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A turizmus trendjei

Poncsák Pál szállodaigazgató, 
Avalon Resort&Spa

A 21. század turizmusára a minőség, a technológia fejlődése, a 
család, az emberi kapcsolatok felértékelődése, az ökotudatos 
szemlélet, a testi-lelki-szellemi harmónia keresése és felfedezése 
a jellemző. Ezeknek az irányoknak a szem előtt tartása, követése 
fi gyelhető meg az utóbbi években hazánkban – ezen belül szűkebb 
pátriánkban is – a megkezdett, illetve már megvalósult turisztikai 
fejlesztések körében.

A turizmusban dolgozó szakemberek odafi gyelnek a témában 
végzett kutatásokra is. Az egyik meghatározó szállásportál által 
készített felmérés például azt mutatja, hogy idén várhatóan so-
kaknál élvez majd prioritást az egészségtudatos üdülés. A szóban 
forgó felmérésben résztvevők 44 százaléka érdeklődik a relaxáló 
és spa-utazások iránt, 38 százalékuk az egészséget és jólétet keresi 
2017-ben. 

Ezekre a változó szokásokra oda kell fi gyelnie a szakmának, és 
tegyük hozzá, oda is fi gyel. Nem véletlen, hogy a szálláshelyek 
nagy része folyamatosan fejleszti kínálatát, igazodva az igények-
hez, az elvárásokhoz. A villáktól a hoteleken át az apartmanokig 
egyre több olyan szállást találunk, amelyek szolgáltatásai között ott 
vannak a wellness kényeztető elemei, a fi tnesz megújító prog-
ramjai, a család minden tagja számára kínált felhőtlen szórakozási 
lehetőségek. Nem utolsósorban pedig azok a különleges kulináris 
élmények, amelyek ma már igen komoly réteget vonzanak, hiszen a 
gasztroturizmus világtendencia.

Az Avalon Park és az Avalon Resort&SPA már az építés alatt is 
ezeket az irányokat követte, és a megnyitás óta folyamatosan azért 
dolgozunk, hogy a hozzánk érkezők csodás környezetben, minden 
igényt kielégítő, minőségi szolgáltatásokat kapjanak. A tapasztala-
taink azt mutatják, hogy a mai vendégek a házon belüli szórakozá-
sokat keresik, ebből következően ma annak van több vendége, aki 
képes többet, jobb minőségben és folyamatosan szolgáltatni. 

Talán nem túlzás azt mondani, hogy ma már a turizmusban is 
kulcsszóvá vált az innováció és a kreativitás, ami számunkra is 
kiemelten fontos, hiszen ezek a folyamatos megújulás, a vendég-
vonzás garanciái.

Pozitív várakozással tekintenek az 
idei szezon elé megyénk turisztikai 
szakemberei, ez derül ki összeállítá-
sunkból, amelyben szálloda- és ét-
teremtulajdonosokat, utazási iroda 
menedzsert, valamint a hatóság kép-
viselőjét kérdeztük.
 

Ha a statisztikai hivatal adatait vizsgál-

juk, kiderül: megyénk turisztikai keresletét 

döntően a belföldi vendégkör határozta 

meg. A vendégforgalom 78, a vendégéj-

szakák 74 százalékát a belföldi vendégek 

adták az elmúlt év első nyolc hónapjában. 

A tavalyi előszezonban a külföldi vendé-

gek száma 14 százalékkal, a belföldieké 

4,9 százalékkal meghaladta az előző 

évit, ennek eredményeként átlagosan 6,5 

százalékkal emelkedett a vendégszám 

május–júniusban. A főszezonban 12 szá-

zalékkal nőtt a vendégforgalom 2015 

július–augusztus hónapokhoz képest. A 

legtöbb külföldi vendég Lengyelországból 

(21,7 ezer fő), Szlovákiából (10,8 ezer fő), 

Ukrajnából (5,7 ezer fő) és Németország-

ból (4,4 ezer fő) érkezett. Borsod-Abaúj-

Zemplén legtöbb vendéget fogadó tele-

pülése a tavalyi szezonban Miskolc volt, a 

megyei szálláshelyekre érkező vendégek 

38 százalékát fogadta. Bogács a me-

gyeszékhely után a második legnagyobb 

vendégforgalommal és vendégéjszaka-

számmal rendelkező település.

Zempléni fejlesztések

A megyei átlagnak megfelelően növe-

kedett a zempléni térségben is a keres-

kedelmi szálláshelyek kihasználtsága 

– kezdte a helyzetelemzést Bágyi Pál, a 

BOKIK Idegenforgalmi és Vendéglátóipari 

Osztályának elnöke. Hozzátette: ez az el-

múlt években végrehajtott turisztikai be-

ruházásoknak köszönhető.

 (Folytatás a 2. oldalon)

Bizakodóak a 
turisztikai cégek



2017. MÁJUS
2.  Gazdasági Iránytű

Folytatás az 1. oldalról. 
Ide sorolta többek között a sátoraljaúj-

helyi Zemplén Kalandpark bővítését, a 

füzéri vár rekonstrukcióját, a sárospa-

taki Rákóczi-vár ágyúöntő műhelyének 

átadását. A szakembertől megtudtuk: 

a vendégéjszakák jelentős többségét 

továbbra is a belföldi vendégek adják, 

azonban erősödés tapasztalható a 

Lengyelországból és Szlovákiából ér-

kezők számában is. Megfogalmazása 

szerint bizakodásra adhat okot, hogy a 

turisztikai attrakciók fejlesztése tovább 

folytatódik, például a sátoraljaújhelyi 

Zemplén Kalandparkban a tervek sze-

rint egy 700 méter hosszú függőhíd épül 

a Szár-hegy és a Vár-hegy között, közel 

2,5 milliárd forintból. Ennek a projektnek 

a megvalósulása a számítások szerint 

egymillió új vendéget vonzhat a térség-

be évente. Előzetes információk alapján 

a közeljövőben jelentős beruházások 

kezdődnek a turisztikai ágazatban: to-

vább folytatódik a zempléni várak, a sá-

rospataki termálfürdő és a kerékpáros 

turizmus fejlesztése. Jelentős fejlődés 

zajlik jelenleg Tokaj-Hegyalja borásza-

tában, amellyel végre méltó helyére 

kerülhet az UNESCO világörökségi lis-

tán szereplő Tokaj-hegyaljai történelmi 

borvidék. 

