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November 29.  
A Kamara Napja

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

November 29-ét elődeink és mi is, az újkori kamarát 1994-ben megala-
pítók, egymástól függetlenül A Kamara Napjává nyilvánítottuk. Sors-
szerű ez, példázza azt a folyamatosságot, amely a kamara életét jel-
lemzi. A világon a kamara több mint 400 éves, Marseille-ben 1599-ben 
a már működő céhek és kereskedők hozták létre, érdekeik képviselete 
céljából. Magyarországon 1850-ben Fiumében jelentették be a magyar 
kamarai rendszer létrehozását, a Miskolci Kamara megalapítására 
1880-ban került sor. Nem kérdéses, a kamara történelméből, múltjából 
kiemelkedő személyiségeinek életpályájából sokat lehet tanulni, és a 
tapasztalatokat felhasználni jelenkori kihívásaink megválaszolására. 

Mik is a jelenkori kihívásaink? Elsők között kell említenem az oktatás 
megújítását, melyben óriási energiát mozgósítunk a szakképzés, a 
felsőoktatás, a felnőttképzés átalakítására, mindenekelőtt a munkaerő-
piac igényeit szem előtt tartva. Látható és érzékelhető, hogy mennyi 
érdekszféra-ütközésen keresztül vezet ez az út. Kihívás a kis- és kö-
zépvállalataink nemzetközi piacra juttatása, amely megkerülhetetlen 
lépcső az üzleti erősödés, a gazdasági növekedés útján. Van feladatunk 
a környező országok, az Európai Unió és a távoli piacok megszerzése 
felé is. 

Már itt van a szobánkban – és esetenként már a termelésben is – az 
Ipar 4.0, a digitalizáció, a robotizáció kérdésköre, amelyre fel kell 
készülnünk, kamarai programokat, információkat kell biztosítani a 
cégek számára ennek az új tudásnak a megszerzésére. Összességében, 
tudnunk kell szerkezetet váltani a gazdaságban, ami tudásintenzív, jól 
felkészített munkatársakra, és magas hozzáadott értékre épít a nagy-
vállalatok, valamint a kis- és középvállalatok esetében is. 

Bár az előzőekhez képest jelentéktelennek tűnhet, de komoly kihí-
vás számunkra kamarai székházunk megújítása is, amely – a korszerű 
munkavégzés helyszínének kialakítása mellett – az ígéretes fi atal, új 
vállalkozások támogatásának is otthona lehet. Ahogy mondtam, a 
kamara történelme jelentős, jelene erős, feladatokkal és kihívásokkal 
teli, és ha ezt jól végezzük, a jövője is biztosnak ígérkezik. 

A kamara – az előzőek nagyívű és komoly kormányzati együttmű-
ködést igénylő feladatai mellett – számos szolgáltatással áll a vállal-
kozások rendelkezésére. Tudom, hogy egyes szolgáltatások nyújtása 
esetenként lehet professzionálisabb, mint a nálunk igénybe vehetőké, 
de összességében ennyiféle szolgáltatás rendszerszerű igénybevételére 
sehol nincs lehetőség. Ezért nem véletlen közel kétezer fős tagságunk 
és a több mint harmincezer fős regisztrált tagunk jelenléte kamarai 
életünkben. Az előzőekből látható, a kamara egy olyan hálózat, amely 
képes összekötni vállalatait a világ valamennyi pontjával, miközben 
itthon és szűkebb pátriánkban védjük vállalkozásaink érdekeit, bizto-
sítva azok gazdasági növekedését, valamennyiünk javára. 

Büszke vagyok tagvállalatainkra, tisztségviselőinkre és munkatársa-
imra, akikkel együtt sikeres kamarai munkával segíteni és támogatni 
tudjuk térségünk és környezetünk fejlődését. 
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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 decemberében alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 355 Ft/l
Gázolaj 367 Ft/l
Keverék 392 Ft/l
LPG-autógáz 219 Ft/l

Decemberi üzemanyagárak

A több mint két évtizedes hagyománynak megfelelően 

november 29-én, a Kamara Napján ünnepi küldöttgyűlést 

tartott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara (BOKIK) Miskolcon. Ez a nap egyrészt az em-

lékezésé, az elődök előtti főhajtásé, másrészt az elisme-

réseké, hiszen kimagasló teljesítményt nyújtó gazdasági 

szereplők és vállalkozások vesznek át kitüntetéseket a 

köztestülettől. 

A Kamara Napjának az eltelt több mint két évtized alatt 

kialakult egy hagyományos rendje, amely idén is meg-

határozta a programot. Reggel Lapis Imre – a BOKIK 

egykori kézműves alelnöke – sírjánál koszorúztak a kamara 

vezetői, munkatársai, a családtagok és a tisztelők. Ezt 

követően dr. Szentpáli István, az első miskolci kamarai 

titkár síremléke előtt hajtottak fejet az emlékezők, majd a 

kamara székházának bejáratánál található dr. Szentpáli 

István emléktábla megkoszorúzása következett, végül a 

MAB-székház (a kamara első székháza) falán található 

emléktáblán helyezték el az emlékezés virágait.

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

A Sajóbábonyi Vegyipari 
Parkban (SVIP) 12. alka-
lommal rendezték meg azt 
a környezetvédelmi vetélke-
dőt, amelyen a közeli telepü-
lések általános iskoláinak 7. 
és 8. osztályos diákjai vettek 
részt.

Nagy hagyománya van már 

ennek a megmérettetésnek, 

amelyet KISS Cégcsoporthoz 

tartozó ÉMK Észak-Magyaror-

szági Környezetvédelmi Kft és 

a SVIP Nonprofi t Kft. munka-

társai szerveztek meg ezúttal 

is. Az idei versenyen 13 telepü-

lés 15 általános iskolájának 59 

diákja vett részt. A téma most 

is a környezetvédelem fontos-

sága, valamint a környezetvé-

delem és az ipar kapcsolata 

volt.

A szervezők vallják: fontos az 

általános iskolások fi gyelmét 

felhívni a környezetvédelem-

re, a hulladékgazdálkodásra, 

valamint az ipari üzemek ez 

irányú tevékenységére.

Kiss László, a KISS Cégcsoport 

tulajdonosa (képünkön), a 

vetélkedő ötletgazdája, meg-

álmodója köszöntőjében be-

mutatta az ipari parkot, beszélt 

a környezetvédelem és az ipar 

kapcsolatáról, valamint ar-

ról, milyen nagy szükség van a 

jól képzett munkaerőre. Mint 

mondta: egy jó szakmával leg-

alább úgy lehet érvényesülni, 

mint egy diplomával, és itt az 

ipari parkban nem csak vegyé-

szekre, hanem sok más szakma 

képviselőjére is szükség van. 

Az idei, sorrendben 12. Kör-

nyezetvédelmi Vetélkedőt az 

ongai Görgey Artúr Általános 

és  Alapfokú Művészeti Iskola 

diákjai nyerték meg.

A környezetvédelem 
és az ipar kapcsolata 

A Nemzetgazdasági Minisztérium negyedszer rendezte meg 
a Clusters in Europe IV. nemzetközi klaszter konferenciát no-
vember 30. és december 1. között Budapesten. A rendezvé-
nyen a BOKIK két klaszterének képviselői – Szarkáné Sipos 
Szonja, Csabai Tamás és Juhász István – is részt vettek.

A több mint 200 fő részvételével megtartott konferencia célja az 

volt, hogy áttekintést adjon az európai klaszterkezdeményezés 

elmúlt több mint húsz évéről, arról, hogy Európa különböző or-

szágaiban, régióiban, milyen okok vezettek a hálózati gondolko-

dás kialakulásához, különös tekintettel a Közép-európai térség 

országaira. Emellett a résztvevők megpróbáltak választ keresni 

arra a kérdésre is, hogy melyek lehetnek a hálózatosodás jövő-

beli sikertényezői, mi az emberi tényező szerepe a sikeres háló-

zatok mögött, valamint, hogy mi lehet a klaszterpolitika jövője a 

2020 utáni időszakban.

A Nemzetgazdasági Minisztérium európai uniós források fel-

használásért felelős államtitkára, Rákossy Balázs nyitóbeszé-

dében elmondta: a megfelelő jogi környezet, valamint adózási 

és működési szabályok biztosításával, valamint pályázati for-

rások megteremtésével segítik a rendszer működését. Hazánk 

versenyképességének megerősítése érdekében a nemzetközi 

piacon is látható klaszterek támogatására helyezi a hangsúlyt 

a kormány – emelte ki. A cél, hogy tíz-tizenöt – nemzetközi po-

tenciállal rendelkező – csúcsklaszter jöjjön létre. Mindez történ-

het a klaszterek összeolvadásával, vagy fókuszálással, amikor 

a hazai iparstratégiában meghatározó iparágak mindegyikében 

legalább egy-egy csúcsklaszter tömöríti az adott iparág érték-

láncának legfontosabb szereplőit. A konferencia nagyszerű al-

kalmat biztosított az Európa 17 különböző országából érkezett 

kormányzati és regionális döntéshozóknak, klaszterfejlesztéssel 

foglalkozó szakembereknek arra, hogy tapasztalatokat, illetve 

jó gyakorlatokat cseréljenek. 

A nemzetközi konferencián a BOKIK égisze alatt működő két 

klaszter képviselői is részt vettek. Az „Akkreditált klaszter” cím-

mel rendelkező Észak-magyarországi Autóipari Klasztert, a 

NOHAC-ot Csabai Tamás klasztermenedzser és Juhász István, 

a NOHAC Kft. ügyvezetője képviselte, a Miskolc Belvárosi Gaz-

daságfejlesztő Klaszter színeiben pedig Szarkáné Sipos Szonja, 

klasztermenedzser volt jelen a rendezvényen.

A csúcsklasztereké a jövő 
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A több mint két évtizedes hagyo-
mánynak megfelelően november 
29-én, a Kamara Napján ünnepi kül-
döttgyűlést tartott a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara (BOKIK) Miskolcon. 
Ez a nap egyrészt az emlékezésé, az 
elődök előtti főhajtásé, másrészt 
az elismeréseké, hiszen kimagasló 
teljesítményt nyújtó gazdasági sze-
replők és vállalkozások vesznek át 
kitüntetéseket a köztestülettől.

Idén is összeült a Kamara napján a 

köztestület küldöttgyűlése, a helyszín 

ezúttal Miskolcon az ITC-székház volt. 

