott otthont a hálózat háromna-

pos tanácskozásának, ahol 10 ország 

képviselői ismerkedtek meg a magyar 

energiaszabályozás kulcskérdéseivel, 

valamint a FUX Zrt.-vel, amely az egyik 

bevont vállalkozás, és az egyik borsodi 

sikertörténet volt a projekt időszaká-

ban elvégzett fejlesztések és energia-

hatékonyságot növelő intézkedések 

bevezetésével. A hálózat tagjai Miskol-

con tárgyalták meg a projekt fenntartá-

sának, az abban elért eredményeknek 

és a megszerzett tudás átadásának 

jövőbeni lehetőségeit is.

Zárás, összegzés

A projektzáró értekezletet 2017. janu-

ár 31-én tartották Brüsszelben, ahol 

a megjelent partnerek, vállalkozások 

és érdeklődők tájékoztatást kaptak a 

projekt elért eredményeiről, a kiemel-

kedő sikertörténetekről, valamint pa-

nelbeszélgetéseken vehettek részt.

A bemutatkozó vállalkozások és a pa-

nelbeszélgetés résztvevői egyetértettek 

abban, hogy a XXI. században a fenn-

tartható fejlődés és a klímatudatosság 

felé vezető út az európai gazdaságot 

meghatározó kis- és közepes vállalko-

zások energiatudatos fejlesztésével, az 

energiahatékonyság növelésével válik 

járhatóvá, és Európa gazdasági fejlő-

déséhez is elengedhetetlen. 

Kiss-tanszék a Miskolci Egyetemen
Új tanszéket avattak a Miskolci 
Egyetemen a sajóbábonyi KISS Cég-
csoport támogatásával. 

A tanszéken anyagmérnökök képzése 

indul vegyipari technológiai szakirány-

nyal, illetve új vegyipari és környezet-

technológiai kutatási irányokkal. Az új 

Finomvegyipari és Környezettechnoló-

giai Intézeti Tanszék az egyetem Mű-

szaki Anyagtudományi Karának Kémiai 

Intézetén belül jött létre, amelyet Var-

ga Mihály nemzetgazdasági miniszter, 

Csöbör Katalin országgyűlési képvise-

lő, dr. Deák Csaba, a Miskolci Egyetem 

kancellárja és Kiss László, a KISS Cég-

csoport tulajdonosa adott át február 

3-án. Az avatás alkalmából Kiss Lász-

lóval, a cégcsoport tulajdonosával, a 

BOKIK alelnökével beszélgettünk.

Nem mindennapi lépésre szánta 
el magát a tanszék alapításakor. 
Mi vezetett ehhez a döntéshez?
Hosszú munkafolyamat előzte meg 

a tanszék alapítását. Cégcsoportunk 

régóta dolgozik egyetemi kollégák-

kal K+F feladatokon, aminek számos 

eredménye született úgy a vegyipar, 

mint a környezetvédelem területén. 

Ezért is lett a tanszék Finomvegyipa-

ri és Környezettechnológiai Intéze-

ti Tanszék, ami lefedi azt a szakmai 

irányt, amelyben együttműködünk 

az egyetemmel. Régiónkban számos 

vegyipari tevékenységet folytató céget 

találunk. Már ez is indokolhat egy szo-

rosabb együttműködést az egyetem 

és a vállalkozások között, legyenek 

azok akár kkv-k, akár multinacioná-

lis cégek. Nem véletlenül működik az 

úgynevezett BorsodChem Tanszék, il-

letve petrolkémiai tanszék is létezik az 

intézetben. Az általunk művelt fi nom-

kémia az oktatásban nem képviseltet-

te magát súlyának megfelelően. Ezt a 

hiányosságot is pótolni akartuk akkor, 

amikor felvetettük a közös tanszék 

alapításának gondolatát. 

Mikor történt ez?
Régi keletű kapcsolatunk lehetővé tet-

te, hogy bepillantást nyerjünk az ok-

tatási intézmény ügyeibe. Az egyetem 

tervei között szerepel a vegyészmér-

nök képzés indítása. Úgy gondoltuk, 

ezt a kezdeményezést egy ilyen tan-

szék alapításával tudjuk a legjobban 

felkarolni és közösen sikerre vinni. Az 

ezzel kapcsolatos tárgyalások mint-

egy másfél évvel ezelőtt kezdődtek, 

amikor a Kémiai Intézet élére Viskolcz 

Béla professzor személyében új inté-

zetigazgatót neveztek ki. 

Eddig a vegyiparról volt szó. Hogy 
jön a képbe a környezettechnoló-
gia?
A vegyipar és a környezetvédelem elvá-

laszthatatlanok. Ma már csak kis kör-

nyezetterheléssel járó technológiákat 

lehet működtetni. Ezek megtervezése 

újfajta szemléletet követel. Ugyanak-

kor a működő technológiáknak vannak 

olyan hulladék-, illetve szennyvíz-kibo-

csátásai, amelyek megfelelő kezelés 

nélkül nem juttathatók a környezetbe. 

Cégcsoportunknál működik egy vál-

lalkozás, amely tisztítja a telephely 

szennyvizeit, illetve korszerű módon 

ártalmatlanítja a beszállított hulladé-

kokat. Emellett foglalkozik újfajta, a 

hulladékok hasznosítható anyagainak 

kinyerését és hasznosítását célzó ár-

talmatlanítási módok kutatásával is, 

mellyel óriási értékek nyerhetők majd 

vissza az ipar számára. Mindezt csak 

magasan képzett szakembergárdával 

lehet megoldani. A Miskolci Egyetemen 

magas szintű környezetvédelmi szak-

emberképzés folyik, de megítélésem 

szerint ezek a szakemberek a hatósági, 

hivatali szférában, illetve a negatív kör-

nyezetvédelmi örökségünk felszámo-

lásában használhatók eredményeseb-

ben. Talán az ipari környezetvédelem 

terén mutatkozott némi hiányosság. 

Ez a tanszék ennek kiküszöbölésére is 

hivatott lehet.

A Miskolci Egyetem a duális kép-
zés egyik zászlóshajója, amit a 
BOKIK is támogat. Érinti-e a tan-
szék, illetve a cégcsoport tevé-
kenységét ez a képzési forma?
Természetesen. Már két egyetemi 

intézettel, az Anyagtudományi és a 

Gépészmérnöki Karral van élő kap-

csolatunk e téren. Öt hallgató duális 

képzésében veszünk részt. A megkö-

tött további szerződések következté-

ben ez a szám a jövőben csak növe-

kedni fog. A hallgatók képzési idejük 

jelentős részét cégcsoportunk üze-

meiben töltik. Ezt az oktatási formát 

szeretnénk kiterjeszteni azokra a hall-

gatókra is, akik az új tanszék keretein 

belül nálunk készítik majd diploma-

munkájukat.

„A gyakorlatorientált képzés fontos 
a mérnökképzésben. Általában nem 
rendelkezünk azokkal a berendezé-
sekkel, azzal a technológiai háttérrel, 
amely például a KISS Cégcsoportnál 
megtalálható, és elengedhetetlen 
a hallgatók piacképes tudásának a 
megszerzéséhez. Ez indokolta egyebek 
mellett az intézet és a cégcsoport 
között az elmúlt évek alatt kialakult 
egyre szorosabb kapcsolatot, az 
együttműködést” – nyilatkozta a 
tanszékavató kapcsán Viskolcz Béla, 
a Kémiai Intézet vezetője. Hozzátette, 
a mostani ünnepség éppen ezért egy 
formális aktus volt, amely azonban 
hivatalosan rögzítette a felek egymás 
iránti elkötelezettségét, a kutatás-
fejlesztési, oktatási projektekben való 
aktív közös részvételt.

