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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 áprilisában alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 373 Ft/l
Gázolaj 380 Ft/l
Keverék 409 Ft/l
LPG-autógáz 218 Ft/l

Áprilisi üzemanyagárak

Tízéves a  
Szakma Sztár Fesztivál
Bihall Tamás elnök, 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara

Tíz évvel ezelőtt a kereskedelmi és iparkamara kezdeményezésére kez-
dődött meg a Szakma Sztár Fesztivál szervezése. Az indok: mutassuk 
meg országnak-világnak, hogy a szakképzésben is vannak sztárok, akik 
magas szinten sajátították el mesterségük gyakorlati és elméleti alapja-
it, és mindezt egy verseny kereteiben is képesek megmutatni.

Tíz éve is hiányzott a jó szakmunkás, és a demográ�ai tényezők miatt 
a mai időkben is hiány van a munkaerőpiacon a jó szakemberekből. 
Pedig mennyi minden történt az elmúlt 10 évben. Tíz éve 15 szakmában 
alig 1000 gyerek országos részvételével indult meg a szervezés, mára 
41 szakmában több mint 6000 diák részvételével zajlik ez a folyamat 
és 224 gyerek jutott a Szakma Sztár Fesztivál döntőjébe. Az elmúlt 10 
évben az európai és világversenyeken is egyre jobban szerepeltek a 
magyar gyerekek, európai és világbajnoki aranyérem is jelzi ezt az utat. 

Egyre aktívabbak az iskolák, a tanárok egyre inkább vállalják a felké-
szítéssel járó plusz feladatokat, és a vállalati gyakorlati képzés is egyre 
konstruktívabb és színvonalasabb.

2011-től folyamatosan kiépült Magyarországon a duális szakképzés 
intézményrendszere, annak jogszabályi és �nanszírozási hátterével 
együtt. Tíz év nem kis idő, de látható, hogy az oktatásügy és a társadal-
mi szemléletváltáshoz kevés, csak a folyamatok indulását jelenti, azok 
beéréséhez még idő kell.

Még mindig sok az ellenérdekelt, a folyamatokat érteni nem akarók, 
ellenkezők hadteste, és ebben a szakmai, esetenként szakpolitikai 
ellenszélben nehéz eredményeket elérni. De a kamara feladata, hogy 
szervezze a duális képzés feladatait, találja meg a szakmák sztárjait. 
2018-ban először Közép-Kelet-Európában, Budapesten rendezik meg a 
szakmák európai bajnokságát.

A kamara számára kiemelten fontos, hogy a vállalatok versenyképes-
sége javuljon, melynek kulcsa a szakképzett munkaerő. Ehhez persze 
új eszközöket, megoldásokat kell találni, gondoljunk csak a digitalizáció 
térnyerésére, az informatika fejlődésére, vagy az úgy nevezett Z gene-
ráció meggyőzésére, amikor ők és családjaik továbbtanulási jövőjükről 
döntenek. Ez tehát egy folyamat, amelyet a kamara végez, és bátran 
mondhatom, hogy lesz majd 11., 12. és további Szakma Sztár Fesztivál, 
hogy folyamatosan erősítsük a magyar szakképzést.

Győztesek a színpadon. A Szakma Sztár Fesztivált a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara április 24–26. között rendezte meg a Hungexpo területén 

Világmárkák, multinacionális cégek, hazai és külföldi kis- és kö-

zépvállalatok mutatkoznak be május 9-12. között Budapesten, az 

Ipar Napjai 2017 szakkiállításon.

A szervezők előrejelzése szerint a Hungexpo területén megrende-

zett átfogó ipari seregszemle teltházas lesz, és egy helyen, egy idő-

ben mutatkozik be az ipar szinte összes ágazata, annak érdekében, 

hogy a kiállítók és a látogatók első kézből kapjanak információt a 

szakma trendjeiről, valamint hogy a résztvevők kihasználhassák 

az iparágak közötti szinergiát.

A rendezvényen, 2017-ben is kiemelt téma lesz az IPAR 4.0, napja-

ink kulcsfontosságú technológiai irányzata.

A programban idén is szerepelnek konferenciák, előadások, be-

szállítói fórumok, vevőtalálkozók. (Részletek: www.iparnapjai.hu)

Európa egyedülálló pincesorán – Miskolcon 
a történelmi Avasi pincéknél és az Avasi kilá-
tónál – idén is vár az Avasi Borangolás.

Immár hatodik alkalommal rendezi meg a 

Miskolczi Borbarátok Társasága Egyesület ezt a 

különleges hangulatú bor-és gasztronómiai fesz-

tivált, melynek keretében több mint 30 pince 50-

nél is több elismert borászat várja a látogatókat. 

A BOKIK égisze alatt működő Miskolc Belvárosi 

Gazdaságfejlesztő Klaszter ebben az évben is a 

rendezvény együttműködő partnere. 

A program

Május 12-én 10 órától a Földművelésügyi Minisz-

térium által szervezett borszakmai konferencia 

kezdődik, amellyel egy időben zajlik majd a Bükki 

borvidék borversenye. Este 6 órától az Avasi Re-

formátus Templomban Sebestyén Márta és a 

Kaláka ad koncertet, amelyet a bükki borászok 

borestje követ a Bortanyán. Eközben a Palóczy 

út 2. alatt, az Avas Kapujában bemutatkozik a 

borászok legjava.

Május 13-án 12 órától kóstolhatják a látogatók a 

Tokaji-, Egri- Balatoni-, Szekszárdi-, Móri-, Bükki-, 

Pannonhalmi borvidék legkiválóbb borait, s mel-

lette élvezhetik a miskolci vendéglátók gasztro-

nómia finomságait. A jó hangulatról több mint 

26 zenész és zenekar gondoskodik a pincesoron, 

és 13 órától az Avasi kilátónál felállított nagyszín-

padon, ahol az este sztár fellépője 8 óra 30 perc-

től a P. Mobil zenekar lesz.

A gyerekek idén is jól szórakozhatnak a tavalyi 

évben megismert Borókás Népi Játszókert ka-

landos játékaival, arcfestéssel valamint a kilátó-

nál felállított Gyerek Motyorgóban. 

A koncertek után pincezenészek várják a nagy-

érdeműt a Kilátónál. (Bővebb információ: www.

borangolas.hu)

Folytatódik a BOKIK Üzleti Pódium című sorozata Tonk Emillel! 

A május 10-i (szerda) előadáson szó lesz többek között arról, ho-

gyan tegyük elégedetté problémás üzleti partnerünket, hogyan re-

agáljunk az ellenvetésekre és hogyan kovácsoljunk belőlük tőkét.

A neves marketingszakember megtanítja a résztvevőket az ellen-

vetések kezelésének aranyszabályaira, valamint a típuskifogások 

intelligens fogadására és eredményes kezelésére is. Az előadás 15 

órakor kezdődik a BOKIK miskolci, Szentpáli utcai székházában.

(További információ, jelentkezés: +36-20-974-8188; http://www.

tonkemil.hu/termekek/konfliktusmentes-uzleti-kapcsolatok-

miskolc)

A klaszter és a borangolás

Az Ipar Napjai a Hungexpón

Üzleti Pódium Tonk Emillel A belvárosi klaszter idén is a rendezvény együttműködő partnere. Felvételünk illusztráció!
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Hét dobogósunk a Szakma Sztáron
A verseny megnyitóján Orbán Viktor miniszterelnök köszöntötte a fiatalokat

Két első helyezés, két második és há-
rom harmadik – ez a „dobogós” mér-
lege az idei, jubileumi Szakma Sztár 
Fesztiválnak megyénk számára. 

A fesztivál keretében a nappali tagoza-

ton végzős szakiskolai és szakközépis-

kolai tanulók számára 41 szakmában 

tartották meg a Szakma Kiváló Tanu-

lója Verseny (SZKTV), valamint az Or-

szágos Szakmai Tanulmányi Verseny 

(OSZTV) országos döntőjét. Ugyanitt 

került sor a IV. SkillsHungary Nemzeti 

Döntőre, a nemzetközi szakmai verse-

nyek – EuroSkills és WorldSkills – hazai 

válogatóinak döntőjére.

A gazdaság dönt

Orbán Viktor miniszterelnök nyitó-

beszédében elmondta: több újítást 

dolgoz majd ki és indít el a kormány a 

szakmai képviseletekkel, mintegy 260 

ezer munkavállaló digitális készségfej-

lesztését tervezik és kiemelt ösztöndíjat 

kapnak az informatikát tanulók. Hozzá-

tette: tovább fejlesztik a szakmunkás 

ösztöndíjrendszert, ezt a hiányszak-

mákban már megkezdték, és megnyit-

ják a tanulószerződés lehetőségét is. 

A miniszterelnök azt javasolta a diá-

koknak, figyeljenek a gazdasági életre, 

mert a gazdaság igényei döntik el, ki 

fog már az iskolapadból elhelyezked-

ni és kinek az élete futhat esetleg egy 

rossz döntés miatt „vakvágányra”. Kije-

lentette: a gazdaság ma azt üzeni, hogy 

modern, a digitális korszakra felkészült, 

jól képzett, az európai kultúra és mun-

kaetika iránt elkötelezett emberekre 

lesz szükség és több 10 ezer új informa-

tikusra.

Orbán Viktor arról is biztosította a fi-

atalokat, hogy mindig ők lesznek az 

elsők, a Magyarország által nyújtott 

munkalehetőségeket nem adják át 

senkinek, sem vendégmunkásoknak, 

sem migránsoknak. A miniszterelnök 

kiemelte: késhegyre menő harc folyik 

a jó szakemberekért a vállalatok kö-

zött Magyarországon, és ez a jövőben 

is így lesz. Aki akar, dolgozhat – tette 

hozzá. A munkahelyek száma nő, a 

bérek emelkednek, elsősorban azok 

számára, akik értenek a szakmájukhoz 

– hangsúlyozta. „Magyarországból az 

lesz, amivé önök teszik, derűs, jómódú, 

biztonságos, művelt és emelkedő haza, 

vagy helyben járó és hanyatló ország” – 

mondta a miniszterelnök a diákoknak.

EuroSkills Budapesten

Parragh László, az MKIK elnöke a meg-

nyitón kiemelte: „a jó szakma felér egy 

diplomával”. Hozzátette: 2007-ben, az 

első döntőn még csak 11 szakmából 

tudtak válogatni, azóta sokat lépett 

előre az esemény. Idén az EuroSkills és 

a WorldSkills versenyzői is itt mutatják 

be tudásukat és a fiatal szakmunkások 

európai versenyét, az EuroSkillst jövőre 

Budapesten rendezik meg. A kamara 

elnöke felidézte: a rendezésért folyó 

versenyben Norvégiát sikerült legyőzni, 

amiben jelentős szerepet játszott, hogy 

a tavalyi versenyen a 28 európai or-

szágból pontszám alapján Magyaror-

szág az 5. helyet érte el. Parragh László 

elmondta, hogy idén az informatikában 

további szakképesítésekkel bővítették 

a vetélkedőt, már 6 szakmával szere-

pel a terület.

Naprakész tudás kell

A záróünnepségen Cseresnyés Pé-

ter, a Nemzetgazdasági Minisztérium 

munkaerőpiacért és képzésért felelős 

államtitkára hangsúlyozta: Magyar-

országon a vállalatoknak egyre több 

jó szakemberre van szükségük, ezért 

hajlandók magasabb bért is fizetni 

a naprakész tudással rendelkezők-

nek. Hangsúlyozta, a magyar gazda-

ság szempontjából alapvető kérdés a 

szakképzés, a rendszert a kormány a 

gazdaság igényeinek figyelembe véte-

lével átalakította. 

