
2017. MÁRCIUS
8.  Gazdasági Iránytű

GAZDASÁGI
       IRÁNYTŰ
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara havi melléklete, 84. szám 2017. március

www.bokik.hu

IMPRESSZUM
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 márciusában alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 370 Ft/l
Gázolaj 379 Ft/l
Keverék 406 Ft/l
LPG-autógáz 214 Ft/l

Márciusi üzemanyagárak

Kamarai tavasz

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

A szópárosítás talán bővebb kifejtést is megérdemelne, de ez – az írás 
terjedelme miatt – nem lehetséges. A rokonságot a természet ébredését 
hozó tavasz és a kamara között abban látom, hogy a kamara is – mint a 
vállalkozók világa – mindig a megújulásról, a tenni akarásról és a jövőbe 
vetett töretlen hitről szól. Én a vállalkozók körében végzett munkám 
során nap mint nap tapasztalom ezt, persze látva a nehézségeket, a 
küzdelmeket is, de a megoldás keresése mindig az első helyen áll. 

Ennek alátámasztására három eseményt szeretnék kiemelni. A 
közelmúltban jártam egy jelentős miskolci cég vezetőjénél. Sokszor, 
szinte valamennyien autózunk a gyár környékén, s a legtöbben nem is 
gondolják, gondoljuk, hogy a kék épületekben milyen világszínvonalú 
munka folyik. Ennél is fontosabb, hogy a gyár vezetése egy világos 
vízióval rendelkezik a következő öt évről, tudják mit kell visszafejlesz-
teni, mit erősíteni, és melyik az a piaci terület, amelynek fejlesztésébe 
azonnal belefognak. Ahogy az igazgató fogalmazott, ő már látja, hogy 
3-5 év múlva milyen termékek alapozzák meg a gyár jövőjét, jelentősen 
megnövelve ezzel az árbevételt, és több száz embernek biztosítanak 
megélhetést. A tábla, amelyik a gyár piacait mutatja be, a világot teríti 
elénk, szinte minden földrészre nagyon komoly cégeken keresztül 

szállítanak termékeket, behálózva ezzel a Földet egy miskolci központú 
cég közreműködésével. 

Nincsenek egyedül, hasonló cégek, gyárak százai, ezrei vannak jelen 
a megye gazdaságában, amelyek vezetőinek még a kamarai munkára is 
van energiájuk. A kamarai munkán keresztül pedig segítő kéz nyújtá-
sára a rászorultaknak, ha kell együttműködéssel, ha kell direkt támo-
gatással, mint ahogy azt pár órával ezelőtt tehettük a Miskolci Autista 
Alapítvány közvetlen támogatásával. 

Április 24–26-án rendezi a kamara a Szakma Sztár Fesztivált, melynek 
fontosságát jelzi, hogy Magyarország miniszterelnöke vállalta az ese-
mény megnyitását. Örömmel tölt el, hogy az idén 15 megyei diák jutott 
el erre a szakmai döntőre, bízvást remélhetjük a jó eredményeket. Kí-
vánom mindenkinek, hogy személyesen is nézze meg ezt az eseményt, 
hisz nagyszerű, tehetséges gyerekek alkotó versenyét fogja látni, ezzel 
is bizonyítandó a magyar szakképzés fejlesztésének, a duális képzésnek 
a helyes irányát. 

A harmadik esemény a napokban megtartott kamaránk LII. Küldött-
gyűlése, melyen Tállai András miniszterhelyettes, adóügyekért felelős 
államtitkár tartott előadást a 2017. év gazdasági kihívásairól, jó hírekről 
beszámolva, amit az általunk mért megyei adatok, vállalati tendenci-
ák is alátámasztanak. A gyűlés végén szóba került a kamarai székház 
felújítása is, ahol egy vállalkozó felvetette, hogy a kamarából nem vinni 
kell, hanem a kamarába hozni is lehet, ha az elvégzendő beruházásba a 
vállalatok, vállalkozások termékei, szolgáltatásai kedvezményes áron 
beépülhetnek. A kamarának pedig az a dolga, hogy megszolgálja válla-
latainak ezeket az értékeket, amelyek a kiélezett verseny mellett is jelen 
vannak az üzleti világban. 

Elfogadta a BOKIK 2016-os mun-
kájáról szóló beszámolót és az idei 
munkatervet a köztestület 52. Kül-
döttgyűlése. A március 30-án tartott 
rendezvényen Tállai András minisz-
terhelyettes, parlamenti és adóügye-
kért felelős államtitkár tartott elő-
adást a hazánk előtt álló gazdasági 
kihívásokról.

A kamara életében fontos esemény a 

tavaszi küldöttgyűlés, hiszen ekkor vi-

tatják meg és fogadják el a küldöttek az 

előző év munkájáról és a költségvetési 

terv teljesüléséről szóló beszámolót, itt 

ad tájékoztatást tevékenységéről az El-

lenőrző és az Etikai Bizottság, valamint 

a kamara mellett működő Békéltető 

Testület is. Ez a küldöttgyűlés fogadja 

el az adott évre vonatkozó munkatervet 

és a költségvetési tervet is. 

A BOKIK idei évzáró, évindító küldött-

gyűlésén Bihall Tamás elnök köszön-

tötte a küldötteket és a meghívott 

vendégeket, majd Tállai András tartott 

előadást „Gazdasági kihívások 2017-

ben címmel. (Az előadás összefogla-

lója a 3. oldalon olvasható.)

Erős gazdasági közösség a kamara

A Miskolci Autista Alapítvány támogatására ajánlotta fel a BOKIK 

és az Első Miskolci Lions Klub idei farsangi jótékonysági báljának 

tombolabevételét. A teljes bevétel 300 000 forint volt, ezt az ösz-

szeget április 3-án ünnepélyes keretek között adta át a kamarában 

az alapítvány képviselőjének, Orosz Lászlónénak Bihall Tamás, 

valamint a Lions Klub nevében Falucskai Attila. A Miskolci Autista 

Alapítványt 1992-ben a Miskolcon és környékén élő autizmussal 

élő fiatalok szülei hozták létre, hogy egy specifikus otthon létreho-

zásával, a hiányos szociális ellátórendszerben addig csak sodródó, 

autizmussal élő és értelmi fogyatékos fiatalok számára elhelye-

zést, teljes körű ellátást, szolgáltatást; képzési és foglalkoztatási 

lehetőséget nyújtsanak. Képünkön: Orosz Lászlóné, Balogh Melin-

da, Bihall Tamás és Falucskai Attila.

A Szakmák Éjszakája elneve-

zésű rendezvénysorozatot idén 

második alkalommal szervezik 

meg a Szakképzési Centrumok. 

Ebben az évben a tavalyinál 

több intézmény csatlakozott 

az eseményhez megyénkben 

is. Újdonság, hogy határon túli, 

illetve nem NGM fenntartású 

iskolák is megnyitják kapuikat 

április 21-én, este hat órától.

Tisztújító taggyűlést tartott március 31-én a Magyar Közgazdasá-

gi Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete a Miskolci 

Akadémiai Bizottság székházában. A rendezvényen Pelczné dr. 

Gáll Ildikó, az Európai Parlament alelnöke tartott előadást „Az eu-

rópai belső piac helyzete jövőbeni kihívások” címmel. Ezt követő-

en Bihall Tamás, a megyei szervezet elnöke számolt be az előző 

ciklus munkájáról. A taggyűlésen újra Bihall Tamást választották 

meg a Magyar Közgazdasági Társaság megyei elnökévé.

Célba ért a segítség

Tisztújítás a megyei
közgazdasági társaságnál

Varga Mihály mellett további hét tagja van a Nemzeti Ver-
senyképességi Tanácsnak (NVT), amely március 23-án tar-
totta alakuló ülését.

Varga Mihály azzal indokolta a testület létrehozását, hogy a kö-

vetkező években az egyik legfontosabb feladat az ország verseny-

képességének erősítése, benne az állami szolgáltatások javítása 

lesz. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) tájékoztatása szerint 

a miniszteren kívül a tanács tagja Csath Magolna közgazdász, a 

Szent István Egyetem emeritus professzora, a Nemzeti Közszol-

gálati Egyetem magántanára és kutató professzora, valamint 

a Prágai Közgazdaságtudományi Egyetem vendégprofesszora; 

Bársony Farkas, az AmCham Hungary elnöke; Ésik Róbert, a Nem-

zeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezetője; Hernádi Zsolt, a Mol 

csoport elnök-vezérigazgatója;  Jánoskuti Levente, a McKinsey bu-

dapesti irodájának vezetője; Dale A. Martin, a Siemens Zrt. elnök-

vezérigazgatója, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 

(DUIHK) elnöke és Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Ipar-

kamara (MKIK) elnöke.

Megalakult a Nemzeti 
Versenyképességi Tanács

Szakmák 
Éjszakája
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fej-

lesztési és Képzési Bizottság (MFKB) 

legfőbb feladata a megyei gazdasági 

szereplők munkaerő-igényéhez illesz-

kedő szakmaszerkezet, és ennek el-

érését szolgáló szakképzési rendszer 

kialakításában való közreműködés. 

A bizottság e feladatkörében eljárva 

évente javaslatot tesz a megyei szak-

képzési beiskolázási irányokra és ará-

nyokra, azaz az állami támogatással 

indítható szakképesítések körére és 

keretszámaira, valamint az ösztöndíjas 

szakmákra, azaz a hiányszakmák jegy-

zékére.

Március 29-én tartotta ülését az Bor-

sod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesz-

tési és Képzési Bizottság, melyen a 

következő (2018/19) tanév beiskolá-

zási irányaira és arányaira vonatkozó 

javaslatát fogalmazta meg. A javasla-

toknál figyelembe vették a közeljövő 

beruházásait, fejlesztési terveit, mely 

alapján prognosztizálható, hogy nagy 

számban lesz és van szükség képzett 

munkaerőre. 

Az előző évhez hasonlóan a bizottság 

25 – a munkaerőpiacon legkereset-

tebb – hiányszakmára adott javaslatot, 

amelyben állami ösztöndíjat kapnak 

a tanulók. A hiányszakmának javasolt 

25 szakmából 7 érettségire épülő és 18 

szakközépiskolai képesítés.

 – Tóth Ádám Zoltán –

Hiány-szakképesítések:
Gépi forgácsoló; Hegesztő; Ipa-

ri gépész; Kőműves; Villanyszere-

lő; Asztalos; Mezőgazdasági gépész; 

Gépgyártástechnológiai technikus; Vegy-

ipari rendszerkezelő; Infokommunikációs 

hálózatépítő és üzemeltető; Vegyész 

technikus; Épület- és szerkezetlaka-

tos; Szociális gondozó és ápoló; Víz-, 

csatorna- és közmű-rendszerszerelő; 

Mechatronikai technikus; Ács; Állattar-

tó szakmunkás; Gyártósori gépbeállító; 

Központifűtés- és gázhálózat rendszer-

szerelő; Gazda; Magasépítő technikus; 

Gyakorló ápoló; Épületgépész technikus; 

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi 

vendéglátó; Női szabó.

Idén is megrendezi a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara a Szakma 
Sztár Fesztivált Budapesten. A szak-
mák versenyét április 24–26-a között 
tartják, megyénket 15 diák képviseli.  

A versenyek célkitűzése a gyakorlat-

igényes, „fizikai” szakmák – beleért-

ve a ráépülő, magasabban kvalifikált 

szakmákat is − társadalmi presztízsé-

nek és vonzerejének növelése a szak-

matanulás népszerűsítése révén, „A jó 

szakma felér egy diplomával” szlogen 

jegyében.