Elkötelezetten

Az avatás pillanata: Kiss László (jobbról), Varga Mihály és Deák Csaba
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STEEEP az energiahatékonyságért

Ha vegyi anyagokat gyárt vagy hoz be az Unióba, 
esetleg termékeket importál, ellenőrizze, hogy 
érintett-e a regisztrációban.

Kinek kell regisztrálnia?
Amennyiben évente legalább egy tonna mennyiség-
ben gyárt, vagy EU-n kívülről hoz be vegyi anyagokat, 
regisztrálnia kell azokat.
Vizsgálja érintettségét, ha: 
– klasszikus vegyi anyagok (pl.: ipari alapanyagok) 
gyártásával, uniós behozatalával foglalkozik;
– valamint több anyagból álló termékek (pl.: festékek, 
tisztítószerek, kozmetikumok, de akár gyermekjátékok, 
elektronikai és ruházati cikkek) uniós behozatalakor is. 
Ha elmulasztja regisztrációs kötelezettségét, akkor 
termékét nem hozhatja forgalomba az Unióban és 
jelentős bírságot is kaphat.

Mi a teendője?
Egyes vegyi anyagok veszélyt jelenthetnek az emberi 
egészségre és/vagy a környezetre, ezért a regisztráció 
során össze kell gyűjtenie az anyag tulajdonságaira és 
felhasználására vonatkozó információkat és be kell 
nyújtania azokat az Európai Vegyianyag-ügynökség-
nek.
Ha több vállalat is van, ami ugyanazt az anyagot 
regisztrálná, akkor meg kell keresnie az anyagot már 
regisztráló cégek csoportját és csatlakozni kell a közös 
regisztrációhoz. A csoportban a rendelkezésre álló 
adatokat és azokkal kapcsolatos költségeket a tagok 
egymással arányosan elosztják a felesleges állatkísér-
letek elkerülése, továbbá az adminisztratív és anyagi 
terhek csökkentése érdekében.
Ha Ön élt korábban az előregisztráció lehetőségével, 
akkor 2018. május 31-ig kell regisztrálnia az 1-100 ton-
na/év mennyiségben gyártott vagy importált anyagát. 

Amennyiben nem előregisztrált, akkor azonnal 
regisztrálni kell.
Amennyiben Ön EU-n belüli beszállítótól szerzi be az 
anyagot, és ipari vagy foglalkozásszerű tevékenysége 
során felhasználja, illetve továbbforgalmazza azt, 
akkor nincs regisztrációs kötelezettsége. Ugyanakkor 
lehetnek egyéb REACH szerinti kötelezettségei, ezért 
fontos, hogy tájékozódjon.

Hova fordulhat kérdéseivel?
A REACH regisztrációval, vagy a REACH rendelettel 
kapcsolatos további kérdései esetén a REACH Tájé-
koztató Szolgálat szívesen áll rendelkezésre az alábbi 
elérhetőségeken:
Honlap: www.okbi.hu
e-mail: reach.helpdesk@okbi.antsz.hu
Tel: +36 1 476-1134; 476-1346

REACH regisztráció

Február végén zárul az Európai Unió 
„Intelligent Energy Europe” prog-
ram keretében megvalósult STEEEP 
Projekt. A vállalkozások energia-
hatékonyságának növelését az 
energiafelhasználás, valamint a ká-
rosanyag-kibocsátás csökkentését 
célzó hároméves projektben részt 
vett a BOKIK is.

Az EUROCHAMBRES, vagyis az Euró-

pai Kamarák Szövetsége által koordi-

nált projektben – a BOKIK-kal együtt 

– 11 országból 14 partner, elsősorban 

kamarák vettek részt. A három év 

alatt a hatékonyság növelése és az 

energiafelhasználás csökkentése ér-

dekében energetikai tanácsadásokra 

és tematikus workshopok szervezé-

sére került sor. Magyarországról két 

területi kamara, a BOKIK, valamint a 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereske-

delmi Kamara vett részt a projektben. 

A BOKIK összesen 20 vállalkozást (tíz 

ipari, öt kereskedelmi és öt szolgáltató 

céget), valamint a Felsőzsolcai Ipari 

Parkot vonta be partnerként a projekt 

megvalósításába.

Felkészülés, tanácsadás

A kamara munkatársai Bécsben és 

Brüsszelben vettek részt energetikai 

felkészítő kurzusokon, hogy hatéko-

nyan tudjanak megtakarítási tanácso-

kat adni a bekapcsolódott vállalkozá-

soknak. A hatékonyság és a szaktudás 

növelése érdekében a kamara egy kül-

ső energetikai szakértő vállalkozást, a 

miskolci székhelyű ONN Veritas Kft.-t 

is bevonta partnerként a tanácsadás-

okba.

Magyarországon a már említett két 

kamara által bevont 20-20 vállalkozás 

számára lehetőséget biztosítottunk 

energiaszakértőkkel történő folyama-

tos konzultációra azzal a céllal, hogy 

a projekt végére 10-15 százalékos költ-

ségcsökkentést eredményező energia-

megtakarítást érjenek el a cégek. Ezt 

a célt szolgálta az a kilenc, Miskolcon 

megtartott workshop is, amelyeken 

különböző energiamenedzsmenthez 

kapcsolódó témák hangzottak el, va-

lamint megtérülési és forrás lehetősé-

gekről hallgathattak előadásokat az 

érdeklődők. 

A kamara felállított egy telefonos help 

desk szolgáltatást is, amelyen keresz-

tül a vállalkozások energetikai kérdé-

seikkel fordulhattak a szakértőkhöz, 

és kaphattak napra kész tanácsokat.

A BOKIK projektben résztvevő mun-

katársai, valamint a külső szakértők 

a bevont vállalkozások mindegyikét 

helyszíni bejárásokon és személyes in-

terjúkkal mérték fel energetikai, ener-

giahatékonysági szempontból.

Folyamatos kapcsolat

A kéthavonta kiküldött hírlevélben a 

cégek a projekt aktuális történéseiről 

és az energetika aktuális problémáiról, 

pályázati lehetőségekről kaptak felvi-

lágosítást.

A projekt partnerkamaráinak energe-

tikai munkatársaiból és tanácsadóiból 

alakult Nemzetközi Szakmai Hálózat 

időről időre összeült, hogy a felhalmo-

zódott tapasztalatokat, jó gyakorlato-

kat megossza egymással. A Temes-

váron, Zadarban és Lyonban lezajlott 

találkozók után 2016 októberében Mis-

kolc adott otthont a hálózat háromna-

pos tanácskozásának, ahol 10 ország 

képviselői ismerkedtek meg a magyar 

energiaszabályozás kulcskérdéseivel, 

valamint a FUX Zrt.-vel, amely az egyik 

bevont vállalkozás, és az egyik borsodi 

sikertörténet volt a projekt időszaká-

ban elvégzett fejlesztések és energia-

hatékonyságot növelő intézkedések 

bevezetésével. A hálózat tagjai Miskol-

con tárgyalták meg a projekt fenntartá-

sának, az abban elért eredményeknek 

és a megszerzett tudás átadásának 

jövőbeni lehetőségeit is.

Zárás, összegzés

A projektzáró értekezletet 2017. janu-

ár 31-én tartották Brüsszelben, ahol 

a megjelent partnerek, vállalkozások 

és érdeklődők tájékoztatást kaptak a 

projekt elért eredményeiről, a kiemel-

kedő sikertörténetekről, valamint pa-

nelbeszélgetéseken vehettek részt.