A szakképzés és felnőttképzés átala-

kítása folytatódik a gazdaság verseny-

képességének növelése érdekében 

– mondta. Az államtitkár a tervezett 

intézkedések között említette a válla-

lati képzési rendszerek kialakítását, a 

felnőttképzési szabályozás rugalmas-

A szakmák európai versenyének, az 
EuroSkills-nek a hazai válogatóját is 
a Szakma Sztár Fesztivál keretében 
rendezték. Ezen a megmérettetése a 
Miskolci SzC Ferenczi Sándor Szak-
gimnáziumából két tanuló vett részt 
ápolás és gondozás szakmában:
Varholik Dávid és Varga Fanni.
A válogatóverseny döntőjét Varholik 
Dávid nyerte, így ő képviseli majd 
hazánkat a nemzetközi mezőnyben a 
2018. évi EuroSkills-en Budapesten.

EUROSKILLS

Második alkalommal nyitották 
meg kapuikat a képzőintézmények 
a pályaválasztás előtt álló diákok 
számára a Szakmák éjszakáján áp-
rilis 21-én. A rendezvényhez Borsod-
Abaúj-Zemplén megye három szak-
képzési centrumának valamennyi 
tagintézménye csatlakozott. A prog-
ramsorozat miskolci megnyitóját a 
Ferenczi Sándor Egészségügyi Szak-
gimnáziumban tartották.

A vendégeket Zsúdel Antónia Orsolya, 

az intézmény igazgatója köszöntötte, 

majd Török Dezső, a megyei közgyűlés 

elnöke hívta fel a diákok figyelmét a 

szakmatanulás fontosságára. 

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke kö-

szöntőjében hangsúlyozta: a magyar 

gazdaság növekedési pályára állt, és 

a vállalkozások további fejlődésének 

alapfeltétele a megfelelő szakem-

ber-utánpótlás. A Szakmák éjszaká-

ja remek alkalom arra, hogy a diákok 

testközelből ismerkedhessenek meg a 

továbbtanulási lehetőségekkel. Úgy fo-

galmazott: fontos hogy a gyerekek és a 

szülők is megfelelő információval ren-

delkezzenek a választható szakmákról, 

ebben segíti őket ez a program.

„A Szakmák éjszakája nemcsak színes 

és szórakoztató programokat, hanem 

ennél sokkal többet: jövőt, lehetséges 

életutakat kínál. A fiatalok végigjárhat-

ják, megismerhetik a szakképző isko-

lákat, a velük együttműködő sikercé-

gek máskor rejtett világát. Feltárulnak 

a menő szakemberek titkai, kiderül, 

melyik foglalkozás mit takar, sok száz 

pályát végig lehet játszani néhány óra 

alatt! Lehet, hogy sok fiatal jövője ezen 

az éjszakán kezdődik!” – áll a rendez-

vény invitálójában.

A BOKIK-tól a miskolci és a szerencsi 

szakképzési centrum kért és kapott 

anyagi támogatást a rendezvény lebo-

nyolításához. A kamara két-két busz 

költségeit vállalta át, ennek köszönhe-

tően Mezőkövesd, Szerencs és Tokaj 

környéki, valamint a bőcsi általános is-

kola diákjainak utazását tette lehetővé 

a kamara hozzájárulása.

 – Klein Zsuzsanna –

Megnyitotta kapuit a diákok előtt a MOL Petrolkémia Zrt. (MPK) április 7-én 
Tiszaújvárosban. A szakmákat népszerűsítő, pályaorientációs rendezvényt 
a vegyipari vállalat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamarával (BOKIK) összefogva szervezte meg.

A program elsődleges célja a pályaorientáció volt, valamint az, hogy a villanysze-

relő képzésben résztvevő tanulóknak bemutassák az MPK-nál kínálkozó lehető-

ségeket, a duális képzés nyújtotta lehetőségeket. 

A céglátogatáson Némethné dr. Sóvágó Judit, az MPK szakmai-oktatási tanács-

adója fogadta a fiatalokat, akik először megismerkedtek a társaság tevékenysé-

gével, majd a BOKIK képviseletében Németh Zsolt szakképzési irodavezető adott 

tájékoztatást a duális képzéssel kapcsolatos tudnivalókról, a tanulószerződés 

nyújtotta lehetőségekről, a villanyszerelő szakmához – mint hiány-szakképesí-

téshez – kapcsolódó ösztöndíjrendszerről. 

A diákok az előadásokat követően üzemlátogatásra indultak, amelynek keretében 

megnézhették többek között az MPK villamoshálózat üzemeltetésének működé-

sét, láthatták a villamos fogadóállomást, és személyesen tapasztalhatták meg, 

milyen feladatokat kell elvégezniük a villanyszerelőknek annak érdekében, hogy a 

zrt.-nél zökkenőmentesen folyhasson a munka.

Az MPK szakembereivel folytatott beszélgetésen természetesen szó volt arról is, 

milyen tanulási, elhelyezkedési lehetőségek vannak a tiszaújvárosi ipartelepen.

A kamara ezen a rendezvényen 35 diák utazását segítette.

A Szakmák éjszakáján jártunk

Szakmamustra a Ferencziben. Valamennyi helyszínen sok volt az érdeklődő ezen az estén

Nyitott kapuk az MPK-nál
Érdekel a technika, az infor-

matika vagy más természettu-

dományos terület? Szeretnél 

megismerni műszaki pályákon 

dolgozó sikeres nőket, és minél 

többet megtudni a természet-

tudományos szakmában rejlő 

lehetőségekről? A Német-

Magyar Ipari és Kereskedelmi 

Kamara által szervezett „A TechCsajoké 

a jövő!” elnevezésű programon választ 

kaphatnak az érdeklődők ezekre a kér-

désekre. Az országos, pályaválasztó 

programsorozat május 19-én, pénteken 

érkezik Miskolcra, és 10 órakor kezdő-

dik a Herman Ottó Gimnázium torna-

csarnokában. A BOKIK saját standdal 

jelenik meg a rendezvényen, ahol in-

teraktív feladatokkal várják majd a ka-

mara munkatársai a lányokat. A témák 

természetesen a műszaki területekhez 

kapcsolódnak.

A Német-Magyar Ipari és Kereskedel-

mi Kamara célja a programmal, hogy 

fokozza a technikai irányú szakok iránti 

érdeklődést a leendő női hallgatók – a 

ma 14-18 éves lányok – körében. 

A félnapos esemény első részében a 

technika területén sikeres nők számol-

nak be az ebben rejlő lehetőségekről és 

saját TechPályájukról. Ezt követően pe-

dig egy TechKaland keretében a régió 

vállalatai mutatják be a technikai mun-

kakörök érdekességeit és szépségeit. 

(Bővebben: www.techcsajok.hu)

A TechCsajoké a jövő!
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Czinke Bence és mestere a dobogó legfelső fokán. Másik képünkön a Berzés kereskedők „dobogófoglalója”

sá tételét, a munkáltatók szerepének 

növelését a feladatok ellátásában, 

emellett folyamatossá válik a képzé-

si tartalmak fejlesztése, a gazdaság 

digitalizációjára való felkészítés.

Cseresnyés Péter kitért arra, hogy 2018-

ban Budapest ad otthont az EuroSkills 

versenynek, a szakmák európai bajnok-

ságának. A versenyre 28 országból 500 

versenyzőt és felkészítőiket várnak, a 

fiatalok 34 hivatalos és 3 bemutatko-

zó szakmában versenyeznek. Magyar-

ország várhatóan minden eddiginél 

népesebb, 25 fős versenyzői csapa-

tot fog nevezni. A rendezvényre 2018. 

szeptember végén 80 000 látogatót is 

várnak a szervezők. 

Eredmény 41 szakmában

Parragh László, az MKIK elnöke a záró-

ünnepségen kiemelte, hogy a magyar 

szakképzési rendszer átalakításának 

folyamatát végig kell vinni. Hangsú-

lyozta: a rendszerváltó országok közül 

először Magyarország rendez a térség-

ben európai szakmunkásversenyt, ez 

pedig ránk irányítja a figyelmet, tovább 

erősíti a magyar szakképzést.

Parragh László szólt arról is, hogy az 

elődöntőkön 5255 tanuló vett részt, 

a döntőbe 102 oktatási intézményből 

224 diák jutott. A szakmai versenyen 

a jó eredményt elérők – idén a tanulók 

86 százaléka – felmentést kapnak a 

tanév végén esedékes szakmai záró-

vizsga alól. 

A Szakma Sztár Fesztivál záróünnep-

ségén 41 szakmában hirdették ki az 

első három helyezettet, és köszöntöt-

ték a felkészítőket. A „2015 a külhoni 

magyar szakképzés éve” folytatásaként 

3 szakmában 3 versenyző vett részt a 

fesztiválon, ők a Miniszterelnökség kü-

löndíját vehették át. A rendezvényt tíz 

éve támogató szakiskolák, vállalatok 

jubileumi emléklapot kaptak. 

Az elismeréseket Cseresnyés Péter a 

Nemzetgazdasági Minisztérium mun-

kaerőpiacért és képzésért felelős állam-

titkára, Kara Ákos, a Nemzeti Fejleszté-

si Minisztérium infokommunikációért 

és fogyasztóvédelemért felelős állam-

titkára, Parragh László, az MKIK elnöke, 

Bihall Tamás, az MKIK oktatási és kép-

zési alelnöke, valamint Fekete Balázs, 

az MKIK kézműipari alelnöke adta át.

A fesztivált 15 ezer látogató kereste 

fel, a rendezvényre a területi kamarák 

szervezésében 200 autóbusszal mint-

egy 10 000 diák érkezett, több mint 70 

százalékuk 6-7-8. osztályos, pályavá-

lasztás előtt álló fiatal volt. A budapes-

ti általános iskolákból a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ meghívá-

sára további 5000 diák látogatott ki a 

fesztiválra.