Az 53. küldöttgyűlésen dr. Parragh 

László, a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara elnöke tartott előadást 

hazánk versenyképességi helyzetéről, 

valamint arról, hogyan látja a köztes-

tület a kkv-k fejlesztési lehetőségeit. 

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke a me-

gye gazdaságfejlesztési lehetőségeiről 

adott áttekintést a küldötteknek és a 

vendégeknek.

A küldöttgyűlés elején a résztvevőket 

köszöntötték a megye és a város ve-

zetői.

Demeter Ervin kormánymegbízott 

köszöntőjében arról beszélt, hogy az 

elmúlt évtizedekben a közvélekedés 

szerint Borsod-Abaúj-Zemplén az 

ország hátrasorolt megyéje volt. Ese-

tünkben azonban fontos a múlt idő, 

hiszen mára a megyében megtermelt 

nemzeti össztermék, a válság idősza-

kához, vagyis 2009-hez képest 44,5 

százalékkal nőtt, jelentősen megha-

ladjuk ezzel a 30 százalékos orszá-

gos átlagot. Kiemelte, hogy ma már a 

középmezőny számottevő tagjai va-

gyunk. Az egy főre jutó nemzeti össz-

termékben hét megyét előzünk meg. A 

fejlődési tendencia jól megmutatkozik 

az egy lakosra jutó beruházásokban is.

A számok pozitív alakulása elsősor-

ban a gazdasági szereplők érdeme- 

hangsúlyozta Demeter Ervin. Megíté-

lése szerint a jövő egyik nagy feladata 

a megye megtartó képességének nö-

velése.

Dr. Kriza Ákos Miskolc polgármeste-

re ehhez a gondolathoz csatlakozva 

kifejtette: a megyeszékhely megtartó 

ereje ma sokkal jobb, mint a korábbi 

évtizedekben volt, csökkent, illetve 

megállt az elvándorlásból adódó né-

pességfogyás. A polgármester úgy 

fogalmazott: ez pozitív folyamat, ami 

azt jelzi, hogy a város gazdasági meg-

tartó képessége erősödött. Beszélt 

arról is, hogy ennek eléréshez nagyon 

hosszú utat kellett bejárni. Ma már a 

munkanélküliségi ráta a 13 százalékról 

5 százalék alá csökkent. Hat év alatt 

30 százalékkal nőtt az iparűzési adó 

bevétel, vagyis jelentősen nőtt a cégek 

árbevétele.

„Bármely mutató, amelyet a város 

gazdaságával kapcsolatban vizsgá-

lunk, azt bizonyítja, hogy túlléptünk a 

holtponton, a város elindult egy fej-

lődési pályán. Miskolcról ma már úgy 

beszélnek, mint egy új ipari központ-

ról” – jelentette ki köszöntőjében dr. 

Kriza Ákos.

„A gazdaság szereplőinek komoly be-

folyása van arra, hogy milyen világban 

élünk. A megye számára fontos, hogy 

a vállalkozások jól működjenek, és 

ebben fontos szerep jut a kamarának 

is” – kezdte köszöntőjét Török Dezső. 

A megyei közgyűlés elnöke méltatta a 

kamara gazdaságszervező, gazdaság-

fejlesztő munkáját, kiemelve a szak-

képzés területét, amely, mint mondta, 

mára egyre jobban közelít a piaci és a 

vállalkozói igényekhez. Szólt a Terület- 

és Településfejlesztési Operatív prog-

ramról, amelynek keretében 93 milli-

árd forint áll megyénk rendelkezésre 

a mostani uniós ciklusban. A szakmi-

nisztérium összesítése alapján eddig 

58 milliárd forint értékben született 

támogatói döntés. A kedvezménye-

zettek elsősorban az önkormányzatok, 

de a projektek jelentős részének meg-

valósítói a vállalkozók. Szólt még a 

gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási 

paktumról, amelyben a BOKIK aktív 

együttműködő partnere.

Versenyképesség a kulcs  

„A versenyképesség a jövő idősza-

kának kulcsa” – kezdte előadását dr. 

Parragh László, a Magyar Kereske-

delmi és Iparkamara (MKIK) elnöke. 

Emlékeztetett rá, hajlamosak vagyunk 

azt gondolni, hogy azok a sikerek, 

amelyeket Magyarország az elmúlt 

időszakban megélt – és amire joggal 

lehetünk büszkék – maguktól jöttek 

össze. Holott a valóságban ebben na-

gyon sok munka van. A vállalkozók és 

a munkavállalók munkája, hozzáadott 

energiája, értéke. Nem véletlen, hogy 

az ország ezt el tudta érni. 

Az MKIK elnöke a versenyképesség 

alapjának nevezte a minőségi okta-

tást, kiemelte, ennek fontos része kell, 

hogy legyen a nyelvoktatás. Ezért java-

solta a kamara a kormányzatnak, hogy 

2020-tól a felsőoktatásba csak egy 

nyelvvizsgával lehessen belépni. Ezt a 

kormányzat el is fogadta. 

Kijelentette, ma Magyarország gazda-

ságpolitikai váltásban van, ami a mun-

ka-intenzív gazdaságból egy tudás-in-

tenzív gazdaság felé való elmozdulást 

jelent. Elmondta, hazánk a rendszer-

váltás óta abból próbált megélni, hogy 

olcsón eladta azt a munkaerőt, ami a 

piacon volt. Erre építve próbáltuk be-

hozni a nemzetközi tőkét. Most tisz-

tán látszik, hogy ennek az időszaknak 

vége, másfajta gazdaságpolitikában 

kell gondolkodni. Olyanban, amelynek 

lényege a tudás, a tudásközpontúság. 

A kutatásfejlesztésre és innovációra 

fordított pénzekről szólva kiemelte: 

nagyon fontos, hogy a felhasználás 

eredményeként érték jöjjön létre. Te-

hát, ha az alapkutatás valamilyen fel-

Küldöttgyűléssel ünnepelt a BOKIK

Emlékezők a tíz éve elhunyt Lapis Imre sírhelyénél

Koszorúzások Szentpáli István nyughelyénél, a kamara székházánál és a MAB-székháznál

A szép szakmai hagyományt követ-
ve, immár 15. alkalommal szervezete 
meg a Magyar Közgazdasági Társa-
ság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Szervezete a Megyei Közgazdász Na-
pokat november második felében.

A rendezvény tematikája minden év-

ben két részből áll: egy aktuális köz-

gazdasági probléma és egy céglátoga-

tás szerepel a programban. A 2017. évi 

szakmai program kulcsszava az ipar-

fejlesztés és az Ipar 4.0 volt.  Az elmúlt 

évek kicsit negatív hangulatú témái – 

mint munkanélküliség, gazdasági vál-

ság, társadalmi leszakadás – után az 

idei évben valóban pozitív hangulat és 

lendület jellemezte a rendezvényt.

A miskolci Városháza Dísztermében 

tartott Iparfejlesztés, Ipar 4.0 kon-

ferencia előadója Vinnai János, a 

Szinvanet Zrt. elnöke volt. Előadása 

segített pontosítani és értelmezni, mit 

is jelent a sejtelmes fogalom: Ipar 4.0. 

Érdekes, példákkal illusztrált előadá-

sát feszült fi gyelem kísérte.

A második előadásban Miskolc Megyei 

jogú Város fejlesztési stratégiáját mu-

tatta be Szélyes Domokos, a Miskolc 

Holding vezérigazgatója.

A Miskolci Egyetem képviseletében 

dr. Nyiry Attila, tudásvagyon haszno-

sítási igazgató foglalta össze, milyen 

fejlesztéseket tervez az egyetem, és 

milyen lépéseket tesznek a jövőben a 

felsőoktatás és az ipar kapcsolatának 

elmélyítésére.

A Közgazdász Napok második nap-

ja a hagyomány szerint egy „szakmai 

kirándulás”. Idén  az iparfejlesztés és 

robotizálás témakörhöz tökéletesen 

illeszkedő gyárat, a szikszói Quality 

Pack Zrt.-t látogatták meg az érdek-

lődők. Csereklye Barnabás cégvezető, 

prezentációjában a vállalatcsoport 

terveit ismertetve, elkápráztatta a 

hallgatóságot. A gépsorok között tett 

séta pedig mindenkit lenyűgözött. A 

legmodernebb technológia, emberi 

szemmel követhetetlen sebesség, jól 

szervezett rend jellemzi a gyár egé-

szét.

Közgazdász napok: 
fókuszban az ipar

November 29-én tartotta első szakmai egyeztetését és a kick-off  meetinget a 

SKHU/1601/4.1/046 Cross-Border Innovation Service Portfolió Projekt konzor-

ciuma. 

Az Interreg Szlovák–Magyar pályázatban öt határ menti megye kamarái, így a 

Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarák, 

míg szlovák oldalról a kassai és a besztercebányai kamarák vesznek részt. Az 

együttműködésben megvalósuló 16 hónapos program célja egy egységes regisz-

ter készítése a térség innovatív vállalkozásairól, magyar, szlovák és angol nyel-

ven. Az innovációban élenjáró gazdasági szereplőkön túl, az ötletgazdákat és az 

innovációs tevékenységet támogató szervezeteket is bevonja a program. 

A pályázat keretében havi rendszerességgel üzletember találkozókat tartanak 

majd a partnerek valamelyikének szervezésében. Kiemelt cél az egységes eljá-

rásrendek kialakítása és a jó gyakorlatok megosztása. A résztvevő megyék inno-

vációs aktivitásának növelésén túl, célként fogalmazódik meg a határon átnyúló 

gazdasági együttműködés élénkítése is.

Nemzetközi program indult

A Magyar-Szlovák Gazdasági Vegyes Bizottság üléséhez kapcsolódóan a Ma-

gyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. a Szlovák Befektetési és Kereskedelemfejlesz-

tési Ügynökséggel, a SARIO-val üzleti fórumot és B2B találkozókat szervezett 

kassai Hilton Szállóban október 30-án.

Az üzleti fórum célja Szlovákia és Magyarország gazdasági együttműködésének 

megerősítése, valamint a szlovák és magyar vállalkozások kereskedelmi kap-

csolatainak fejlesztése volt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara saját standdal vett részt a rendezvényen, amelyen helyet kapott 

még a kamara által működtetett két klaszter is, az Észak-Magyarországi Autó-

ipari Klaszter és a Miskolc Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter. A rendezvényen 

képviseltette magát megyénk színeiben a Miskolci Egyetem és a Bay Zoltán Ku-

tatóintézet, valamint számos a szlovák piac és partnerek iránt érdeklődő cég és 

vállalkozás.