Bágyi Pál kiemelte: az éttermek egyre 

színvonalasabb kínálattal mutatják be 

a tokaji bor és az ételek harmóniáját. 

Bizakodásra ad okot, hogy a térségben 

az egyik étterem elnyerte az év étter-

me díjat. A beruházások következtében 

várhatóan emelkedni fog a külföldi és 

belföldi vendégéjszakák száma, melyet 

az első negyedév statisztikai adatai is 

alátámasztanak. Az országos trendnek 

megfelelően az ide látogató vendégek 

is többnyire a minőségi szolgáltatá-

sokat keresik. A meglévő szálláshely-

kapacitás teljes mértékben kielégíti a 

régiót, azonban a minőség fejlesztése 

továbbra is nagyon fontos szempont, 

ami pályázati forrásokból valósítható 

meg. A szálláshely-üzemeltetők éppen 

ezért várják a turisztikai beruházásokkal 

kapcsolatos pályázatok kiírását. Meg-

oldásra vár a közúthálózat megújítása 

és korszerűsítése ebben a térségben, 

aminek köszönhetően még népszerűbb 

desztinációvá válhatna Zemplén és 

Tokaj-Hegyalja. Sokat lendítene a tér-

ség elérhetőségén a vasút fejlesztése is.

Kedvező kilátások

Az előfoglalások azt mutatják, hogy az 

idei szezon nem lesz rosszabb a tavalyi-

nál – mondta érdeklődésünkre Ostor-

házi Imre, a miskolctapolcai Calimbra 

Wellness és Konferencia Hotel tulajdo-

nosa. A hazaiak mellett elsősorban a 

cseh és a szlovák vendégek száma nőtt 

meg az utóbbi időben, és örvendetes, 

hogy a lengyelek közül is egyre többen 

jönnek Miskolctapolcára.

Kedvező kilátásokkal fogadott Kertész 

Kata, a City Hotel Miskolc szállodave-

zetője is. Elmondta, hét közben szállo-

dájuk főként üzletembereket fogad, de 

hétvégén a programturizmus a megha-

tározó náluk is. 

„A város nemzetközi nagyrendezvényei, 

országos hírű programjai jót tesznek a 

Idegenforgalom: szezon előtti körkép

A nyári idegenforgalmi szezon közeledtével indo-
kolt áttekinteni néhány gondolat erejéig a közigaz-
gatási szervek szerepét az ágazat működésével 
összefüggésben.

Előjáróban emlékeztetnék arra, hogy az elmúlt 
időszakban számos olyan jogszabályi változás lépett 
hatályba, amelyek az idegenforgalmi területen 
tevékenykedő szolgáltatási tevékenységet végző 
vállalkozások működését is megkönnyítette. Ebben 
a körben kiemelendő, hogy – a kormányzati szinten 
elhatározott bürokráciacsökkentési elképzeléseknek 
megfelelően – a szolgáltatási tevékenységek végzés-
hez szükséges hatósági engedélyezési eljárások helyé-
be fokozatosan a bejelentési kötelezettség lépett, az 
engedélyezés csak szűk körben maradt meg.

Bejelentés engedélyezés helyett
Ez alapjaiban változtatta meg az idegenforgalmi, 
turisztikai ágazatban működő szolgáltatók helyzetét 
is, mivel a kereskedelmi-vendéglátó üzletek, kereske-
delmi szálláshelyek, a vásárok, piacok nyilvántartásba 
vételével kapcsolatos ügyekben is általánossá vált a 
bejelentési kötelezettség az engedélyezés helyett. 
A legfőbb különbség a két eljárás között, hogy a szol-

gáltató engedélyezés 
esetében csak az en-
gedélyező határozat 
közlését (jogerőssé 
válását) követően, a 
bejelentés esetében 
– ha a szolgáltató 
ténylegesen megfelel 
a jogszabályban 
meghatározott 
jogosultsági feltéte-
leknek – lényegében 
azonnal megkezdheti 
az adott szolgálta-

tási tevékenységet, köteles azonban erről értesíteni a 
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságot (bejelentés 
útján), amelynek elmaradása a tevékenység megtiltá-
sával és bírsággal szankcionálható. 
Az engedélyezési eljárások alapvető többletterhét a 
tevékenység megkezdéséhez szükséges szakhatósági 
hozzájárulások beszerzése, illetve a széles ügyféli kör 
bevonása jelentette, amely az ügyek elhúzódását, 
túlbürokratizáltságát idézte elő. 
Fontos kiemelni, hogy bejelentést nem kizárólag a 
szolgáltatás felügyeletére ágazati jogszabályban 

kijelölt hatóságoknál – jellemzően a települési 
önkormányzatok jegyzőinél – lehet megtenni, mivel 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 
38/A. § (1) bekezdése értelmében törvény vagy kor-
mányrendelet rendelkezése esetén az ott megjelölt 
hatóságnál (a továbbiakban: közreműködő hatóság) 
is benyújtható a kérelem vagy együttesen valamely 
jog gyakorlásához szükséges több kérelem. 
A járási hivatalok szervezeti egységeiként működő 
kormányablakok e rendelkezés alkalmazásában 
közreműködő hatóságnak minősülnek.
Ugyanezen jogszabályhely (8) bekezdésben foglaltak 
szerint jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, 
ha valamely bejelentésnek a hatáskörrel rendelkező 
illetékes hatósághoz történő megtételéhez jogszabály 
joghatást fűz, ideértve valamely jogosultság egyidejű 
gyakorolhatóságát, a joghatás a kormányablaknál 
történő bejelentéssel beáll, a bejelentés alapján 
gyakorolható jogosultság a kormányablaknál történő 
bejelentést követően azonnal gyakorolható.
Ezzel összefüggésben szükséges rámutatni, hogy a 
kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. 
rendelet 5. § (7) bekezdése értelmében a kormányab-
lak a 3. melléklet szerinti beadványokkal kapcsolatos 