Kereskedő szakmában
1. helyezett: Szűcs Viktória Krisztina, 
kereskedő (Miskolci Szakképzési 
Centrum Berzeviczy Gergely Szakgim-
náziuma)
2. helyezett: Plósz Ágota, kereskedő 
(MSZC Berzeviczy Gergely Szakgim-
náziuma)
3. helyezett: Kislászló Csaba, ke-
reskedő (MSZC Berzeviczy Gergely 
Szakgimnáziuma)

Villanyszerelő szakmában
1. helyezett: Czinke Bence, villanysze-
relő (Szerencsi Szakképzési Centrum 
Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnázi-

uma és Szakközépiskolája)

Vendéglátásszervező – vendéglős 
szakmában
2. helyezett: Rideg Martin, vendég-
látásszervező-vendéglős (MSZC 
Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
3. helyezett: Kalász Ágnes, vendég-
látásszervező-vendéglős (MSZC 
Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)

Logisztikai ügyintéző szakmában
3. helyezett: Molnár Tamás, logisztikai 
ügyintéző (MSZC Mezőkövesdi Szent 
László Gimnáziuma és Közgazdasági 
Szakgimnáziuma)

Dobogósok megyénkből 

Béres Judit, női szabó (SZSZC Műszaki 
és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája)
Bodolai Krisztián, kereskedő (MSZC 
Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma) 
– 5. helyezett
Huszin Ádám, villanyszerelő (SZSZC 
Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnázi-
uma és Szakközépiskolája)
Kocsa Bernadett, logisztikai ügyintéző 
(Szinergia Szakgimnázium és Szak-
középiskola Miskolci Tagintézménye) 
– 4. helyezett

Kupcsik Dávid, vendéglátásszervező-
vendéglős (MSZC Berzeviczy Gergely 
Szakgimnáziuma) – 5. helyezett
Menyhárt Marcella, kereskedő (MSZC 
Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma) 
– 6. helyezett
Nagy Dóra, kereskedő (MSZC 
Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma) 
– 4. helyezett
Orosz Anett, cukrász (Miskolci SZC 
Szentpáli István Kereskedelmi és 
Vendéglátó Szakgimnáziuma és 
Szakkollégiuma)

Ők is döntősök voltak

Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejleszté-
seinek támogatása (GINOP-1.2.7-17)
A felhívás célzottan a feldolgozóipari ágazatokban működő, 
fejlesztéseiket az Irinyi Terv ágazataiban megvalósító, nagy növe-
kedési potenciállal rendelkező beszállító vállalkozások komplex 
fejlesztéséhez nyújt támogatást, előnyben részesítve az Ipar 4.0 
technológiai megoldásokat jelenleg, vagy a projekt megvalósulása 
révén alkalmazó vállalkozásokat. Kizárólag a GINOP 1.1.4-16 számú 
projektben megfelelt IFKA minősítést elért projektjavaslatok 
nyújthatók be.
Pályázhatnak: kkv-k 25–500 millió forint támogatási összegre, 50 
százalékos támogatási intenzitás mellett.
További információk: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-127-
17-gyors-nvekeds-gazella-vllalkozsok-komplex-fejlesztseinek-
tmogatsa-1

Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) 
kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása (GINOP-1.2.8-17)
A felhívás olyan kkv-kat támogat, amelyek a GINOP-1.1.3-16 projekt 
keretében kerülnek azonosításra, amelyek számára elérhető cél 
és szükséges irány a termelési folyamatok automatizálása, a 
különböző CPPS (Cyber-Physical Production System, kiberfizikai 
gyártási rendszerek) megoldások alkalmazása. Az azonosított és 
minősített ipari kkv-k számára technológiai rendszereinek, terme-
lési és irányítási, vezérlési rendszereinek stb. megújításához nyújt 
finanszírozási forrást.
Pályázhatnak: kkv-k 20–500 millió forint támogatási összegre, 50 
százalékos támogatási intenzitás mellett.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-128-17-kis-s-kzpvllalkozsok-
ipari-digitalizcihoz-ipar-40-kapcsold-fejlesztseinek-tmogatsa-1

Mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai szolgáltatás-
igénybevételének támogatása (GINOP-1.3.6-17)
A pályázat keretében logisztikai szolgáltatásokat vehetnek igénybe 
a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint támogathatók 
az ehhez kapcsolódó egyéb költségek. Ilyen költségek például 
raktárbérlés, munkagépek bérlése (daru vagy targonca), vámügy-
intézés, informatikai rendszerek használata, hatósági eljárásokkal 
kapcsolatos szolgáltatások. A támogatás fordítható továbbá 
anyagmozgatási, szállítási, tárolási, raktározási költségekre.
Pályázhatnak: mikro, kis és közepes vállalkozások 5–25 millió 
forint támogatási összegre, 50 százalékos támogatási intenzitás 
mellett. A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 1-től 2017. 
szeptember 27-ig lehetséges.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-136-17-mikro-kis-s-
kzpvllalkozsok-logisztikai-szolgltats-ignybevtelnek-tmogatsa

Megújuló energia használatával megvalósuló épületener-
getikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel 
(GINOP-4.1.1-8.4.4-16.)
A felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és 
energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználá-
sával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához 
vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre 
szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősíté-
sét, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyi-
ségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez 
kötődő terheinek enyhítését.
- A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, 
maximum 50 millió Ft.
- Az igényelhető kölcsön összege: min. 3 millió Ft, max. 50 millió Ft
- A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes 
elszámolható költség 45 százaléka lehet.
- Kamat: 2% / év
- A kölcsön futamideje: A Kölcsönszerződés megkötésétől számí-
tott legfeljebb 10 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre 
tartási idővel együtt értendő.
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 16. – 2019. márci-
us 18-ig lehetséges.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-411-844-16-megjul-energia-
hasznlatval-megvalsul-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-
kombinlt-hiteltermkkel-1

Pályázatfigyelő

Presztízst jelent a mester cím, a megrende-
lők szívesebben fordulnak ahhoz a szakem-
berhez, aki ezt már megszerezte. Az iparos, 
aki a „mestercímet” viseli, szaktudás, meg-
bízhatóság, minőség tekintetében kiemelke-
dik a többi iparos közül, munkáját bizalom-
mal fogadják. 

A megrendelők szívesebben fogadják a meg-

bízhatóbb, precíz és pontos vállalkozókat, így 

ők továbbra is munkát kapnak, hosszú távon is 

megélnek szakmájukból. A szigorú mestervizs-

ga követelmények magukkal hozzák a mester 

cím becsületének reneszánszát és használóik 

társadalmi megbecsülését. A magyar nemzet-

gazdaság fontos stratégiai érdeke a minősé-

gi szakképzés, felnőttképzés, és az erre épülő 

mesterképzés.

A mestervizsgáztatás – ahogyan arról lapunk-

ban már korábban is írtunk – a gazdaságot kép-

viselő kamarák feladata, kompetenciája, ame-

lyet a köztestület kiemelt feladatként kezel. 

Azon szakképesítések esetében, amelyeknél 

a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a 

mestervizsga követelményeit, Borsod-Abaúj-

Zemplén megyében mestervizsga és mester-

képzés szervezésére kizárólag a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

jogosult.

Elsősorban az alábbi szakmákból várjuk a je-

lentkezőket:

- Autószerelő

- Épület- és szerkezetlakatos

- Festő, mázoló, tapétázó

- Fodrász

- Karosszérialakatos

- Kereskedő

- Villanyszerelő

- Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő

A mestertanfolyam 4 részből áll, minden részt 

eredményes vizsgával kell lezárni:

1. vállalkozási ismeretek,

2. pedagógiai ismeretek,

3. szakmai elméleti ismeretek

4. szakmai gyakorlati ismeretek.  

A jelentkezés feltételei:

- Szakmunkás-bizonyítvány/szakmai képesí-

tést igazoló bizonyítvány, vagy

- szakirányú technikus/mérnöki vizsgabizonyít-

vány/oklevél;

- szakirányú szakmai gyakorlatot dokumentáló 

igazolások a munkaadótól

- teljes körűen kitöltött jelentkezési lap

- kitöltött pályázati-bírálati adatlap

Jelentkezés esetén kérjük, töltse le a jelentke-

zési lapot a következő webhelyről: http://www.

bokik.hu/hu/szakkepzes-mesterkepzes. A je-

lentkezési lapot a szükséges mellékletekkel (bi-

zonyítvány másolata, 5 év szakmában eltöltött 

idő igazolása, egyéni vállalkozók esetében vál-

lalkozói igazolvány másolata) együtt juttassa 

el személyesen, vagy postai úton a következő 

címre: BOKIK, 3525 Miskolc, Szentpáli utca 1. 

A jelenleg hatályos mestervizsga követelmé-

nyek megtalálhatók a www.mkik.hu honlapon:

Legyen szakmája mestere, várjuk jelentkezését!

A mester cím kiváló cégér!

Miskolc város ünnepét hagyományosan má-

jus 11-én tartják. A városi közgyűlés 1992-ben 

döntött úgy, hogy ez a nap lesz Miskolc ünnepe, 

annak tiszteletére, hogy 1909-ben ekkor adott 

a városnak címeres kiváltságlevelet Ferenc Jó-

zsef. Az ünnepet 1993 óta tartják meg minden 

évben.  Hagyomány az is, hogy ebből az alka-

lomból adják át a Miskolci Nemzeti Színházban 

a Miskolc díszpolgára címet és további díjakat 

azoknak, akik sokat tettek a városért. A Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Ipar-

kamara ezen az ünnepen adja át a Szentpáli 

István Kamarai Díjat, amelyet a BOKIK elnöksé-

ge adományoz. 

„Az elismerés célja, hogy lehetőséget teremt-

sen azon vállalakozók munkásságának méltó 

elismerésére és megörökítésére, akik tevékeny-

ségükkel kimagasló érdemeket szereztek a vá-

ros fejlődésében, jó hírnevének terjesztésében, 

kapcsolatainak ápolásában vagy az egyetemes 

emberi értékek gyarapításában. Ezzel a kitün-

tetéssel a kamara a város közvéleménye előtt 

azt kívánja tudatosítani, hogy a helyi vállalko-

zók társadalmi és közéleti szerepvállalásukkal 

Miskolc életében meghatározó súllyal vesznek 

részt.” (Részlet a BOKIK Szervezeti és működési 

szabályzatából.) 

A BOKIK elnöksége a díjat idén is odaítélte a 

gazdaság arra érdemes szereplőjének, aki má-

jus 11-én veszi majd át az elismerést.

Átadják a Szentpáli díjat is
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Tízéves hagyomány, hogy a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara (BOKIK) elnöksé-
ge Szerencs város napja alkalmából 
odaítéli a „Hermann Lajos Kamarai 
Díjat”, amelyet ezúttal a Jol-Vad Bt. 
kapott. Az elismerést a vállalkozás 
alapító tulajdonosa Jolsvay János 
vette át április 20-án, a város ünne-
pi közgyűlésén Dudás Tibornétól, a 
BOKIK titkárától és Koncz Ferenctől, 
Szerencs polgármesterétől.
 

Az 1999-ben alapított Jol-Vad Bt. a tér-

ség vadászati lehetőségeinek fejlesz-

tése, a vadászathoz kapcsolódó turiz-

mus fellendítése, a vendégkör bővítése 

érdekében jött létre. De a motivációk 

között fontos szerepet játszott az is, 

hogy az alapító Jolsvay János húszéves 

kora óta szenvedélyes vadász, akinek 

szívügye ez a tevékenység, és tapasz-

talatból tudta, milyen szolgáltatások 

szükségesek ahhoz, hogy a külföldiek 

számára vonzóvá tegyék a térséget.

„Miután hiány volt a megfelelően fel-

készült vadászati szakemberekből, így 

felnőttképzés keretében megkezdtük 

a vadtenyésztők és vadgazdálkodási 

technikusok képzését is, amelyet 2013-

ig végzett a társaságunk” – avat be 

munkájuk sokszínűségébe Jolsvay Já-

nos. Megtudjuk azt is, hogy jelenleg az 

ország azon 25 cége között vannak, akik 

felkészítő tanfolyamot szervezhetnek 

az alapvadász vizsgára. A hatékony-

ság érdekében pedig – a vadászok és a 

sportlövők megelégedésére – 2010-től 

lőteret is üzemeltetnek Szerencsen.

Jolsvay János azt mondja, kezdetben – 

ismeretségeinek köszönhetően is – fő-

ként a német nyelvterületről érkeztek 

vadászok, az utóbbi években viszont, a 

keleti nyitással párhuzamosan, meg-

szaporodtak az orosz, szlovák, ukrán, 

román és lengyel vendégek. A Zemplén 

térsége gazdag a vadászható nagyva-

dakban, így a gím, a vaddisznó, a muflon 

állomány vonzó a vadászok számára.