A fórum egyedülálló lehetőséget kínált arra, hogy a résztvevők potenciális üzleti 

partnerekkel találkozhassanak, új kapcsolatokat építsenek ki, valamint, hogy tá-

jékozódjanak a két ország kereskedelmi és beruházási lehetőségeiről.

Üzleti fórum volt Kassán

Nagy érdeklődés mellett zajlottak a BOKIK novemberben megtartott előadásai. 

Az aktuális munkaügyi kérdésekről tartottak tájékoztatót a Miskolci Járási Hiva-

tal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának vezető mun-

katársai november 6-án, majd 8-án a hatályos fogyasztóvédelmi szabályokról, 

az ellenőrzés tapasztalatairól volt szó, a járási hivatal közlekedési és fogyasz-

tóvédelmi főosztályának közreműködésével. Mindkét előadás helyszíne az ITC-

székház volt. Ugyanitt tartotta meg a BOKIK a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 

tapasztalatait bemutató programot november közepén. 

Közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe, amikor 

mindenki kedveskedni igyekszik hozzátartozóinak. 

Beindul a vásárlási roham. Minderre a bűnözők is 

felkészülnek, fi gyelmeztet a megyei rendőr-főka-

pitányság Bűnmegelőzési Osztálya. A bűncselek-

mény megelőzése érdekében célszerű az alábbi-

akat megtenni:

- Az eladótér és a kassza legyen jól megvilágított.

- Ügyeljen arra, hogy kívülről jól be lehessen látni 

az eladótérbe és a kassza területére, ezzel is nö-

velve a potenciális elkövető lebukási lehetőségét 

(ne legyen koszos, matricákkal, plakátokkal fe-

dett, bokrok vagy fák által takart a kirakat).

- Telepítsen jó minőségű kamera- és riasztó rend-

szert, és ezek meglétére a bejárat közelében fel-

irattal, plakáttal is hívja fel a belépők fi gyelmét.

- „Csendes” riasztó rendszert szerezzen be, amely 

távfelügyeleten keresztül gondoskodik a rendőr-

ség azonnali értesítéséről is.

- Az alkalmazottak legyenek kiképezve a riasztó és 

a kamera használatára.

- A bejáraton mindenki keresztülhalad, így oda 

helyeztessen el 1,7-1,8 méter magasságban olyan 

kamerát, amin a belépők arca is jól látható.

- A pénztár és a bolt zárásakor lehetőleg két alkal-

mazott legyen jelen.

További részletek: wwwbokik.hu

Sikeres előadások 

A karácsonyi roham veszélyei az üzletekben 



2017. NOVEMBER–DECEMBER
10.  Gazdasági Iránytű

2017. NOVEMBER–DECEMBER
Gazdasági Iránytű  3.

fedezésre visz, azt el kell vinni az inno-

vációs szakaszig, egészen addig, hogy 

abból eladható termék legyen. 

„Az Ipar 4.0 ma egy „varázsszó”, amiről 

sokat beszélnek” – vezette fel előadá-

sa következő részét az elnök. „Ha na-

gyon szűken nézzük a jelentését, akkor 

arról van szó, hogyan lehet a kis- és 

közepes vállalkozásokat felkészíteni 

arra, hogy a nagy cégek beszállítóivá, 

partnereivé váljanak, alkalmasak le-

gyenek arra, hogy bevigyék a szolgál-

tatást, a terméket, és ezen keresztül 

jelenjenek meg a nemzetközi piacon” 

– mondta. Hozzátette: van egy másik 

értelmezése is, amit ma már inkább 

használunk, ez pedig az ipari forrada-

lom, az a technológiai váltás, ami a 

gazdaságban megjelenik. Egyszerre 

jelenti a digitalizációt, a robottechno-

lógiát, az újfajta technikák, az újfajta 

innovációk alkalmazását, vagyis tu-

lajdonképpen egy széles körben vett 

iparváltásról van szó. 

Azok a cégek, amelyek képesek arra, 

hogy ezeknek a kihívásoknak megfe-

leljenek, beszállítanak, vagy közvet-

lenül exportálnak, pozitív jövőképük 

lehet, míg azoknak, amelyek nehezen 

tudnak megújulni, technológiát, gon-

dolkodásmódot váltani, azoknak ne-

hézségekkel kell majd szembe nézni 

– fogalmazott dr. Parragh László.

Ipar 4.0 – már gyakorlat

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke a megye 

gazdasági teljesítményének elemzé-

sével kezdte előadását. Hangsúlyozta: 

Borsod-Abaúj-Zemplén gazdasága 

növekedési pályán van. Ha megnéz-

zük az elmúlt öt év hozzáadott érték 

eredményeit, látható, hogy a növeke-

dés folyamatos, és ez folytatódni fog 

a következő években is. A mutatókból 

kiderül az is, hogy ez egy iparos megye, 

ami fontos tradíció. Két meghatározó 

terület tartozik ide, az egyik a vegyipar, 

a másik a gépipar, ezen belül is egyre 

erősödik a járműipar. 

Az elnök felhívta a fi gyelmet arra is, 

hogy van néhány olyan terület, amely-

ben elmaradásunk van, ilyen például 

az infokommunikáció, itt gyakorlatilag 

jelentős beruházási teljesítmény nem 

történik. Ennek fő oka, hogy az uniós 

pályázatok nem kedveznek ennek az 

ágazatnak, amire oda kell fi gyelni, és 

ezt a problémát akár kamarai szinten 

is érdemes az asztalra tenni.

Mint mondta, foglalkozni kell továbbá 

a bruttó átlagkeresettel, hisz jelentős 

lemaradásban vagyunk az országos 

átlaghoz képest. Ez azért is fontos, 

mert a szakképzett munkaerő meg-

tartása szempontjából ez alapkérdés. 

Itt említette meg, hogy a megye né-

pessége – a Miskolci tendenciákkal 

ellentétben – az elmúlt 10 évben 50 

ezerrel csökkent. Ez egy jelentős szám 

és valószínűsíthető, hogy ez minőségi 

romlás mellett történt.

 (Folytatás a 4. oldalon)

A küldöttgyűlésen ott voltak a város és a megye vezetői is. Képünkön balról: dr. Kriza Ákos, Bihall Tamás, Török Dezső és Demeter Ervin

Szélyes Domokos (balról), Lukács Gábor, Kandik Ferenc és Bódi László Bágyi Pál (balról), Alexa Mariann és Veres Attila

November közepén második alka-
lommal rendezte meg a Zempléni 
Szakmai Napot a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara együttműködve a Sá-
rospataki Tankerületi Központtal. 

A Sátoraljaújhelyi Városi Sportcsar-

nokban megtartott szakképzési pálya-

orientációs nap célja, hogy a zempléni 

hetedikes, nyolcadikos általános isko-

lások megismerkedhessenek a helyi 

szakképzési lehetőségekkel, gyakorlati 

képzőhelyekkel. Szerencsi, sátoralja-

újhelyi, sárospataki és tokaji intézmé-

nyek mutatták be képzési kínálatukat 

a 15 általános iskolából érkezett diá-

koknak. Összességében hét szakkö-

zépiskola népszerűsítette képzési pa-

lettáját a program keretében. 

A helyben maradásért 

A meghívott intézmények a követke-

zők voltak: a Georgikon Görögkatolikus 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium, a Szerencsi SzC Műsza-

ki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája, a Szerencsi 

SzC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 

Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája, a Szerencsi SzC 

Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szak-

gimnáziuma és Szakközépiskolája, a 

Vay Miklós Református Szakgimnázi-

um, Szakközépiskola és Diákotthon, 

Szerencsi SzC Tokaji Kereskedelmi 

és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája, valamint az V. 

István Katolikus Szakgimnázium. A 

pályaorientációval foglalkozó szak-

emberek tapasztalata azt mutatja, 

hogy aki itt talált rá a továbbtanulási 

céljára, az motiváltabban érkezik a 

képzésre. A szakképző intézmények 

mellett bemutatkoztak a sátoraljaúj-

helyi, sárospataki cégek is, azzal a nem 

titkolt szándékkal, hogy a rendezvény 

segítheti a munkaerő utánpótlás meg-

oldását, és akár üzleti haszna is lehet 

az egymással való találkozásnak. A 

szervezők elmondták azt is, hogy re-

ményeik szerint a szakmai nap segíti 

majd az elvándorlás csökkentését, ha 

a fi atalok helyben megtalálják a szá-

mításukat, a vállalatok pedig a mun-

kavállalókat.

Félezernél több diák

A rendezvényre a Sárospataki Tanke-

rületi Központ intézményeiből több 

mint 500 tanuló érkezett a Sátoralja-

újhelyi, Sárospataki, Gönci és Cigándi 

Járásokból. Az ünnepélyes megnyitó 

után kerekasztal beszélgetés követke-

zett, amelyen a gazdálkodó szerveze-

tek képviselői és a képző intézmények 

vezető munkatársai vettek részt. A 

megbeszélésen a duális képzés gya-

korlati megvalósításának tapasztala-

tairól volt szó. 

A tapasztalatok és a visszajelzések 

azt mutatják, hogy a Zempléni Szak-

mai Nap jó lehetőséget biztosított a 

helyi képzőintézmények és gyakorlati 

képzőhelyek bemutatkozására, a be-

iskolázás segítésére, a szakképzésben 

történő kapcsolatépítésre, az együtt-

működés, együttgondolkodás elő-

mozdítására. 

Jövőkép a fi ataloknak

Az eseményre a kamara 22 céget 

hívott meg. Fontos ugyanis, hogy a 

helyi fi atalok lássanak jövőképet szü-

lőföldjükön, vagy annak közelében, 

és tudják, milyen lehetőségeik van-

nak az elhelyezkedésre.  A Zemplé-

ni Szakmai Napon megismerhették 

ezeket a lehetőségeket, hiszen a sá-

toraljaújhelyi, sárospataki és cigándi 

járás diákjai képet kaphattak a kép-

zési lehetőségekről, megismerhették 

a gyakorlati képzőhelyeket, amelyek 

egyúttal a leendő munkahelyükké is 

válhatnak. A szervezők fi gyeltek arra, 

hogy a gazdaság igényeit fi gyelembe 

véve hívták meg a cégeket és a kép-

zőintézményeket. 

A Zempléni Szakmai Nap szerepelt az 

Európai Szakképzési Hét akkreditált 

programjai között is.