Szezonkezdés – ahogy a hatóság látja

A Zemplén Kalandpark folyamatosan bővülő attrakciói egyre több turistát vonzanak a térségbe
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eljárásában a Ket. szerinti közreműködő hatóságként 
jár el.
A 3. mellékletében a kormányablaknál továbbítás 
céljából előterjeszthető beadványok körében számos 
a turisztikai tevékenységekre végzését elősegítő szol-
gáltatási tevékenységre (kereskedelmi, rendezvény-
tartási, vásár üzemeltetési, kereskedelmi szálláshely 
üzemeltetése stb.) vonatkozóan került megjelölésre 
a bejelentés (és az engedély) előterjesztésének 
lehetősége. 
Ebben a rendszerben a jogszabályi követelményeknek 
való megfelelés biztosítása érdekében a szolgáltatási 
tevékenységek ellenőrzésére kell helyezni a hangsúlyt, 
ami koncepcionális eltérés a korábbi rendszerhez 
képest. Ennek eredményeként a szolgáltatási tevé-
kenységek tekintetében általánossá vált a korábbi 
szakhatósági hozzájárulások „kiváltásaként” az, hogy 
az ágazati jogszabályokban előírtak szerint ugyanezen 
hatóságok a bejelentés nyilvántartásba vételét köve-
tően hatósági ellenőrzés keretében vizsgálják az adott 
szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi 
előírások teljesülését.

Hatósági ellenőrzések
Ezzel összefüggésben irányadó a Ket. 91. §-a, 

amelynek értelmében a hatóság ellenőrzési tervet 
készít, amely tartalmazza legalább az előre üteme-
zett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, az 
ellenőrzések ütemezését, eszközét, az ellenőrzések 
szempontrendszerét, valamint a hatóság vezetője 
által meghatározott egyéb adatokat. Az ellenőrzési 
tervben nem kell megjeleníteni a folyamatos ellenőr-
zési feladatot.
A hatóság az ellenőrzési tervben foglaltak, valamint 
az ellenőrzési tervben nem szereplő, de az ellenőrzési 
időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések végre-
hajtásáról, a levont következtetésekről a következő 
ellenőrzési időszak lezárása előtt ellenőrzési jelentést 
készít, amely tartalmazza legalább az ellenőrzések 
számát, az ellenőrzések eredményét, a megállapított 
jogsértések típusait, továbbá a hatóság vezetője által 
meghatározott egyéb statisztikai adatokat.
Az ellenőrzési tervet és jelentést a hatóság a hon-
lapján és ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében 
közzéteszi. Az ellenőrzési tervet úgy, illetve azon 
részeit kell közzétenni, hogy az ne veszélyeztesse az 
ellenőrzések célját.
A turizmus kiszolgáló szolgáltatási tevékenységek 
felügyeltére kijelölt hatóságok (jegyzők) mellett a 
járási hivatalokba integrálódott fogyasztóvédelmi 

hatóságok is aktívan részt vesznek a nyári idegenfor-
galmi szezonban a hatósági ellenőrzésekben.
Elsődlegesen a szálláshely-szolgáltatási, valamint 
vendéglátó-ipari egységek és a személyszállítási 
szolgáltatást végző vállalkozások számíthatnak 
ellenőrzésekre.
A legfontosabb cél, hogy a vállalkozások jogkövető 
magatartást tanúsítsanak, ennek értelmében ahol a 
jogsértés súlya nem indokolja és a vállalkozó felszá-
molja a hiányosságokat, bírság helyett elegendő lehet 
a fi gyelmeztetés alkalmazása is.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasz-
tóvédelmi panaszügyintézés könnyítése érdekében 
mobiltelefonos applikációt is kifejlesztett.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
érintett szervezeti egységei a szolgáltató közigazgatás 
jegyében fokozott fi gyelmet fordítanak arra, hogy a 
jelzett feladatok ellátása a Kormányhivatal kiemelt 
szervezeti céljaival összhangban, új szemlélettel, 
az egységes jogalkalmazás, a kulturált, gyors és 
ügyfélközpontú ügyintézés követelményének érvényre 
juttatásával valósuljon meg. 

Szerzőnk dr. Péter Adél főosztályvezető,
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály

foglaltságnak” – fogalmazott. Példa-

ként az operafesztivált és a CineFestet 

említette, amelyek idején garantált a telt 

ház. De népszerűek a hétvégi akcióik is, 

amelyek változatos programokat kínál-

nak a City Hotelt választóknak. Az idei 

szezonkezdet attrakciójaként említette 

a szállodavezető, hogy május végén nyit 

a – cégcsoporthoz tartozó – Népkerti 

Vigadó sörözője. A neves étterem pedig 

a felújítás alatt is zavartalanul üzemel, 

fogadja az esküvők vendégeit és a kü-

lönböző rendezvényekre érkezőket.

Új külföldi célpontok

„A tavalyi pánikév után idén pozitívab-

bak a kiutaztatás kilátásai. A külföldi 

üdülésre vágyók gyakorlatilag minden 

terület iránt érdeklődnek” – kezdte a 

tájékoztatást Bárdos István, a Szerviz 

Iroda Utazási Központ menedzsere. Ta-

pasztalataik szerint szerényen indul a 

török riviéra, ami a tavalyi év előtt még 

slágercélpont volt. A helyzet nyerte-

se mindenképpen Bulgária és a görög 

szigetek, és új szereplőként jelent meg 

a piacon Albánia. Részben új, és egyre 

népszerűbb üdülőhely Észak-Ciprus. 