A bemutatkozó vállalkozások és a pa-

nelbeszélgetés résztvevői egyetértettek 

abban, hogy a XXI. században a fenn-

tartható fejlődés és a klímatudatosság 

felé vezető út az európai gazdaságot 

meghatározó kis- és közepes vállalko-

zások energiatudatos fejlesztésével, az 

energiahatékonyság növelésével válik 

járhatóvá, és Európa gazdasági fejlő-

déséhez is elengedhetetlen. 

Kiss-tanszék a Miskolci Egyetemen
Új tanszéket avattak a Miskolci 
Egyetemen a sajóbábonyi KISS Cég-
csoport támogatásával. 

A tanszéken anyagmérnökök képzése 

indul vegyipari technológiai szakirány-

nyal, illetve új vegyipari és környezet-

technológiai kutatási irányokkal. Az új 

Finomvegyipari és Környezettechnoló-

giai Intézeti Tanszék az egyetem Mű-

szaki Anyagtudományi Karának Kémiai 

Intézetén belül jött létre, amelyet Var-

ga Mihály nemzetgazdasági miniszter, 

Csöbör Katalin országgyűlési képvise-

lő, dr. Deák Csaba, a Miskolci Egyetem 

kancellárja és Kiss László, a KISS Cég-

csoport tulajdonosa adott át február 

3-án. Az avatás alkalmából Kiss Lász-

lóval, a cégcsoport tulajdonosával, a 

BOKIK alelnökével beszélgettünk.

Nem mindennapi lépésre szánta 
el magát a tanszék alapításakor. 
Mi vezetett ehhez a döntéshez?
Hosszú munkafolyamat előzte meg 

a tanszék alapítását. Cégcsoportunk 

régóta dolgozik egyetemi kollégák-

kal K+F feladatokon, aminek számos 

eredménye született úgy a vegyipar, 

mint a környezetvédelem területén. 

Ezért is lett a tanszék Finomvegyipa-

ri és Környezettechnológiai Intéze-

ti Tanszék, ami lefedi azt a szakmai 

irányt, amelyben együttműködünk 

az egyetemmel. Régiónkban számos 

vegyipari tevékenységet folytató céget 

találunk. Már ez is indokolhat egy szo-

rosabb együttműködést az egyetem 

és a vállalkozások között, legyenek 

azok akár kkv-k, akár multinacioná-

lis cégek. Nem véletlenül működik az 

úgynevezett BorsodChem Tanszék, il-

letve petrolkémiai tanszék is létezik az 

intézetben. Az általunk művelt fi nom-

kémia az oktatásban nem képviseltet-

te magát súlyának megfelelően. Ezt a 

hiányosságot is pótolni akartuk akkor, 

amikor felvetettük a közös tanszék 

alapításának gondolatát. 

Mikor történt ez?
Régi keletű kapcsolatunk lehetővé tet-

te, hogy bepillantást nyerjünk az ok-

tatási intézmény ügyeibe. Az egyetem 

tervei között szerepel a vegyészmér-

nök képzés indítása. Úgy gondoltuk, 

ezt a kezdeményezést egy ilyen tan-

szék alapításával tudjuk a legjobban 

felkarolni és közösen sikerre vinni. Az 

ezzel kapcsolatos tárgyalások mint-

egy másfél évvel ezelőtt kezdődtek, 

amikor a Kémiai Intézet élére Viskolcz 

Béla professzor személyében új inté-

zetigazgatót neveztek ki. 

Eddig a vegyiparról volt szó. Hogy 
jön a képbe a környezettechnoló-
gia?
A vegyipar és a környezetvédelem elvá-

laszthatatlanok. Ma már csak kis kör-

nyezetterheléssel járó technológiákat 

lehet működtetni. Ezek megtervezése 

újfajta szemléletet követel. Ugyanak-

kor a működő technológiáknak vannak 

olyan hulladék-, illetve szennyvíz-kibo-

csátásai, amelyek megfelelő kezelés 

nélkül nem juttathatók a környezetbe. 

Cégcsoportunknál működik egy vál-

lalkozás, amely tisztítja a telephely 

szennyvizeit, illetve korszerű módon 

ártalmatlanítja a beszállított hulladé-

kokat. Emellett foglalkozik újfajta, a 

hulladékok hasznosítható anyagainak 

kinyerését és hasznosítását célzó ár-

talmatlanítási módok kutatásával is, 

mellyel óriási értékek nyerhetők majd 

vissza az ipar számára. Mindezt csak 

magasan képzett szakembergárdával 

lehet megoldani. A Miskolci Egyetemen 

magas szintű környezetvédelmi szak-

emberképzés folyik, de megítélésem 

szerint ezek a szakemberek a hatósági, 

hivatali szférában, illetve a negatív kör-

nyezetvédelmi örökségünk felszámo-

lásában használhatók eredményeseb-

ben. Talán az ipari környezetvédelem 

terén mutatkozott némi hiányosság. 

Ez a tanszék ennek kiküszöbölésére is 

hivatott lehet.

A Miskolci Egyetem a duális kép-
zés egyik zászlóshajója, amit a 
BOKIK is támogat. Érinti-e a tan-
szék, illetve a cégcsoport tevé-
kenységét ez a képzési forma?
Természetesen. Már két egyetemi 

intézettel, az Anyagtudományi és a 

Gépészmérnöki Karral van élő kap-

csolatunk e téren. Öt hallgató duális 

képzésében veszünk részt. A megkö-

tött további szerződések következté-

ben ez a szám a jövőben csak növe-

kedni fog. A hallgatók képzési idejük 

jelentős részét cégcsoportunk üze-

meiben töltik. Ezt az oktatási formát 

szeretnénk kiterjeszteni azokra a hall-

gatókra is, akik az új tanszék keretein 

belül nálunk készítik majd diploma-

munkájukat.

„A gyakorlatorientált képzés fontos 
a mérnökképzésben. Általában nem 
rendelkezünk azokkal a berendezé-
sekkel, azzal a technológiai háttérrel, 
amely például a KISS Cégcsoportnál 
megtalálható, és elengedhetetlen 
a hallgatók piacképes tudásának a 
megszerzéséhez. Ez indokolta egyebek 
mellett az intézet és a cégcsoport 
között az elmúlt évek alatt kialakult 
egyre szorosabb kapcsolatot, az 
együttműködést” – nyilatkozta a 
tanszékavató kapcsán Viskolcz Béla, 
a Kémiai Intézet vezetője. Hozzátette, 
a mostani ünnepség éppen ezért egy 
formális aktus volt, amely azonban 
hivatalosan rögzítette a felek egymás 
iránti elkötelezettségét, a kutatás-
fejlesztési, oktatási projektekben való 
aktív közös részvételt.

Elkötelezetten

Az avatás pillanata: Kiss László (jobbról), Varga Mihály és Deák Csaba
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Jótékonysági bál az autistákért
A BOKIK és az első Miskolci Lions Klub rendezvényén háromszázezer forint gyűlt össze
A BOKIK és az Első Miskolci Lions 
Klub hagyományos farsangi jóté-
konysági báljának tomboláján 300 
ezer forint gyűlt össze a Miskolci 
Autista Alapítvány támogatására. 
A rendezvényen részt vett Parragh 
László, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke, és átadták a 
BOKIK díjait is. A bál díszvendége 
ezúttal Sátoraljaújhely volt.