 – Klein Zsuzsanna –

Pályaválasztási börze Zemplénben
Több mint ötszáz diák, hét szakképző intézmény, huszonkét cég a szakmai napon 

Alfafém Bt.; Hotel Bodrog Wellness; 
Certa Kft.; DROP IN Kft.; ÉMÁSZ Nyrt.; 
Épszer Zrt.; Fraisa Hungaria Kft.; Grega 
Kft.; Gyémántkapu Idősek Otthona; 
Halász Produkt Kft.; Heiche Hungary 
Bt.; Kőkapu Kft.; Kövér cukrászda; 
Magyar Posta Zrt.; Perlit-92 Kft.; Prec-
Cast Öntödei Kft.; Rendőrkapitányság 
Sátoraljaújhely; Smaragdvölgy Kft.; 
TESCO; Ty Cut Hair Salon; Weinberg 
’93; Zempléni Építő és Gépészeti Kft.

A résztvevők

Vegyipari Pályaorientációs Napot rendezett 

megyénk három meghatározó vegyipari cége, 

a BorsodChem Zrt., a MOL Petrolkémia Zrt., 

valamint a Kischemicals Gyártó és Kereske-

delmi Kft. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyag-

tudományi és a Gépészmérnöki- és Informa-

tikai Karával közösen. A Miskolci Egyetemen 

november közepén megtartott programon 

közel 500, többségében általános iskolás diák 

vett részt. A rendezvény célja a vegyipari szak-

ma és a gyakorlati képzőhelyek összefogása 

a szakemberhiány hosszú távú csökkentése 

érdekében. A pályaorientációs rendezvényre a 

BOKIK Tiszaújvárosból és Mezőcsátról utazta-

tott be diákokat, Miskolcról pedig csoportokat 

szervezett.

Pályaorientációs nap 
vegyipari cégekkel A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Fejlesztési és Képzési Bizott-

ság idén harmadik alkalommal ülésezett november végén.

A bizottság napirendre tűzte a megyére vonatkozó szakma-

szerkezeti javaslattétel megvalósulásának aktualitásait, vala-

mint megtárgyalta és elfogadta Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 

Szakképzés-fejlesztési koncepciójának módosult, új dokumen-

tációját. Az ülés és cikk megjelenése közötti időszakban megje-

lent a 353/2017. (IX. 29.) kormányrendelet a 2018/2019. tanévre 

vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, valamint a 2018/2019. 

tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító 

szakképesítésekről. Ez a rendelet a következő tanévre határoz 

meg fontos, a szakképzést érintő létszám és szakképesítések-

kel kapcsolatos információkat, valamint a 2018/2019-es tanév 

hiány-szakképesítéseinek 20 szakmát tömörítő jegyzékét.

A következő tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntést tar-

talmazó kormányrendelet a Magyar Közlöny 199. számában és 

a www.bokik.hu honlapon is elérhető.

Napirenden az aktualitások
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Folytatás a 3. oldalról. 
Bihall Tamás a TOP 100-as cégek 

földrajzi elhelyezkedését vizsgálva 

elemezte a járások teljesítményét. 

Miskolc kiemelkedő, ahogy Kazinc-

barcika és Tiszaújváros is az élen van 

– köszönhetően a vegyipar erőteljes 

jelenlétének –, meghatározó még Sá-

toraljaújhely, Mezőkövesd, Szerencs, 

Sárospatak és Ózd térsége, de a többi 

járásunk gazdasági teljesítménye sze-

rény. „Érdemes tehát elemezni, hogy 

milyen megoldásokkal lehet ezeket a 

területeket gazdasági értelemben fej-

leszteni, vagy a növekedés pályájába 

bevonni” – mondta az elnök.

A következőkben Bihall Tamás szólt 

még többek között a Széchenyi Kár-

tya Program megyei eredményeiről, 

a szakképzéssel kapcsolatos felada-

tokról, ezen belül a tanulószerződések 

helyzetéről, a hazai és a nemzetközi 

szakmai tanulmányi versenyekről, va-

lamint a felsőoktatási duális képzés 

alakulásáról.  

„A meginduló gazdaságfejlesztési 

programok fontos eleme lesz, hogy 

hogyan lehet a jövőképet, az infrast-

ruktúrát, az iskolarendszert a fi atalok 

itt tartásának szolgálatába állítani” – 

mondta az elnök. Megkerülhetetlen a 

digitalizáció kérdésköre is, amellyel a 

kamara már most is foglalkozik a Mo-

dern Vállalkozások programja kereté-

ben. Ami pedig az Ipar 4.0-át illeti, ez 

sok megyei cégnél már gyakorlat, és 

reményét fejezte ki, hogy ez a kör foko-

zatosan bővülni fog. 

Elismerések átadása

Arról már írtunk, hogy ez a nap az el-

ismeréseké is, ezúttal is átadták a ka-

mara díjait.  A Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

„Gazdaság szolgálatáért” elismerésé-

ben részesült: 

Bódi László, a Halbo Mce Tervező és 

Fővállalkozó Zrt. vezérigazgatója, az 

MKIK Magyar-Német tagozatának el-

nöke,  

Lukács Gábor, a Lukács Autó Kft. ügy-

vezetője,

Kandik Ferenc, a Kandik és Tamás 

Mester-hidegkonya Kft. ügyvezetője.

Szélyes Domokos, a Miskolc Holding 

Zrt. vezérigazgatója.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamara Kiemelkedő 

gazdálkodó szervezete elismerést ez 

alkalommal a következő vállalkozások 

vehették át:

SICTA Gyártó Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. A francia tulajdonban 

lévő, és a felsőzsolcai ipari parkban 

működő SICTA a világ egyik vezető au-

tóipari beszállító cégcsoportjához tar-

tozik.  A díjat Alexa Mariann vette át.

Zemplén Idegenforgalmi Kft. A 

társaság Zemplén idegenforgalmá-

nak meghatározó szereplője, hiszen 

működteti a négycsillagos, igen szín-

vonalas sárospataki Hotel Bodrog 

Wellnesst, a Tengerszem Camping és 

Üdülőparkot, valamint a több lábon 

állás szellemében kéményseprő szol-

gáltatással is állnak a lakosság ren-

delkezésére. A díjat Bágyi Pál vette át.

Veres ’98 Bt. A kazincbarcikai szék-

helyű, 1998-ban alakult betéri társa-

ság exkluzív díszdobozokat, plakett és 

éremdobozokat készít kézi munkával, 

emellett foglalkoznak könyvkötészet-

tel és látszerészeti dobozok készítésé-

vel is. A családi vállalkozás az elmúlt 

években folyamatosan fejlődött, a 

közelmúltban költöztek új telephely-

re, és fontos hogy ma már exportra is 

szállítanak termékeikből.  A díjat Veres 

Attila vette át.

Simon Zoltán egyéni vállalkozó. A fi -

atal vállalkozó 2008-ban, a válság ki-

törése előtt néhány hónappal indítot-

ta cégét. Voltak nehéz időszakaik, de 

árbevételük tavaly már meghaladta az 

egymilliárd forintot. A családi vállalko-

zás kamionjai Európa útjain futnak, 

és a céljuk a folyamatos fejlesztés, a 

gépjárművezetők munkakörülménye-

inek javítása, a minőségi, megbízható 

fuvarszolgáltatás.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara tanuló-

képzés terén kiemelkedő gazdálkodó 

szervezete elismerést az Intern Kft. 
kapta. A miskolci székhelyű cég évek 

óta magas színvonalon vesz részt a 

gyakorlati képzésben, többek között 

a hegesztők, lakatosok, központifűtés 

és gázhálózat rendszerszerelők fel-

készítésében. A díjat Molnár Katalin 

vette át.

Szentpáli díj
Az ünnepi küldöttgyűlésen átadták 
a Szentpáli ösztöndíjakat is. A bíráló 
bizottság döntése alapján, a Miskolci 
Egyetem közgazdasági karáról Tóthné 
Kiss Anett tanársegéd részesült a 
Szentpáli Ösztöndíjban. A mérnök-
hallgatók közül a bíráló bizottság Nyiri 
Gábor PhD hallgatót támogatta.
A dr. Szentpáli István Emlékére 
Alapítvány – amelynek alapítói jogait 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara gyakorol-
ja – 2012-ben a megyében élő, fi atal 

közgazdász értelmiség kiválósága-
inak támogatására doktorandusz 
ösztöndíjat létesített. Ezt – egy 2014-
ben meghozott döntés értelmében 
– kibővítették azzal, hogy mérnök 
doktoranduszok is részesülhetnek az 
ösztöndíjban. 

Elnöki dicséret
A kamara munkatársai közül 
Martinovszky Csilla képzőhely ellenőr-
zési referens és Szarkáné Sipos Szonja 
vizsgadelegáló munkatárs részesült 
„Elnöki dicséret” kitüntetésben.

Ösztöndíj és dicséret  

Molnár Katalin Dr. Parragh László is tartott előadást a küldöttgyűlésen

Kölcsönös előnyökön alapuló, stra-
tégiai szintű, hosszú távú szakmai 
együttműködésről kötött megál-
lapodást a Miskolci Egyetem és a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara november 
elején.

A Miskolci Egyetem és a BOKIK koráb-

ban is hatékony, szinte napi szakmai 

kapcsolatot tartott fenn egymással, és 

ennek a közös munkának most formális 

keretet is adtak a felek az együttműkö-

dési megállapodás aláírásával.

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke a doku-

mentum  ünnepélyes aláírásán a követ-

kezőket mondta: „A Miskolci Egyetem 

és a BOKIK megállapodásától a megye 

gazdasági fejlődésének erősödését 

várom úgy, hogy abból természetesen 

az egyetem is profi tál. Gondolok itt 

többek között az egyetem népszerű-

sítése érdekében végzett aktív és fo-

lyamatos munkára, amelynek köszön-

hetően növekszik a hallgatói létszám, 

és ez a megye gazdasági szereplőinek 

munkaerőigényét is kielégíti. A másik 

kiemelt terület a kutatás-fejlesztés 

és a gazdasági tevékenység hatékony 

összekapcsolása, és ennek több száz 

vállalkozásra történő kiterjesztése, ami 

erőteljes fejlődési potenciált ad a me-

gye gazdaságának.”