Ami Spanyolországot illeti, továbbra is 

kedvelt az utazók körében, arra azon-

ban érdemes fi gyelni, hogy a megemel-

kedett érdeklődés az árak emelkedését 

is magával hozta.

A beutazó turizmus alakulása kapcsán 

Bárdos István kiemelte: a távoli orszá-

gokból hazánkba érkező vendégeket 

– így például a kínai és japán turistákat 

– a budapesti utazási irodák lekötik. 

A vidéket pedig csupán egy-egy körút 

erejéig ajánlják ki, így látogatnak el pél-

dául Egerbe, illetve Tokajba, de Miskolc 

mellett csak elbuszoznak. Ezen a ked-

vezőtlen helyzeten változtatni kellene. 

 – me –

Miskolc turisztikai adottságai kiválóak, az önkormányzat, a 
TDM-szervezet és a vállalkozói szféra együttgondolkodásá-
nak, együttműködésének eredménye nem maradt el – ezt 
igazolják a 2016-os mutatók is. Miskolc Magyarország 13. 
legnagyobb vendégéjszaka-számú városa, a kereskedelmi 
szállásadásból fakadó bevételek növekedésében az 1. helyen 
áll, a vendégéjszaka-szám növekedését tekintve a 3. helyet 
szerezte meg országos szinten. A következő évek fontos 
feladata a kapacitáskihasználtság növelése (minimum évi 40 
százalék 2020-ig), illetve az átlagos tartózkodási idő növelése 
is, minimum 3,5 napra éves szinten. Az elmúlt évek attrakció-
fejlesztései folytatódnak, számos turisztikai fejlesztési projekt 

indítás előtt áll. Miskolc célja, hogy a város olyan turisztikai 
célterület legyen, amely szolgáltatásaiban, turisztikai kínálatá-
ban és vendégforgalmában is megállja a helyét a nagyvárosi 
desztinációk sorában hazai és nemzetközi szinten is.
A fejlesztések időtartama alatt folytatódnak a sikeres 
programok, többek között a Bartók Plusz Operafesztivál, a 
Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál; várják 
látogatóikat Miskolctapolca fürdői, a Diósgyőri vár, a múzeu-
mok, Miskolc-Lillafüred természeti attrakciói. Új, elsősorban 
sportprogramok is színesítik az idei nyarat, úgymint a Tour de 
Hongrie kerékpárverseny és kísérőrendezvénye vagy a Kosár-
labda Egyetemi Európa-bajnokság.    

Élményeket kínál Miskolc
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Bottyán Zsolt, a Shinwa Magyaror-
szág Precíziós Kft. general managere 
vehette át idén a BOKIK Szentpáli 
István díját, amelyet a kamara el-
nöksége adományoz. A rangos elis-
merést Miskolc Város Napján, május 
11-én adta át – a Miskolci Nemzeti 
Színházban rendezett ünnepségen 
– Bihall Tamás, a BOKIK elnöke és 
Kriza Ákos polgármester.

Bottyán Zsolt a Miskolci Egyetemen 

szerezte diplomáit. A gépészmérnö-

ki kar termelésirányítási és logisztikai 

szakán végzett, majd folytatta tanul-

mányait a nagy múltú egyetem anyag-

és kohómérnöki karán, később elvé-

gezte a marketing manager szakot is.

Diplomával a zsebében 2002-ben a 

miskolci Drótgyárban helyezkedett el 

gyártás- és termeléstervezőként, majd 

divízió vezetőként folytatta tevékeny-

ségét a cégnél. Szakmai pályafutását 

2004-ben a Shinwa Magyarország 

Hungary-nél folytatta. Itt először ter-

melési vezető lett, később a termelési 

igazgatóhelyettesi, majd a gyárigazga-

tó-helyettesi pozícióval bízták meg. 

A 2010-es esztendő komoly szakmai 

sikert hozott számára, hiszen ekkor 

lett a Shinwa gyárigazgatója, 2012-től 

pedig general managerként (cégve-

zetőként) végzi a munkáját. Bottyán 

Zsolt nevéhez – a Shinwa Magyaror-

szág Kft.-nél töltött közel 13 év alatt 

– számos új projekt bevezetése fű-

ződik, továbbá jelentős beruházások 

levezénylése, amelyek megvalósítása 

hozzájárult ahhoz, hogy a cég meghá-

romszorozta árbevételét.

Ma már szinte minden autómárká-

ban megtalálhatók a Shinwa Miskol-

con gyártott klímavezérlő- és audio 

előlapjai, funkcionális gombszettjei, 

amelyeket európai, ázsiai és amerikai 

autómárkákba szerelnek be.

A Shinwa Magyarország Kft. aktív tag-

ja a BOKIK által működtetett Észak-

Magyarországi Autóipari Klaszternek. 

A jelenleg 640 dolgozót foglalkoztató 

cég az elsők között kapcsolódott be a 

felsőoktatási duális képzésbe, ennek 

keretében szoros a kapcsolatuk a Mis-

kolci Egyetemmel.

A Szentpáli díjról 

„Az elismerés célja, hogy lehetőséget 

teremtsen azon vállalkozók munkás-

ságának méltó elismerésére és meg-

örökítésére, akik tevékenységükkel ki-

magasló érdemeket szereztek a város 

fejlődésében, jó hírnevének terjesz-

tésében, kapcsolatainak ápolásában 

vagy az egyetemes emberi értékek 

gyarapításában. Ezzel a kitüntetéssel 

a kamara a város közvéleménye előtt 

azt kívánja tudatosítani, hogy a he-

lyi vállalkozók társadalmi és közéleti 

szerepvállalásukkal Miskolc életében 

meghatározó súllyal vesznek részt.” 