Ebben az évben a szakmák országos 

versenyeit a nappali tagozaton végzős 

tanulók számára 41 szakmában hirdet-

te meg a kamara. Januárban, az írásbeli 

elődöntőkön 5700 versenyző indult. Az 

előválogatókat országosan a területi  

kamarák szervezték és bonyolították le, 

a budapesti döntő a szakmai megmé-

rettetés mellett nagyszabású fesztivál 

keretében zajlik.

A szakmai versenyek szervezése, a 

szakképesítések kiválasztása során 

külön hangsúlyt fektetett a kamara a 

gazdaság által igényelt szakmákra, a 

pályaorientáció segítésére, a hiány-

szakmák népszerűsítésére.

A korábbi évek gyakorlatának megfele-

lően az érdeklődő iskolák diákjai, az osz-

tályok, csoportok egynapos szakmai ki-

rándulás keretében ingyenesen vesznek 

részt a Szakma Sztár Fesztiválon.

A verseny megtekintésével párhuza-

mosan a látogatóknak igen színvonalas 

szórakoztató műsorszámok megtekin-

tésére nyílik lehetőségük. Emellett az 

egyes szakmák standján kipróbálhat-

ják tehetségüket is a diákok.

IV. SkillsHungary Nemzeti Döntő

2015-től kezdődően minden évben 

a Szakma Sztár Fesztivál keretében 

rendezik meg a fiatal szakemberek 

nemzetközi versenyeinek – EuroSkills, 

WorldSkills – hazai döntőit. Ezúttal a 

WorldSkills AbuDhabi 2017, illetve a 

EuroSkills 2018 verseny válogató ver-

senyeinek döntőjét tartják majd Bu-

dapesten. Jó hír, hogy a SkillsHungary 

döntőjébe a Miskolci SzC Ferenczi 

Sándor Szakgimnáziumából két tanuló 

jutott be Ápolás és gondozás szakmá-

ban. Varholik Dávidnak és Varga Fanni-

nak gratulálunk.

Folytatás az 1. oldalról. 
A BOKIK elmúlt évi költségvetéséhez 

Dudás Tiborné, a BOKIK titkára fűzött 

szóbeli kiegészítést, megköszönte a 

kamara önkéntes tagjainak és a re-

gisztrált vállalkozásoknak a fegyelme-

zett díjbefizetést, aminek köszönhető-

en teljesült a terv.

Bihall Tamás a 2016-os tevékenység-

ről készített írásos beszámoló kapcsán 

kiemelte, hogy már 2012-ben úgy hatá-

rozták meg a kamara céljait, hogy egy 

erős gazdasági közösséget alakítanak ki, 

vagyis a kamara legyen a megye gazda-

ságának első számú képviselője. Ez tel-

jesült! Magyarország kormánya is első 

számú gazdasági partnerként tekint a 

kamarára, és a térségi szereplők – így az 

önkormányzatok, a kormányhivatal és a 

hatóságok vezetői is – a kamarát tekin-

tik a gazdaság képviselőjének.

Hangsúlyozta, komoly eredményeket 

ért el a BOKIK a gazdaságfejlesztés, 

a kereskedelemfejlesztés, valamint a 

nemzetközi kapcsolatok területén, és 

fontos, hogy nincs olyan megyei, vá-

rosi döntés, amelyben – a vállalatok 

szempontját képviselve – ne kérnék ki 

a köztestület véleményét. Külön szólt a 

Széchenyi Kártya programról, amelyet 

hatalmas dinamika jellemez, 2016-ban 

minden idők legjobb eredményét hoz-

ta ez a program. A másik nagy ügy a 

szakképzés. Mára a duális szakképzés 

rendszerszerűen kialakult, és a jövőben 

szeretnék ezt általánossá tenni.

Miután a küldöttgyűlés elfogadta az 

elmúlt évről szóló beszámolót és a 

költségvetési terv teljesüléséről szóló 

anyagot, a BOKIK elnöke az idei mun-

katervről szólt.

Úgy fogalmazott: az idei munkaterv 

illeszkedik a BOKIK tavaly elfogadott 

stratégiai programjához. A megye gaz-

daságáról szólva kiemelte, valamennyi 

mutatónk javult az elmúlt években, 

bővült az ipari termelés volumene, és 

nőtt a foglalkoztatottság is. Egyetlen 

egy területen van elmaradás: szűkült 

a beruházási teljesítmény a korábbi 

időszakhoz képest, ez várhatóan a kö-

vetkező években változni fog.  Köszö-

netet mondott a NAV és a KSH megyei 

vezetőinek, hogy adatokkal, együttmű-

ködéssel segítik a kamara gazdaság-

elemző munkáját.

Bihall Tamás felhívta a figyelmet a ka-

mara előtt álló kihívásokra. Üdvözölte, 

hogy a kormány meghirdette: március 

31-ig minden uniós pályázat megje-

lenik. Hozzátette, ezt a kamara már 

szorgalmazta, jelezte, hogy bizonyos 

döntések hiánya a folyamatok lelassu-

lásához vezet. 2016-ban gyakorlatilag 

nem volt érdemi uniós forrás közvetí-

tés, 2018–2019-ben következhet be 

az a pozitív helyzet, hogy ez a gazda-

ság fejlődésének biztos pontja lehet. 

Reményét fejezte ki, hogy a pályázati 

forrásokhoz a vállalatok minél hatéko-

nyabban juthatnak majd hozzá.

A versenyképesség kérdését elemez-

ve kifejtette, ez az a terület, ahol nem 

állunk jól. A megyében működő nagy-

vállalatok mutatói ebben a tekintet-

ben a legjobbak a visegrádi országok 

körében, ám a kkv-ké a legrosszabbak. 

Ennek javításán a kamara dolgozni fog, 

javaslatokat tesz majd a helyzet megol-

dására. Egyik ilyen technika – az elnök 

szerint – a digitalizáció, A kamarának 

van egy modern vállalkozások prog-

ramja, amely iránt a vállalatok nagy 

érdeklődést mutatnak. Érdemes erre 

odafigyelni, ebbe befektetni, hiszen a 

jövőt jelenti.

A munkaerőpiac, a foglalkoztatás hely-

zetéről szólva érintette a kamara által 

is támogatott bérmegállapodást, és a 

külföldi munkavállalás kérdéskörét is. 

Úgy fogalmazott: a fiatalok itthon tar-

tásának fontos záloga a vállalatokkal, 

munkaadókkal való kapcsolat, olyan 

vállalati kultúra kialakítása, amelyben 

a fiatalok jövőképét, lehetőségeit meg-

felelően fel lehet vázolni.

Külön foglalkozott az oktatás, képzés 

témájával, hiszen a kamara hosszú ide-

je fontos szerepet tölt be a szakképzés-

ben. A duális képzés 100 százalékos ki-

terjesztése a következő nagy feladat. Az 

elnök éppen ezért mindenkit arra biz-

tatott, hogy kövesse a kamarának ezt 

a tevékenységét, és kapcsolódjon be a 

szakember-utánpótlás képzésébe.

A BOKIK 52. Küldöttgyűlése elfogadta 

a köztestület 2017. évi munkatervét.

A küldöttgyűlésen Bihall Tamás bejelentette, 
hogy ebben az évben a tervek szerint megkez-
dődik a BOKIK miskolci székházának felújítása, 
hiszen az épület régi, a munkálatok halasztha-
tatlanok. Az elnök szavaira reagálva dr. Persze 
László, a kamara elnökségi tagja, a Mezőkövesdi 
Bútoripari Kft. ügyvezető igazgatója felajánlotta: 
cége hozzájárul a székház megújulásához, vagyis 
a kamara tagjaként önköltségi áron szállítják 
majd az épület bútorait. Úgy fogalmazott: „A 
kamara értünk van, bennünket segít, most 
alkalmunk lesz ezt a segítséget viszonozni, hiszen 
fontos, hogy a székház méltó legyen a megye 
vállalkozásaihoz. Remélem, vállalkozótársaim 
egyetértenek velem, és követik a példámat.”

A felajánlás
A Békéltető Testület mandátuma – 
amelyet a fogyasztóvédelmi törvény 
határoz meg négy évben – 2015. 
december 31-én lejárt. A 16 fős tes-
tület 2016. január 4-én alakult meg, 
és újraválasztotta a tisztségviselőket 
is. A testület működésének személyi 
és tárgyi feltételeit a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara biztosítja.
A tavaly lefolytatott ügyek száma 
534 volt, és e szám alapján a Megyei 
Békéltető Testület ügyszáma az 
országban az 5. legmagasabb, csak 
Budapesten, valamint Pest, Csongrád 

és Hajdú-Bihar megyében foglalkoz-
tak több „békéltetéssel”. A kiemelkedő 
ügyszám jelentős munkaterhet és 
feladatot jelent mind a testület tiszt-
ségviselőinek, tagjainak, mind a kama-
ra közreműködő alkalmazottainak.

A beszámolási időszakban a befeje-
zett ügyek megoszlása az alábbiak 
szerint alakult:
- egyezség 98 db
- ajánlás 163 db
- kötelezés 4 db
- megszüntetés 254 db 
- áttétel más szervhez 15 db

Békéltetés számokban

X. Szakma Sztár Fesztivál

Orosz Anett cukrász (Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó 
Szakgimnáziuma és Szakkollégiuma)
Bodolai Krisztián kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Kislászló Csaba kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Menyhárt Marcella kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Nagy Dóra kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Plósz Ágota 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)

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)

A döntősök

25 hiányszakmára tett javaslatot az MFKB
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A BOKIK, tevékenységének népsze-
rűsítése, teljes szolgáltatási palet-
tájának megismertetése, valamint a 
vállalkozókkal való közvetlen kapcso-
lat erősítése érdekében vállalkozói 
fórumokat szervez megyénk különbö-
ző településein. Az első rendezvényt 
Tiszaújvárosban tartották március 
9-én, a második helyszíne Ózd volt 
március 23-án.
 

Ezeken a rendezvényeken három fontos 

területre koncentrálnak a BOKIK vezető 

munkatársai: egyrészt előadások formá-

jában kitérnek a kamara tevékenységének 

bemutatására, másrészt felmérik a vállal-

kozók kamarával szemben támasztott igé-

nyeit, elvárásait, harmadrészt tanácsadás-

ra is sor kerül az érdeklődők körében.

Tiszaújvárosban Dudás Tiborné, a BOKIK 

titkára köszöntötte a megjelent vállal-

kozókat, tájékoztatást adott a kamara 

munkájáról, és átfogóan szólt a szolgál-

tatásokról. Hangsúlyozta, hogy tekintettel 

Tiszaújváros és környéke gazdasági súlyá-

ra a köztestület képviseletet működtet a 

városban, így a szolgáltatások egy jelentős 

része helyben is igénybe vehető. Az iroda 

a Szent István út 1/a. számú házban talál-

ható, ahol Jakab Zoltán képviseleti mun-

katárs áll az érintettek rendelkezésére.

A kamara kiemelt szolgáltatásairól a szak-

területek vezetői részletesen beszéltek. 

Így előadást tartott dr. Szécsiné Bányai 

Ilona gazdaságfejlesztési és nemzetközi 

kapcsolatokért felelős szakigazgató, Ju-

hász Gábor pályázati referens, valamint 

Németh Zsolt szakképzési irodavezető.