Az elmúlt közel két évtized következe-

tes építkezésének köszönhetően ma 

már európai színvonalú szolgáltatá-

sokkal várja a vendégeket a Jol-Vad Bt., 

tevékenységüknek is köszönhető, hogy 

a térségben a vadász turizmus igen 

népszerű, és további fejlődés előtt áll.

A BOKIK elnöksége ezt a sokoldalú 

munkát ismerte el a Hermann Lajos 

Díjjal.     

A Hermann Lajos Díj

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamara küldöttgyű-

lése 2007-ben döntött a „Hermann 

Lajos Kamarai Díj – Szerencs” alapítá-

sáról. Az elismerést a BOKIK Elnöksége 

adományozza kamarai tagsággal ren-

delkező szerencsi székhelyű vállalkozá-

soknak. Évente egy díj adományozható, 

amelyet a Város Napján kell átadni. 

Hermann Lajos (1826-1898) Szász or-

szágból származott. Figyelemmel a kor 

technikai és technológiai kihívásaira, 

szervező és irányító készsége óriássá 

tette abban, hogy a cukorgyár nyolc 

hónap alatt felépült. Jól fogta össze a 

gyár építésében résztvevő vállalkozó-

kat, megszervezte együttműködésü-

ket. Majd a – már csak emlékekben élő 

– Nagyszálloda igazgatójaként hatéko-

nyan vett részt a helyi gazdasági élet 

fellendítésében. Előfutára volt a mai 

kamarai munkálkodásnak. Sikerorien-

tált személyiség volt.

Kamarai elismerés a Jol-Vad Bt.-nek
Idén is Szerencs város napján adták át a BOKIK Hermann Lajos Díját

Zádeczkiné Sashalmi Emőke (BOKIK), Dudás Tiborné, Jolsvay János, Örményi Józsefné (BOKIK) és Koncz Ferenc

A tervek szerint május végén üzleti 
fórumot szervez Miskolcon Vietnám 
Magyarországi Nagykövetsége a 
BOKIK-kal közösen. 

A felek erről a nagykövet április 25-i 

miskolci látogatása alkalmával álla-

podtak meg. A vietnámi vendégeket dr. 

Barkóczi István, a BOKIK alelnöke kö-

szöntötte, majd Nguyen Thanh Tuan, 

Vietnám Magyarországi Nagykövete 

kifejtette: hazájának fontos célja, az 

országaink közötti gazdasági kapcso-

lat szorosabbra fűzése. Úgy vélte, erre 

elsősorban a gyógyszeripar, az elekt-

ronikai ipar területén van lehetőség, 

de szükség van autóipari beszállítókra 

is, a mezőgazdaság területén pedig az 

élelmiszeripari technológiák iránt nagy 

az érdeklődés. A találkozón szó volt a 

BOKIK által kínált együttműködési le-

hetőségekről, amelyek a vállalkozások 

bemutatkozását, tájékoztatását szol-

gálják. A vendégek megismerhették 

megyénk gazdasági helyzetét, a ka-

mara munkáját, ezen belül az autóipari 

klaszter tevékenységét is. 

A nagykövet mellett Mr. Pham Van 

Cong, kereskedelmi tanácsos, Le Trong 

Ha, politikai tanácsos és Tran Ngoc Ha, 

a kereskedelmi tanácsos első titkára 

vett részt a találkozón.

A vietnámi nagykövet tárgyalt a BOKIK-ban

Szerencs, Borsodnádasd, Mezőkö-
vesd, ezekben a városokban folytató-
dik májusban a BOKIK információs, 
konzultációs rendezvénysorozata.

Lapunkban már beszámoltunk arról, 

hogy az idén megkezdett rendezvény-

sorozat célja a kamara tevékenységé-

nek népszerűsítése, teljes szolgáltatási 

palettájának megismertetése, vala-

mint a vállalkozókkal való közvetlen 

kapcsolat erősítése.  A sorozat első 

rendezvényét Tiszaújvárosban tartot-

ták a BOKIK vezető munkatársai, majd 

Ózd és Sárospatak következett. Május 

3-án – lapzártánkkal egy időben – a 

szerencsi vállalkozókkal találkoztak 

a szakemberek, ezt a fórumot május 

9-én a borsodnádasdi követi, május 

23-án pedig Mezőkövesden adnak ran-

devút egymásnak a vállalkozók és a 

köztestület munkatársai.

A borsodnádasdi program helyszíne a 

Közösségi ház lesz (Köztársaság út 12.), 

ahol 10 órakor Dudás Tiborné, a BOKIK 

titkára köszönti majd a vendégeket. A 

gazdaság- és kereskedelemfejlesztési 

szolgáltatásokról dr. Szécsiné Bányai 

Ilona szakigazgató tart prezentációt, 

a képzési, szakképzési területről Tóth 

Ádám, képzési szakigazgató ad tájé-

koztatást, amit a jogi szolgáltatásokról 

szóló előadás követ, dr. Deme Lászlóné 

tolmácsolásában.

A május 23-i, mezőkövesdi rendez-

vénynek a Művelődési ház ad majd 

otthont10 órától, a forgatókönyv pedig 

hasonló a borsodnádasdihoz.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 

hogy a vállalkozók élénk érdeklődése 

kíséri a kamara rendezvénysorozatát. 

A gazdaság szereplői értékelik, hogy 

ezeken a személyes találkozókon szót 

válthatnak a munkájukkal kapcsolatos 

problémákról, a gazdaság aktualitása-

iról, arról, milyen szolgáltatásokat vár-

nak a kamarától.

Kiemelt érdeklődés kíséri a duális kép-

zéssel kapcsolatos információkat, sok 

vállalkozás kíváncsi a részletekre, arra 

milyen feltételekkel kapcsolódhatnak 

be a rendszerbe.

Milyen lehetőségei vannak a magyar cégeknek az ausztriai cég-

alapításra? Hogyan zajlik a banki ügyintézés? Milyen feltételek-

kel oldható meg az ingatlanbérlés, az ingatlanvásárlás? Többek 

között ezekre a kérdésekre kaphatnak választ az érdeklődők a 

BOKIK május 22-én, hétfőn 15 órakor kezdődő rendezvényén, 

amelynek helyszíne a kamara miskolci székháza. A cégalapítás és 

vállalkozásindítás Ausztriában című programról részletek a www.

bokik.hu oldalon találhatók.

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató 
Intézet (GVI) 2017 januári KKV Körkép felvé-
tele keretében hazai kis- és középvállalko-
zásokat kérdezett meg arról, hogy tevékeny-
ségük során milyen módon használják az 
internetet, üzemeltetnek-e saját honlapot, 
illetve mennyire tartják fontosnak a világhá-
lót a cég tevékenysége szempontjából. A kö-
vetkezőkben a felmérésben részt vett 300, 
legalább húsz munkavállalóval rendelkező 
kis- és középvállalkozás válaszai alapján ka-
pott eredményeket foglaljuk össze.

A megkérdezett vállalkozások mindegyike hasz-

nálja az internetet, a legáltalánosabb felhasz-

nálási módok közé az ügyfelekkel történő kap-

csolattartás, a saját honlap üzemeltetése és az 

ügyintézés tartozik. A válaszadók több mint fele 

az interneten tájékozódik a piaci folyamatokról 

és az új jogszabályokról, valamint itt keres üzleti 

partnereket és beszállítókat. A kis- és középvál-

lalkozások körülbelül 40 százaléka használja 

az internetet új munkatársak toborzására, üzleti 

tanácsok keresésére, a konkurencia árainak és 

üzleti magatartásának figyelésére. A termékek 

és szolgáltatások reklámozása vagy árusítása, 

valamint a közösségi média használata a kevés-

bé elterjedt felhasználási módok közé tartozik. 

A hazai kkv-k 84 százaléka rendelkezik saját 

honlappal, és a többi felhasználási módhoz ha-

sonlóan a honlap-üzemeltetés is a nagyobb cé-

gekre jellemző: míg a 100 és 249 fő közötti cégek 

89 százaléka, az 50 és 99 fő közötti cégek 91 

százaléka rendelkezik honlappal, ez az arány a 

20–49 fő közötti kisvállalkozásoknál mindössze 

74 százalék. A honlappal rendelkező vállalko-

zások többségénél – 81 százalékuknál – a mű-

ködtetést informatikai szakember végzi. A saját 

honlappal nem rendelkező vállalkozások több-

sége (75 százalékuk, az összes válaszadó cég 

12 százaléka) úgy véli, hogy tevékenysége szem-

pontjából nem fontos a honlap fenntartása. A 

fenntartás költségességét és a technikai tudás 

esetleges hiányát a honlappal nem rendelkező 

cégek nem említették okként.

Az internethasználat elterjedtségének megfele-

lően a válaszadók közel 90 százaléka úgy érzi, 

súlyos gondot jelentene cége működésében, ha 

egy hétre leállna az internet. Az internethasználat 

fontossága ellenére azonban a megkérdezett 

cégek 52 százaléka árbevétele alig 1 százalékát 

fordítja számítástechnikai és távközlési eszközök 

vételére és üzemeltetésére.

Az eredmények összehasonlíthatók a GVI 2010 

októberében végzett hasonló felmérésének 

eredményével. Több területen visszaszorult az 

internethasználat, amit talán az magyaráz, hogy 

az első felmérés idejében még olyan várakozá-

sok éltek a cégeknél az internethasználat hasz-

nosságáról, amelyek később nem teljesültek. Ke-

vesebb cégnél használják az online értékesítést, 

a versenytársak árainak  és az üzleti partnerek 

interneten keresztüli figyelését, mint nyolc évvel 

ezelőtt. Ezzel szemben 2010-hez képest nőtt az 

új munkatársak toborzásánál, kiválasztásánál az 

internetet is felhasználó cégek aránya.

Emellett a részben vagy tisztán külföldi tulajdon-

ban lévő cégek nagyobb arányban használják az 

internetet működésük során, mint a hazai vállal-

kozások. Különösen nagy különbség figyelhető 

meg a tájékozódáshoz kapcsolódó felhasználási 

módok esetében, így például a piaci folyamatok-

ról és jogszabályokról való tájékozódás, a beszál-

lítók és üzleti partnerek keresése, az általános ta-

nácsok és az új munkatársak keresése esetében. 

A kereskedelemben és a feldolgozóiparban mű-

ködő cégek összességében nagyobb arányban 

használják az internetet, mint az építőiparban 

vagy az egyéb szolgáltatások területén működő 

vállalkozások.

Borsodnádasd és Mezőkövesd következik
Májusban folytatódik a BOKIK információs, konzultációs rendezvénysorozata

A hagyományoknak megfelelően idén is gazdasági fórummal kez-

dődik május 12-én a Gömör Expo Putnokon. A vállalkozók érdek-

lődésére számot tartó fórumot a BOKIK és Putnok városa közösen 

szervezi. Ez a tanácskozás kitűnő lehetőséget kínál a hazai és a ha-

táron túli szervezetek, cégek bemutatkozására, a kapcsolatépítés-

re, a munka összehangolására. 

A kiállítók mellett szórakoztató programok is várják az érdeklődő-

ket. Minden évben nagy sikert arat a vadászkiállítás, amely most, 

a XIX. Gömör Expón is kiemelt attrakció.  (Felvételünkön díjátadás 

a tavalyi expón.)