(Részlet a BOKIK Szervezeti és műkö-

dési szabályzatából.) 

Bottyán Zsolt kapta a Szentpáli díjat

A díjátadás pillanata: Kriza Ákos (balról), Bihall Tamás és Bottyán Zsolt

A hagyományoknak megfelelően 
idén is gazdasági fórummal kez-
dődött május 12-én a Gömör Expo 
Putnokon. A vállalkozók érdeklődé-
sére számot tartó fórumot a BOKIK 
és Putnok városa közösen szervezte. 

A résztvevőket Tamás Barnabás, 

Putnok polgármestere köszöntötte 

a városháza Dísztermében. Hangsú-

lyozta: nagy érték, ha egy település 

nem csak városban és megyében, de a 

határokon átnyúló kapcsolatokban is 

gondolkodik. Putnok ezt teszi, immár 

19 éve szervezi meg – a szlovák határ 

menti vállalkozásokat is bevonva – a 

Gömör Expót. „Közösek a céljaink: a 

gazdaság fellendítése, a foglalkozta-

tás bővítése, a befektetők vonzása. A 

Gömör Expo kiváló lehetőséget kínál 

a bemutatkozásra, a szakmai eszme-

cserére” – mondta Tamás Barnabás.  

A polgármester szavait követően dr. 

Szécsiné Bányai Ilona, a BOKIK gaz-

daságfejlesztési és nemzetközi kap-

csolatokért felelős szakigazgatója 

tartott előadást. Emlékeztetett arra, 

hogy harmadik alkalommal szervez 

az expóhoz kapcsolódóan a kamara 

és a város gazdasági fórumot. A szak-

igazgató előadásában bemutatta a 

megye gazdasági helyzetét, a kamara 

munkáját és legfontosabb céljait.

A szlovák térség aktuális gazdasá-

gi helyzetéről Ing. Agnese Klimova, a 

Szlovák Kereskedelmi és Iparkama-

ra Kassai Regionális Kamarájának 

igazgatója tartott tájékoztatót, majd 

Gömör értékeit, kincseit mutatta be 

Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei köz-

gyűlés alelnöke, a Megyei Értéktár Bi-

zottság elnöke. 

Riz Gábor, a térség országgyűlési kép-

viselője hozzászólásában arról beszélt, 

hogy a TOP-os pályázatok keretében 

93 milliárd forint jut megyénknek, 

amelynek 60 százalékát gazdaságfej-

lesztésre kell fordítani.  

A nagy érdeklődéssel kísért tanács-

kozás résztvevői egyetértettek abban, 

hogy a gazdasági fórum és a kiállítás 

kitűnő lehetőséget kínál a hazai és a 

határon túli szervezetek, cégek be-

mutatkozására, a kapcsolatépítésre, a 

munka összehangolására.

A kiállítás megnyitóján – immár a 

városi sportcsarnokban – átadták a 

Gömör Expo vásári díjait. A BOKIK vá-

sári díját az ózdi székhelyű BanKonzult 

Vill Kft. nyerte. A cég kisfeszültségű 

villamoshálózati készülék és autóipari 

villamos részegységek gyártására sza-

kosodott.  

 – ME –

XIX. Gömör Expo és gazdasági fórum
Az ózdi BanKonzult Vill Kft. lett a BOKIK Vásári díjasa a putnoki kiállításon

A kamara és Putnok városa közösen szervezte a vállalkozók üzleti találkozóját
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Cégalapítás Ausztriában. Milyen lehetőségei vannak a magyar cégeknek az ausztriai cégalapításra? 

Hogyan zajlik a banki ügyintézés? Milyen feltételekkel oldható meg az ingatlanbérlés, az ingatlanvá-

sárlás? Többek között ezekre a kérdésekre kaphattak választ az érdeklődők a BOKIK május 22-én, 

lapzártánkkal egy időben megtartott rendezvényén. 

Vietnámi üzletemberek, valamint 
megyénkbeli vállalkozók kapcsolat-
építésére ad lehetőséget a kamara 
május 29-ei gazdasági fóruma.

Hazánk számára a délkelet-ázsiai 

térségben Vietnám fontos stratégiai 

partner, ebből kiindulva a BOKIK és 

Vietnám magyarországi nagykövetsé-

ge a gazdasági kapcsolatok erősítése 

céljából szemináriumot szervez Mis-

kolcon május 29-én, délelőtt 9 órától 

a kamara székházában. Az esemény 

kiváló lehetőséget biztosít a cégek 

számára a tájékozódásra, a lehetősé-

gek megismerésére, az együttműkö-

désre.

A „Vietnám és Borsod-Abaúj-Zemp-

lén megye gazdasági kapcsolatainak 

fejlesztése” elnevezésű rendezvényen 

– az előzetes program szerint – elő-

adást tart Nguyen Thanh Tuan, Viet-

nám budapesti nagykövete és Bihall 

Tamás, a BOKIK elnöke. Az együtt-

működési lehetőségekről Pham Van 

Cong, a nagykövetség kereskedelmi 

kancellárja ad tájékoztatást, a Ma-

gyar-Vietnámi Üzleti Tanácsot pedig 

Forintos Róbert elnök mutatja be. Ezt 

követően a Magyarországon Működő 

Vietnámi Vállalkozások Szövetségéről 

Pham Ngoc Chu elnök beszél majd. A 

szemináriumon lehetőség nyílik B2B 

megbeszélésekre is. 

A program ingyenes, de regisztráci-

óhoz kötött. Részvételi szándékát, 

kérjük dr. Szécsiné Bányai Ilonánál, a 

szecsi.ilona@bokik.hu e-mail címen 

jelezze. 