Ózdon hasonló forgatókönyv szerint zaj-

lott a program, de a kamara csapata itt 

kiegészült dr. Deme Lászlónéval, a BOKIK 

jogi képviselőjével, aki a hatósági felada-

tokról beszélt az érdeklődők előtt.

A két esemény tapasztalatairól szólva Du-

dás Tiborné lapunknak elmondta: örültek 

a vállalkozói érdeklődésnek, és annak is, 

hogy nem csak a kamara önkéntes tag-

jai vettek részt a programokon, hanem – 

különösen Ózdon – sok más cégvezető 

is kíváncsi volt a tájékoztatóra. A kamara 

titkára úgy fogalmazott: ez a roadshow 

azért is időszerű, mert az elmúlt időszak-

ban változott, bővült, sokszínűbb lett a 

BOKIK szolgáltatási palettája, amelyet 

személyesen mutatnak be a társaságok 

képviselőinek. A másik oldalról pedig 

megismerhetik a vállalkozók igényeit, napi 

problémáit, azt, miben számítanak a köz-

testület segítségére, támogatására.    

A BOKIK fórumsorozatának következő 

rendezvénye április 5-én – lapunk meg-

jelenésével egy időben – zajlik Sárospa-

takon.

A IV. Schnitta Sámuel emlékverseny 
országos döntőjét március 16–18-a kö-
zött tartották Veszprémben, az Agóra 
Művelődési Központban. Megyén-
ket a Miskolci Szakképzési Centrum 
Berzeviczy Gergely Szakgimnáziumá-
nak diákjai képviselték.

 

A versenyt a Schnitta Sámuel Magyar Ét-

termi Kultúráért Egyesület a Magyar Nem-

zeti Gasztronómiai Szövetséggel közösen 

bonyolította le. A régiós megméretteté-

seken az ország közel harminc oktatási 

intézményének 5 tagú csapatai vettek 

részt. Az országos döntőn először indultak 

határon túli magyar iskolások is. 

A verseny középpontjába hagyományo-

san Schnitta Sámuel életművét állítot-

ták. A régiós elődöntők után a soproni, 

a veszprémi, a kaposvári, a miskolci, a 

nyíregyházi szakképzők diákjai, valamint 

a kisújszállási baptista szakiskola csa-

pata jutott be a döntőbe. A győzelmet 

a soproni csapat szerezte meg, második 

helyen végeztek a veszprémiek, a dobo-

gó harmadik fokára pedig a miskolci diá-

kok állhattak fel. A határon túlról érkezők 

közül a zsűri szerint kiemelkedő teljesít-

ményt nyújtottak a dunaszerdahelyi és 

sepsiszentgyörgyi versenyzők, valamint a 

szabadkai diákok.

Az 5 tagú csapatok (két szakács, egy cuk-

rász, két pincér) először szakmai intelli-

genciatotót töltöttek ki, és idegen nyelvi 

kommunikációból vizsgáztak. A következő 

megmérettetés az élőmunka volt: a meg-

adott alapanyagokból egy ételsort kellett 

főzni, ehhez borokat kellett választani és 

ajánlani a menükártyán és a vendégek 

számára is. 

Az ünnepélyes eredményhirdetés után a 

nagyközönség is megtekinthette a sza-

kácsok és a cukrászok díszmunkáit, közel 

háromszázan voltak kíváncsiak a fiatal 

szakemberek alkotásaira.

 – Havasiné Fedora Andrea –

A Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviseletében Tállai András mi-
niszterhelyettes, parlamenti és adó-
ügyekért felelős államtitkár tartott 
előadást a küldöttgyűlésen. Szólt az 
eddig elért eredményekről, és arról 
is, milyen feladatokat kell megolda-
ni a jövőben.

A miniszterhelyettes részletesen be-

mutatta, hol tart ma a magyar gazda-

ság, beszélt a növekedési fordulatról, 

az inflációs környezetről, a foglalkozta-

tottság növekedéséről és az államadó-

ság helyzetéről is. 

Elmondta, a kormányváltást követő 

harmadik évben, 2013-ban következett 

be az igaz fordulat, amikor a magyar 

gazdaság 2-4 százalékos növekedési 

pályára állt. Most a cél a stabil 4 szá-

zalékos növekedés. Hozzátette: azzal, 

hogy a gazdaság növekszik, az inflációs 

környezet is a nemzetközi trendeknek 

megfelelően alakult. Mindezek mel-

lett a foglalkoztatottság és a munka-

nélküliség arányainak alakulásában 

is kiemelkedően teljesített hazánk az 

uniós tagországok viszonylatában is. A 

foglalkoztatottsági ráta 54,6 százalék-

ról 67,4 százalékra növekedett, a mun-

kanélküliségi mutató pedig 11,6 száza-

lékról 4,3 százalékra esett vissza. Ma 

már több mint 4,4 millió embernek van 

munkája. Tállai András kiemelte, ezek 

a makrogazdasági adatok jól mutatják 

a magyar gazdaság eredményeit, azt, 

hogy a gazdaság milyen pályára állt.

Az államadósság alakulása is fontos 

adat hazánk befektetői megítélése 

szempontjából. Kormányváltáskor 

80 százalék fölötti adatról indultunk, 

2016-ban ez az érték 74 százalék alá 

került. Ezeknek a teljesítményeknek 

köszönhető, hogy tavaly a három legje-

lentősebb hitelminősítő felminősítette 

hazánkat, vagyis a befektetésre aján-

lott kategóriába tette. 

„Milyen lépések szükségesek ahhoz, 

hogy a tartós 4 százalékos gazdasági 

növekedést elérjük?” – tette fel a kér-

dést a miniszterhelyettes. „Növelni kell 

a versenyképességet, fejleszteni kell a 

szakképzést, folytatni kell az ország újra-

iparosítását, egyszerűbb, hatékonyabb, 

ügyfélbarátabb adóigazgatási rendszert 

kell kialakítani” – jelentette ki.

A versenyképesség növelése kapcsán 

kifejtette: az elmúlt év novemberében 

jelentős lépés történt ezen a területen. 

A versenyszféra és a Kormány Állandó 

Konzultációs Fórumán a felek megál-

lapodtak abban, hogyan növekednek 

a következő években a bérek – a mi-

nimálbér és a garantált minimálbér 

– és hogyan csökken a társasági adó 

és a szociális hozzájárulási adó, vagyis 

a járulékok mértéke. Ez egy új gazda-

ságpolitikai irány. Lényege, hogy hosz-

szabbtávra köttetett. Ilyen az elmúlt 26 

évben nem volt.

Szólt arról is, hogy március 23-án meg-

alakult a Nemzeti Versenyképességi 

Tanács, amely a gazdasági és tudomá-

nyos élet elismert tagjaiból és a minisz-

térium vezetéséből áll. Ez a grémium 

meghatározott egy hat pontból álló 

akciócsomagot, amelynek célja, hogy 

hazánk legyen a legversenyképesebb 

ország. A csomag tartalmazza a cég-

alapítási eljárás időtartalmának csök-

kentését és egyszerűsítését, az építési 

engedélyek szabályozásának felülvizs-

gálatát, az energiaellátás biztosításá-

nak a kérdését, az adóadminisztráció 

egyszerűsítését, a cégek kistulajdono-

sainak védelmét és a fizetésképtelen-

ségi eljárások felülvizsgálatát.

„A versenyképesség növekedésének 

kiemelten fontos eleme a szakkép-

zés” – mondta Tállai András. Felsorol-

ta azokat az eredményeket, amelyek 

a szakképzés gazdasági igényeknek 

megfelelő átalakítása során már meg-

valósultak. Így változott a szakképzés 

intézményrendszere, módosult az Or-

szágos Képzési Jegyzék (OKJ), ingyenes 

a második szakképesítés megszerzése 

a felnőttoktatásban, és a résztvevők 

számára is köthető tanulószerződés. 

A hiányszakmákban tanulókat egyedi 

ösztöndíj-rendszer támogatja, gyakor-

noki program indult uniós forrásból a 

pályakezdők munkatapasztalat-szer-

zésének támogatására, valamint a 

munkaerő-piaci igényeknek megfelelő 

szakképesítés megszerzését támoga-

tó képzési és kompetenciafejlesztési 

program indult a közfoglalkoztatottak 

számára. Az uniós és hazai források fel-

használásával képzési, fejlesztési prog-

ramok indultak a digitális írástudás és 

az idegen nyelvtudás fejlesztésére.   

Felhívta a figyelmet arra, hogy a gazda-

sági igények kiszolgálása, a munkaerő-

hiány mérséklése minőségi szakkép-

zést igényel, és ebben kiemelt feladatai 

vannak a kamarának. Ezt tartalmazza 

a kormány és a Magyar Kereskedelmi 

és Iparkamara között 2010-ben létre-

jött megállapodás. A kamara feladata 

többek között a gyakorlati képzések el-

lenőrzése, a 124 szakképesítés szakmai 

tartalmainak gondozása, a szakkép-

zésben tanuló diákok szintvizsgáinak 

szervezése, a szintvizsgák országos 

rendszerének működtetése és az ösz-

töndíjra jogosító hiány-szakképesíté-

sekre történő javaslattétel.

Hazánk újraiparosításáról szólva a mi-

niszterhelyettes hangsúlyozta: a cél az, 

hogy a nemzeti össztermék 30 száza-

lékát az ipari termelés adja, jelenleg ez 

23,5 százalék. Vázolta egyebek mellett 

az Irinyi Terv, a Jedlik Ányos Terv leg-

fontosabb elemeit és a Nemzeti Autó-

buszgyártás Cselekvési Programot.

Végezetül szakterületéről, a NAV átala-

kulásáról, fejlesztéséről szólt. Kiemelte: 

olyan adóhatóság kialakításán dolgoz-

nak, amely társ az adózásban a vállal-

kozók és a magánszemélyek számára 

egyaránt. 

Tállai András: Növekedési 
pályán a hazai gazdaság

Tállai András: A három legjelentősebb hitelminősítő felminősítette hazánkat 

Személyesen a kamaráról
Megkezdődött a vállalkozói fórumsorozat, az első állomás Tiszaújváros volt

Rendezvénynaptár
Április 20.:  „Fókuszban 
Latin-Amerika: Ecuador” 
címmel szervez rendezvényt 
a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara Budapesten. 
A fórum az Ecuador iránt 
érdeklődő vállalkozások 
számára nyújt tájékoztatást 
az ecuadori gazdasági és 
üzleti környezetről, valamint 
a kereskedelmi és befektetési 
lehetőségekről.
Április 20-21.: Az Ungvári 
Kereskedelmi és Iparkamara 
Nemzetközi Kontaktnapokat 
szervez Ungváron a követ-
kező témákban: könnyűipari 
termékek, szőrme, lábbeli, 
bőráru, kozmetika, szépség-
ápolás.
Május 8.: A Külgazdasági 
és Külügyminisztérium egy 
környezeti fenntarthatóság-
gal foglalkozó üzleti fórumot 
szervez „Nordic Green Light: 
Hungary and the Nordic 
countries promoting green 
economy” címmel. A rendez-
vény az öt észak európai or-
szág budapesti, illetve bécsi 
nagykövetségeinek együtt-
működésével a környezeti 
fenntarthatóságot és a „zöld” 
szempontokat előtérbe 
helyező magyar vállalatok 
nemzetközi kapcsolatainak 
erősítését kívánja segíteni. 
Emellett a zöldgazdaság-
fejlesztésben és okos meg-
oldásokban érdekelt magyar 
települési önkormányzatok 
zöld szemléletben rejlő lehe-
tőségeinek bővítését célozza.
Május 15-17.:  Üzleti dele-
gációt szervez Koszovóba 
és Albániába a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
Nyugat-balkáni Tagozata. 
Május 26-28.: A Magyar-
Ukrán Kereskedelmi és 
Iparkamara Odessza város 
Önkormányzatával és az 
Odesszai Kereskedelmi és 
Iparkamarával együttmű-
ködve, Magyarország Kijevi 
Nagykövetségének közremű-
ködésével Odesszai magyar 
Napokat szervez, amelynek 
keretében gazdasági fórumot 
is tartanak. 
Június 10-16. – Kanadába  
szervez üzleti delegációt a 
Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara.