XIX. Gömör Expo

Cégalapítás Ausztriában

A kkv-k internethasználata
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Tízéves hagyomány, hogy a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara (BOKIK) elnöksé-
ge Szerencs város napja alkalmából 
odaítéli a „Hermann Lajos Kamarai 
Díjat”, amelyet ezúttal a Jol-Vad Bt. 
kapott. Az elismerést a vállalkozás 
alapító tulajdonosa Jolsvay János 
vette át április 20-án, a város ünne-
pi közgyűlésén Dudás Tibornétól, a 
BOKIK titkárától és Koncz Ferenctől, 
Szerencs polgármesterétől.
 

Az 1999-ben alapított Jol-Vad Bt. a tér-

ség vadászati lehetőségeinek fejlesz-

tése, a vadászathoz kapcsolódó turiz-

mus fellendítése, a vendégkör bővítése 

érdekében jött létre. De a motivációk 

között fontos szerepet játszott az is, 

hogy az alapító Jolsvay János húszéves 

kora óta szenvedélyes vadász, akinek 

szívügye ez a tevékenység, és tapasz-

talatból tudta, milyen szolgáltatások 

szükségesek ahhoz, hogy a külföldiek 

számára vonzóvá tegyék a térséget.

„Miután hiány volt a megfelelően fel-

készült vadászati szakemberekből, így 

felnőttképzés keretében megkezdtük 

a vadtenyésztők és vadgazdálkodási 

technikusok képzését is, amelyet 2013-

ig végzett a társaságunk” – avat be 

munkájuk sokszínűségébe Jolsvay Já-

nos. Megtudjuk azt is, hogy jelenleg az 

ország azon 25 cége között vannak, akik 

felkészítő tanfolyamot szervezhetnek 

az alapvadász vizsgára. A hatékony-

ság érdekében pedig – a vadászok és a 

sportlövők megelégedésére – 2010-től 

lőteret is üzemeltetnek Szerencsen.

Jolsvay János azt mondja, kezdetben – 

ismeretségeinek köszönhetően is – fő-

ként a német nyelvterületről érkeztek 

vadászok, az utóbbi években viszont, a 

keleti nyitással párhuzamosan, meg-

szaporodtak az orosz, szlovák, ukrán, 

román és lengyel vendégek. A Zemplén 

térsége gazdag a vadászható nagyva-

dakban, így a gím, a vaddisznó, a muflon 

állomány vonzó a vadászok számára.

Az elmúlt közel két évtized következe-

tes építkezésének köszönhetően ma 

már európai színvonalú szolgáltatá-

sokkal várja a vendégeket a Jol-Vad Bt., 

tevékenységüknek is köszönhető, hogy 

a térségben a vadász turizmus igen 

népszerű, és további fejlődés előtt áll.

A BOKIK elnöksége ezt a sokoldalú 

munkát ismerte el a Hermann Lajos 

Díjjal.     

A Hermann Lajos Díj

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamara küldöttgyű-

lése 2007-ben döntött a „Hermann 

Lajos Kamarai Díj – Szerencs” alapítá-

sáról. Az elismerést a BOKIK Elnöksége 

adományozza kamarai tagsággal ren-

delkező szerencsi székhelyű vállalkozá-

soknak. Évente egy díj adományozható, 

amelyet a Város Napján kell átadni. 

Hermann Lajos (1826-1898) Szász or-

szágból származott. Figyelemmel a kor 

technikai és technológiai kihívásaira, 

szervező és irányító készsége óriássá 

tette abban, hogy a cukorgyár nyolc 

hónap alatt felépült. Jól fogta össze a 

gyár építésében résztvevő vállalkozó-

kat, megszervezte együttműködésü-

ket. Majd a – már csak emlékekben élő 

– Nagyszálloda igazgatójaként hatéko-

nyan vett részt a helyi gazdasági élet 

fellendítésében. Előfutára volt a mai 

kamarai munkálkodásnak. Sikerorien-

tált személyiség volt.

Kamarai elismerés a Jol-Vad Bt.-nek
Idén is Szerencs város napján adták át a BOKIK Hermann Lajos Díját

Zádeczkiné Sashalmi Emőke (BOKIK), Dudás Tiborné, Jolsvay János, Örményi Józsefné (BOKIK) és Koncz Ferenc

A tervek szerint május végén üzleti 
fórumot szervez Miskolcon Vietnám 
Magyarországi Nagykövetsége a 
BOKIK-kal közösen. 

A felek erről a nagykövet április 25-i 

miskolci látogatása alkalmával álla-

podtak meg. A vietnámi vendégeket dr. 

Barkóczi István, a BOKIK alelnöke kö-

szöntötte, majd Nguyen Thanh Tuan, 

Vietnám Magyarországi Nagykövete 

kifejtette: hazájának fontos célja, az 

országaink közötti gazdasági kapcso-

lat szorosabbra fűzése. Úgy vélte, erre 

elsősorban a gyógyszeripar, az elekt-

ronikai ipar területén van lehetőség, 

de szükség van autóipari beszállítókra 

is, a mezőgazdaság területén pedig az 

élelmiszeripari technológiák iránt nagy 

az érdeklődés. A találkozón szó volt a 

BOKIK által kínált együttműködési le-

hetőségekről, amelyek a vállalkozások 

bemutatkozását, tájékoztatását szol-

gálják. A vendégek megismerhették 

megyénk gazdasági helyzetét, a ka-

mara munkáját, ezen belül az autóipari 

klaszter tevékenységét is. 

A nagykövet mellett Mr. Pham Van 

Cong, kereskedelmi tanácsos, Le Trong 

Ha, politikai tanácsos és Tran Ngoc Ha, 

a kereskedelmi tanácsos első titkára 

vett részt a találkozón.

A vietnámi nagykövet tárgyalt a BOKIK-ban

Szerencs, Borsodnádasd, Mezőkö-
vesd, ezekben a városokban folytató-
dik májusban a BOKIK információs, 
konzultációs rendezvénysorozata.

Lapunkban már beszámoltunk arról, 

hogy az idén megkezdett rendezvény-

sorozat célja a kamara tevékenységé-

nek népszerűsítése, teljes szolgáltatási 

palettájának megismertetése, vala-

mint a vállalkozókkal való közvetlen 

kapcsolat erősítése.  A sorozat első 

rendezvényét Tiszaújvárosban tartot-

ták a BOKIK vezető munkatársai, majd 

Ózd és Sárospatak következett. Május 

3-án – lapzártánkkal egy időben – a 

szerencsi vállalkozókkal találkoztak 

a szakemberek, ezt a fórumot május 

9-én a borsodnádasdi követi, május 

23-án pedig Mezőkövesden adnak ran-

devút egymásnak a vállalkozók és a 

köztestület munkatársai.

A borsodnádasdi program helyszíne a 

Közösségi ház lesz (Köztársaság út 12.), 

ahol 10 órakor Dudás Tiborné, a BOKIK 

titkára köszönti majd a vendégeket. A 

gazdaság- és kereskedelemfejlesztési 

szolgáltatásokról dr. Szécsiné Bányai 

Ilona szakigazgató tart prezentációt, 

a képzési, szakképzési területről Tóth 

Ádám, képzési szakigazgató ad tájé-

koztatást, amit a jogi szolgáltatásokról 

szóló előadás követ, dr. Deme Lászlóné 

tolmácsolásában.

A május 23-i, mezőkövesdi rendez-

vénynek a Művelődési ház ad majd 

otthont10 órától, a forgatókönyv pedig 

hasonló a borsodnádasdihoz.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 

hogy a vállalkozók élénk érdeklődése 

kíséri a kamara rendezvénysorozatát. 

A gazdaság szereplői értékelik, hogy 

ezeken a személyes találkozókon szót 

válthatnak a munkájukkal kapcsolatos 

problémákról, a gazdaság aktualitása-

iról, arról, milyen szolgáltatásokat vár-

nak a kamarától.

Kiemelt érdeklődés kíséri a duális kép-

zéssel kapcsolatos információkat, sok 

vállalkozás kíváncsi a részletekre, arra 

milyen feltételekkel kapcsolódhatnak 

be a rendszerbe.

Milyen lehetőségei vannak a magyar cégeknek az ausztriai cég-

alapításra? Hogyan zajlik a banki ügyintézés? Milyen feltételek-

kel oldható meg az ingatlanbérlés, az ingatlanvásárlás? Többek 

között ezekre a kérdésekre kaphatnak választ az érdeklődők a 

BOKIK május 22-én, hétfőn 15 órakor kezdődő rendezvényén, 

amelynek helyszíne a kamara miskolci székháza. A cégalapítás és 

vállalkozásindítás Ausztriában című programról részletek a www.

bokik.hu oldalon találhatók.

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató 
Intézet (GVI) 2017 januári KKV Körkép felvé-
tele keretében hazai kis- és középvállalko-
zásokat kérdezett meg arról, hogy tevékeny-
ségük során milyen módon használják az 
internetet, üzemeltetnek-e saját honlapot, 
illetve mennyire tartják fontosnak a világhá-
lót a cég tevékenysége szempontjából. A kö-
vetkezőkben a felmérésben részt vett 300, 
legalább húsz munkavállalóval rendelkező 
kis- és középvállalkozás válaszai alapján ka-
pott eredményeket foglaljuk össze.

A megkérdezett vállalkozások mindegyike hasz-

nálja az internetet, a legáltalánosabb felhasz-

nálási módok közé az ügyfelekkel történő kap-

csolattartás, a saját honlap üzemeltetése és az 

ügyintézés tartozik. A válaszadók több mint fele 

az interneten tájékozódik a piaci folyamatokról 

és az új jogszabályokról, valamint itt keres üzleti 

partnereket és beszállítókat. A kis- és középvál-

lalkozások körülbelül 40 százaléka használja 

az internetet új munkatársak toborzására, üzleti 

tanácsok keresésére, a konkurencia árainak és 

üzleti magatartásának figyelésére. A termékek 

és szolgáltatások reklámozása vagy árusítása, 

valamint a közösségi média használata a kevés-

bé elterjedt felhasználási módok közé tartozik. 

A hazai kkv-k 84 százaléka rendelkezik saját 

honlappal, és a többi felhasználási módhoz ha-

sonlóan a honlap-üzemeltetés is a nagyobb cé-

gekre jellemző: míg a 100 és 249 fő közötti cégek 

89 százaléka, az 50 és 99 fő közötti cégek 91 

százaléka rendelkezik honlappal, ez az arány a 

20–49 fő közötti kisvállalkozásoknál mindössze 

74 százalék. A honlappal rendelkező vállalko-

zások többségénél – 81 százalékuknál – a mű-

ködtetést informatikai szakember végzi. A saját 

honlappal nem rendelkező vállalkozások több-

sége (75 százalékuk, az összes válaszadó cég 

12 százaléka) úgy véli, hogy tevékenysége szem-

pontjából nem fontos a honlap fenntartása. A 

fenntartás költségességét és a technikai tudás 

esetleges hiányát a honlappal nem rendelkező 

cégek nem említették okként.

Az internethasználat elterjedtségének megfele-

lően a válaszadók közel 90 százaléka úgy érzi, 

súlyos gondot jelentene cége működésében, ha 

egy hétre leállna az internet. Az internethasználat 

fontossága ellenére azonban a megkérdezett 

cégek 52 százaléka árbevétele alig 1 százalékát 

fordítja számítástechnikai és távközlési eszközök 

vételére és üzemeltetésére.