(Részletek: www.bokik.hu)

A ZF Hungaria Kft.-nél folytatódik május 26-

án az Észak-magyarországi Autóipari Klaszter 

(NOHAC) által szervezett céglátogatás-soro-

zat. A német tulajdonú, Egerben működő vál-

lalkozás autóipari alkatrészeket gyárt, és alapí-

tó tagja a klaszternek.

Ezeknek a látogatásoknak a célja a tagvállala-

tok bemutatkozása, egymás tevékenységének 

megismerése, a kapcsolatépítés. Az érdeklődő 

klasztertagok eddig kilenc cégnél jártak, így 

többek között a sárospataki Weinberg ’93 Kft.-

nél, a kecskeméti Mercedes gyárban, a miskolci 

Boschban és a Hőker Kft.-nél, legutóbb pedig a 

Takatánál.

A ZF-es látogatás 9 órakor a társaság bemu-

tatásával kezdődik az egri gyárban (Kistályai 

út 2.), majd a résztvevők tájékoztatót hallgat-

hatnak meg a beszerzési követelményekről és 

megtekinthetik a fejlesztőközpontot is. A prog-

ram gyárlátogatással zárul.   

Ha elmarad a törzstőke emelése
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépé-
sével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 
2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké) 13. §(2) bekezdése kötelezővé 
tette a törzstőke felemelését legalább 3 millió forintra azon kft.-k 
számára, amelyek törzstőkéje nem érte el ezt az értéket. 

Mi várható, ha elmarad a törzstőke emelése?
A taggyűlés a törzstőke felemelése helyett dönthetett a társaság 
átalakulásáról, vagy a megszüntetéséről is. A döntést (taggyűlési 
határozatot) 2017. március 15-ig kellett meghozni, a változásbe-
jegyzési kérelmeket pedig 2017. április 14-ig, átalakulás esetén a 
második közzétételt követő 30 nap eltelte után kellett a cégbíró-
ságra benyújtani.

Mi történik azzal a korlátolt felelősségű társasággal, amelynek 
a törzstőkéje (jegyzett tőkéje) nem éri el a minimális 3 millió 
forintot?
A cégbíróság ezeket a társaságokat törvényességi felügyeleti 
eljárás lefolytatása után megszűntnek nyilvánítja és elrendeli a 
kényszertörlési eljárás megindítását.

Hogyan kerülhető el a megszűntnek nyilvánítás és a kényszer-
törlés?
Ha az érintett korlátolt felelősségű társaságok a törvényességi fel-
ügyeleti eljárás megindulása előtt, vagy az eljárás alatt meghozzák 
a szükséges döntéseket (törzstőke-emelésről, megszűnésről vagy 
az átalakulásról), és benyújtják a változás bejegyzési kérelmet, a 
bíróság nem indít törvényességi felügyeleti eljárást, vagy a megin-
dítottat megszünteti.

Mi a következménye a társaság jogerős megszüntetésének, és 
annak, ha elrendelik a kényszertörlési eljárás megindítását?
A társaság a kényszertörlés közzététele után nem folytathat gaz-
dasági tevékenységet; a cég neve kiegészül a „kényszertörlés alatt” 
toldattal; a társaság esetleges hitelezői bejelenthetik követelései-
ket. Ha a cég nem fi zeti ki valamennyi hitelezőjét a kényszertörlési 
eljárás alatt, a bíróság eltiltja a többségi befolyással és korlátlan 
felelősséggel rendelkező tagokat és a vezető tisztségviselőket. A 
céget a cégbíróság hivatalból törli a cégjegyzékből.

Mit jelent az eltiltás ebben az esetben?
Az eltiltott személy az eltiltó végzés jogerőre emelkedésétől szá-
mított 5 évig: nem válhat betéti társaság beltagjává, közkereseti 
társaság tagjává, egyéni vállalkozóvá; nem szerezhet gazdálkodó 
szervezetben többségi, vagy azt meghaladó szavazati jogot; nem 
lehet vezető tisztségviselő (ügyvezető, elnök, vezérigazgató stb.), 
azaz nem csak a kényszertörléssel érintett, hanem valamennyi 
olyan cégből törölni kell, ahol vezető tisztségviselő.

Milyen költségekkel jár a megszűntnek nyilvánítás?
A felügyeleti illeték 100 000 forint.

Jogtár

Vietnámi nap üzletembereknek

Az autóipari klaszter 
tagjai az egri ZF-nél
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Minden eddiginél több diák képviselte me-
gyénket az idei Szakma Sztár Fesztiválon 
Budapesten, és rekordot döntött a dobogós 
helyezést elért fi atalok száma is. A versenye-
ken részt vevő 17 diákot – köztük a 8 dobo-
góst – és felkészítőiket május 15-én ünne-
pélyes keretek között köszöntötte a BOKIK 
elnöksége. A rendezvényen részt vettek a 
megyei szakképzési centrumok vezetői is.

Három első helyezés, két második és három 

harmadik – ez a „dobogós” mérlege a jubileumi 

Szakma Sztár Fesztiválnak megyénk számára. 

A rendezvényt a Magyar Kereskedelmi és Ipar-

kamara tizedik alkalommal rendezte meg április 

24–26. között a Hungexpo területén, Budapes-

ten. A fesztivál keretében a nappali tagozaton 

végzős szakiskolai és szakközépiskolai tanulók 

számára 41 szakmában tartották meg a Szak-

ma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV), vala-

mint az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 

(OSZTV) országos döntőjét. Ugyanitt bonyolí-

tották le a IV. SkillsHungary Nemzeti Döntőjét, 

a nemzetközi szakmai versenyek – EuroSkills és 

WorldSkills – hazai válogatóinak döntőjét.

A több éves hagyománynak megfelelően a 

BOKIK elnöksége ünnepélyes keretek között gra-

tulált a diákoknak és felkészítőiknek a kamara 

székházában megtartott rendezvényen. 