(Valamennyi rendezvényről 
bővebb információt találhat-
nak az érdeklődők a www.
bokik.hu, illetve a www.mkik.
hu honlapon.) 

Ajánló

Dobogósok lettek a berzések

1. Soproni Szakképzési Centrum Idegen-
forgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szak-
képző Iskolája és Kollégiuma, Sopron
2. Veszprémi Szakképzési Centrum „SÉF” 
Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája, Veszprém
3. Miskolci Szakképzési Centrum 
Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma, 
Miskolc 
A miskolci csapat tagjai voltak: Bodnár 
Dávid, Janó Dániel, Janó Márió, Jakab 
Kinga, Siroki Daniella.

A végeredmény

Pincérek, szakácsok és cukrászok mérték össze tudásukat
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Több mint 260 versenyző vett részt az idei 
Kézműves Kupán, amely a szépészeti szak-
mák képviselőinek egyik legjelentősebb 
megmérettetése.

A miskolci Generali Arénában március 5-én 

egész nap látványos programok várták a kö-

zönséget a kamara által szervezett Kézműves 

Kupán. A rendezvény tizenötödik alkalommal 

viselte a Kisgergelyné Tolcsvai Mária és tize-

dik alkalommal a Lapis Imre Emlékverseny 

elnevezést. A BOKIK Kézműipari Tagozatának 

szakmai bizottságai nagy megtiszteltetésnek 

tartják, hogy ezzel a rangos megmérettetéssel 

emlékezhetnek a sokak által ismert és elismert 

miskolci fodrászokra. A vándordíjak, amelyek a 

magas szintű szakmai tudást, a minőséget, az 

igényes munkavégzést szimbolizálják, az ő em-

lékükre kerültek átadásra.

Ebben az évben már hét szakágban mérhették 

össze tudásukat a versenyzők, női fodrász, férfi 

fodrász, kozmetikus, műköröm-díszítő és építő, 

lábápoló valamint szempilla-hosszabbító ver-

seny is szerepelt a repertoárban. A több mint 

260 induló között szlovák, felvidéki, román és 

erdélyi versenyzők is voltak.

A verseny ideje alatt megrendezett szakmai be-

mutatók a legújabb ismeretek megszerzésének 

lehetőségét kínálták a fodrász, kozmetikus és 

műköröm-díszítő szakemberek és a szolgálta-

tások iránt érdeklődő közönség számára. A ren-

dezvényt a szépészeti szolgáltatásokhoz kap-

csolódó vásár, szakmai tanácsadás, szakmai 

workshopok is színesítették.

Tavaly ünnepelte alapításának 20. 
évfordulóját a miskolci székhe-
lyű ChipLand Számítástechnikai 
Kft. A családi vállalkozás ma már 
webáruházat is működtet, és a lap-
topok térhódítását követően létre-
hozták 2008-ban a Notebook BP 
Kft.-t, amely mostanra négy Acer 
márkaboltot működtet az ország kü-
lönböző pontjain.

„Informatikát tanultunk, érdekeltek az 

új eszközök, ez motiválta a ChipLand 

indítását 1996-ban” – meséli a kezde-

tekről Kurucz Tamás, a családi vállal-

kozás vezetője. Az üzlet aztán az infor-

matika térhódításával párhuzamosan 

beindult. Diákok, magánemberek, ki-

sebb cégek kedvenc számítástechnikai 

boltja lett a ChipLand, amelyet – igaz 

megújult formában, de – ma is ugyan-

abban az épületben találnak meg a 

vásárlók.

Stabil csapat

Az eltelt évek alatt százezres nagyság-

rendben építettek számítógépeket, 

közbeszerzéseken indultak és nyertek, 

aminek köszönhetően önkormányzat-

oknak, iskoláknak építettek különböző 

informatikai rendszereket. 

Jelenleg elsősorban magánszemélyek 

a vásárlóik, de nyitottak a cégek felé 

is. Ez utóbbi partneri körnél elsősorban 

karbantartást, szervizelést végeznek, 

távfelügyeletet és rendszergazdai fel-

adatokat látnak el. Kurucz Tamás úgy 

fogalmaz, az elmúlt húsz év chipland-

es szaktudása jól jön a vállalkozá-

soknak. Nagy előnyük ugyanis, hogy 

állandó a csapat. Munkatársaik nagy 

része több mint tíz éve dolgozik náluk, 

de vannak pályakezdő kollégáik is. Va-

lamennyien jól felkészült, kiváló szak-

emberek.

Az informatika gyors fejlődése, az új 

eszközök megjelenése 2008-ban új 

kihívás elé állította a tulajdonosokat. 

Akkoriban indult be a laptop-piac, és 

ők meglátták benne a lehetőséget. Lét-

rehozták a Notebook BP Kft.-t, amely-

nek fő profilja az – ár-érték arányban jó 

kondíciókkal rendelkező – Acer márka 

forgalmazása lett. Első márkaboltjukat 

Miskolcon nyitották meg, majd 2010-

ben jött a budapesti, később a budaör-

si és a dunakeszi szaküzlet.

Mivel a ChipLand jóvoltából már jártas-

ságot szereztek az online webáruház 

működtetésében, az új vállalkozás 

webshopját is beindították. Ma a for-

galmuk jelentős része bonyolódik az 

online térben.

„Sokat kellett tanulnunk, tapasztal-

nunk, elsajátítani az online marketing 

fogásait az eredmények érdekében” 

– mondja beszélgetőpartnerünk. A 

befektetett energia aztán meghozta a 

hasznot, az elmúlt három évben ők vol-

tak a legnagyobb Acer forgalmazók az 

országban, pedig ezen a területen akad 

konkurencia jócskán. Sikerük egyik titka 

az, hogy üzleteikben felkészült, képzett 

munkatársak állnak a vásárlók rendel-

kezésére, akik elérhetők chaten, e-mai-

len és telefonon.

A kapcsolat

„Vállalkozásunk és a kamara jó kap-

csolata hosszú évekre nyúli vissza” – 

mondja Kurucz Tamás kérdésünkre vá-

laszolva. „A fejlesztéseinkhez igénybe 

vettük a Széchenyi Kártya kínálta hitel-

lehetőséget, most például egy beruhá-

zási hitel ügyintézése van éppen folya-

matban. Rendszeresen részt veszünk a 

kamara rendezvényein, és a kérdése-

inkre mindig megfelelő szakmaiságú, 

hozzáértő válaszokat kapunk. Nem 

utolsó sorban pedig az ügyintézés a 

BOKIK-nál professzionális.”     

 – m.e. –

Húsz év: állandóság és megújulás
A szakmai tapasztalat a miskolci székhelyű ChipLand sikerének kulcsa

Kurucz Tamás: Hosszú évek óta jó  a kapcsolatunk a kamarával

Céglátogatáson a klasztertagok
A Sajóbábonyi Vegyipari Parkban tett látogatással folytatódott az 
Észak-magyarországi Autóipari Klaszter (NOHAC) céglátogatás-
sorozata március 31-én.  A Kiss Cégcsoport vendégeként a klaszter 
tagvállalatainak képviselői  először a cég történetével, fejlődésé-
vel ismerkedtek meg. A bemutatkozó előadások után a bábonyi 
vállalkozás szakképzésben vállalt szerepével, a duális képzésben 
kialakított együttműködési tapasztalataival ismerkedtek meg a 
résztvevők. A program részeként az ipari park területén működő 
cégeket is bemutatták a szakembereknek.

Kecskeméten találkoztak az Akkreditált Innovációs Klaszterek 
menedzserei
Kecskeméten tartották március 21-én, immár ötödik alkalommal 
az Akkreditált Innovációs Klaszterek menedzsereinek szakmai 
találkozóját. Az informális jellegű rendezvénynek a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara adott otthon. 
A BOKIK égisze alatt működő Észak-magyarországi Autóipari 
Klasztert Csabai Tamás és Juhász István klasztermenedzser képvi-
selte a rendezvényen.
A Klasztermenedzser Klubot és a klasztermenedzserek találko-
zóját a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdasági Programokért 
Felelős Helyettes Államtitkárságának Nemzetközi és Klaszter 
Osztálya gondozza és hívja életre. A Klasztermenedzser Klub célja 
a hazai klaszterekkel történő kapcsolattartás, illetve a klaszterek 
közötti együttműködések kialakítása.
Gaál József, a BKMKIK elnökének köszöntőjét követően a 
klasztermenedzserek szakmai programja kezdődött. A kecskeméti 
találkozó szakmai témái között az életszínvonal növekedés és a 
technológiai fejlődés közti összefüggések, a modern termelési 
szemléletet jelentő digitális termelés, avagy az ipar 4.0 fogalmi 
alapjai, a klaszterek szerepe az Irinyi tervben, valamint a klaszterek 
önfenntartó működésében fontos klaszter-szolgáltatások tapasz-
talatai szerepeltek.
A rendezvény második napján a résztvevők a Phoenix Mecano 
Kft. kecskeméti gyárában tanulmányozták a fejlett, lean működés 
tapasztalatait.

NOHAC hírek

Sikeres volt a szépség show

Ünnepélyes keretek között hirdették ki 
március 2-án a Német-Magyar Ipari és 
Kereskedelmi Kamara 2017. évi Szak-
képzési Díjának győzteseit Budapesten. 
A bíráló bizottság 36 pályázó közül vá-
lasztotta ki a három kategória győzte-
sét.

 

A Szakképzési Díjat a Német-Magyar Ipari 

és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) 2013-

ban alapította. Célja, hogy a versenyen 

való részvétel, valamint a benyújtott pá-

lyázatok révén emelje a gyakorlatorientált, 

korszerű ismereteket nyújtó szakképzés 

társadalmi megbecsülését és szakmai 

színvonalát Magyarországon. A díj kiegé-

szíti a DUIHK szakképzéssel kapcsolatos 

aktív, sokoldalú tevékenységét, amelynek 

során támaszkodik nemcsak a mintegy 

900 tagvállalat közreműködésére, hanem 

a németországi kamarai hálózat sok évti-

zedes tapasztalataira is. A Szakképzési Díj 

szakmai támogatója a Magyar Kereskedel-

mi és Iparkamara, valamint a Német Ipari 

és Kereskedelmi Kamarák Szövetsége. A 

díjazottakat hét független, a szakképzés 

területén tevékenykedő szakemberekből 

álló szakmai zsűri választja ki. 

A BOKIK pályaorientációs tevékenységé-

vel, ezen belül is a „Zempléni szakmai nap” 

megvalósításával indult a versenyen az in-

nováció kategóriában.

A díjat Innovációs kategóriában a győri 

Audi Hungária Zrt. nyerte, Motiváció kate-

góriában a TSZC Szent Imre Gimnáziuma 

és Szakgimnáziuma (Esztergom), Koope-

ráció kategóriában pedig a budapesti Sie-

mens Zrt. vitte el a pálmát.