A díjazottak

A BOKIK Támogatói díját kapta: Kopátsy 

Sándor közgazdász

Kopátsy Sándort sok mindenért tisz-

teljük: például ő hívta életre a korábban 

fontos szerepet játszó pénzügyminisz-

tériumi háttérintézményt, a legen-

dás Pénzügykutatót.  Biztosan sokan 

emlékeznek még Doktor Agyra, aki a 

„Magyarázom a mechanizmust” című 

rajzfi lmsorozat hőseként ismertetett 

meg egy országot piacgazdasági és ál-

talában közgazdasági fogalmakkal – őt 

is Kopátsy Sándornak köszönhetjük. A 

neves közgazdász 30 könyvet írt, ame-

lyek többsége közgazdasági, de hősei 

között szerepel Ady és Kádár János 

éppúgy, mint a jelenlegi miniszterelnök. 

Néhány évvel ezelőtt – saját megfogal-

mazása szerint – ő volt a legidősebb 

közalkalmazott: 90 éves kora táján még 

tanácsokat adott az akkor nemzetgaz-

dasági miniszter Matolcsy Györgynek. 

Kamaránk elkötelezetten gondozza 

Szentpáli István egykori kamarai titkár, 

polgármester és országgyűlési képvise-

lő emlékét, hagyatékát. Ebben a mun-

kánkban nagy segítőnk Kopátsy Sán-

dor, aki családtagként támogatja ezt az 

értékőrzést.

Cégvezetői díjat kaptak: Rudnay Lajos és 

Farkas János, a sátoraljaújhelyi CERTA 

Kft. tulajdonos-ügyvezetői

2000-ben a Rudnay család megvásá-

rolta a csaknem 40 éven át alapvetően 

zárgyártással foglalkozó, bezárásra ítélt 

sátoraljaújhelyi Elzett gyárat. Az elmúlt 

16 év azt igazolta, hogy jó döntés volt. 

2005-ben Farkas János is csatlakozott 

a cégvezetéshez. A CERTA azóta jelen-

tős technológiai és termékszerkezet 

változáson ment keresztül, árbevétel-

ét megháromszorozta. Mára a CERTA 

multinacionális cégek beszállítója, 

termékei megtalálhatók a Bosch kézi-

szerszámokban, a Renault cégcsoport-

hoz tartozó személygépkocsikban, sőt 

tehergépkocsikban, autóbuszokban és 

vasúti szerelvényekben is.

A vállalkozás ügyvezetői Rudnay La-

jos és Farkas János, akik a feladatokat 

megosztva, közösen vezetik a céget.

Vállalkozói díjat ketten vehettek át:

Szentiványiné Kosik Edit egyéni vállal-

kozó, a Kispipa Halászcsárda tulajdo-

nosa

Miskolc emblematikus étterme a város 

szívében a Kispipa.  Konyhája, ezen be-

lül is különleges halételei messze földön 

híresek, vonzzák a helyieket és a turistá-

kat egyaránt. Az étterem több mint 100 

éves múltra tekint vissza. Szentiványiné 

Kosik Edit vallja: a múlt és a jelen kötelez 

arra, hogy a tradicionális és a modern 

gasztronómia különlegességei együtte-

sen megtalálhatók legyenek az étlapon. 

A vállalkozás aktívan részt vesz a szak-

mai utánpótlás nevelésében is.

 

Gurzóné Kormány Emese, a sárospataki 

Borsa Hungary Gyümölcsédesség Kft. 

ügyvezetője

A 2016-ban Magyar Termék Nagydíjat 

kapott sárospataki Borsa Hungary Kft. 

2009-ben alakult azzal a céllal, hogy 

egészséges édesipari termékekkel lás-

sák el a vásárlókat. Kezdetben 3 alap 

ízben – szilva, barack, körte –, natúr 

kivitelben, tehát csokoládémentesen 

készítették fi nomságaikat. Később a 

piaci igényekhez igazodva bevezették a 

minőségi, nagy kakaótartalmú csoko-

ládéba mártott változatokat is. A Bor-

sa termékcsalád exkluzív kivitelű és az 

egészséges táplálkozás követelményeit 

is teljes mértékben kielégíti és fi nom. 

A Jánosik és Társai Kft. elnyerte a MagyarBrands-
díjat, a kiváló üzleti márka kategóriában. Idén 
már hetedszer tették mérlegre a hazai márkákat 
a MagyarBrands bírálói. „A megmérettetésben a 
Jánosik Kft. méltónak bizonyult a díjazásra” – tá-
jékoztatott Jánosik Lajos cégtulajdonos. 

A MagyarBrands-díj odaítélése számszerűsíthető 

kritériumok alapján történik, amelyet egy önkéntes, 

független szakértőkből álló bizottság döntése egé-

szít ki. Az értékelésnél egyik fontos szempont, hogy 

a márka magyar tulajdonban legyen. A Jánosik Kft. 

száz százalékban hazai cég. A reputáció vizsgálata-

kor is jó eredményt értek el: hírnevük kimagaslóan jó 

a megrendelőik és a szakemberek körében. Külön 

értékelték a márkát tulajdonló vállalat gazdasági tel-

jesítményét is: eszerint 2013-ban 6,3 milliárd, 2014-

ben 8,4 milliárd, míg 2015-ben 10 milliárd forintos 

forgalmat ért el a társaság. Sikerük egyik titka, hogy 

az eredményt jelentős részben visszaforgatják a vál-

lalkozásba. A kft. méretére jellemző, hogy az alkal-

mazotti létszám is jelentősen emelkedett az elmúlt 

években, s 2015-re elérték az 1000 saját dolgozót. 

Minden fejlesztésükbe jelentős tőkét és szakértel-

met fektettek be.   A díj odaítélésekor az is számított, 

hogy a takarítási szolgáltatásokban piacvezető, ám 

több lábon álló társaság immár több mint 20 éve 

van jelen a hazai piacon. 

A kiváló fogyasztói márkák kiválasztását a GfK Hun-

gária Piackutató Intézet által végzett fogyasztói kuta-

tás eredményei is befolyásolják. A szakmai bizottság 

döntése alapján a Jánosik és Társai Kft. kiváló üzleti 

márkának számít. 

„A díj nemcsak elismerés, hanem aktív segítséget je-

lent a megrendelők, az ügyfelek  és a partnerek mun-

kájában is” – mondta Jánosik Lajos.

MagyarBrands-díjat kapott a Jánosik Kft. 

Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere, Kopátsy Sándor, Gurzóné Kormány Emese, Szentiványiné Kosik Edit, 

Rudnay Lajos, Parragh László és Bihall Tamás

Harminc diák jutott be a szakmai 
tanulmányi versenyek országos kö-
zépdöntőjébe megyénkből. A meg-
mérettetések országos döntőjét – a 
korábbi évekhez hasonlóan – a Szak-
ma Sztár Fesztiválon tartják április 
24–26-a között.

Lapunkban korábban már beszámol-

tunk arról, hogy a BOKIK szervezésében 

januárban lezajlottak a Szakma Kiváló 

Tanulója (SZKTV) és az Országos Szak-

mai Tanulmányi Versenyek (OSZTV) 

írásbeli elődöntői.   Megyénkből több 

mint 300 diák jelentkezett a versenyek-

re. Az írásbeli dolgozatok értékelése 

után kiderült: megyénkből 30 diák jutott 

tovább a középdöntőbe.