Az eredmények összehasonlíthatók a GVI 2010 

októberében végzett hasonló felmérésének 

eredményével. Több területen visszaszorult az 

internethasználat, amit talán az magyaráz, hogy 

az első felmérés idejében még olyan várakozá-

sok éltek a cégeknél az internethasználat hasz-

nosságáról, amelyek később nem teljesültek. Ke-

vesebb cégnél használják az online értékesítést, 

a versenytársak árainak  és az üzleti partnerek 

interneten keresztüli figyelését, mint nyolc évvel 

ezelőtt. Ezzel szemben 2010-hez képest nőtt az 

új munkatársak toborzásánál, kiválasztásánál az 

internetet is felhasználó cégek aránya.

Emellett a részben vagy tisztán külföldi tulajdon-

ban lévő cégek nagyobb arányban használják az 

internetet működésük során, mint a hazai vállal-

kozások. Különösen nagy különbség figyelhető 

meg a tájékozódáshoz kapcsolódó felhasználási 

módok esetében, így például a piaci folyamatok-

ról és jogszabályokról való tájékozódás, a beszál-

lítók és üzleti partnerek keresése, az általános ta-

nácsok és az új munkatársak keresése esetében. 

A kereskedelemben és a feldolgozóiparban mű-

ködő cégek összességében nagyobb arányban 

használják az internetet, mint az építőiparban 

vagy az egyéb szolgáltatások területén működő 

vállalkozások.

Borsodnádasd és Mezőkövesd következik
Májusban folytatódik a BOKIK információs, konzultációs rendezvénysorozata

A hagyományoknak megfelelően idén is gazdasági fórummal kez-

dődik május 12-én a Gömör Expo Putnokon. A vállalkozók érdek-

lődésére számot tartó fórumot a BOKIK és Putnok városa közösen 

szervezi. Ez a tanácskozás kitűnő lehetőséget kínál a hazai és a ha-

táron túli szervezetek, cégek bemutatkozására, a kapcsolatépítés-

re, a munka összehangolására. 

A kiállítók mellett szórakoztató programok is várják az érdeklődő-

ket. Minden évben nagy sikert arat a vadászkiállítás, amely most, 

a XIX. Gömör Expón is kiemelt attrakció.  (Felvételünkön díjátadás 

a tavalyi expón.)

XIX. Gömör Expo

Cégalapítás Ausztriában

A kkv-k internethasználata
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Czinke Bence és mestere a dobogó legfelső fokán. Másik képünkön a Berzés kereskedők „dobogófoglalója”

sá tételét, a munkáltatók szerepének 

növelését a feladatok ellátásában, 

emellett folyamatossá válik a képzé-

si tartalmak fejlesztése, a gazdaság 

digitalizációjára való felkészítés.

Cseresnyés Péter kitért arra, hogy 2018-

ban Budapest ad otthont az EuroSkills 

versenynek, a szakmák európai bajnok-

ságának. A versenyre 28 országból 500 

versenyzőt és felkészítőiket várnak, a 

fiatalok 34 hivatalos és 3 bemutatko-

zó szakmában versenyeznek. Magyar-

ország várhatóan minden eddiginél 

népesebb, 25 fős versenyzői csapa-

tot fog nevezni. A rendezvényre 2018. 

szeptember végén 80 000 látogatót is 

várnak a szervezők. 

Eredmény 41 szakmában

Parragh László, az MKIK elnöke a záró-

ünnepségen kiemelte, hogy a magyar 

szakképzési rendszer átalakításának 

folyamatát végig kell vinni. Hangsú-

lyozta: a rendszerváltó országok közül 

először Magyarország rendez a térség-

ben európai szakmunkásversenyt, ez 

pedig ránk irányítja a figyelmet, tovább 

erősíti a magyar szakképzést.

Parragh László szólt arról is, hogy az 

elődöntőkön 5255 tanuló vett részt, 

a döntőbe 102 oktatási intézményből 

224 diák jutott. A szakmai versenyen 

a jó eredményt elérők – idén a tanulók 

86 százaléka – felmentést kapnak a 

tanév végén esedékes szakmai záró-

vizsga alól. 

A Szakma Sztár Fesztivál záróünnep-

ségén 41 szakmában hirdették ki az 

első három helyezettet, és köszöntöt-

ték a felkészítőket. A „2015 a külhoni 

magyar szakképzés éve” folytatásaként 

3 szakmában 3 versenyző vett részt a 

fesztiválon, ők a Miniszterelnökség kü-

löndíját vehették át. A rendezvényt tíz 

éve támogató szakiskolák, vállalatok 

jubileumi emléklapot kaptak. 

Az elismeréseket Cseresnyés Péter a 

Nemzetgazdasági Minisztérium mun-

kaerőpiacért és képzésért felelős állam-

titkára, Kara Ákos, a Nemzeti Fejleszté-

si Minisztérium infokommunikációért 

és fogyasztóvédelemért felelős állam-

titkára, Parragh László, az MKIK elnöke, 

Bihall Tamás, az MKIK oktatási és kép-

zési alelnöke, valamint Fekete Balázs, 

az MKIK kézműipari alelnöke adta át.

A fesztivált 15 ezer látogató kereste 

fel, a rendezvényre a területi kamarák 

szervezésében 200 autóbusszal mint-

egy 10 000 diák érkezett, több mint 70 

százalékuk 6-7-8. osztályos, pályavá-

lasztás előtt álló fiatal volt. A budapes-

ti általános iskolákból a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ meghívá-

sára további 5000 diák látogatott ki a 

fesztiválra.

Kereskedő szakmában
1. helyezett: Szűcs Viktória Krisztina, 
kereskedő (Miskolci Szakképzési 
Centrum Berzeviczy Gergely Szakgim-
náziuma)
2. helyezett: Plósz Ágota, kereskedő 
(MSZC Berzeviczy Gergely Szakgim-
náziuma)
3. helyezett: Kislászló Csaba, ke-
reskedő (MSZC Berzeviczy Gergely 
Szakgimnáziuma)

Villanyszerelő szakmában
1. helyezett: Czinke Bence, villanysze-
relő (Szerencsi Szakképzési Centrum 
Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnázi-

uma és Szakközépiskolája)

Vendéglátásszervező – vendéglős 
szakmában
2. helyezett: Rideg Martin, vendég-
látásszervező-vendéglős (MSZC 
Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)
3. helyezett: Kalász Ágnes, vendég-
látásszervező-vendéglős (MSZC 
Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma)

Logisztikai ügyintéző szakmában
3. helyezett: Molnár Tamás, logisztikai 
ügyintéző (MSZC Mezőkövesdi Szent 
László Gimnáziuma és Közgazdasági 
Szakgimnáziuma)

Dobogósok megyénkből 

Béres Judit, női szabó (SZSZC Műszaki 
és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája)
Bodolai Krisztián, kereskedő (MSZC 
Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma) 
– 5. helyezett
Huszin Ádám, villanyszerelő (SZSZC 
Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnázi-
uma és Szakközépiskolája)
Kocsa Bernadett, logisztikai ügyintéző 
(Szinergia Szakgimnázium és Szak-
középiskola Miskolci Tagintézménye) 
– 4. helyezett

Kupcsik Dávid, vendéglátásszervező-
vendéglős (MSZC Berzeviczy Gergely 
Szakgimnáziuma) – 5. helyezett
Menyhárt Marcella, kereskedő (MSZC 
Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma) 
– 6. helyezett
Nagy Dóra, kereskedő (MSZC 
Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma) 
– 4. helyezett
Orosz Anett, cukrász (Miskolci SZC 
Szentpáli István Kereskedelmi és 
Vendéglátó Szakgimnáziuma és 
Szakkollégiuma)

Ők is döntősök voltak

Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejleszté-
seinek támogatása (GINOP-1.2.7-17)
A felhívás célzottan a feldolgozóipari ágazatokban működő, 
fejlesztéseiket az Irinyi Terv ágazataiban megvalósító, nagy növe-
kedési potenciállal rendelkező beszállító vállalkozások komplex 
fejlesztéséhez nyújt támogatást, előnyben részesítve az Ipar 4.0 
technológiai megoldásokat jelenleg, vagy a projekt megvalósulása 
révén alkalmazó vállalkozásokat. Kizárólag a GINOP 1.1.4-16 számú 
projektben megfelelt IFKA minősítést elért projektjavaslatok 
nyújthatók be.
Pályázhatnak: kkv-k 25–500 millió forint támogatási összegre, 50 
százalékos támogatási intenzitás mellett.
További információk: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-127-
17-gyors-nvekeds-gazella-vllalkozsok-komplex-fejlesztseinek-
tmogatsa-1

Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) 
kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása (GINOP-1.2.8-17)
A felhívás olyan kkv-kat támogat, amelyek a GINOP-1.1.3-16 projekt 
keretében kerülnek azonosításra, amelyek számára elérhető cél 
és szükséges irány a termelési folyamatok automatizálása, a 
különböző CPPS (Cyber-Physical Production System, kiberfizikai 
gyártási rendszerek) megoldások alkalmazása. Az azonosított és 
minősített ipari kkv-k számára technológiai rendszereinek, terme-
lési és irányítási, vezérlési rendszereinek stb. megújításához nyújt 
finanszírozási forrást.
Pályázhatnak: kkv-k 20–500 millió forint támogatási összegre, 50 
százalékos támogatási intenzitás mellett.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-128-17-kis-s-kzpvllalkozsok-
ipari-digitalizcihoz-ipar-40-kapcsold-fejlesztseinek-tmogatsa-1

Mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai szolgáltatás-
igénybevételének támogatása (GINOP-1.3.6-17)
A pályázat keretében logisztikai szolgáltatásokat vehetnek igénybe 
a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint támogathatók 
az ehhez kapcsolódó egyéb költségek. Ilyen költségek például 
raktárbérlés, munkagépek bérlése (daru vagy targonca), vámügy-
intézés, informatikai rendszerek használata, hatósági eljárásokkal 
kapcsolatos szolgáltatások. A támogatás fordítható továbbá 
anyagmozgatási, szállítási, tárolási, raktározási költségekre.
Pályázhatnak: mikro, kis és közepes vállalkozások 5–25 millió 
forint támogatási összegre, 50 százalékos támogatási intenzitás 
mellett. A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 1-től 2017. 
szeptember 27-ig lehetséges.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-136-17-mikro-kis-s-
kzpvllalkozsok-logisztikai-szolgltats-ignybevtelnek-tmogatsa

Megújuló energia használatával megvalósuló épületener-
getikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel 
(GINOP-4.1.1-8.4.4-16.)
A felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és 
energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználá-
sával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához 
vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre 
szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősíté-
sét, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyi-
ségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez 
kötődő terheinek enyhítését.
- A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, 
maximum 50 millió Ft.
- Az igényelhető kölcsön összege: min. 3 millió Ft, max. 50 millió Ft
- A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes 
elszámolható költség 45 százaléka lehet.
- Kamat: 2% / év
- A kölcsön futamideje: A Kölcsönszerződés megkötésétől számí-
tott legfeljebb 10 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre 
tartási idővel együtt értendő.
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 16. – 2019. márci-
us 18-ig lehetséges.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-411-844-16-megjul-energia-
hasznlatval-megvalsul-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-
kombinlt-hiteltermkkel-1

Pályázatfigyelő

Presztízst jelent a mester cím, a megrende-
lők szívesebben fordulnak ahhoz a szakem-
berhez, aki ezt már megszerezte. Az iparos, 
aki a „mestercímet” viseli, szaktudás, meg-
bízhatóság, minőség tekintetében kiemelke-
dik a többi iparos közül, munkáját bizalom-
mal fogadják. 