Versenyben a Szakképzési Díjért

A BOKIK munkatársai a díjátadón: Bihall Tamás (balról), Klein Zsuzsanna, 

Dudás Tiborné és Tóth Ádám
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Több mint 260 versenyző vett részt az idei 
Kézműves Kupán, amely a szépészeti szak-
mák képviselőinek egyik legjelentősebb 
megmérettetése.

A miskolci Generali Arénában március 5-én 

egész nap látványos programok várták a kö-

zönséget a kamara által szervezett Kézműves 

Kupán. A rendezvény tizenötödik alkalommal 

viselte a Kisgergelyné Tolcsvai Mária és tize-

dik alkalommal a Lapis Imre Emlékverseny 

elnevezést. A BOKIK Kézműipari Tagozatának 

szakmai bizottságai nagy megtiszteltetésnek 

tartják, hogy ezzel a rangos megmérettetéssel 

emlékezhetnek a sokak által ismert és elismert 

miskolci fodrászokra. A vándordíjak, amelyek a 

magas szintű szakmai tudást, a minőséget, az 

igényes munkavégzést szimbolizálják, az ő em-

lékükre kerültek átadásra.

Ebben az évben már hét szakágban mérhették 

össze tudásukat a versenyzők, női fodrász, férfi 

fodrász, kozmetikus, műköröm-díszítő és építő, 

lábápoló valamint szempilla-hosszabbító ver-

seny is szerepelt a repertoárban. A több mint 

260 induló között szlovák, felvidéki, román és 

erdélyi versenyzők is voltak.

A verseny ideje alatt megrendezett szakmai be-

mutatók a legújabb ismeretek megszerzésének 

lehetőségét kínálták a fodrász, kozmetikus és 

műköröm-díszítő szakemberek és a szolgálta-

tások iránt érdeklődő közönség számára. A ren-

dezvényt a szépészeti szolgáltatásokhoz kap-

csolódó vásár, szakmai tanácsadás, szakmai 

workshopok is színesítették.

Tavaly ünnepelte alapításának 20. 
évfordulóját a miskolci székhe-
lyű ChipLand Számítástechnikai 
Kft. A családi vállalkozás ma már 
webáruházat is működtet, és a lap-
topok térhódítását követően létre-
hozták 2008-ban a Notebook BP 
Kft.-t, amely mostanra négy Acer 
márkaboltot működtet az ország kü-
lönböző pontjain.

„Informatikát tanultunk, érdekeltek az 

új eszközök, ez motiválta a ChipLand 

indítását 1996-ban” – meséli a kezde-

tekről Kurucz Tamás, a családi vállal-

kozás vezetője. Az üzlet aztán az infor-

matika térhódításával párhuzamosan 

beindult. Diákok, magánemberek, ki-

sebb cégek kedvenc számítástechnikai 

boltja lett a ChipLand, amelyet – igaz 

megújult formában, de – ma is ugyan-

abban az épületben találnak meg a 

vásárlók.

Stabil csapat

Az eltelt évek alatt százezres nagyság-

rendben építettek számítógépeket, 

közbeszerzéseken indultak és nyertek, 

aminek köszönhetően önkormányzat-

oknak, iskoláknak építettek különböző 

informatikai rendszereket. 

Jelenleg elsősorban magánszemélyek 

a vásárlóik, de nyitottak a cégek felé 

is. Ez utóbbi partneri körnél elsősorban 

karbantartást, szervizelést végeznek, 

távfelügyeletet és rendszergazdai fel-

adatokat látnak el. Kurucz Tamás úgy 

fogalmaz, az elmúlt húsz év chipland-

es szaktudása jól jön a vállalkozá-

soknak. Nagy előnyük ugyanis, hogy 

állandó a csapat. Munkatársaik nagy 

része több mint tíz éve dolgozik náluk, 

de vannak pályakezdő kollégáik is. Va-

lamennyien jól felkészült, kiváló szak-

emberek.

Az informatika gyors fejlődése, az új 

eszközök megjelenése 2008-ban új 

kihívás elé állította a tulajdonosokat. 

Akkoriban indult be a laptop-piac, és 

ők meglátták benne a lehetőséget. Lét-

rehozták a Notebook BP Kft.-t, amely-

nek fő profilja az – ár-érték arányban jó 

kondíciókkal rendelkező – Acer márka 

forgalmazása lett. Első márkaboltjukat 

Miskolcon nyitották meg, majd 2010-

ben jött a budapesti, később a budaör-

si és a dunakeszi szaküzlet.

Mivel a ChipLand jóvoltából már jártas-

ságot szereztek az online webáruház 

működtetésében, az új vállalkozás 

webshopját is beindították. Ma a for-

galmuk jelentős része bonyolódik az 

online térben.

„Sokat kellett tanulnunk, tapasztal-

nunk, elsajátítani az online marketing 

fogásait az eredmények érdekében” 

– mondja beszélgetőpartnerünk. A 

befektetett energia aztán meghozta a 

hasznot, az elmúlt három évben ők vol-

tak a legnagyobb Acer forgalmazók az 

országban, pedig ezen a területen akad 

konkurencia jócskán. Sikerük egyik titka 

az, hogy üzleteikben felkészült, képzett 

munkatársak állnak a vásárlók rendel-

kezésére, akik elérhetők chaten, e-mai-

len és telefonon.

A kapcsolat

„Vállalkozásunk és a kamara jó kap-

csolata hosszú évekre nyúli vissza” – 

mondja Kurucz Tamás kérdésünkre vá-

laszolva. „A fejlesztéseinkhez igénybe 

vettük a Széchenyi Kártya kínálta hitel-

lehetőséget, most például egy beruhá-

zási hitel ügyintézése van éppen folya-

matban. Rendszeresen részt veszünk a 

kamara rendezvényein, és a kérdése-

inkre mindig megfelelő szakmaiságú, 

hozzáértő válaszokat kapunk. Nem 

utolsó sorban pedig az ügyintézés a 

BOKIK-nál professzionális.”     

 – m.e. –

Húsz év: állandóság és megújulás
A szakmai tapasztalat a miskolci székhelyű ChipLand sikerének kulcsa

Kurucz Tamás: Hosszú évek óta jó  a kapcsolatunk a kamarával

Céglátogatáson a klasztertagok
A Sajóbábonyi Vegyipari Parkban tett látogatással folytatódott az 
Észak-magyarországi Autóipari Klaszter (NOHAC) céglátogatás-
sorozata március 31-én.  A Kiss Cégcsoport vendégeként a klaszter 
tagvállalatainak képviselői  először a cég történetével, fejlődésé-
vel ismerkedtek meg. A bemutatkozó előadások után a bábonyi 
vállalkozás szakképzésben vállalt szerepével, a duális képzésben 
kialakított együttműködési tapasztalataival ismerkedtek meg a 
résztvevők. A program részeként az ipari park területén működő 
cégeket is bemutatták a szakembereknek.

Kecskeméten találkoztak az Akkreditált Innovációs Klaszterek 
menedzserei
Kecskeméten tartották március 21-én, immár ötödik alkalommal 
az Akkreditált Innovációs Klaszterek menedzsereinek szakmai 
találkozóját. Az informális jellegű rendezvénynek a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara adott otthon. 
A BOKIK égisze alatt működő Észak-magyarországi Autóipari 
Klasztert Csabai Tamás és Juhász István klasztermenedzser képvi-
selte a rendezvényen.
A Klasztermenedzser Klubot és a klasztermenedzserek találko-
zóját a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdasági Programokért 
Felelős Helyettes Államtitkárságának Nemzetközi és Klaszter 
Osztálya gondozza és hívja életre. A Klasztermenedzser Klub célja 
a hazai klaszterekkel történő kapcsolattartás, illetve a klaszterek 
közötti együttműködések kialakítása.
Gaál József, a BKMKIK elnökének köszöntőjét követően a 
klasztermenedzserek szakmai programja kezdődött. A kecskeméti 
találkozó szakmai témái között az életszínvonal növekedés és a 
technológiai fejlődés közti összefüggések, a modern termelési 
szemléletet jelentő digitális termelés, avagy az ipar 4.0 fogalmi 
alapjai, a klaszterek szerepe az Irinyi tervben, valamint a klaszterek 
önfenntartó működésében fontos klaszter-szolgáltatások tapasz-
talatai szerepeltek.
A rendezvény második napján a résztvevők a Phoenix Mecano 
Kft. kecskeméti gyárában tanulmányozták a fejlett, lean működés 
tapasztalatait.

NOHAC hírek

Sikeres volt a szépség show

Ünnepélyes keretek között hirdették ki 
március 2-án a Német-Magyar Ipari és 
Kereskedelmi Kamara 2017. évi Szak-
képzési Díjának győzteseit Budapesten. 
A bíráló bizottság 36 pályázó közül vá-
lasztotta ki a három kategória győzte-
sét.

 

A Szakképzési Díjat a Német-Magyar Ipari 

és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) 2013-

ban alapította. Célja, hogy a versenyen 

való részvétel, valamint a benyújtott pá-

lyázatok révén emelje a gyakorlatorientált, 

korszerű ismereteket nyújtó szakképzés 

társadalmi megbecsülését és szakmai 

színvonalát Magyarországon. A díj kiegé-

szíti a DUIHK szakképzéssel kapcsolatos 

aktív, sokoldalú tevékenységét, amelynek 

során támaszkodik nemcsak a mintegy 

900 tagvállalat közreműködésére, hanem 

a németországi kamarai hálózat sok évti-

zedes tapasztalataira is. A Szakképzési Díj 

szakmai támogatója a Magyar Kereskedel-

mi és Iparkamara, valamint a Német Ipari 

és Kereskedelmi Kamarák Szövetsége. A 

díjazottakat hét független, a szakképzés 

területén tevékenykedő szakemberekből 

álló szakmai zsűri választja ki. 

A BOKIK pályaorientációs tevékenységé-

vel, ezen belül is a „Zempléni szakmai nap” 

megvalósításával indult a versenyen az in-

nováció kategóriában.

A díjat Innovációs kategóriában a győri 

Audi Hungária Zrt. nyerte, Motiváció kate-

góriában a TSZC Szent Imre Gimnáziuma 

és Szakgimnáziuma (Esztergom), Koope-

ráció kategóriában pedig a budapesti Sie-

mens Zrt. vitte el a pálmát.

Versenyben a Szakképzési Díjért

A BOKIK munkatársai a díjátadón: Bihall Tamás (balról), Klein Zsuzsanna, 

Dudás Tiborné és Tóth Ádám
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A BOKIK, tevékenységének népsze-
rűsítése, teljes szolgáltatási palet-
tájának megismertetése, valamint a 
vállalkozókkal való közvetlen kapcso-
lat erősítése érdekében vállalkozói 
fórumokat szervez megyénk különbö-
ző településein. Az első rendezvényt 
Tiszaújvárosban tartották március 
9-én, a második helyszíne Ózd volt 
március 23-án.
 

Ezeken a rendezvényeken három fontos 

területre koncentrálnak a BOKIK vezető 

munkatársai: egyrészt előadások formá-

jában kitérnek a kamara tevékenységének 

bemutatására, másrészt felmérik a vállal-

kozók kamarával szemben támasztott igé-

nyeit, elvárásait, harmadrészt tanácsadás-

ra is sor kerül az érdeklődők körében.