A Miskolci Egyetem részéről dr. Deák 

Csaba kancellár a következőképpen 

értékelte az eseményt: „Szolgáltatási 

és kutatás-fejlesztési erőnk jobb hasz-

nosítása érdekében a BOKIK támogatja 

intézményünk vállalati kapcsolatte-

remtését, ennek keretében a Miskolci 

Egyetem és a vállalkozások, elsősorban 

a KKV-k közötti tudás- és technológiai 

transzfer elősegítését, tájékoztatók kül-

dését, közös fórumok és rendezvények 

szervezését. Így még jobban bekerül 

Egyetemünk a megye gazdasági vérke-

ringésébe, ami az itt tanuló hallgatók és 

vállalatok számára újabb lehetőségeket 

nyit. A felek bíznak abban, mindez ha-

tással lesz a beiskolázásra is.” 

Prof. dr. Torma András, a Miskolci 

Egyetem rektora ezzel kapcsolatban 

kiemelte: „Az egyetemi hallgatók gya-

korlati képzési hátterének fejlesztése, a 

Miskolci Egyetem duális képzésbe be-

vont szervezetek és vállalkozások szá-

mának növelése, képzési programjaink 

korszerű, a munkaerőpiaci igényeket 

kielégítő tartalmi fejlesztése mind olyan 

feladata egyetemünknek, amelyben 

folyamatosan fejlődnünk kell, amiben 

partnerünk, a BOKIK segítséget nyújt 

majd a következő években.”

Szövetségben a gazdaságért

Nagy István ügyvezető, a BOKIK Fa-, Papír- és Nyomda-
ipari Osztályának elnöke
A közel múltban részt vettem egy konferencián, amelynek 
témája az volt, milyen lehetőségei vannak a mikro- és kisvál-
lalkozásoknak az egyetemmel való együttműködésre a kuta-
tás-fejlesztés területén. Nagy öröm, hogy a Miskolci Egyetem 
területén olyan laboratórium jön létre, ahol lehetőség nyílik 
különféle anyagvizsgálatok elvégzésére. Reméljük, a jövőben 
szoros együttműködés alakul ki a térség mikro- és kisvállal-
kozói, valamint az egyetem között. Ebben a szegmensben 
még sok a nyitott kérdés, így fokozott szükség van a BOKIK 
koordináló szerepére. Ez a kapcsolat fontos és hasznot hoz a 
gazdaság szereplőinek, hiszen újabb ismeretekre alapozhatják 
a termékeiket és eljárásaikat. Végül az együttműködés jó az 
egész társadalom számára, mivel az egyetem és a gazdaság 

jól működő kapcsolata azt is jelenti, hogy a tudás egésze 
jobban szétterül, ami növelheti az egyének jólétét.

Derczó István ügyvezető, Weinberg '93 Kft.
Hosszú távon azt szeretnénk elérni, hogy a kamara, az 
egyetem és cégünk összefogásával egy olyan laboratórium-
mal is felszerelt gyakorlati oktatóhelyet hozzunk létre itt, a 
Weinbergnél, amely megfelel a kor technikai, technológiai 
színvonalának. Ahonnan olyan szakemberek kerülnek ki, 
akiket a jelenkor igényeihez igazítottan oktatnak, ahol nem 
lejárt megoldásokkal, hanem az ipar legfrissebb eredményei-
vel ismerkedhetnek meg. Ez segítheti az utánpótlás nevelést, 
a helyben maradást. Az aláírt együttműködési megállapodás 
többek között a fi atal mérnökök naprakész gyakorlati felkészí-
tését teheti gördülékenyebbé.

Vállalkozók az együttműködésről

Bihall Tamás, prof. dr. Torma András és dr. Deák Csaba 

A FUX Zrt.-nél és az Északferr Kft.-nél jártak október 

végén az Észak-magyarországi Autóipari Klaszter 

(NOHAC) tagvállalatainak vezető szakemberei. A ka-

mara égisze alatt működő NOHAC tavaly indította el 

céglátogatás sorozatát, amelynek célja a tagvállalatok 

bemutatkozása, egymás tevékenységének megisme-

rése, a kapcsolatépítés. 

A szabad- és szigetelt vezetékek gyártásával foglal-

kozó FUX a klaszter alapításának évében, 2006-ban 

csatlakozott a NOHAC-hoz. Miskolc meghatározó, 

közel kétszáz dolgozót foglalkoztató vállalkozását 

Csomós József ügyvezető igazgató mutatta be. Szó 

volt a fejlesztésekről, a nemzetközi kapcsolatokról, az 

innováció kiemelt szerepéről, és megtekintették a ven-

dégek többek között a Miskolci Egyetemmel közösen 

működtetett anyagvizsgálati laboratóriumot, ahol a 

duális képzés keretében egyetemi hallgatók képzése 

is folyik. 

Az Északferr Kft.-nél – amely 2014-ben lett klasztertag 

– Káli Attila üzletágvezető gyárlátogatással egybekö-

tött tájékoztatót tartott. Elmondta, hogy a 2010-ben 

alapított vállalkozás árbevétele tavaly közel 2 milli-

árd forint volt, ennek 5 százalékát tette ki az export. 

Az emelés- és rögzítéstechnikai eszközök, autóipari 

bowdenek, felsővezetékek, villamosipari sodratok 

gyártásával foglalkozó cég fi lozófi ájának meghatározó 

eleme az innováció, a folyamatos termékfejlesztés. 

A klaszter tagjai eddig több mint tíz cégnél jártak, így 

például a sárospataki Weinberg ’93 Kft.-nél, a kecske-

méti Mercedes gyárban, a miskolci Boschban, a Hőker 

Kft.-nél, legutóbb pedig a Takatánál és az egri székhe-

lyű ZF Hungária Kft.-nél.

Céglátogatás a FUX-nál és az Északferrnél
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Tóth László, az Unió Coop Zrt. ve-
zérigazgatója kapta az idei TOP 100 
Gazdasági Díjat, amelyet a megye 
TOP 100 vállalkozását bemutató 
kiadvány ünnepélyes bemutatóján 
– november 21-én – vehetett át a Lil-
lafüredi Hotel Palotában.

A kamaránk szervezésében megtar-

tott rendezvényen a vendégeket De-

meter Ervin kormánymegbízott, Török 

Dezső, a megyei közgyűlés elnöke és 

Pfl iegler Péter, Miskolc alpolgármes-

tere köszöntötte.

Egyértelmű a fejlődés

Demeter Ervin kiemelte: megyénk 

gazdasága a 2009-es mélyponthoz 

viszonyítva jelentős, az országos átla-

got meghaladó ütemű fejlődést ért el. 

Az egy főre jutód GDP tekintetében is 

sikerült előre mozdulni, bővült a fog-

lalkoztatás. Örömteli, hogy erősödik az 

elsődleges munkaerőpiac. Török Dezső 

is örömmel nyugtázta, hogy megyénk 

felzárkózóban van. Növekszik a gaz-

dasági teljesítmény, hasonlóan fontos 

– mint mondta –, hogy emelkedik a 

munkavállalók jövedelme.

Pfl iegler Péter elismerően szólt a je-

lenlévő vállalkozókról, akik Miskolc és 

a megye GDP-jének jelentős részét 

megtermelik. 

A versenyképességről

Ezt követően Csath Magdolna közgaz-

dász, egyetemi tanár tartott elemzést 

a magyar gazdaság versenyképessé-

géről. Az elért eredményeket nemzet-

közi összehasonlításban értelmezte. A 

gondokról is szólt, amelyek megoldan-

dó feladatot jelentenek. Az előrelépés 

zálogaként a humánerőforrás fejlesz-

tését, az értékekkel való jobb gazdál-

kodást, az innováció, a K+F erősítését 

nevezte meg. Véleménye szerint Ma-

gyarország akkor lép érdemben előre, 

ha költségverseny helyett a tudásver-

senyre helyezi a hangsúlyt, amely nö-

veli a hozzáadott érték arányát.

Az ipar dominál

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke elő-

adásában többek között a TOP 100 

kiadványban szereplő vállalkozások 

összetételét, a lista változásait, jel-

lemzőit vizsgálta. Elmondta, a tavalyi 

évhez hasonlóan most 

is húsz olyan vállalkozás 

található a kiadványban, 

amelyek korábban nem 

szerepeltek ebben a kör-

ben. Ami az ágazatokat 

illeti, a legjelentősebb 

megyei 100 cég között 

az ipar dominanciája 

kétségtelen. Hozzátette: 

a megye 16 járásából a 

miskolci, a kazincbar-

cikai és a tiszaújvárosi 

szerepel az élvonalban, 

a többi lényegesen ala-

csonyabb szinten veszi ki 

részét a megye gazdasá-

gából, sőt a cigándi és a putnoki járás-

ban egyáltalán nincsenek TOP 100-as 

cégek. Ezzel a jelenséggel foglalkozni 

kell – hangsúlyozta Bihall Tamás. Az 

elnök érintette még a szakképzés kér-

dését, kiemelve, hogy a tanulók gya-

korlati képzése kapcsán a TOP 100-as 

vállalkozások közül 24 céggel áll szer-

ződésben a kamara.

Weilandics Miklós, a NAV Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vám-

igazgatóság igazgatója előadásában 

kitért arra, hogy a TOP 100-as cégek 

megyénk nettó árbevételének 72,9 

százalékát termelik meg.

Az előadásokat követően most is be-

mutatkozott megyénk egyik sikeres 

vállalkozása, ezúttal a sárospata-

ki Fraisa Hungária Kft. ügyvezetője, 

Varknal György tájékoztatta a résztve-

vőket a cégnél folyó munkáról.

Az élmezőny

Hozzáadott érték alapján az idei TOP 

100-as listát a Mol Petrolkémia Zrt. 

vezeti, megelőzve a Borsodchem 

Zrt.-t, és a Jabil Circuit Magyarország 

Kft.-t. Ami a nettó árbevételt illeti, a 

Borsodchem áll az élen, a legnagyobb 

foglalkoztató pedig a Jabil lett.

A TOP 100 kiadvány a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemp-

lén Megyei Adó- és Vámigazgatósága, 

az Észak-Magyarország napilap és ka-

maránk együttműködésével készül el 

évről évre.

Idén is elkészült a megyei 
gazdaság TOP 100-as listája

Tóth László, az Unió Coop vezér-
igazgatója, a BOKIK alelnöke 1992 
óta vezeti a céget. A társaság 
akkor 52 működő bolttal rendel-
kezett és kevéssel több mint 500 
dolgozójuk volt. Ma már 127 kiske-
reskedelmi üzletük van – 110 Bor-
sodban, 2 Heves, 15 pedig Nógrád 
megyében –, a dolgozói létszám 
pedig meghaladja az 1600 főt. 
Árbevételük 35 milliárd forintot 
tesz ki. A fejlődés, a folyamatos 
bővülés a cég alapelve, lapunk 
megjelenésekor adják át például 
legújabb boltjukat Kisgyőrben.