A megrendelők szívesebben fogadják a meg-

bízhatóbb, precíz és pontos vállalkozókat, így 

ők továbbra is munkát kapnak, hosszú távon is 

megélnek szakmájukból. A szigorú mestervizs-

ga követelmények magukkal hozzák a mester 

cím becsületének reneszánszát és használóik 

társadalmi megbecsülését. A magyar nemzet-

gazdaság fontos stratégiai érdeke a minősé-

gi szakképzés, felnőttképzés, és az erre épülő 

mesterképzés.

A mestervizsgáztatás – ahogyan arról lapunk-

ban már korábban is írtunk – a gazdaságot kép-

viselő kamarák feladata, kompetenciája, ame-

lyet a köztestület kiemelt feladatként kezel. 

Azon szakképesítések esetében, amelyeknél 

a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a 

mestervizsga követelményeit, Borsod-Abaúj-

Zemplén megyében mestervizsga és mester-

képzés szervezésére kizárólag a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

jogosult.

Elsősorban az alábbi szakmákból várjuk a je-

lentkezőket:

- Autószerelő

- Épület- és szerkezetlakatos

- Festő, mázoló, tapétázó

- Fodrász

- Karosszérialakatos

- Kereskedő

- Villanyszerelő

- Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő

A mestertanfolyam 4 részből áll, minden részt 

eredményes vizsgával kell lezárni:

1. vállalkozási ismeretek,

2. pedagógiai ismeretek,

3. szakmai elméleti ismeretek

4. szakmai gyakorlati ismeretek.  

A jelentkezés feltételei:

- Szakmunkás-bizonyítvány/szakmai képesí-

tést igazoló bizonyítvány, vagy

- szakirányú technikus/mérnöki vizsgabizonyít-

vány/oklevél;

- szakirányú szakmai gyakorlatot dokumentáló 

igazolások a munkaadótól

- teljes körűen kitöltött jelentkezési lap

- kitöltött pályázati-bírálati adatlap

Jelentkezés esetén kérjük, töltse le a jelentke-

zési lapot a következő webhelyről: http://www.

bokik.hu/hu/szakkepzes-mesterkepzes. A je-

lentkezési lapot a szükséges mellékletekkel (bi-

zonyítvány másolata, 5 év szakmában eltöltött 

idő igazolása, egyéni vállalkozók esetében vál-

lalkozói igazolvány másolata) együtt juttassa 

el személyesen, vagy postai úton a következő 

címre: BOKIK, 3525 Miskolc, Szentpáli utca 1. 

A jelenleg hatályos mestervizsga követelmé-

nyek megtalálhatók a www.mkik.hu honlapon:

Legyen szakmája mestere, várjuk jelentkezését!

A mester cím kiváló cégér!

Miskolc város ünnepét hagyományosan má-

jus 11-én tartják. A városi közgyűlés 1992-ben 

döntött úgy, hogy ez a nap lesz Miskolc ünnepe, 

annak tiszteletére, hogy 1909-ben ekkor adott 

a városnak címeres kiváltságlevelet Ferenc Jó-

zsef. Az ünnepet 1993 óta tartják meg minden 

évben.  Hagyomány az is, hogy ebből az alka-

lomból adják át a Miskolci Nemzeti Színházban 

a Miskolc díszpolgára címet és további díjakat 

azoknak, akik sokat tettek a városért. A Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Ipar-

kamara ezen az ünnepen adja át a Szentpáli 

István Kamarai Díjat, amelyet a BOKIK elnöksé-

ge adományoz. 

„Az elismerés célja, hogy lehetőséget teremt-

sen azon vállalakozók munkásságának méltó 

elismerésére és megörökítésére, akik tevékeny-

ségükkel kimagasló érdemeket szereztek a vá-

ros fejlődésében, jó hírnevének terjesztésében, 

kapcsolatainak ápolásában vagy az egyetemes 

emberi értékek gyarapításában. Ezzel a kitün-

tetéssel a kamara a város közvéleménye előtt 

azt kívánja tudatosítani, hogy a helyi vállalko-

zók társadalmi és közéleti szerepvállalásukkal 

Miskolc életében meghatározó súllyal vesznek 

részt.” (Részlet a BOKIK Szervezeti és működési 

szabályzatából.) 

A BOKIK elnöksége a díjat idén is odaítélte a 

gazdaság arra érdemes szereplőjének, aki má-

jus 11-én veszi majd át az elismerést.

Átadják a Szentpáli díjat is
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Hét dobogósunk a Szakma Sztáron
A verseny megnyitóján Orbán Viktor miniszterelnök köszöntötte a fiatalokat

Két első helyezés, két második és há-
rom harmadik – ez a „dobogós” mér-
lege az idei, jubileumi Szakma Sztár 
Fesztiválnak megyénk számára. 

A fesztivál keretében a nappali tagoza-

ton végzős szakiskolai és szakközépis-

kolai tanulók számára 41 szakmában 

tartották meg a Szakma Kiváló Tanu-

lója Verseny (SZKTV), valamint az Or-

szágos Szakmai Tanulmányi Verseny 

(OSZTV) országos döntőjét. Ugyanitt 

került sor a IV. SkillsHungary Nemzeti 

Döntőre, a nemzetközi szakmai verse-

nyek – EuroSkills és WorldSkills – hazai 

válogatóinak döntőjére.

A gazdaság dönt

Orbán Viktor miniszterelnök nyitó-

beszédében elmondta: több újítást 

dolgoz majd ki és indít el a kormány a 

szakmai képviseletekkel, mintegy 260 

ezer munkavállaló digitális készségfej-

lesztését tervezik és kiemelt ösztöndíjat 

kapnak az informatikát tanulók. Hozzá-

tette: tovább fejlesztik a szakmunkás 

ösztöndíjrendszert, ezt a hiányszak-

mákban már megkezdték, és megnyit-

ják a tanulószerződés lehetőségét is. 

A miniszterelnök azt javasolta a diá-

koknak, figyeljenek a gazdasági életre, 

mert a gazdaság igényei döntik el, ki 

fog már az iskolapadból elhelyezked-

ni és kinek az élete futhat esetleg egy 

rossz döntés miatt „vakvágányra”. Kije-

lentette: a gazdaság ma azt üzeni, hogy 

modern, a digitális korszakra felkészült, 

jól képzett, az európai kultúra és mun-

kaetika iránt elkötelezett emberekre 

lesz szükség és több 10 ezer új informa-

tikusra.

Orbán Viktor arról is biztosította a fi-

atalokat, hogy mindig ők lesznek az 

elsők, a Magyarország által nyújtott 

munkalehetőségeket nem adják át 

senkinek, sem vendégmunkásoknak, 

sem migránsoknak. A miniszterelnök 

kiemelte: késhegyre menő harc folyik 

a jó szakemberekért a vállalatok kö-

zött Magyarországon, és ez a jövőben 

is így lesz. Aki akar, dolgozhat – tette 

hozzá. A munkahelyek száma nő, a 

bérek emelkednek, elsősorban azok 

számára, akik értenek a szakmájukhoz 

– hangsúlyozta. „Magyarországból az 

lesz, amivé önök teszik, derűs, jómódú, 

biztonságos, művelt és emelkedő haza, 

vagy helyben járó és hanyatló ország” – 

mondta a miniszterelnök a diákoknak.

EuroSkills Budapesten

Parragh László, az MKIK elnöke a meg-

nyitón kiemelte: „a jó szakma felér egy 

diplomával”. Hozzátette: 2007-ben, az 

első döntőn még csak 11 szakmából 

tudtak válogatni, azóta sokat lépett 

előre az esemény. Idén az EuroSkills és 

a WorldSkills versenyzői is itt mutatják 

be tudásukat és a fiatal szakmunkások 

európai versenyét, az EuroSkillst jövőre 

Budapesten rendezik meg. A kamara 

elnöke felidézte: a rendezésért folyó 

versenyben Norvégiát sikerült legyőzni, 

amiben jelentős szerepet játszott, hogy 

a tavalyi versenyen a 28 európai or-

szágból pontszám alapján Magyaror-

szág az 5. helyet érte el. Parragh László 

elmondta, hogy idén az informatikában 

további szakképesítésekkel bővítették 

a vetélkedőt, már 6 szakmával szere-

pel a terület.

Naprakész tudás kell

A záróünnepségen Cseresnyés Pé-

ter, a Nemzetgazdasági Minisztérium 

munkaerőpiacért és képzésért felelős 

államtitkára hangsúlyozta: Magyar-

országon a vállalatoknak egyre több 

jó szakemberre van szükségük, ezért 

hajlandók magasabb bért is fizetni 

a naprakész tudással rendelkezők-

nek. Hangsúlyozta, a magyar gazda-

ság szempontjából alapvető kérdés a 

szakképzés, a rendszert a kormány a 

gazdaság igényeinek figyelembe véte-

lével átalakította. 

A szakképzés és felnőttképzés átala-

kítása folytatódik a gazdaság verseny-

képességének növelése érdekében 

– mondta. Az államtitkár a tervezett 

intézkedések között említette a válla-

lati képzési rendszerek kialakítását, a 

felnőttképzési szabályozás rugalmas-

A szakmák európai versenyének, az 
EuroSkills-nek a hazai válogatóját is 
a Szakma Sztár Fesztivál keretében 
rendezték. Ezen a megmérettetése a 
Miskolci SzC Ferenczi Sándor Szak-
gimnáziumából két tanuló vett részt 
ápolás és gondozás szakmában:
Varholik Dávid és Varga Fanni.
A válogatóverseny döntőjét Varholik 
Dávid nyerte, így ő képviseli majd 
hazánkat a nemzetközi mezőnyben a 
2018. évi EuroSkills-en Budapesten.

EUROSKILLS

Második alkalommal nyitották 
meg kapuikat a képzőintézmények 
a pályaválasztás előtt álló diákok 
számára a Szakmák éjszakáján áp-
rilis 21-én. A rendezvényhez Borsod-
Abaúj-Zemplén megye három szak-
képzési centrumának valamennyi 
tagintézménye csatlakozott. A prog-
ramsorozat miskolci megnyitóját a 
Ferenczi Sándor Egészségügyi Szak-
gimnáziumban tartották.

A vendégeket Zsúdel Antónia Orsolya, 

az intézmény igazgatója köszöntötte, 

majd Török Dezső, a megyei közgyűlés 

elnöke hívta fel a diákok figyelmét a 

szakmatanulás fontosságára. 

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke kö-

szöntőjében hangsúlyozta: a magyar 

gazdaság növekedési pályára állt, és 

a vállalkozások további fejlődésének 

alapfeltétele a megfelelő szakem-

ber-utánpótlás. A Szakmák éjszaká-

ja remek alkalom arra, hogy a diákok 

testközelből ismerkedhessenek meg a 

továbbtanulási lehetőségekkel. Úgy fo-

galmazott: fontos hogy a gyerekek és a 

szülők is megfelelő információval ren-

delkezzenek a választható szakmákról, 

ebben segíti őket ez a program.