Tiszaújvárosban Dudás Tiborné, a BOKIK 

titkára köszöntötte a megjelent vállal-

kozókat, tájékoztatást adott a kamara 

munkájáról, és átfogóan szólt a szolgál-

tatásokról. Hangsúlyozta, hogy tekintettel 

Tiszaújváros és környéke gazdasági súlyá-

ra a köztestület képviseletet működtet a 

városban, így a szolgáltatások egy jelentős 

része helyben is igénybe vehető. Az iroda 

a Szent István út 1/a. számú házban talál-

ható, ahol Jakab Zoltán képviseleti mun-

katárs áll az érintettek rendelkezésére.

A kamara kiemelt szolgáltatásairól a szak-

területek vezetői részletesen beszéltek. 

Így előadást tartott dr. Szécsiné Bányai 

Ilona gazdaságfejlesztési és nemzetközi 

kapcsolatokért felelős szakigazgató, Ju-

hász Gábor pályázati referens, valamint 

Németh Zsolt szakképzési irodavezető.

Ózdon hasonló forgatókönyv szerint zaj-

lott a program, de a kamara csapata itt 

kiegészült dr. Deme Lászlónéval, a BOKIK 

jogi képviselőjével, aki a hatósági felada-

tokról beszélt az érdeklődők előtt.

A két esemény tapasztalatairól szólva Du-

dás Tiborné lapunknak elmondta: örültek 

a vállalkozói érdeklődésnek, és annak is, 

hogy nem csak a kamara önkéntes tag-

jai vettek részt a programokon, hanem – 

különösen Ózdon – sok más cégvezető 

is kíváncsi volt a tájékoztatóra. A kamara 

titkára úgy fogalmazott: ez a roadshow 

azért is időszerű, mert az elmúlt időszak-

ban változott, bővült, sokszínűbb lett a 

BOKIK szolgáltatási palettája, amelyet 

személyesen mutatnak be a társaságok 

képviselőinek. A másik oldalról pedig 

megismerhetik a vállalkozók igényeit, napi 

problémáit, azt, miben számítanak a köz-

testület segítségére, támogatására.    

A BOKIK fórumsorozatának következő 

rendezvénye április 5-én – lapunk meg-

jelenésével egy időben – zajlik Sárospa-

takon.

A IV. Schnitta Sámuel emlékverseny 
országos döntőjét március 16–18-a kö-
zött tartották Veszprémben, az Agóra 
Művelődési Központban. Megyén-
ket a Miskolci Szakképzési Centrum 
Berzeviczy Gergely Szakgimnáziumá-
nak diákjai képviselték.

 

A versenyt a Schnitta Sámuel Magyar Ét-

termi Kultúráért Egyesület a Magyar Nem-

zeti Gasztronómiai Szövetséggel közösen 

bonyolította le. A régiós megméretteté-

seken az ország közel harminc oktatási 

intézményének 5 tagú csapatai vettek 

részt. Az országos döntőn először indultak 

határon túli magyar iskolások is. 

A verseny középpontjába hagyományo-

san Schnitta Sámuel életművét állítot-

ták. A régiós elődöntők után a soproni, 

a veszprémi, a kaposvári, a miskolci, a 

nyíregyházi szakképzők diákjai, valamint 

a kisújszállási baptista szakiskola csa-

pata jutott be a döntőbe. A győzelmet 

a soproni csapat szerezte meg, második 

helyen végeztek a veszprémiek, a dobo-

gó harmadik fokára pedig a miskolci diá-

kok állhattak fel. A határon túlról érkezők 

közül a zsűri szerint kiemelkedő teljesít-

ményt nyújtottak a dunaszerdahelyi és 

sepsiszentgyörgyi versenyzők, valamint a 

szabadkai diákok.

Az 5 tagú csapatok (két szakács, egy cuk-

rász, két pincér) először szakmai intelli-

genciatotót töltöttek ki, és idegen nyelvi 

kommunikációból vizsgáztak. A következő 

megmérettetés az élőmunka volt: a meg-

adott alapanyagokból egy ételsort kellett 

főzni, ehhez borokat kellett választani és 

ajánlani a menükártyán és a vendégek 

számára is. 

Az ünnepélyes eredményhirdetés után a 

nagyközönség is megtekinthette a sza-

kácsok és a cukrászok díszmunkáit, közel 

háromszázan voltak kíváncsiak a fiatal 

szakemberek alkotásaira.

 – Havasiné Fedora Andrea –

A Nemzetgazdasági Minisztérium 
képviseletében Tállai András mi-
niszterhelyettes, parlamenti és adó-
ügyekért felelős államtitkár tartott 
előadást a küldöttgyűlésen. Szólt az 
eddig elért eredményekről, és arról 
is, milyen feladatokat kell megolda-
ni a jövőben.

A miniszterhelyettes részletesen be-

mutatta, hol tart ma a magyar gazda-

ság, beszélt a növekedési fordulatról, 

az inflációs környezetről, a foglalkozta-

tottság növekedéséről és az államadó-

ság helyzetéről is. 

Elmondta, a kormányváltást követő 

harmadik évben, 2013-ban következett 

be az igaz fordulat, amikor a magyar 

gazdaság 2-4 százalékos növekedési 

pályára állt. Most a cél a stabil 4 szá-

zalékos növekedés. Hozzátette: azzal, 

hogy a gazdaság növekszik, az inflációs 

környezet is a nemzetközi trendeknek 

megfelelően alakult. Mindezek mel-

lett a foglalkoztatottság és a munka-

nélküliség arányainak alakulásában 

is kiemelkedően teljesített hazánk az 

uniós tagországok viszonylatában is. A 

foglalkoztatottsági ráta 54,6 százalék-

ról 67,4 százalékra növekedett, a mun-

kanélküliségi mutató pedig 11,6 száza-

lékról 4,3 százalékra esett vissza. Ma 

már több mint 4,4 millió embernek van 

munkája. Tállai András kiemelte, ezek 

a makrogazdasági adatok jól mutatják 

a magyar gazdaság eredményeit, azt, 

hogy a gazdaság milyen pályára állt.

Az államadósság alakulása is fontos 

adat hazánk befektetői megítélése 

szempontjából. Kormányváltáskor 

80 százalék fölötti adatról indultunk, 

2016-ban ez az érték 74 százalék alá 

került. Ezeknek a teljesítményeknek 

köszönhető, hogy tavaly a három legje-

lentősebb hitelminősítő felminősítette 

hazánkat, vagyis a befektetésre aján-

lott kategóriába tette. 

„Milyen lépések szükségesek ahhoz, 

hogy a tartós 4 százalékos gazdasági 

növekedést elérjük?” – tette fel a kér-

dést a miniszterhelyettes. „Növelni kell 

a versenyképességet, fejleszteni kell a 

szakképzést, folytatni kell az ország újra-

iparosítását, egyszerűbb, hatékonyabb, 

ügyfélbarátabb adóigazgatási rendszert 

kell kialakítani” – jelentette ki.

A versenyképesség növelése kapcsán 

kifejtette: az elmúlt év novemberében 

jelentős lépés történt ezen a területen. 

A versenyszféra és a Kormány Állandó 

Konzultációs Fórumán a felek megál-

lapodtak abban, hogyan növekednek 

a következő években a bérek – a mi-

nimálbér és a garantált minimálbér 

– és hogyan csökken a társasági adó 

és a szociális hozzájárulási adó, vagyis 

a járulékok mértéke. Ez egy új gazda-

ságpolitikai irány. Lényege, hogy hosz-

szabbtávra köttetett. Ilyen az elmúlt 26 

évben nem volt.

Szólt arról is, hogy március 23-án meg-

alakult a Nemzeti Versenyképességi 

Tanács, amely a gazdasági és tudomá-

nyos élet elismert tagjaiból és a minisz-

térium vezetéséből áll. Ez a grémium 

meghatározott egy hat pontból álló 

akciócsomagot, amelynek célja, hogy 

hazánk legyen a legversenyképesebb 

ország. A csomag tartalmazza a cég-

alapítási eljárás időtartalmának csök-

kentését és egyszerűsítését, az építési 

engedélyek szabályozásának felülvizs-

gálatát, az energiaellátás biztosításá-

nak a kérdését, az adóadminisztráció 

egyszerűsítését, a cégek kistulajdono-

sainak védelmét és a fizetésképtelen-

ségi eljárások felülvizsgálatát.

„A versenyképesség növekedésének 

kiemelten fontos eleme a szakkép-

zés” – mondta Tállai András. Felsorol-

ta azokat az eredményeket, amelyek 

a szakképzés gazdasági igényeknek 

megfelelő átalakítása során már meg-

valósultak. Így változott a szakképzés 

intézményrendszere, módosult az Or-

szágos Képzési Jegyzék (OKJ), ingyenes 

a második szakképesítés megszerzése 

a felnőttoktatásban, és a résztvevők 

számára is köthető tanulószerződés. 

A hiányszakmákban tanulókat egyedi 

ösztöndíj-rendszer támogatja, gyakor-

noki program indult uniós forrásból a 

pályakezdők munkatapasztalat-szer-

zésének támogatására, valamint a 

munkaerő-piaci igényeknek megfelelő 

szakképesítés megszerzését támoga-

tó képzési és kompetenciafejlesztési 

program indult a közfoglalkoztatottak 

számára. Az uniós és hazai források fel-

használásával képzési, fejlesztési prog-

ramok indultak a digitális írástudás és 

az idegen nyelvtudás fejlesztésére.   

Felhívta a figyelmet arra, hogy a gazda-

sági igények kiszolgálása, a munkaerő-

hiány mérséklése minőségi szakkép-

zést igényel, és ebben kiemelt feladatai 

vannak a kamarának. Ezt tartalmazza 

a kormány és a Magyar Kereskedelmi 

és Iparkamara között 2010-ben létre-

jött megállapodás. A kamara feladata 

többek között a gyakorlati képzések el-

lenőrzése, a 124 szakképesítés szakmai 

tartalmainak gondozása, a szakkép-

zésben tanuló diákok szintvizsgáinak 

szervezése, a szintvizsgák országos 

rendszerének működtetése és az ösz-

töndíjra jogosító hiány-szakképesíté-

sekre történő javaslattétel.

Hazánk újraiparosításáról szólva a mi-

niszterhelyettes hangsúlyozta: a cél az, 

hogy a nemzeti össztermék 30 száza-

lékát az ipari termelés adja, jelenleg ez 

23,5 százalék. Vázolta egyebek mellett 

az Irinyi Terv, a Jedlik Ányos Terv leg-

fontosabb elemeit és a Nemzeti Autó-

buszgyártás Cselekvési Programot.

Végezetül szakterületéről, a NAV átala-

kulásáról, fejlesztéséről szólt. Kiemelte: 

olyan adóhatóság kialakításán dolgoz-

nak, amely társ az adózásban a vállal-

kozók és a magánszemélyek számára 

egyaránt. 