Harmincan a középdöntőben

Orosz Anett cukrász (Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó 
Szakgimnáziuma és Szakkollégiuma)
Bogyai Benjámin épületgépész technikus (MSZC Kós Károly Építőipari Szakgimná-
ziuma)
Ujaczki Tibor épületgépész technikus (MSZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma)
Endrész Balázs erősáramú elektrotechnikus (MSZC Bláthy Ottó Villamosipari Szak-
gimnáziuma)
Göndör Mátyás erősáramú elektrotechnikus (MSZC Bláthy Ottó Villamosipari Szak-
gimnáziuma)
Nagy Bence erősáramú elektrotechnikus (MSZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgim-
náziuma)
Hankó László Péter kárpitos (Szerencsi SZC Encsi Aba Sámuel Szakközépiskolája)
Mogyorós Zsolt kárpitos (Wesley János Családi Napközi, Óvoda, Általános Iskola, 
Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium)
Bodolai Krisztián kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Borka Bence kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Kislászló Csaba kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Kormány Nikolett kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Menyhárt Marcella kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Nagy Dóra kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Orosz Csilla Éva kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Plósz Ágota kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Pocsai Eszter kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)

Szűcs Viktória Krisztina kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Molnár Tamás logisztikai ügyintéző (MSZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma 
és Közgazdasági Szakgimnáziuma)
Kocsa Bernadett logisztikai ügyintéző (Szinergia Szakgimnázium és Szakközépiskola 
Miskolci Tagintézménye)
Nánási Beatrix logisztikai ügyintéző (Szinergia Szakgimnázium és Szakközépiskola 
Miskolci Tagintézménye)
Bolyki Balázs műszaki informatikus (Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma)
Csakmag Benjámin műszaki informatikus (Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma)
Béres Judit női szabó (SZSZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája)
Kalász Ágnes vendéglátásszervező-vendéglős (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgim-
náziuma)
Kupcsik Dávid vendéglátásszervező-vendéglős (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgim-
náziuma)
Rideg Martin vendéglátásszervező-vendéglős (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgim-
náziuma)
Czinke Bence villanyszerelő (SZSZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája)
Huszin Ádám villanyszerelő (SZSZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája)
Nagy Attila villanyszerelő (SZSZC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája)

A továbbjutók

A BOKIK tevékenységének népsze-
rűsítése, teljes szolgáltatási palet-
tájának megismertetése, valamint 
a vállalkozókkal való közvetlen kap-
csolat erősítése érdekében az elkö-
vetkezendő hónapokban vállalkozói 
fórumokat szervez megyénkben.
 

Ezeken a rendezvényeken három fontos 

területre koncentrálnak majd a BOKIK 

vezető munkatársai: egyrészt előadá-

sok formájában kitérnek a kamara 

valamennyi tevékenységének bemu-

tatására, másrészt felmérik a vállalko-

zók kamarával szemben támasztott 

igényeit, elvárásait, harmadrészt pedig 

tanácsadásra is sor kerülhet az érdeklő-

dők körében.

A vállalkozói fórumokra meghívottak 

köre a következőképpen alakul majd:

– az adott területen tevékenykedő ön-

kéntes kamarai tagok;

– a kötelező regisztráció révén a BOKIK-

hoz tartozó, az adott földrajzi területen 

működő vállalkozások;

– azok a vállalkozások, amelyek a tör-

vényi előírások szerint az agárkama-

rához tartoznak, de igényt tartanak a 

BOKIK szolgáltatásaira, s így késznek 

mutatkoznak az önkéntes tagságra. 

A fórumokat az év első felében szerve-

zi a kamara, a következő helyszíneken: 

miskolci központi székház; kamarai 

képviseletek helyszínei; járási hivatalok 

által biztosított helyszínek, azokban a 

városokban, ahol nem működik kama-

rai képviselet; azoknál az önkormányza-

ti szekciótagoknál, akik úgy vélik, hogy 

a településükön szükség van a kamara 

bemutatására; egyéb szervezeteknél, 

amelyek erre igényt tartanak (például 

ipari parkok)

A tervek szerinti 15–20 vállalkozói 

fórum megszervezésével, valamint 

a helyi médiában való megjelenteté-

sükkel a BOKIK célja tevékenységének 

népszerűsítése, valamint az önkéntes 

tagok számának növelése. 

Fórumok a kamarával a kamaráról
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A szakácstanulók magas színvonalú 
gyakorlati képzése, a szakember- 
utánpótlás biztosítása, a fi atal szak-
emberek Miskolcon tartása – ezek 
az indokok szóltak a Drót Bisztró 
tankonyhájának kialakítása mellett, 
mondta február 22-én, az ünnepé-
lyes átadáson dr. Barkóczi István, a 
City Hotel Miskolc tulajdonosa.

„Ma már a szakács szakmában is ne-
héz utánpótlást találni, megtartani 
a fi atalokat, ezért jött a tankonyha 
ötlete kollégáimtól. Bízunk ben-
ne, hogy azok közül, akik nálunk 
tanulják majd a szakma gyakorlati 
fogásait, jó néhányat itt tudjuk tar-
tani a Drótban, illetve itt maradnak 
a városban, a megyében” – hang-
súlyozta rövid megnyitójában dr. 
Barkóczi István. 

Dudás Tiborné, a BOKIK titkára gra-
tulált a tankonyha magvalósításá-
hoz, majd köszöntőjében kiemelte, 
dr. Barkóczi István – a BOKIK általá-
nos alelnökeként is – példát mutat 
a vállalkozóknak, hiszen a tankony-
hával megteremtette azt a környe-
zetet, ahonnan magas színvonalú, 
piacképes szakmai tudással rendel-
kező fi atalok kerülhetnek majd ki.    
„Új és korszerű képzőhely indulá-
sának lehetünk a tanúi” – mondta 
Tátrai István, a Miskolci Szakképzé-
si Centrum főigazgatója. Hozzátet-
te: ez a küldő gyakorlati képzőhely 
bővíti a tanulók lehetőségeit.
A mintegy 5 millió forintból kialakí-
tott tankonyha a régió első szakács 
tankonyhája, ahol egyszerre 4 fő-
zőhelyen sajátíthatják el a diákok a 
szakma alapjait. 

Elkészült a Drót Bisztró tankonyhája

Törzstőkeemelés – határidő március 15.
A Polgári Törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptk) 
13. § (2) bekezdése kötelezővé teszi a törzstőke felemelését legalább 3 millió forintra 
azon korlátolt felelősségű társaságok számára, amelyek törzstőkéje nem éri el ezt az 
értéket. A taggyűlés a törzstőke felemelése helyett dönthet a társaság átalakulásáról 
vagy megszüntetéséről is.
Azokat a változásbejegyzési kérelmeket, amelyek kizárólag az új Ptk-nak megfelelő 
törzstőkeemelés bejegyeztetésére irányulnak, illeték és közzétételi díj befi zetése nél-
kül, azaz ingyenesen lehet benyújtani a cégbíróságra – természetesen jogi képviselő 
közreműködésével, elektronikus úton.
A cégformára előírt kötelező módosítás végső törvényi határideje 2017. március 15., 
tehát legkésőbb 2017. április 14-ig kell a változás-bejegyzési kérelmet előterjeszteni az 
illetékes cégbíróságon.
Ha a társaság átalakulásról dönt, a kérelmet 2017. május 14-ig kell előterjeszteni.
Kérjük, hogy az érintett korlátolt felelősségű társaságok minél előbb forduljanak jogi 
képviselőhöz (ügyvéd, jogtanácsos, közjegyző), hozzák meg a szükséges döntést és 
nyújtsák be változás-bejegyzési kérelmüket, ne várjanak az utolsó pillanatig.
Azok ellen a korlátolt felelősségű társaságok ellen, amelyek nem teljesítik a törvényi 
előírást, a cégbíróságok törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményeznek.