„A Szakmák éjszakája nemcsak színes 

és szórakoztató programokat, hanem 

ennél sokkal többet: jövőt, lehetséges 

életutakat kínál. A fiatalok végigjárhat-

ják, megismerhetik a szakképző isko-

lákat, a velük együttműködő sikercé-

gek máskor rejtett világát. Feltárulnak 

a menő szakemberek titkai, kiderül, 

melyik foglalkozás mit takar, sok száz 

pályát végig lehet játszani néhány óra 

alatt! Lehet, hogy sok fiatal jövője ezen 

az éjszakán kezdődik!” – áll a rendez-

vény invitálójában.

A BOKIK-tól a miskolci és a szerencsi 

szakképzési centrum kért és kapott 

anyagi támogatást a rendezvény lebo-

nyolításához. A kamara két-két busz 

költségeit vállalta át, ennek köszönhe-

tően Mezőkövesd, Szerencs és Tokaj 

környéki, valamint a bőcsi általános is-

kola diákjainak utazását tette lehetővé 

a kamara hozzájárulása.

 – Klein Zsuzsanna –

Megnyitotta kapuit a diákok előtt a MOL Petrolkémia Zrt. (MPK) április 7-én 
Tiszaújvárosban. A szakmákat népszerűsítő, pályaorientációs rendezvényt 
a vegyipari vállalat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamarával (BOKIK) összefogva szervezte meg.

A program elsődleges célja a pályaorientáció volt, valamint az, hogy a villanysze-

relő képzésben résztvevő tanulóknak bemutassák az MPK-nál kínálkozó lehető-

ségeket, a duális képzés nyújtotta lehetőségeket. 

A céglátogatáson Némethné dr. Sóvágó Judit, az MPK szakmai-oktatási tanács-

adója fogadta a fiatalokat, akik először megismerkedtek a társaság tevékenysé-

gével, majd a BOKIK képviseletében Németh Zsolt szakképzési irodavezető adott 

tájékoztatást a duális képzéssel kapcsolatos tudnivalókról, a tanulószerződés 

nyújtotta lehetőségekről, a villanyszerelő szakmához – mint hiány-szakképesí-

téshez – kapcsolódó ösztöndíjrendszerről. 

A diákok az előadásokat követően üzemlátogatásra indultak, amelynek keretében 

megnézhették többek között az MPK villamoshálózat üzemeltetésének működé-

sét, láthatták a villamos fogadóállomást, és személyesen tapasztalhatták meg, 

milyen feladatokat kell elvégezniük a villanyszerelőknek annak érdekében, hogy a 

zrt.-nél zökkenőmentesen folyhasson a munka.

Az MPK szakembereivel folytatott beszélgetésen természetesen szó volt arról is, 

milyen tanulási, elhelyezkedési lehetőségek vannak a tiszaújvárosi ipartelepen.

A kamara ezen a rendezvényen 35 diák utazását segítette.

A Szakmák éjszakáján jártunk

Szakmamustra a Ferencziben. Valamennyi helyszínen sok volt az érdeklődő ezen az estén

Nyitott kapuk az MPK-nál
Érdekel a technika, az infor-

matika vagy más természettu-

dományos terület? Szeretnél 

megismerni műszaki pályákon 

dolgozó sikeres nőket, és minél 

többet megtudni a természet-

tudományos szakmában rejlő 

lehetőségekről? A Német-

Magyar Ipari és Kereskedelmi 

Kamara által szervezett „A TechCsajoké 

a jövő!” elnevezésű programon választ 

kaphatnak az érdeklődők ezekre a kér-

désekre. Az országos, pályaválasztó 

programsorozat május 19-én, pénteken 

érkezik Miskolcra, és 10 órakor kezdő-

dik a Herman Ottó Gimnázium torna-

csarnokában. A BOKIK saját standdal 

jelenik meg a rendezvényen, ahol in-

teraktív feladatokkal várják majd a ka-

mara munkatársai a lányokat. A témák 

természetesen a műszaki területekhez 

kapcsolódnak.

A Német-Magyar Ipari és Kereskedel-

mi Kamara célja a programmal, hogy 

fokozza a technikai irányú szakok iránti 

érdeklődést a leendő női hallgatók – a 

ma 14-18 éves lányok – körében. 

A félnapos esemény első részében a 

technika területén sikeres nők számol-

nak be az ebben rejlő lehetőségekről és 

saját TechPályájukról. Ezt követően pe-

dig egy TechKaland keretében a régió 

vállalatai mutatják be a technikai mun-

kakörök érdekességeit és szépségeit. 

(Bővebben: www.techcsajok.hu)

A TechCsajoké a jövő!
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Tízéves a  
Szakma Sztár Fesztivál
Bihall Tamás elnök, 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara

Tíz évvel ezelőtt a kereskedelmi és iparkamara kezdeményezésére kez-
dődött meg a Szakma Sztár Fesztivál szervezése. Az indok: mutassuk 
meg országnak-világnak, hogy a szakképzésben is vannak sztárok, akik 
magas szinten sajátították el mesterségük gyakorlati és elméleti alapja-
it, és mindezt egy verseny kereteiben is képesek megmutatni.

Tíz éve is hiányzott a jó szakmunkás, és a demográ�ai tényezők miatt 
a mai időkben is hiány van a munkaerőpiacon a jó szakemberekből. 
Pedig mennyi minden történt az elmúlt 10 évben. Tíz éve 15 szakmában 
alig 1000 gyerek országos részvételével indult meg a szervezés, mára 
41 szakmában több mint 6000 diák részvételével zajlik ez a folyamat 
és 224 gyerek jutott a Szakma Sztár Fesztivál döntőjébe. Az elmúlt 10 
évben az európai és világversenyeken is egyre jobban szerepeltek a 
magyar gyerekek, európai és világbajnoki aranyérem is jelzi ezt az utat. 

Egyre aktívabbak az iskolák, a tanárok egyre inkább vállalják a felké-
szítéssel járó plusz feladatokat, és a vállalati gyakorlati képzés is egyre 
konstruktívabb és színvonalasabb.

2011-től folyamatosan kiépült Magyarországon a duális szakképzés 
intézményrendszere, annak jogszabályi és �nanszírozási hátterével 
együtt. Tíz év nem kis idő, de látható, hogy az oktatásügy és a társadal-
mi szemléletváltáshoz kevés, csak a folyamatok indulását jelenti, azok 
beéréséhez még idő kell.

Még mindig sok az ellenérdekelt, a folyamatokat érteni nem akarók, 
ellenkezők hadteste, és ebben a szakmai, esetenként szakpolitikai 
ellenszélben nehéz eredményeket elérni. De a kamara feladata, hogy 
szervezze a duális képzés feladatait, találja meg a szakmák sztárjait. 
2018-ban először Közép-Kelet-Európában, Budapesten rendezik meg a 
szakmák európai bajnokságát.

A kamara számára kiemelten fontos, hogy a vállalatok versenyképes-
sége javuljon, melynek kulcsa a szakképzett munkaerő. Ehhez persze 
új eszközöket, megoldásokat kell találni, gondoljunk csak a digitalizáció 
térnyerésére, az informatika fejlődésére, vagy az úgy nevezett Z gene-
ráció meggyőzésére, amikor ők és családjaik továbbtanulási jövőjükről 
döntenek. Ez tehát egy folyamat, amelyet a kamara végez, és bátran 
mondhatom, hogy lesz majd 11., 12. és további Szakma Sztár Fesztivál, 
hogy folyamatosan erősítsük a magyar szakképzést.

Győztesek a színpadon. A Szakma Sztár Fesztivált a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara április 24–26. között rendezte meg a Hungexpo területén 

Világmárkák, multinacionális cégek, hazai és külföldi kis- és kö-

zépvállalatok mutatkoznak be május 9-12. között Budapesten, az 

Ipar Napjai 2017 szakkiállításon.

A szervezők előrejelzése szerint a Hungexpo területén megrende-

zett átfogó ipari seregszemle teltházas lesz, és egy helyen, egy idő-

ben mutatkozik be az ipar szinte összes ágazata, annak érdekében, 

hogy a kiállítók és a látogatók első kézből kapjanak információt a 

szakma trendjeiről, valamint hogy a résztvevők kihasználhassák 

az iparágak közötti szinergiát.

A rendezvényen, 2017-ben is kiemelt téma lesz az IPAR 4.0, napja-

ink kulcsfontosságú technológiai irányzata.

A programban idén is szerepelnek konferenciák, előadások, be-

szállítói fórumok, vevőtalálkozók. (Részletek: www.iparnapjai.hu)

Európa egyedülálló pincesorán – Miskolcon 
a történelmi Avasi pincéknél és az Avasi kilá-
tónál – idén is vár az Avasi Borangolás.

Immár hatodik alkalommal rendezi meg a 

Miskolczi Borbarátok Társasága Egyesület ezt a 

különleges hangulatú bor-és gasztronómiai fesz-

tivált, melynek keretében több mint 30 pince 50-

nél is több elismert borászat várja a látogatókat. 

A BOKIK égisze alatt működő Miskolc Belvárosi 

Gazdaságfejlesztő Klaszter ebben az évben is a 

rendezvény együttműködő partnere. 

A program

Május 12-én 10 órától a Földművelésügyi Minisz-

térium által szervezett borszakmai konferencia 

kezdődik, amellyel egy időben zajlik majd a Bükki 

borvidék borversenye. Este 6 órától az Avasi Re-

formátus Templomban Sebestyén Márta és a 

Kaláka ad koncertet, amelyet a bükki borászok 

borestje követ a Bortanyán. Eközben a Palóczy 

út 2. alatt, az Avas Kapujában bemutatkozik a 

borászok legjava.

Május 13-án 12 órától kóstolhatják a látogatók a 

Tokaji-, Egri- Balatoni-, Szekszárdi-, Móri-, Bükki-, 

Pannonhalmi borvidék legkiválóbb borait, s mel-

lette élvezhetik a miskolci vendéglátók gasztro-

nómia finomságait. A jó hangulatról több mint 

26 zenész és zenekar gondoskodik a pincesoron, 

és 13 órától az Avasi kilátónál felállított nagyszín-

padon, ahol az este sztár fellépője 8 óra 30 perc-

től a P. Mobil zenekar lesz.

A gyerekek idén is jól szórakozhatnak a tavalyi 

évben megismert Borókás Népi Játszókert ka-

landos játékaival, arcfestéssel valamint a kilátó-

nál felállított Gyerek Motyorgóban. 

A koncertek után pincezenészek várják a nagy-

érdeműt a Kilátónál. (Bővebb információ: www.

borangolas.hu)

Folytatódik a BOKIK Üzleti Pódium című sorozata Tonk Emillel! 

A május 10-i (szerda) előadáson szó lesz többek között arról, ho-

gyan tegyük elégedetté problémás üzleti partnerünket, hogyan re-

agáljunk az ellenvetésekre és hogyan kovácsoljunk belőlük tőkét.

A neves marketingszakember megtanítja a résztvevőket az ellen-

vetések kezelésének aranyszabályaira, valamint a típuskifogások 

intelligens fogadására és eredményes kezelésére is. Az előadás 15 

órakor kezdődik a BOKIK miskolci, Szentpáli utcai székházában.

(További információ, jelentkezés: +36-20-974-8188; http://www.

tonkemil.hu/termekek/konfliktusmentes-uzleti-kapcsolatok-

miskolc)

A klaszter és a borangolás

Az Ipar Napjai a Hungexpón

Üzleti Pódium Tonk Emillel A belvárosi klaszter idén is a rendezvény együttműködő partnere. Felvételünk illusztráció!