A gazdasági díjas

A Fiatal Vállalkozók Hetéhez kap-
csolódva megalakította a „Fiatal 
Vállalkozók Szekcióját” (FVSZ) a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara. 

A szekció létrehozását határozatban 

rögzítette a kamara küldöttgyűlése is 

november 29-i ülésén. Bihall Tamás 

a téma kapcsán hangsúlyozta, a fi a-

tal vállalkozók összefogása már régi 

szándéka a kamara vezetésének. A cél, 

hogy a BOKIK olyan fórumot teremtsen 

számukra, amely lehetőséget biztosít 

a tapasztalatcserére, az információ-

szerzésre, részben a generációk közötti 

interakció, részben pedig a fi atalok egy-

más közötti kommunikációja, kapcso-

latfelvétele révén.

A kamara elnöke kiemelte, a szekció 

fontos célja, hogy bevonja a kamara 

munkájába a fi atal generáció vállalko-

zóit. Ezt indokolja a tagvállalatok köré-

ben megkezdődött generációváltás és 

a megyében megalakult, illetve alakuló 

új, sikeres – fi atalok által létrehozott – 

kkv-k egyre gyarapodó száma.

Az FVSZ révén hasznos gyakorlati tu-

dásra tehetnek szert a tagok, megis-

merhetik egymást és természetesen 

egymás vállalkozásait. A szerveződés 

a BOKIK szándékai szerint segíti majd 

a közös gondolkodást, egymás tapasz-

talatainak megosztását, adott esetben 

egymás támogatását. A BOKIK tervei 

szerint a Fiatal Vállalkozók Szekciója 

hamarosan egy rendezvénnyel mutat-

kozik majd be. Ezen az eseményen is-

mertetik programjukat, a szekció céljait, 

konkrét terveit.

Az FVSZ vezetője

A kamara elnöksége Falucskai Attila 

vállalkozót bízta meg a szekció vezeté-

sével.

„Örülünk, hogy létrejött a Fiatal Vállal-

kozók Szekciója a BOKIK-on belül. Azért 

tartom fontosnak ezt a munkát, mert 

szándékaink szerint azoknak a 18-40-év 

közötti vállalkozóknak tudunk majd le-

hetőséget biztosítani, segítséget nyújta-

ni, akik a mai világban sikeresen akarnak 

boldogulni. A hasonló gondolkodású és 

hasonló kihívásokkal szembenéző fi atal 

cégvezetőket fogja majd össze az FVSZ” 

– nyilatkozta lapunknak Falucskai Attila. 

Hozzátette még: arra fognak töreked-

ni, hogy rendezvényeiken a különböző 

területek leghitelesebb szaktekintélyeit 

kérjék fel tájékoztatók, előadások, kon-

zultációk megtartására. Lényeges az is, 

hogy ezeken a programokon kiemelt 

szempont lesz az interaktivitás. 

Követi az igényeket 

Kíváncsiak voltunk arra is, hogyan véle-

kednek a vállalkozók a szekció létreho-

zásáról? Szendrei Mihály, az Aranykoro-

na Történelmi Étterem és Látványpince 

ügyvezetője, aki fi atal vállalkozóként 

maga is részt vesz a kamara munkájá-

ban, a  következőket mondta a kérdésre 

válaszolva:

„Fiatal vállalkozóként már évek óta 

tagja vagyok a kamarának, és a BOKIK 

rengeteg segítséget nyújtott nekünk az 

elmúlt időszakban, például a mester-
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Szentpáli emléktáblát avattak Halmiban

Emléktábla a szülőházon

A Fiatal Vállalkozók Hetének miskolci rendezvényén

Falucskai Attila
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Harmincnégy mestert avatott a BOKIK november 
13-án a Bástya Hotelben. Hegesztő, kozmetikus, 
szakács és pincér mesterek vehették át Mesterle-
velüket a kamara és a szakmák vezetőitől.

A rendezvényen részt vettek a megye, a város és a ka-

mara vezetői mellett a friss mesterek hozzátartozói is. 

A BOKIK ezt az ünnepélyes alkalmat az októberben el-

hunyt Mátyás Rudolf Oscar-díjas mesterszakács em-

lékére ajánlotta, aki évekig maga is aktívan részt vett a 

mesterképzésben.

A legfontosabb pillér

„A kamara szakképzési tevékenységének egyik legfon-

tosabb pillére a mesterképzés. Most azokat a szak-

embereket avatjuk szakmájuk diplomásává, vagyis 

mesterévé, akik a minőségi gyakorlati képzés fontos 

szereplői lesznek” – mondta köszöntőjében Bihall Ta-

más, a BOKIK elnöke. Hozzátette: a mester bizalmat 

jelent a partnerek, a szolgáltatást igénybe vevők szá-

mára. A kamara fontos küldetése, hogy olyan fi atal 

szakemberek kerüljenek ki a munkaerőpiacra, akikre 

a vállalkozások építhetnek. Ennek garanciái a kiválóan 

felkészült mesterek.

Az elnök röviden szólt a szakmák európai versenyéről, 

a 2018-as EuroSkills-ről, amelynek Budapest ad ott-

hont. Hazánk 2014-ben nyerte el a rendezés jogát, és 

ez az első olyan szakmai „Európa-bajnokság”, amelyet 

a közép-európai térségben tartanak. A rendezvényt a 

Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával szer-

vezi meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara jövő 

év szeptemberében, emellett jelentős részt vállalnak 

a magyar ipar szereplői is abban, hogy technikailag is 

európai színvonalú legyen a megmérettetés. Budapes-

ten Európa legjobb és legfelkészültebb szakmunkásai 

versenyeznek majd 39 szakmában 28 országból.

„Elmondható, hogy mára bekerültünk a szakképzés 

megújításának európai folyamatába, és ebben nagy 

szerepe van a cégeknek és vállalatoknak is” – mondta 

el Bihall Tamás.

Tudás és rátermettség

„Mesterit alkotni mindig felemelő érzés, erről soha ne 

feledkezzenek meg” – mondta az ünnepségen Kovács 

Attila, a BOKIK Kézműipari Tagozatának elnöke. Elis-

meréssel szólt a mesterjelöltekről, úgy fogalmazott, a 

most avatandó mesterek tudásról és rátermettségről 

tettek tanúbizonyságot.

Lórántné Orosz Edit, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának veze-

tője köszöntőjében kiemelte, az ország és benne a me-

gye gazdasága folyamatosan bővül, és mostanra már 

munkaerőhiánnyal kell szembe nézni Amíg 2014-ben 

még csak néhány vállalkozó jelezte a szakemberek hi-

ányát, jelenleg több mint harmaduk mondja, hogy ez 

akár a fejlődés, a versenyképesség gátjává is válhat. A 

főosztályvezető úgy fogalmazott, ennek a helyzetnek 

a kezelésében hatalmas szerepe van a szakképzésnek, 

a mesterképzésnek, hiszen a mesterek a szakképzés-

ben is komoly szerepet töltenek be.

Miskolc alpolgármestere az élethosszig tartó tanulás 

mellett Miskolc és a megye gazdasági fejlődéséről 

szólt köszöntőjében. Pfl iegler Péter elmondta: a város 

és a kamara munkája, erőfeszítései közösek abban a 

tekintetben, hogy Miskolcon és a megyében is rendel-

kezésre álljon a szükséges mennyiségű, szakképzett 

munkaerő.

„Önök valamennyien dicséretet érdemelnek, mert ab-

ban, amit munkaként végeznek, eljutottak a mester 

fokozatig. Bízom benne, hogy a megszerzett címet a 

saját gyarapodásukra, és a társadalom javára is kama-

toztatják majd” – fogalmazott az alpolgármester.

Mesteravató – a szakmák 
legjobbjainak kamarai ünnepe

Hegesztő
Aranyosi Gábor
Balogh Szabolcs
Barancsi István
Hutka Zoltán
Kurucz Pál
Skarupa János

Kozmetikus
Fodorné Pamlényi 
Enikő
Kakukné Lipkovics Zita
Kovács-Izrael Nóra
Kutiné Majoros Marina
Lippai Szabina

Takácsné Szendrey 
Zita

Pincér
Ambrus Sándor Csaba
Bába Norbert
Bárczi Tamás

Balázs István
Győri József
Lehoczky Csaba
Nagymáté István 
Szabó Gábor
Takács Attila Sándor
Tamasovszki Zoltán

Tóth Sándor

Szakács
Csóka László
Ferenci Béla
Kokavecz Sándor
Latorcai Csaba

Szegedi Enikő
Szokoli Ottó István
Takács Gábor
Tokaji Károly
Török Péter
Varga Ádám
Vajdovics József

Az új mesterek névsora
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Tóth László, az Unió Coop Zrt. ve-
zérigazgatója kapta az idei TOP 100 
Gazdasági Díjat, amelyet a megye 
TOP 100 vállalkozását bemutató 
kiadvány ünnepélyes bemutatóján 
– november 21-én – vehetett át a Lil-
lafüredi Hotel Palotában.

A kamaránk szervezésében megtar-

tott rendezvényen a vendégeket De-

meter Ervin kormánymegbízott, Török 

Dezső, a megyei közgyűlés elnöke és 

Pfl iegler Péter, Miskolc alpolgármes-

tere köszöntötte.

Egyértelmű a fejlődés

Demeter Ervin kiemelte: megyénk 

gazdasága a 2009-es mélyponthoz 

viszonyítva jelentős, az országos átla-

got meghaladó ütemű fejlődést ért el. 

Az egy főre jutód GDP tekintetében is 

sikerült előre mozdulni, bővült a fog-

lalkoztatás. Örömteli, hogy erősödik az 

elsődleges munkaerőpiac. Török Dezső 

is örömmel nyugtázta, hogy megyénk 

felzárkózóban van. Növekszik a gaz-

dasági teljesítmény, hasonlóan fontos 

– mint mondta –, hogy emelkedik a 

munkavállalók jövedelme.

Pfl iegler Péter elismerően szólt a je-

lenlévő vállalkozókról, akik Miskolc és 

a megye GDP-jének jelentős részét 

megtermelik. 