Tállai András: Növekedési 
pályán a hazai gazdaság

Tállai András: A három legjelentősebb hitelminősítő felminősítette hazánkat 

Személyesen a kamaráról
Megkezdődött a vállalkozói fórumsorozat, az első állomás Tiszaújváros volt

Rendezvénynaptár
Április 20.:  „Fókuszban 
Latin-Amerika: Ecuador” 
címmel szervez rendezvényt 
a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara Budapesten. 
A fórum az Ecuador iránt 
érdeklődő vállalkozások 
számára nyújt tájékoztatást 
az ecuadori gazdasági és 
üzleti környezetről, valamint 
a kereskedelmi és befektetési 
lehetőségekről.
Április 20-21.: Az Ungvári 
Kereskedelmi és Iparkamara 
Nemzetközi Kontaktnapokat 
szervez Ungváron a követ-
kező témákban: könnyűipari 
termékek, szőrme, lábbeli, 
bőráru, kozmetika, szépség-
ápolás.
Május 8.: A Külgazdasági 
és Külügyminisztérium egy 
környezeti fenntarthatóság-
gal foglalkozó üzleti fórumot 
szervez „Nordic Green Light: 
Hungary and the Nordic 
countries promoting green 
economy” címmel. A rendez-
vény az öt észak európai or-
szág budapesti, illetve bécsi 
nagykövetségeinek együtt-
működésével a környezeti 
fenntarthatóságot és a „zöld” 
szempontokat előtérbe 
helyező magyar vállalatok 
nemzetközi kapcsolatainak 
erősítését kívánja segíteni. 
Emellett a zöldgazdaság-
fejlesztésben és okos meg-
oldásokban érdekelt magyar 
települési önkormányzatok 
zöld szemléletben rejlő lehe-
tőségeinek bővítését célozza.
Május 15-17.:  Üzleti dele-
gációt szervez Koszovóba 
és Albániába a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
Nyugat-balkáni Tagozata. 
Május 26-28.: A Magyar-
Ukrán Kereskedelmi és 
Iparkamara Odessza város 
Önkormányzatával és az 
Odesszai Kereskedelmi és 
Iparkamarával együttmű-
ködve, Magyarország Kijevi 
Nagykövetségének közremű-
ködésével Odesszai magyar 
Napokat szervez, amelynek 
keretében gazdasági fórumot 
is tartanak. 
Június 10-16. – Kanadába  
szervez üzleti delegációt a 
Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara.

(Valamennyi rendezvényről 
bővebb információt találhat-
nak az érdeklődők a www.
bokik.hu, illetve a www.mkik.
hu honlapon.) 

Ajánló

Dobogósok lettek a berzések

1. Soproni Szakképzési Centrum Idegen-
forgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szak-
képző Iskolája és Kollégiuma, Sopron
2. Veszprémi Szakképzési Centrum „SÉF” 
Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája, Veszprém
3. Miskolci Szakképzési Centrum 
Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma, 
Miskolc 
A miskolci csapat tagjai voltak: Bodnár 
Dávid, Janó Dániel, Janó Márió, Jakab 
Kinga, Siroki Daniella.

A végeredmény

Pincérek, szakácsok és cukrászok mérték össze tudásukat
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fej-

lesztési és Képzési Bizottság (MFKB) 

legfőbb feladata a megyei gazdasági 

szereplők munkaerő-igényéhez illesz-

kedő szakmaszerkezet, és ennek el-

érését szolgáló szakképzési rendszer 

kialakításában való közreműködés. 

A bizottság e feladatkörében eljárva 

évente javaslatot tesz a megyei szak-

képzési beiskolázási irányokra és ará-

nyokra, azaz az állami támogatással 

indítható szakképesítések körére és 

keretszámaira, valamint az ösztöndíjas 

szakmákra, azaz a hiányszakmák jegy-

zékére.

Március 29-én tartotta ülését az Bor-

sod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesz-

tési és Képzési Bizottság, melyen a 

következő (2018/19) tanév beiskolá-

zási irányaira és arányaira vonatkozó 

javaslatát fogalmazta meg. A javasla-

toknál figyelembe vették a közeljövő 

beruházásait, fejlesztési terveit, mely 

alapján prognosztizálható, hogy nagy 

számban lesz és van szükség képzett 

munkaerőre. 

Az előző évhez hasonlóan a bizottság 

25 – a munkaerőpiacon legkereset-

tebb – hiányszakmára adott javaslatot, 

amelyben állami ösztöndíjat kapnak 

a tanulók. A hiányszakmának javasolt 

25 szakmából 7 érettségire épülő és 18 

szakközépiskolai képesítés.

 – Tóth Ádám Zoltán –

Hiány-szakképesítések:
Gépi forgácsoló; Hegesztő; Ipa-

ri gépész; Kőműves; Villanyszere-

lő; Asztalos; Mezőgazdasági gépész; 

Gépgyártástechnológiai technikus; Vegy-

ipari rendszerkezelő; Infokommunikációs 

hálózatépítő és üzemeltető; Vegyész 

technikus; Épület- és szerkezetlaka-

tos; Szociális gondozó és ápoló; Víz-, 

csatorna- és közmű-rendszerszerelő; 

Mechatronikai technikus; Ács; Állattar-

tó szakmunkás; Gyártósori gépbeállító; 

Központifűtés- és gázhálózat rendszer-

szerelő; Gazda; Magasépítő technikus; 

Gyakorló ápoló; Épületgépész technikus; 

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi 

vendéglátó; Női szabó.

Idén is megrendezi a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara a Szakma 
Sztár Fesztivált Budapesten. A szak-
mák versenyét április 24–26-a között 
tartják, megyénket 15 diák képviseli.  

A versenyek célkitűzése a gyakorlat-

igényes, „fizikai” szakmák – beleért-

ve a ráépülő, magasabban kvalifikált 

szakmákat is − társadalmi presztízsé-

nek és vonzerejének növelése a szak-

matanulás népszerűsítése révén, „A jó 

szakma felér egy diplomával” szlogen 

jegyében.

Ebben az évben a szakmák országos 

versenyeit a nappali tagozaton végzős 

tanulók számára 41 szakmában hirdet-

te meg a kamara. Januárban, az írásbeli 

elődöntőkön 5700 versenyző indult. Az 

előválogatókat országosan a területi  

kamarák szervezték és bonyolították le, 

a budapesti döntő a szakmai megmé-

rettetés mellett nagyszabású fesztivál 

keretében zajlik.

A szakmai versenyek szervezése, a 

szakképesítések kiválasztása során 

külön hangsúlyt fektetett a kamara a 

gazdaság által igényelt szakmákra, a 

pályaorientáció segítésére, a hiány-

szakmák népszerűsítésére.

A korábbi évek gyakorlatának megfele-

lően az érdeklődő iskolák diákjai, az osz-

tályok, csoportok egynapos szakmai ki-

rándulás keretében ingyenesen vesznek 

részt a Szakma Sztár Fesztiválon.

A verseny megtekintésével párhuza-

mosan a látogatóknak igen színvonalas 

szórakoztató műsorszámok megtekin-

tésére nyílik lehetőségük. Emellett az 

egyes szakmák standján kipróbálhat-

ják tehetségüket is a diákok.

IV. SkillsHungary Nemzeti Döntő

2015-től kezdődően minden évben 

a Szakma Sztár Fesztivál keretében 

rendezik meg a fiatal szakemberek 

nemzetközi versenyeinek – EuroSkills, 

WorldSkills – hazai döntőit. Ezúttal a 

WorldSkills AbuDhabi 2017, illetve a 

EuroSkills 2018 verseny válogató ver-

senyeinek döntőjét tartják majd Bu-

dapesten. Jó hír, hogy a SkillsHungary 

döntőjébe a Miskolci SzC Ferenczi 

Sándor Szakgimnáziumából két tanuló 

jutott be Ápolás és gondozás szakmá-

ban. Varholik Dávidnak és Varga Fanni-

nak gratulálunk.

Folytatás az 1. oldalról. 
A BOKIK elmúlt évi költségvetéséhez 

Dudás Tiborné, a BOKIK titkára fűzött 

szóbeli kiegészítést, megköszönte a 

kamara önkéntes tagjainak és a re-

gisztrált vállalkozásoknak a fegyelme-

zett díjbefizetést, aminek köszönhető-

en teljesült a terv.

Bihall Tamás a 2016-os tevékenység-

ről készített írásos beszámoló kapcsán 

kiemelte, hogy már 2012-ben úgy hatá-

rozták meg a kamara céljait, hogy egy 

erős gazdasági közösséget alakítanak ki, 

vagyis a kamara legyen a megye gazda-

ságának első számú képviselője. Ez tel-

jesült! Magyarország kormánya is első 

számú gazdasági partnerként tekint a 

kamarára, és a térségi szereplők – így az 

önkormányzatok, a kormányhivatal és a 

hatóságok vezetői is – a kamarát tekin-

tik a gazdaság képviselőjének.

Hangsúlyozta, komoly eredményeket 

ért el a BOKIK a gazdaságfejlesztés, 

a kereskedelemfejlesztés, valamint a 

nemzetközi kapcsolatok területén, és 

fontos, hogy nincs olyan megyei, vá-

rosi döntés, amelyben – a vállalatok 

szempontját képviselve – ne kérnék ki 

a köztestület véleményét. Külön szólt a 

Széchenyi Kártya programról, amelyet 

hatalmas dinamika jellemez, 2016-ban 

minden idők legjobb eredményét hoz-

ta ez a program. A másik nagy ügy a 

szakképzés. Mára a duális szakképzés 

rendszerszerűen kialakult, és a jövőben 

szeretnék ezt általánossá tenni.

Miután a küldöttgyűlés elfogadta az 

elmúlt évről szóló beszámolót és a 

költségvetési terv teljesüléséről szóló 

anyagot, a BOKIK elnöke az idei mun-

katervről szólt.

Úgy fogalmazott: az idei munkaterv 

illeszkedik a BOKIK tavaly elfogadott 

stratégiai programjához. A megye gaz-

daságáról szólva kiemelte, valamennyi 

mutatónk javult az elmúlt években, 

bővült az ipari termelés volumene, és 

nőtt a foglalkoztatottság is. Egyetlen 

egy területen van elmaradás: szűkült 

a beruházási teljesítmény a korábbi 

időszakhoz képest, ez várhatóan a kö-

vetkező években változni fog.  Köszö-

netet mondott a NAV és a KSH megyei 

vezetőinek, hogy adatokkal, együttmű-

ködéssel segítik a kamara gazdaság-

elemző munkáját.

Bihall Tamás felhívta a figyelmet a ka-

mara előtt álló kihívásokra. Üdvözölte, 

hogy a kormány meghirdette: március 

31-ig minden uniós pályázat megje-

lenik. Hozzátette, ezt a kamara már 

szorgalmazta, jelezte, hogy bizonyos 

döntések hiánya a folyamatok lelassu-

lásához vezet. 2016-ban gyakorlatilag 

nem volt érdemi uniós forrás közvetí-

tés, 2018–2019-ben következhet be 

az a pozitív helyzet, hogy ez a gazda-

ság fejlődésének biztos pontja lehet. 

Reményét fejezte ki, hogy a pályázati 

forrásokhoz a vállalatok minél hatéko-

nyabban juthatnak majd hozzá.

A versenyképesség kérdését elemez-

ve kifejtette, ez az a terület, ahol nem 

állunk jól. A megyében működő nagy-

vállalatok mutatói ebben a tekintet-

ben a legjobbak a visegrádi országok 

körében, ám a kkv-ké a legrosszabbak. 

Ennek javításán a kamara dolgozni fog, 

javaslatokat tesz majd a helyzet megol-

dására. Egyik ilyen technika – az elnök 

szerint – a digitalizáció, A kamarának 

van egy modern vállalkozások prog-

ramja, amely iránt a vállalatok nagy 

érdeklődést mutatnak. Érdemes erre 

odafigyelni, ebbe befektetni, hiszen a 

jövőt jelenti.

A munkaerőpiac, a foglalkoztatás hely-

zetéről szólva érintette a kamara által 

is támogatott bérmegállapodást, és a 

külföldi munkavállalás kérdéskörét is. 

Úgy fogalmazott: a fiatalok itthon tar-

tásának fontos záloga a vállalatokkal, 

munkaadókkal való kapcsolat, olyan 

vállalati kultúra kialakítása, amelyben 

a fiatalok jövőképét, lehetőségeit meg-

felelően fel lehet vázolni.