Bihall Tamás, a kamara elnöke hangsúlyozta: 

hazánk jövője nagymértékben függ attól, hogy 

milyen szakembereket tudunk nevelni, és ezt a 

kérdést a magyar kormány és a gazdaság sze-

replői is kiemelten kezelik. Mindezt jól mutatja, 

hogy a miniszterelnök személyesen is jelen volt 

az idei Szakma Sztár Fesztiválon. A szakképzés 

helyzete a duális képzéssel, ami egyre inkább 

teret nyer, optimizmusra ad okot, aki szeretne to-

vábbtanulni, az megteheti a képzési rendszerben 

– jelentette ki az elnök. Hozzátette: a gazdaság 

várja a fi atal szakmunkásokat, és egy jó szak-

mával mindenki megtalálhatja a számítását az 

életben.

Az elnöki köszöntőt követően Bihall Tamás és 

Dudás Tiborné, a kamara titkára gratulált a ver-

senyzőknek és felkészítőiknek.

Köszöntöttük a szakmák sztárjait
Bihall Tamás (középen) az országos verseny tizenhét döntősével
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A Széchenyi Kártya Program fejlesz-
tési és beruházási célú hiteleinek ka-
mata jelenleg évi nettó 0,0 százalék. 
A programot koordináló, idén 15 éves 
KAVOSZ Zrt. arra törekszik, hogy 
megoldást nyújtson a kkv-k fi nanszí-
rozási igényeire, továbbá rendelke-
zésre álljon minden olyan informá-
cióval, amely a szektor fejlődését és 
stabilitását szolgálja. A részletekről 
Krisán László, a KAVOSZ Zrt. vezér-
igazgatója nyilatkozott.

A KAVOSZ Zrt. nagy hangsúlyt fektet 
a vállalkozókkal való partnerségre, 
együttműködésre. 

Ez valóban így van. A közel 300 regiszt-

ráló irodában nem csak információval 

látjuk el az érdeklődőket, hanem pár-

beszédet kezdeményezünk a vállal-

kozásokkal, fontosnak tartjuk megis-

merni véleményüket, problémáikat. A 

visszajelzések alapján folyamatosan 

fejlesztettük a Széchenyi Kártya Prog-

ramot, mindig a kkv-szektor aktuális 

igényeihez alakítottuk és alakítjuk ma 

is a feltételeket. A program mostanra 

már egy hat elemből álló fi nanszírozási 

palettát kínál.

Mit változtattak, fejlesztettek az el-
múlt időszakban a Széchenyi Kártya 
Programon? 
2016 októbere óta a Széchenyi Forgó-

eszközhitel maximális hitelösszege a 

korábbi 25 millió forint helyett 50 millió 

forintra emelkedett, illetve megterem-

tettük annak a lehetőségét is, hogy a 

vállalkozó saját választása szerint akár 

támogatás nélkül is igénybe vehesse a 

Széchenyi Támogatást Megelőlegező 

és Széchenyi Önerő Kiegészítő hite-

leket. Jelenleg is folyamatban vannak 

egyeztetések a hitelfeltételek további 

módosítására, 

rugalmasabbá 

tételére vonat-

kozóan.

 

Hogyan is 
állnak a Szé-
chenyi Kártya 
Program főbb 
ö s s z e s í t e t t 
számai? 

A program ter-

mékeit mára 

több mint 333 

ezer vállalkozó 

igényelte, az 

átadott kártyák 

száma több 

mint 250 ezer, 

a kihelyezett 

hitelösszeg pe-

dig közel 1770 

milliárd forint. 

Minek köszön-
heti a sikerét 
a Széchenyi 
Kártya Prog-
ram? 

Véleményünk szerint a siker annak 

tudható be, hogy a program megfelelő 

választ nyújt a vállalkozások igényei-

re. Egy vállalkozásnak mi kell? Olcsó, 

gyors, alacsony fedezet-igényű és át-

tekinthető feltételrendszerű fi nanszí-

rozási lehetőség. Fejlesztési és beru-

házási célú hiteleink kamata az állami 

kamattámogatásnak köszönhetően 

jelenleg évi nettó 0,0 százalék. A prog-

ramban igényelhető hitelek egymásra 

épülnek és akár egyidejűleg, egyszerre 

is felhasználhatóak. A Széchenyi Kár-

tya „klasszik” például egy szabadon 

felhasználható folyószámlahitel, az át-

meneti pénzügyi gondok megoldására 

szolgál. A Széchenyi Forgóeszközhitel 

akár 3 éves futamideje miatt kifejezet-

ten alapanyagok, árukészletek fi nan-

szírozását teszi lehetővé, a Széchenyi 

Beruházási Hitel pedig akár 50 millió 

forint összegben segíti a vállalkozások 

fejlesztéseit, beszerzéseit, jelenleg 0,0 

százalékos nettó évi kamattal.

Milyen lehetőséget kínál a Széchenyi 
Kártya Program az agráriumnak? 
A Széchenyi Kártya Programon belül 

elkülönült feltételrendszerrel működik 

az Agrár Széchenyi Kártya Konstruk-

ció, amelynek keretében akár 3 éves 

futamidejű folyószámlahitelt is igé-

nyelhetnek a szektor vállalkozásai 4 

százalékos kamattámogatás mellett. 

Ágazati szempontból úgy gondolom, 

hogy az agrárium az egyik nagyon ko-

moly kitörési pontja az országnak, ezért 

is örvendetes, hogy az illetékes szak-

tárca az Agrár Széchenyi Kártya Konst-

rukció keretében többlettámogatást 

nyújt a különböző vis maior eseményt 

elszenvedett vállalkozók számára. 