A versenyképességről

Ezt követően Csath Magdolna közgaz-

dász, egyetemi tanár tartott elemzést 

a magyar gazdaság versenyképessé-

géről. Az elért eredményeket nemzet-

közi összehasonlításban értelmezte. A 

gondokról is szólt, amelyek megoldan-

dó feladatot jelentenek. Az előrelépés 

zálogaként a humánerőforrás fejlesz-

tését, az értékekkel való jobb gazdál-

kodást, az innováció, a K+F erősítését 

nevezte meg. Véleménye szerint Ma-

gyarország akkor lép érdemben előre, 

ha költségverseny helyett a tudásver-

senyre helyezi a hangsúlyt, amely nö-

veli a hozzáadott érték arányát.

Az ipar dominál

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke elő-

adásában többek között a TOP 100 

kiadványban szereplő vállalkozások 

összetételét, a lista változásait, jel-

lemzőit vizsgálta. Elmondta, a tavalyi 

évhez hasonlóan most 

is húsz olyan vállalkozás 

található a kiadványban, 

amelyek korábban nem 

szerepeltek ebben a kör-

ben. Ami az ágazatokat 

illeti, a legjelentősebb 

megyei 100 cég között 

az ipar dominanciája 

kétségtelen. Hozzátette: 

a megye 16 járásából a 

miskolci, a kazincbar-

cikai és a tiszaújvárosi 

szerepel az élvonalban, 

a többi lényegesen ala-

csonyabb szinten veszi ki 

részét a megye gazdasá-

gából, sőt a cigándi és a putnoki járás-

ban egyáltalán nincsenek TOP 100-as 

cégek. Ezzel a jelenséggel foglalkozni 

kell – hangsúlyozta Bihall Tamás. Az 

elnök érintette még a szakképzés kér-

dését, kiemelve, hogy a tanulók gya-

korlati képzése kapcsán a TOP 100-as 

vállalkozások közül 24 céggel áll szer-

ződésben a kamara.

Weilandics Miklós, a NAV Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vám-

igazgatóság igazgatója előadásában 

kitért arra, hogy a TOP 100-as cégek 

megyénk nettó árbevételének 72,9 

százalékát termelik meg.

Az előadásokat követően most is be-

mutatkozott megyénk egyik sikeres 

vállalkozása, ezúttal a sárospata-

ki Fraisa Hungária Kft. ügyvezetője, 

Varknal György tájékoztatta a résztve-

vőket a cégnél folyó munkáról.

Az élmezőny

Hozzáadott érték alapján az idei TOP 

100-as listát a Mol Petrolkémia Zrt. 

vezeti, megelőzve a Borsodchem 

Zrt.-t, és a Jabil Circuit Magyarország 

Kft.-t. Ami a nettó árbevételt illeti, a 

Borsodchem áll az élen, a legnagyobb 

foglalkoztató pedig a Jabil lett.

A TOP 100 kiadvány a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemp-

lén Megyei Adó- és Vámigazgatósága, 

az Észak-Magyarország napilap és ka-

maránk együttműködésével készül el 

évről évre.

Idén is elkészült a megyei 
gazdaság TOP 100-as listája

Tóth László, az Unió Coop vezér-
igazgatója, a BOKIK alelnöke 1992 
óta vezeti a céget. A társaság 
akkor 52 működő bolttal rendel-
kezett és kevéssel több mint 500 
dolgozójuk volt. Ma már 127 kiske-
reskedelmi üzletük van – 110 Bor-
sodban, 2 Heves, 15 pedig Nógrád 
megyében –, a dolgozói létszám 
pedig meghaladja az 1600 főt. 
Árbevételük 35 milliárd forintot 
tesz ki. A fejlődés, a folyamatos 
bővülés a cég alapelve, lapunk 
megjelenésekor adják át például 
legújabb boltjukat Kisgyőrben.

A gazdasági díjas

A Fiatal Vállalkozók Hetéhez kap-
csolódva megalakította a „Fiatal 
Vállalkozók Szekcióját” (FVSZ) a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara. 

A szekció létrehozását határozatban 

rögzítette a kamara küldöttgyűlése is 

november 29-i ülésén. Bihall Tamás 

a téma kapcsán hangsúlyozta, a fi a-

tal vállalkozók összefogása már régi 

szándéka a kamara vezetésének. A cél, 

hogy a BOKIK olyan fórumot teremtsen 

számukra, amely lehetőséget biztosít 

a tapasztalatcserére, az információ-

szerzésre, részben a generációk közötti 

interakció, részben pedig a fi atalok egy-

más közötti kommunikációja, kapcso-

latfelvétele révén.

A kamara elnöke kiemelte, a szekció 

fontos célja, hogy bevonja a kamara 

munkájába a fi atal generáció vállalko-

zóit. Ezt indokolja a tagvállalatok köré-

ben megkezdődött generációváltás és 

a megyében megalakult, illetve alakuló 

új, sikeres – fi atalok által létrehozott – 

kkv-k egyre gyarapodó száma.

Az FVSZ révén hasznos gyakorlati tu-

dásra tehetnek szert a tagok, megis-

merhetik egymást és természetesen 

egymás vállalkozásait. A szerveződés 

a BOKIK szándékai szerint segíti majd 

a közös gondolkodást, egymás tapasz-

talatainak megosztását, adott esetben 

egymás támogatását. A BOKIK tervei 

szerint a Fiatal Vállalkozók Szekciója 

hamarosan egy rendezvénnyel mutat-

kozik majd be. Ezen az eseményen is-

mertetik programjukat, a szekció céljait, 

konkrét terveit.

Az FVSZ vezetője

A kamara elnöksége Falucskai Attila 

vállalkozót bízta meg a szekció vezeté-

sével.

„Örülünk, hogy létrejött a Fiatal Vállal-

kozók Szekciója a BOKIK-on belül. Azért 

tartom fontosnak ezt a munkát, mert 

szándékaink szerint azoknak a 18-40-év 

közötti vállalkozóknak tudunk majd le-

hetőséget biztosítani, segítséget nyújta-

ni, akik a mai világban sikeresen akarnak 

boldogulni. A hasonló gondolkodású és 

hasonló kihívásokkal szembenéző fi atal 

cégvezetőket fogja majd össze az FVSZ” 

– nyilatkozta lapunknak Falucskai Attila. 

Hozzátette még: arra fognak töreked-

ni, hogy rendezvényeiken a különböző 

területek leghitelesebb szaktekintélyeit 

kérjék fel tájékoztatók, előadások, kon-

zultációk megtartására. Lényeges az is, 

hogy ezeken a programokon kiemelt 

szempont lesz az interaktivitás. 

Követi az igényeket 

Kíváncsiak voltunk arra is, hogyan véle-

kednek a vállalkozók a szekció létreho-

zásáról? Szendrei Mihály, az Aranykoro-

na Történelmi Étterem és Látványpince 

ügyvezetője, aki fi atal vállalkozóként 

maga is részt vesz a kamara munkájá-

ban, a  következőket mondta a kérdésre 

válaszolva:

„Fiatal vállalkozóként már évek óta 

tagja vagyok a kamarának, és a BOKIK 

rengeteg segítséget nyújtott nekünk az 

elmúlt időszakban, például a mester-

képzéssel, az új rendeletek ismerteté-

sével, vagy a tanulókkal kapcsolatos 

ügyek intézésével. Mindezek hozzájárul-

tak éttermünk sikeréhez. Azonban van 

egy jelentős igény a képzésekre azok 

körében, akik céljaik megvalósítása köz-

ben akadályokba ütköznek. Jómagam 

és munkatársaim rengeteg képzésre 

járunk, amelyeknek köszönhetően mind 

a létszámot, mind az árbevételünket fo-

lyamatosan növelni tudjuk. A fi atal vál-

lalkozók, illetve cégvezetők élen járnak 

abban, hogy keresik a legjobb képzése-

ket, hogy a megszerzett tudást a gya-

korlatban alkalmazzák, és igyekeznek 

a lehető legtöbb üzleti kapcsolatot ki-

alakítani. Nagyon örülök, hogy a kamara 

követi az igényeket, reagál a folyama-

tokra, ami nagyban segítheti, és támo-

gathatja egy fi atal vállalkozását. Bízom 

benne, hogy az új szekció megoldásokat 

kínál majd a fi atal vállalkozóknak a fej-

lődésre, továbblépésre.

A fi gyelem az új generáción

Fennállásának 800. évfordulóját ün-

nepelte október végén, a Románia te-

rületén, Szatmár megyében található 

Halmi. Ez a település azért kiemelten 

fontos a miskolciak számára, mert itt 

született 1861-ben Szentpáli István, aki 

1890-ben a Miskolci Kereskedelmi és 

Iparkamara titkára lett, majd 1902-ben 

Miskolc polgármesterévé választották, 

és 1908-ban újra ő lett a város vezetője. 

1912-től országgyűlési képviselő, 1917-

től pedig ismét polgármester. 

Halmi 800. születésnapja jó alkalmat 

adott arra, hogy a Borsod-Abaúj-Zemp-

lén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

valamint Miskolc városa tisztelegjen 

nagytekintélyű korábbi vezetője előtt. 

Éppen ezért, Halmi magyar polgárainak 

javaslatára – Kádas Ferenc ügyvéd köz-

vetítő munkájának köszönhetően – a 

BOKIK és Miskolc vezetése emléktálát 

készíttetett, amelyet az egykori polgár-

mester szülőházának falán helyeztek el.

Az avató ünnepségen Papp Ferenc, vá-

rosi kulturális főreferens képviselte Mis-

kolcot. 

Papp Ferenc úgy fogalmazott, a halmi-

ak számára ez a tábla azt jelenti, van egy 

hely, ahol a magyarság össze tud jönni, 

hogy együtt ünnepelje a nagy elődöket, 

közösen emlékezzen rájuk, tisztelegjen 

előttük. Az emléktábla mostantól egy 

biztos pont számukra, ahol ápolni tud-

ják a magyarságukat. 

Szentpáli emléktáblát avattak Halmiban

Emléktábla a szülőházon

A Fiatal Vállalkozók Hetének miskolci rendezvényén

Falucskai Attila
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Folytatás a 3. oldalról. 
Bihall Tamás a TOP 100-as cégek 

földrajzi elhelyezkedését vizsgálva 

elemezte a járások teljesítményét. 

Miskolc kiemelkedő, ahogy Kazinc-

barcika és Tiszaújváros is az élen van 

– köszönhetően a vegyipar erőteljes 

jelenlétének –, meghatározó még Sá-

toraljaújhely, Mezőkövesd, Szerencs, 

Sárospatak és Ózd térsége, de a többi 

járásunk gazdasági teljesítménye sze-

rény. „Érdemes tehát elemezni, hogy 

milyen megoldásokkal lehet ezeket a 

területeket gazdasági értelemben fej-

leszteni, vagy a növekedés pályájába 

bevonni” – mondta az elnök.