Külön foglalkozott az oktatás, képzés 

témájával, hiszen a kamara hosszú ide-

je fontos szerepet tölt be a szakképzés-

ben. A duális képzés 100 százalékos ki-

terjesztése a következő nagy feladat. Az 

elnök éppen ezért mindenkit arra biz-

tatott, hogy kövesse a kamarának ezt 

a tevékenységét, és kapcsolódjon be a 

szakember-utánpótlás képzésébe.

A BOKIK 52. Küldöttgyűlése elfogadta 

a köztestület 2017. évi munkatervét.

A küldöttgyűlésen Bihall Tamás bejelentette, 
hogy ebben az évben a tervek szerint megkez-
dődik a BOKIK miskolci székházának felújítása, 
hiszen az épület régi, a munkálatok halasztha-
tatlanok. Az elnök szavaira reagálva dr. Persze 
László, a kamara elnökségi tagja, a Mezőkövesdi 
Bútoripari Kft. ügyvezető igazgatója felajánlotta: 
cége hozzájárul a székház megújulásához, vagyis 
a kamara tagjaként önköltségi áron szállítják 
majd az épület bútorait. Úgy fogalmazott: „A 
kamara értünk van, bennünket segít, most 
alkalmunk lesz ezt a segítséget viszonozni, hiszen 
fontos, hogy a székház méltó legyen a megye 
vállalkozásaihoz. Remélem, vállalkozótársaim 
egyetértenek velem, és követik a példámat.”

A felajánlás
A Békéltető Testület mandátuma – 
amelyet a fogyasztóvédelmi törvény 
határoz meg négy évben – 2015. 
december 31-én lejárt. A 16 fős tes-
tület 2016. január 4-én alakult meg, 
és újraválasztotta a tisztségviselőket 
is. A testület működésének személyi 
és tárgyi feltételeit a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara biztosítja.
A tavaly lefolytatott ügyek száma 
534 volt, és e szám alapján a Megyei 
Békéltető Testület ügyszáma az 
országban az 5. legmagasabb, csak 
Budapesten, valamint Pest, Csongrád 

és Hajdú-Bihar megyében foglalkoz-
tak több „békéltetéssel”. A kiemelkedő 
ügyszám jelentős munkaterhet és 
feladatot jelent mind a testület tiszt-
ségviselőinek, tagjainak, mind a kama-
ra közreműködő alkalmazottainak.

A beszámolási időszakban a befeje-
zett ügyek megoszlása az alábbiak 
szerint alakult:
- egyezség 98 db
- ajánlás 163 db
- kötelezés 4 db
- megszüntetés 254 db 
- áttétel más szervhez 15 db

Békéltetés számokban

X. Szakma Sztár Fesztivál

Orosz Anett cukrász (Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó 
Szakgimnáziuma és Szakkollégiuma)
Bodolai Krisztián kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Kislászló Csaba kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Menyhárt Marcella kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Nagy Dóra kereskedő (MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
Plósz Ágota 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)

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)

A döntősök

25 hiányszakmára tett javaslatot az MFKB
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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 márciusában alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 370 Ft/l
Gázolaj 379 Ft/l
Keverék 406 Ft/l
LPG-autógáz 214 Ft/l

Márciusi üzemanyagárak

Kamarai tavasz

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

A szópárosítás talán bővebb kifejtést is megérdemelne, de ez – az írás 
terjedelme miatt – nem lehetséges. A rokonságot a természet ébredését 
hozó tavasz és a kamara között abban látom, hogy a kamara is – mint a 
vállalkozók világa – mindig a megújulásról, a tenni akarásról és a jövőbe 
vetett töretlen hitről szól. Én a vállalkozók körében végzett munkám 
során nap mint nap tapasztalom ezt, persze látva a nehézségeket, a 
küzdelmeket is, de a megoldás keresése mindig az első helyen áll. 

Ennek alátámasztására három eseményt szeretnék kiemelni. A 
közelmúltban jártam egy jelentős miskolci cég vezetőjénél. Sokszor, 
szinte valamennyien autózunk a gyár környékén, s a legtöbben nem is 
gondolják, gondoljuk, hogy a kék épületekben milyen világszínvonalú 
munka folyik. Ennél is fontosabb, hogy a gyár vezetése egy világos 
vízióval rendelkezik a következő öt évről, tudják mit kell visszafejlesz-
teni, mit erősíteni, és melyik az a piaci terület, amelynek fejlesztésébe 
azonnal belefognak. Ahogy az igazgató fogalmazott, ő már látja, hogy 
3-5 év múlva milyen termékek alapozzák meg a gyár jövőjét, jelentősen 
megnövelve ezzel az árbevételt, és több száz embernek biztosítanak 
megélhetést. A tábla, amelyik a gyár piacait mutatja be, a világot teríti 
elénk, szinte minden földrészre nagyon komoly cégeken keresztül 

szállítanak termékeket, behálózva ezzel a Földet egy miskolci központú 
cég közreműködésével. 

Nincsenek egyedül, hasonló cégek, gyárak százai, ezrei vannak jelen 
a megye gazdaságában, amelyek vezetőinek még a kamarai munkára is 
van energiájuk. A kamarai munkán keresztül pedig segítő kéz nyújtá-
sára a rászorultaknak, ha kell együttműködéssel, ha kell direkt támo-
gatással, mint ahogy azt pár órával ezelőtt tehettük a Miskolci Autista 
Alapítvány közvetlen támogatásával. 

Április 24–26-án rendezi a kamara a Szakma Sztár Fesztivált, melynek 
fontosságát jelzi, hogy Magyarország miniszterelnöke vállalta az ese-
mény megnyitását. Örömmel tölt el, hogy az idén 15 megyei diák jutott 
el erre a szakmai döntőre, bízvást remélhetjük a jó eredményeket. Kí-
vánom mindenkinek, hogy személyesen is nézze meg ezt az eseményt, 
hisz nagyszerű, tehetséges gyerekek alkotó versenyét fogja látni, ezzel 
is bizonyítandó a magyar szakképzés fejlesztésének, a duális képzésnek 
a helyes irányát. 

A harmadik esemény a napokban megtartott kamaránk LII. Küldött-
gyűlése, melyen Tállai András miniszterhelyettes, adóügyekért felelős 
államtitkár tartott előadást a 2017. év gazdasági kihívásairól, jó hírekről 
beszámolva, amit az általunk mért megyei adatok, vállalati tendenci-
ák is alátámasztanak. A gyűlés végén szóba került a kamarai székház 
felújítása is, ahol egy vállalkozó felvetette, hogy a kamarából nem vinni 
kell, hanem a kamarába hozni is lehet, ha az elvégzendő beruházásba a 
vállalatok, vállalkozások termékei, szolgáltatásai kedvezményes áron 
beépülhetnek. A kamarának pedig az a dolga, hogy megszolgálja válla-
latainak ezeket az értékeket, amelyek a kiélezett verseny mellett is jelen 
vannak az üzleti világban. 

Elfogadta a BOKIK 2016-os mun-
kájáról szóló beszámolót és az idei 
munkatervet a köztestület 52. Kül-
döttgyűlése. A március 30-án tartott 
rendezvényen Tállai András minisz-
terhelyettes, parlamenti és adóügye-
kért felelős államtitkár tartott elő-
adást a hazánk előtt álló gazdasági 
kihívásokról.

A kamara életében fontos esemény a 

tavaszi küldöttgyűlés, hiszen ekkor vi-

tatják meg és fogadják el a küldöttek az 

előző év munkájáról és a költségvetési 

terv teljesüléséről szóló beszámolót, itt 

ad tájékoztatást tevékenységéről az El-

lenőrző és az Etikai Bizottság, valamint 

a kamara mellett működő Békéltető 

Testület is. Ez a küldöttgyűlés fogadja 

el az adott évre vonatkozó munkatervet 

és a költségvetési tervet is. 

A BOKIK idei évzáró, évindító küldött-

gyűlésén Bihall Tamás elnök köszön-

tötte a küldötteket és a meghívott 

vendégeket, majd Tállai András tartott 

előadást „Gazdasági kihívások 2017-

ben címmel. (Az előadás összefogla-

lója a 3. oldalon olvasható.)

Erős gazdasági közösség a kamara

A Miskolci Autista Alapítvány támogatására ajánlotta fel a BOKIK 

és az Első Miskolci Lions Klub idei farsangi jótékonysági báljának 

tombolabevételét. A teljes bevétel 300 000 forint volt, ezt az ösz-

szeget április 3-án ünnepélyes keretek között adta át a kamarában 

az alapítvány képviselőjének, Orosz Lászlónénak Bihall Tamás, 

valamint a Lions Klub nevében Falucskai Attila. A Miskolci Autista 

Alapítványt 1992-ben a Miskolcon és környékén élő autizmussal 

élő fiatalok szülei hozták létre, hogy egy specifikus otthon létreho-

zásával, a hiányos szociális ellátórendszerben addig csak sodródó, 

autizmussal élő és értelmi fogyatékos fiatalok számára elhelye-

zést, teljes körű ellátást, szolgáltatást; képzési és foglalkoztatási 

lehetőséget nyújtsanak. Képünkön: Orosz Lászlóné, Balogh Melin-

da, Bihall Tamás és Falucskai Attila.

A Szakmák Éjszakája elneve-

zésű rendezvénysorozatot idén 

második alkalommal szervezik 

meg a Szakképzési Centrumok. 

Ebben az évben a tavalyinál 

több intézmény csatlakozott 

az eseményhez megyénkben 

is. Újdonság, hogy határon túli, 

illetve nem NGM fenntartású 

iskolák is megnyitják kapuikat 

április 21-én, este hat órától.

Tisztújító taggyűlést tartott március 31-én a Magyar Közgazdasá-

gi Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete a Miskolci 

Akadémiai Bizottság székházában. A rendezvényen Pelczné dr. 

Gáll Ildikó, az Európai Parlament alelnöke tartott előadást „Az eu-

rópai belső piac helyzete jövőbeni kihívások” címmel. Ezt követő-

en Bihall Tamás, a megyei szervezet elnöke számolt be az előző 

ciklus munkájáról. A taggyűlésen újra Bihall Tamást választották 

meg a Magyar Közgazdasági Társaság megyei elnökévé.

Célba ért a segítség

Tisztújítás a megyei
közgazdasági társaságnál

Varga Mihály mellett további hét tagja van a Nemzeti Ver-
senyképességi Tanácsnak (NVT), amely március 23-án tar-
totta alakuló ülését.

Varga Mihály azzal indokolta a testület létrehozását, hogy a kö-

vetkező években az egyik legfontosabb feladat az ország verseny-

képességének erősítése, benne az állami szolgáltatások javítása 

lesz. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) tájékoztatása szerint 

a miniszteren kívül a tanács tagja Csath Magolna közgazdász, a 

Szent István Egyetem emeritus professzora, a Nemzeti Közszol-

gálati Egyetem magántanára és kutató professzora, valamint 

a Prágai Közgazdaságtudományi Egyetem vendégprofesszora; 

Bársony Farkas, az AmCham Hungary elnöke; Ésik Róbert, a Nem-

zeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezetője; Hernádi Zsolt, a Mol 

csoport elnök-vezérigazgatója;  Jánoskuti Levente, a McKinsey bu-

dapesti irodájának vezetője; Dale A. Martin, a Siemens Zrt. elnök-

vezérigazgatója, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 

(DUIHK) elnöke és Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Ipar-

kamara (MKIK) elnöke.
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