Jogtár

Az Észak-magyarországi Közleke-
dési Központ Zrt. (ÉMKK) autóbusz-
vezetői utánpótlásának biztosítása 
vezető helyen szerepel a közleke-
dési központ és a Miskolci Szakkép-
zési Centrum (MSZC) Baross Gábor 
Közlekedési és Postaforgalmi Szak-
gimnáziuma között február elsején 
aláírt Együttműködési szerződés-
ben. A megállapodás kapcsán Pelcz 
Gábor, az ÉMKK vezérigazgatója 
kiemelte: ez a dokumentum a több 
évtizedes közös munkát magasabb 

szintre emeli, és a felek részéről ki-
emelten kezelt szoros szakmai kap-
csolat jó alapot ad a jövő terveinek 
megvalósításához.
Elhangzott, hogy a társaság és az 
intézmény közötti együttműködés 
elsődleges célja a közúti közleke-
dés, raktározás, logisztika területe-
in az aktuális piaci igényeknek mi-
nél jobban megfelelő szakemberek 
képzése, és a végzett szakemberek 
foglalkoztatása a mára már hiány-
szakmának számító területeken.   

ÉMKK – Baross együttműködés
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 2017-ben 
is lehetőséget biztosít támogatott 
mesterképzésre és vizsgáztatásra. A 
jelentkezési határidő: március 15.

A támogatás célja az iskolai rend-
szerű képzés keretében külső 
képzőhelyen gyakorlati oktatást 
végző szakemberek mesterré válá-
sának elősegítése, valamint ennek 
érdekében a mesterképzésük és 
mestervizsgáztatásuk teljes körű 
lebonyolítása.  A támogatott mes-
terképzésen a gyakorlati képzőhe-
lyek oktatói 20 százalék önerő befi -
zetésével (melynek összege 60 000 
Ft.) vehetnek részt (a támogatott 
létszám erejéig). 

A következő szakmákban várjuk a 
jelentkezéseket:
– autószerelő
– festő, mázoló és tapétázó
– fodrász
– hegesztő
– ipari gépész
– kozmetikus
– pincér
– szakács
– vízvezeték szerelő
A képzés 180 órás:
– szakmai elmélet (80 óra)
– szakmai gyakorlat (40 óra)

– pedagógiai ismeretek (20 óra)
– vállalkozási ismeretek (40 óra)

Mestervizsgára akkor bocsátható 
a jelölt, ha a teljes képzési prog-
ram szerint, maximum 20 százalék 
igazolt hiányzás mellett a Támo-
gatottal kötött képzési szerződés-
ben foglaltak alapján eleget tett a 
vizsgára felkészüléssel kapcsolatos 
kötelezettségeinek. Ellenkező eset-
ben a támogatott köteles a támoga-
tási összeget visszafi zetni!

Jelentkezés esetén kérjük, töltse 
le a jelentkezési lapot a követke-
ző webhelyről: http://www.bokik.
hu/hu/szakkepzes-mesterkepzes. 
A jelentkezési lapot a szükséges 
mellékletekkel (bizonyítvány má-
solata, 5 év szakmában eltöltött idő 
igazolása, egyéni vállalkozók eseté-
ben vállalkozói igazolvány másola-
ta) együtt juttassa el személyesen, 
vagy postai úton a következő cím-
re: BOKIK, 3525 Miskolc, Szentpáli 
utca 1. 

A jelenleg hatályos mestervizsga- 
követelmények az alábbi linken ta-
lálhatók: http://www.mkik.hu/hu/
magyarkereskedelmiesiparkamara/
rendeletbenkiadottmestervizsgako
vetelmenyek2583

Támogatott mesterképzés 2017

Folytatás az 1. oldalról. 
A bankrendszerben jóval 50 százalék 

felett van a magyar tulajdoni arány; a 

kormány megvalósította a keleti nyitás 

politikáját; és tovább csökkentette az 

adókat – sorolta a miniszterelnök az 

eredményeket. Utóbbival kapcsolatban 

megjegyezte, hogy az alacsony adószint 

nem mindenkinek tetszik Nyugat-Eu-

rópában, különösen Ausztriának nem. 

Világossá tette egyúttal: ha valahol 

korlátozzák a magyarok munkavállalási 

lehetőségét, akkor Magyarország szűkíti 

a diszkrimináló országból érkező tőkele-

hetőségeket.

Kiemelte továbbá az újraiparosítást 

– rámutatva a magyar buszgyártás új-

jáélesztésére vonatkozó kísérletre –, a 

mezőgazdaság megújítását, valamint a 

munkaalapú gazdaság megteremtését. 

Ezzel összefüggésben kritizálta a mun-

kavégzés nélkül járó alapjuttatásra vo-

natkozó elképzeléseket. 

A további 

vállalásokat 

érintve szólt 

az energia-

árak csök-

ke n és é r ő l 

– jelezve, 

hogy az ol-

csó energiá-

hoz szerinte 

mindenkép-

pen kell az 

atomerőmű 

–, a kutatás-fejlesztési források bővíté-

séről és a demográfi ai helyzet javulását 

segítő intézkedésekről.

A kormányfő arról is beszélt, hogy az 

ország „felértékeléséhez” meg kell őriz-

ni az etnikai homogenitást, mert „a túl 

nagy keveredés bajjal jár”, ugyanígy fon-

tos a kulturális egyszínűség, a kimagasló 

közbiztonság megtartása, ahogyan az 

is, hogy Magyarország egy „tiszta, zöld 

ország”, vagyis nem sújtja ipari szeny-

nyezettség, a földet pedig megművelik. 

Idesorolta továbbá a teljes foglalkozta-

tottságot, hozzátéve: szerinte van jelen-

tősége, hogy egy magyar szállodában a 

takarítónő is magyar.

„Fontos az is, hogy a nagyság és a nagy-

ság iránti vágy ne tűnjön el Magyaror-

szágról. Az olimpia ebből a szempontból 

is egy bordatöréssel ér fel” – mondta.

A kormányfőt előadása után több té-

mában is kérdezték a jelenlévők, példá-

ul az országban tapasztalható munka-

erőhiányról. Erre úgy reagált: óvna egy 

vendégmunkásprogramtól, külföldiek 

esetében csak eseti jellegű, meghatá-

rozott ideig szóló munkavállalást támo-

gat. Mint fogalmazott, nem szeretné, ha 

az ország oda sodródna, hogy alacsony 

képzettséghez kötődő munkákat csak 

külföldiek végeznek. Ez nemzetstratégiai 

szempontból nem kívánatos – jelentet-

te ki, hozzátéve: „az ország működteté-

séhez szükséges munkát (a vécépuco-

lástól az atomtudósokig) nekünk kell 

elvégezni”, csak ennek az is része, hogy 

a vécépucolót is meg kell becsülni, em-

berszámba kell venni.

A turisztikai koncepcióról érdeklődő üz-

letembernek azt válaszolta: a kormány 

célja, hogy a kisebb szállodások EU-s 

forrásokat kapjanak, a nagyoknak pedig 

költségvetési fejlesztési alapot nyitnak.

Idén és jövőre 13-14 éve nem látott 
mértékben, 4 százalék felett nő vár-
hatóan a magyar gazdaság, ez már 
benne van a kívánatos, 3-5 száza-
lékos felzárkózási tartományban – 
mondta a nemzetgazdasági minisz-
ter a gazdasági évnyitón.