Egyaránt nagyon keresett, kedvelt és 

sikeres konstrukcióknak bizonyultak 

mind a 2015-ben a jégkárt, mind a 2016 

júliusában a fagykár miatt kárt szen-

vedett kedvezőtlen piaci helyzetben 

lévő vállalkozások részére bevezetett 

Agrár Széchenyi Kártya hitelaltípusok. 

A teljes, azaz 100 százalékos hiteldíj-

támogatást biztosító fi nanszírozás le-

hetőség a tej- és sertés ágazatokban 

tevékenykedő vállalkozások számára 

is elérhető, az átmeneti támogatású 

ASZK kérelmek benyújtására 2017. jú-

nius 30-ig van lehetőség.

Széchenyi Kártya Program: beruházás 
fi nanszírozása 0 százalékos kamattal
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Mezőkövesd
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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 májusásában alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 354 Ft/l
Gázolaj 355 Ft/l
Keverék 391 Ft/l
LPG-autógáz 2 17  Ft/l

Májusi üzemanyagárak

Nagy érdeklődés mellett zajlott május 19-én „A 

TechCsajoké a jövő!” elnevezésű programsorozat miskolci 

rendezvénye. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Ka-

mara által szervezett pályaorientációs esemény célja a 

technikai irányú szakok iránti érdeklődés felkeltése, illetve 

növelése a leendő női hallgatók – azaz a ma 14–18 éves lá-

nyok – körében. A rendezvényen jelen volt többek között: 

Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért fe-

lelős helyettes államtitkár, Bihall Tamás, a BOKIK elnöke, 

Pfl iegler Péter, Miskolc alpolgármestere, dr. Deák Csaba, a 

Miskolci Egyetem kancellárja és dr. Marie-Theres Thiell, az 

ELMÜ-ÉMÁSZ-csoport elnöke. A BOKIK munkatársai sa-

ját standon várták az érdeklődő fi atalokat. Több cég, így 

egyebek között a FUX Zrt., az Aluinvent Zrt., a BorsodChem, 

a Bosch és a General Electric is bemutatkozott.

Az opera lehet elgondolkodtató, 
mégis szórakoztató, sok embernek 
örömöt okozó játék is. Mozart ördögi 
tempói, Verdi hangszerelési eff ektjei 
mutatják, hogy a nagy elődök bát-
ran nyúltak saját koruk szórakoztató 
zenéjéhez, hangszereihez. Mi sem 
egyszerűbb tehát: folytatni e nemes 
hagyományokat!

Június 16–25. között Miskolcon, a Bartók 

Plusz Opera fesztiválon a műfaji határo-

kat feszegetve keressük az új, mindenki 

számára szerethető és szórakoztató 

operát.

Az idei év mottója: „Az opera újjászüle-

tése”, így olyan darabok kerülnek szín-

padra, amelyek a mai kor hangján szó-

lalnak meg. A kritikusok által musical, 

operett, sőt vígoperaként is besorolt 

Candide zeneszerzője Berstein. A Maria 

de Buenos Aires, Piazzolla tangó-ope-

rája, szívet, kezet, lábat „megdobogtató” 

produkció. Gyöngyösi Levente A Mester 

és Margarita opera-musicalje egyszerre 

dolgozik rock- és szimfonikus zenekar-

ral.  Ittzés Tamás A Lutherek című ragti-

me-operájában Martin Luther King kap-

csán válik jogosulttá a jazz. De helyet 

kap a sorban egy pucciniánus opera is, 

az Ifj abb Butterfl y egy kortárs japán ze-

neszerzőtől, amely Pillangókisasszony 

fi ának történetét meséli el.

A kiemelt hangversenyprogramban az 

I Musici di Roma és a szentpétervári 

Russian Chamber Philharmonic szere-

pel. Fellép a berlini operaélet új sztárja 

Nora Friedrichs, a kiváló orosz tenor 

Mikhail Agafonov, Rost Andrea pedig az 

operaíró versenyt megnyert Mátyássy 

Szabolcs operájában vállalt szerepet.  A 

Kodály-évforduló alkalmából a Magyar 

Operaház vendégjátékában Kodály 

Székely fonó című daljátéka szerepel 

műsoron. 

A 10 napos rendezvényen a hivatalos 

koncertprogram mellett utcai hangver-

senyek és balett, kamarakoncert, kórus-

muzsika, utcabál, népzene, jazz és világ-

zene szórakoztatja a közönséget.

Az új jövedéki törvényről szervez előadást 

a BOKIK június 13-án, kedden 10 órától a 

kamara miskolci, Szentpáli utca 1. szám 

alatti székházában. A rendezvény előadói 

a NAV B.-A.-Z. Megyei Adó- és Vámigazga-

tósága Jövedéki Főosztályának szakem-

berei lesznek. A program témái: A jövedéki 

törvény legfontosabb változásai; Engedé-

lyezési eljárás a jövedéki szabályozásban; 

A bérfőzés és a magánfőzés szabályai; A 

jövedéki törvény szankciórendszere.

A program ingyenes, de regisztrációhoz 

kötött. Regisztrálni a deme.marika@

bokik.hu e-mail címen lehet. 

(Részletek: www.bokik.hu) 

Az opera miskolci újjászületése
A Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter idén is csatlakozik a fesztiválhoz

A Miskolc Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter ebben az évben is akcióval kapcsoló-
dik a Bartók Plusz Operafesztiválhoz: annak, aki bemutatja operafesztiváli belépő-
jegyét az akcióban részt vevő klasztertagok üzleteiben, különböző kedvezményeket 
kaphat június 16–25. között. Az együttműködés részeként a fesztivál szóróanyagai is 
elérhetők a főutcai klasztertagok üzleteiben. A klaszter akcióhoz kapcsolódó promó-
ciót a Belvárosi Klaszter biztosítja.

Akció a klasztertagoknál! 

Fókuszban az új 
jövedéki törvény „A TechCsajoké a jövő!”

A kamara standjánál Bihall Tamás  beszélget a fi atalokkal