Varga Mihály hozzátette, a tavalyi év 

2 százalékos növekedéssel „érdekes 

év” volt, amikor az uniós támogatási 

időszakok között váltás zajlott, az ipar 

lényegében stagnált, az építőipar 15 

százalékkal esett vissza, a mezőgaz-

daság és a szolgáltató szektor húzta a 

növekedést. A miniszter szerint ekkor 

bebizonyosodott, hogy a magyar gaz-

daság uniós források felhasználása 

nélkül is képes legalább 2 százalékos 

növekedésre. Megjegyezte, egyre jobb 

az ország külső megítélése, és felidéz-

te, hogy tavaly mindhárom nagy hitel-

minősítő befektetésre ajánlott kate-

góriába sorolta Magyarországot.

Varga Mihály az Eurostat és az Európai 

Bizottság adataira hivatkozva elmond-

ta, a magyar gazdaság potenciális 

növekedése már a cseh gazdaságét 

jellemző fázisban van és 2020-ig lé-

nyegesen meg fogja haladni legfon-

tosabb versenytársaiét, Ausztriáét és 

Csehországét. Kiemelte, a tavaly no-

vemberben megkötött 6 évre szóló 

béremelési megállapodás és az adó-

csökkentés teremti meg a következő 

6 év versenyképességének alapját. A 

tárca a következő években vásárlóerő 

paritáson mérve folyamatos, tartós 

felzárkózással számol – jelentette ki. 

A tárcavezető szerint az idén a tavalyi 

7,3 százalékosnál nagyobb reálbér-nö-

vekedés is elképzelhető.

Elmondta, szeretnének egy képzési 

reformot, és folytatják a kamarával a 

szakképzési rendszer további átala-

kítását. Azt szeretnék elérni, hogy a 

középfokú oktatásban részt vevő fi -

atalok döntő többsége képes legyen 

kiválasztani a szakmáját, és a leendő 

munkáltató javaslata alapján válasz-

szon szakképzést.

Egyre jobb az ország 
külső megítélése

Versenyképességi fordulatra van 
szükség ahhoz, hogy a magyar gaz-
daság kikerüljön a közepesen fej-
lett országokra jellemző növekedé-
si csapdából – mondta Matolcsy 
György, a Magyar Nemzeti Bank 
(MNB) elnöke.

Hozzátette, ehhez szükséges egyebek 

mellett a személyi jövedelemadó kul-

csának csökkentése, amely munkahely-

teremtésre, munkavállalásra és a tudás-

tőke felhalmozására ösztönöz. Fontos 

az adóelkerülés további mérséklése, az 

export hozzáadott érték arányának nö-

velése és a kutatás-fejlesztési kiadások 

növelése is.

Matolcsy György elmondta: Magyaror-

szág 2010 óta először fi skális fordula-

tot, majd monetáris fordulatot hajtott 

végre. Ennek eredményeként az állam-

háztartási hiány a GDP 3 százaléka alá 

esett vissza, az államadósság a GDP-

hez mérten folyamatosan csökken, a 

makrogazdasági egyensúly elérésével 

páhuzamosan a magyar gazdaság tar-

tós növekedési pályára állt.

Kiemelte: az elmúlt években a kormány 

és a jegybank között stratégiai szövetség 

jött létre, hozzátéve, jelentős eredmény 

az, hogy az MNB stratégiai szövetséget 

tudott kialakítani a magyar bankrend-

szer tagjaival is. Mint mondta, a jegy-

bank a nem hagyományos eszközeivel a 

bankrendszer mérlegét, eszközeit bőví-

tette, a bankrendszeren keresztül hatott 

a magyar gazdaság növekedésére.

Most versenyképességi fordulatot kell 

végrehajtania az országnak, már csak 

azért is, mert az EU Magyarországon az 

egyik legalacsonyabb az egy főre jutó 

GDP. Ehhez növelni kell egyebek mellett 

a termelékenységet, mert az ország a 

termelékenységet tekintve elmarad az 

EU átlagától, de még a régiós verseny-

társ országok mutatóitól is.

Az MNB elnöke szerint jelentős intézmé-

nyi reformokra van szükség, így az állami 

intézmények létszámát és bérkiadásait 

is csökkenteni kell, végre kell hajtani az 

állami ügyintézés reformját.

Versenyképességi 
fordulat szükséges

Dr. Barkóczi István a szakácstanulókkal



2017. FEBRUÁR
8.  Gazdasági Iránytű

GAZDASÁGI
       IRÁNYTŰ
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara havi melléklete, 83. szám 2017. február

www.bokik.hu

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

BOKIK miskolci ügyfélszolgálat
3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.
Tel.: 46/501-091; 501-875; 501-090
Fax: 46/501-099
e-mail: bokik@bokik.hu
web: www.bokik.hu 
Képviseleteink:
Kazincbarcika
3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 2.
Tel/Fax: 48/512-100
e-mail: kbarc.bokik@t-online.hu
Mezőkövesd
3400 Mezőkövesd, Szent L. tér 17.
Telefon/Fax: 49/500-100
e-mail: dienes.lorant@bokik.hu,
mkov.bokik@t-online.hu
Ózd
3600 Ózd, Jászi O. u. 3.
Telefon/Fax: 48/569-228

e-mail: juhasz.istvan@bokik.t-online.hu
Sátoraljaújhely
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 3.
Telefon/Fax: 47/521-001
e-mail: saujh.bokik@t-online.hu
Sárospatak
3950 Sárospatak, Kossuth út 20.
Telefon: 47/311-034
e-mail: sarospatak@bokik.hu
Szerencs
3900 Szerencs, Ondi út 1.
Telefon/Fax: 47-561-001
e-mail: szerencs@bokik.hu
Tiszaújváros 
3580 Tiszaújváros, Szent István út 
1/A, I./9.
Telefon/Fax: 49/540-100
e-mail: jakab.zoltan@bokik.hu,
tujv.bokik@t-online.hu

Elérhetőségeink
Ha a személyi jövedelemadó törvény 
hatálya alá tartozó magánszemély az 
üzemanyagköltséget a közleményben 
szereplő árak szerint számolja el, nem 
szükséges az üzemanyagról számlát 
beszerezni.  

A 2017 februárjában alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 370 Ft/l
Gázolaj 382 Ft/l
Keverék 405 Ft/l
LPG-autógáz 203 Ft/l

Februári üzemanyagárak

Kihívások 
előtt

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

A Kormány és a Kamara 2010-ben meg-
állapodást kötött a negatív gazdasági 
folyamatok korrigálására, a gazdaság 
rendbetételére. Ez 2016-ra megtörtént. 
Mind a Kormány, mind a Kamara betar-
totta a megállapodásban foglaltakat és 
megállapodás született abban is, hogy a 
felek folytatják ezt az együttműködést. 
Egyensúly és növekedés az eredménye 
ennek a munkának. 

A következő évek legnagyobb kihívá-
sa a folyamatok fenntarthatósága lesz. 
A fenntarthatóság alappillére pedig az 
ország és a gazdaság versenyképessé-
gének erősítésében rejlik. Ezt számos 
tényező generálhatja: technológiai 
fejlesztés, az innovációs folyamatok, az 
oktatás, benne a duális képzés további 
erősítése. Mindez megyénk számára 
is lehetőségeket és feladatokat jelent, 
hiszen a mi gazdasági évértékelőnkben is 
megállapítottuk, hogy a megye növekvő 
gazdasági helyzetben van, melyet meg 
kell alapozni beruházásokkal, a Miskolci 
Egyetemmel történő erősödő gazdasági 
kapcsolatokkal és a duális képzés teljes 
körű bevezetésével. 

2017. évi kamarai munkatervünk 
ezeken a pilléreken nyugszik, amelyet a 
március 30-i kamarai Küldöttgyűlésün-
kön vitatunk meg. A kilátások bíztatóak, 
komoly munka vár ránk, hogy ez a követ-
kező években is így maradjon.

Orbán Viktor miniszterelnök, Varga Mihály gazdasá-
gi miniszter és Matolcsy György jegybankelnök vett 
részt az MKIK hagyományos gazdasági évnyitóján. A 
BOKIK-ot 12 meghatározó vállalkozás vezetője kép-
viselte a február 28-i budapesti rendezvényen. 

A vendégeket Parragh László, a Magyar Kereskedelmi 

és Iparkamara elnöke köszöntötte. Rövid beszédében a 

fenntarthatóságot és a versenyképességet nevezte az 

egyensúly és a növekedés mellett a következő években 

a legfontosabb gazdasági feladatnak. Ehhez elengedhe-

tetlen álláspontja szerint a bérek növekedése, mert, mint 

fogalmazott az alacsony munkabérek nem ösztönöznek 

a versenyképesség javítására.

Orbán Viktor előadásában kifejtette: „azon a pályán kell 

maradni, ahol vagyunk”, 2017–2020 között meg kell vé-

deni azt a lehetőséget, hogy a magyar gazdaság bővülése 

a 3-5 százalékos sávban legyen. Közben végre kell hajtani 

egy versenyképességi fordulatot, és 2020 után az 5 száza-

lék fölötti növekedési tartományt kell elérni.

Ehhez meg kell védeni „a felívelő pályát” a fenyegető ve-

szélyektől, amelyek például az adórendszert és a munka-

helyteremtő támogatásokat érik az Európai Unió részéről. 

Továbbá védekezni kell a külföldi befolyásolással és az il-

legális migrációval szemben, valamint meg kell harcolni az 

olcsó energiáért is; a kormány ezzel kapcsolatos reménye, 

hogy a paksi atomerőmű-bővítési vitát előbb-utóbb dűlő-

re viszi Brüsszellel – mondta.

Orbán Viktor értékelte a kormány és az MKIK közötti 2014-

es megállapodás tíz vállalását. Ezek közül az államadós-

ság-kezelésről szólva kifejtette: önfi nanszírozó rendszerre 

állt át az ország, visszafi zettük az IMF-EU-kölcsönt, meg-

nőtt a forintban kibocsátott állampapírok aránya, és csök-

kent a külföldiek kezében lévő állampapírarány.  

Jelezte ugyanakkor, vitában áll Varga Mihály nemzetgaz-

dasági miniszterrel a devizában kibocsátandó állampapír-

ok ügyében. A miniszterelnök ugyanis azon az állásponton 

van, hogy ha nem muszáj, ne bocsássanak ki devizában és 

külföldön állampapírt.

 (Folytatás a 2. oldalon)

Gazdasági évnyitó 
a miniszterelnökkel

Több mint kétszáz versenyző regisztrált az 
idei miskolci Kézműves Kupára, és mintegy 
20 kiállító mutatja be termékeit az érdek-
lődők előtt. A szépészeti szakmák idei ver-
senyének – a hagyományokhoz hűen – a 
Generali Aréna ad otthont.
 

Idén március 5-én, vasárnap lesz a BOKIK által 

szervezett Nemzetközi Meghívásos Fodrász, 

Kozmetikus, Műköröm-díszítő és -építő Baj-

nokság, Kisgergelyné Tolcsvai Mária és Lapis 

Imre Emlékverseny. „Büszkék vagyunk erre a 

rangos szakmai eseményre, amely mostanra a 

szakmai utánpótlás-nevelés fontos része lett – 

nyilatkozta Bihall Tamás, a BOKIK elnöke a ren-

dezvény sajtótájékoztatóján. 

Madarász István, a BOKIK Egészségügyi és 

Szolgáltató Osztályának elnöke, a rendezvény 

főszervezője ismertette a részleteket, kiemelte: 

a résztvevők idén is divatos frizurákra, „színes 

arcokra”, látványos műkörmökre és még sok 

más érdekességre számíthatnak. Elárulta azt is: 

magyar Guinness-rekord kísérletre készülnek. 

Barátai, tisztelői, a Közgazdasági Társaság megyei szervezetének 

tagjai, a BOKIK munkatársai, a Miskolci Egyetem vezetése, vala-

mint a Szentpáli szakközépiskola tanárai és diákjai köszöntötték 

95. születésnapja alkalmából Kopátsy Sándort február 27-én.

Bihall Tamás, a BOKIK és a közgazdasági társaság megyei elnöke 

háláját fejezte ki a neves közgazdásznak a Szentpáli örökségért, 

ami – mint fogalmazott – a kamara öröksége is, és azért is, hogy 

a Szentpáli Alapítványnak köszönhetően lehetőségük van a 

Szentpáli iskola diákjai, valamint a Miskolci Egyetem közgazdász 

hallgatóinak támogatására. 

Március 5.: Kézműves KupaKopátsy Sándor 95

Felhívjuk a vállalkozások fi gyelmét, hogy a 
2017. évi kamarai hozzájárulás befi zetési ha-
tárideje idén is március 31.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. 

törvény 2012. január 1-jén életbe lépett mó-

dosítása három lényeges elemet tartalmaz. A 

rendelkezés alapján a gazdálkodó szervezetek, 

egyéni vállalkozások kötelesek a kamarai nyil-

vántartásba vételüket kezdeményezni, (regiszt-

rálni), és a kamarai közfeladatok ellátásához 

évente – március 31-ig – 5000 forint kamarai 

hozzájárulást fi zetni. A kamara pedig köteles 

számukra a törvényben meghatározott szolgál-

tatásokat – 1. tanácsadás gazdasági, pénzügyi, 

adózási, hitelhez jutási kérdésekben, 2. üzleti 

partnerkeresés, 3. pályázatfi gyelés – térítés-

mentesen nyújtani.

A kamarai hozzájárulás díját – vagyis az 5000 

forintot – az érintett Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei vállalkozásoknak a BOKIK 10102718-

01680500-02003001 számú számlájára kell 

befi zetni. Az összeg átutalásánál a közlemény 

rovatban fel kell tüntetni: a vállalkozás adó-

számát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget. 

A banki átutalás mellett lehetőség van a BOKIK 

ügyfélszolgálatokon (Miskolcon, Ózdon, Ka-

zincbarcikán, Tiszaújvárosban, Mezőkövesden, 

Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen, Szerencsen) 

történő készpénzes befi zetésre is.

Varga Mihály, Orbán Viktor, Parragh László és Matolcsy György a rendezvényen

Április 4-én, kedden folytatódik a BOKIK Kamarai Társalgó című 

rendezvénysorozata. Az idei első program vendége Lacfi  Ágnes 

üzleti-stílus tanácsadó, öltözködés szakértő. Előadásának címe: 

Önbizalom a ruhásszekrényből. A Társalgó 14 órakor kezdődik a 

BOKIK miskolci, Szentpáli utcai székházában, a 4. emeleti tár-

gyalóban. Az érdeklődők a tarsalgo@bokik.hu e-mail címen je-

lentkezhetnek.

Áprilisban Társalgó

A határidő: március 31.