A következőkben Bihall Tamás szólt 

még többek között a Széchenyi Kár-

tya Program megyei eredményeiről, 

a szakképzéssel kapcsolatos felada-

tokról, ezen belül a tanulószerződések 

helyzetéről, a hazai és a nemzetközi 

szakmai tanulmányi versenyekről, va-

lamint a felsőoktatási duális képzés 

alakulásáról.  

„A meginduló gazdaságfejlesztési 

programok fontos eleme lesz, hogy 

hogyan lehet a jövőképet, az infrast-

ruktúrát, az iskolarendszert a fi atalok 

itt tartásának szolgálatába állítani” – 

mondta az elnök. Megkerülhetetlen a 

digitalizáció kérdésköre is, amellyel a 

kamara már most is foglalkozik a Mo-

dern Vállalkozások programja kereté-

ben. Ami pedig az Ipar 4.0-át illeti, ez 

sok megyei cégnél már gyakorlat, és 

reményét fejezte ki, hogy ez a kör foko-

zatosan bővülni fog. 

Elismerések átadása

Arról már írtunk, hogy ez a nap az el-

ismeréseké is, ezúttal is átadták a ka-

mara díjait.  A Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

„Gazdaság szolgálatáért” elismerésé-

ben részesült: 

Bódi László, a Halbo Mce Tervező és 

Fővállalkozó Zrt. vezérigazgatója, az 

MKIK Magyar-Német tagozatának el-

nöke,  

Lukács Gábor, a Lukács Autó Kft. ügy-

vezetője,

Kandik Ferenc, a Kandik és Tamás 

Mester-hidegkonya Kft. ügyvezetője.

Szélyes Domokos, a Miskolc Holding 

Zrt. vezérigazgatója.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamara Kiemelkedő 

gazdálkodó szervezete elismerést ez 

alkalommal a következő vállalkozások 

vehették át:

SICTA Gyártó Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. A francia tulajdonban 

lévő, és a felsőzsolcai ipari parkban 

működő SICTA a világ egyik vezető au-

tóipari beszállító cégcsoportjához tar-

tozik.  A díjat Alexa Mariann vette át.

Zemplén Idegenforgalmi Kft. A 

társaság Zemplén idegenforgalmá-

nak meghatározó szereplője, hiszen 

működteti a négycsillagos, igen szín-

vonalas sárospataki Hotel Bodrog 

Wellnesst, a Tengerszem Camping és 

Üdülőparkot, valamint a több lábon 

állás szellemében kéményseprő szol-

gáltatással is állnak a lakosság ren-

delkezésére. A díjat Bágyi Pál vette át.

Veres ’98 Bt. A kazincbarcikai szék-

helyű, 1998-ban alakult betéri társa-

ság exkluzív díszdobozokat, plakett és 

éremdobozokat készít kézi munkával, 

emellett foglalkoznak könyvkötészet-

tel és látszerészeti dobozok készítésé-

vel is. A családi vállalkozás az elmúlt 

években folyamatosan fejlődött, a 

közelmúltban költöztek új telephely-

re, és fontos hogy ma már exportra is 

szállítanak termékeikből.  A díjat Veres 

Attila vette át.

Simon Zoltán egyéni vállalkozó. A fi -

atal vállalkozó 2008-ban, a válság ki-

törése előtt néhány hónappal indítot-

ta cégét. Voltak nehéz időszakaik, de 

árbevételük tavaly már meghaladta az 

egymilliárd forintot. A családi vállalko-

zás kamionjai Európa útjain futnak, 

és a céljuk a folyamatos fejlesztés, a 

gépjárművezetők munkakörülménye-

inek javítása, a minőségi, megbízható 

fuvarszolgáltatás.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara tanuló-

képzés terén kiemelkedő gazdálkodó 

szervezete elismerést az Intern Kft. 
kapta. A miskolci székhelyű cég évek 

óta magas színvonalon vesz részt a 

gyakorlati képzésben, többek között 

a hegesztők, lakatosok, központifűtés 

és gázhálózat rendszerszerelők fel-

készítésében. A díjat Molnár Katalin 

vette át.

Szentpáli díj
Az ünnepi küldöttgyűlésen átadták 
a Szentpáli ösztöndíjakat is. A bíráló 
bizottság döntése alapján, a Miskolci 
Egyetem közgazdasági karáról Tóthné 
Kiss Anett tanársegéd részesült a 
Szentpáli Ösztöndíjban. A mérnök-
hallgatók közül a bíráló bizottság Nyiri 
Gábor PhD hallgatót támogatta.
A dr. Szentpáli István Emlékére 
Alapítvány – amelynek alapítói jogait 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara gyakorol-
ja – 2012-ben a megyében élő, fi atal 

közgazdász értelmiség kiválósága-
inak támogatására doktorandusz 
ösztöndíjat létesített. Ezt – egy 2014-
ben meghozott döntés értelmében 
– kibővítették azzal, hogy mérnök 
doktoranduszok is részesülhetnek az 
ösztöndíjban. 

Elnöki dicséret
A kamara munkatársai közül 
Martinovszky Csilla képzőhely ellenőr-
zési referens és Szarkáné Sipos Szonja 
vizsgadelegáló munkatárs részesült 
„Elnöki dicséret” kitüntetésben.

Ösztöndíj és dicséret  

Molnár Katalin Dr. Parragh László is tartott előadást a küldöttgyűlésen

Kölcsönös előnyökön alapuló, stra-
tégiai szintű, hosszú távú szakmai 
együttműködésről kötött megál-
lapodást a Miskolci Egyetem és a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara november 
elején.

A Miskolci Egyetem és a BOKIK koráb-

ban is hatékony, szinte napi szakmai 

kapcsolatot tartott fenn egymással, és 

ennek a közös munkának most formális 

keretet is adtak a felek az együttműkö-

dési megállapodás aláírásával.

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke a doku-

mentum  ünnepélyes aláírásán a követ-

kezőket mondta: „A Miskolci Egyetem 

és a BOKIK megállapodásától a megye 

gazdasági fejlődésének erősödését 

várom úgy, hogy abból természetesen 

az egyetem is profi tál. Gondolok itt 

többek között az egyetem népszerű-

sítése érdekében végzett aktív és fo-

lyamatos munkára, amelynek köszön-

hetően növekszik a hallgatói létszám, 

és ez a megye gazdasági szereplőinek 

munkaerőigényét is kielégíti. A másik 

kiemelt terület a kutatás-fejlesztés 

és a gazdasági tevékenység hatékony 

összekapcsolása, és ennek több száz 

vállalkozásra történő kiterjesztése, ami 

erőteljes fejlődési potenciált ad a me-

gye gazdaságának.”

A Miskolci Egyetem részéről dr. Deák 

Csaba kancellár a következőképpen 

értékelte az eseményt: „Szolgáltatási 

és kutatás-fejlesztési erőnk jobb hasz-

nosítása érdekében a BOKIK támogatja 

intézményünk vállalati kapcsolatte-

remtését, ennek keretében a Miskolci 

Egyetem és a vállalkozások, elsősorban 

a KKV-k közötti tudás- és technológiai 

transzfer elősegítését, tájékoztatók kül-

dését, közös fórumok és rendezvények 

szervezését. Így még jobban bekerül 

Egyetemünk a megye gazdasági vérke-

ringésébe, ami az itt tanuló hallgatók és 

vállalatok számára újabb lehetőségeket 

nyit. A felek bíznak abban, mindez ha-

tással lesz a beiskolázásra is.” 

Prof. dr. Torma András, a Miskolci 

Egyetem rektora ezzel kapcsolatban 

kiemelte: „Az egyetemi hallgatók gya-

korlati képzési hátterének fejlesztése, a 

Miskolci Egyetem duális képzésbe be-

vont szervezetek és vállalkozások szá-

mának növelése, képzési programjaink 

korszerű, a munkaerőpiaci igényeket 

kielégítő tartalmi fejlesztése mind olyan 

feladata egyetemünknek, amelyben 

folyamatosan fejlődnünk kell, amiben 

partnerünk, a BOKIK segítséget nyújt 

majd a következő években.”

Szövetségben a gazdaságért

Nagy István ügyvezető, a BOKIK Fa-, Papír- és Nyomda-
ipari Osztályának elnöke
A közel múltban részt vettem egy konferencián, amelynek 
témája az volt, milyen lehetőségei vannak a mikro- és kisvál-
lalkozásoknak az egyetemmel való együttműködésre a kuta-
tás-fejlesztés területén. Nagy öröm, hogy a Miskolci Egyetem 
területén olyan laboratórium jön létre, ahol lehetőség nyílik 
különféle anyagvizsgálatok elvégzésére. Reméljük, a jövőben 
szoros együttműködés alakul ki a térség mikro- és kisvállal-
kozói, valamint az egyetem között. Ebben a szegmensben 
még sok a nyitott kérdés, így fokozott szükség van a BOKIK 
koordináló szerepére. Ez a kapcsolat fontos és hasznot hoz a 
gazdaság szereplőinek, hiszen újabb ismeretekre alapozhatják 
a termékeiket és eljárásaikat. Végül az együttműködés jó az 
egész társadalom számára, mivel az egyetem és a gazdaság 

jól működő kapcsolata azt is jelenti, hogy a tudás egésze 
jobban szétterül, ami növelheti az egyének jólétét.

Derczó István ügyvezető, Weinberg '93 Kft.
Hosszú távon azt szeretnénk elérni, hogy a kamara, az 
egyetem és cégünk összefogásával egy olyan laboratórium-
mal is felszerelt gyakorlati oktatóhelyet hozzunk létre itt, a 
Weinbergnél, amely megfelel a kor technikai, technológiai 
színvonalának. Ahonnan olyan szakemberek kerülnek ki, 
akiket a jelenkor igényeihez igazítottan oktatnak, ahol nem 
lejárt megoldásokkal, hanem az ipar legfrissebb eredményei-
vel ismerkedhetnek meg. Ez segítheti az utánpótlás nevelést, 
a helyben maradást. Az aláírt együttműködési megállapodás 
többek között a fi atal mérnökök naprakész gyakorlati felkészí-
tését teheti gördülékenyebbé.

Vállalkozók az együttműködésről

Bihall Tamás, prof. dr. Torma András és dr. Deák Csaba 

A FUX Zrt.-nél és az Északferr Kft.-nél jártak október 

végén az Észak-magyarországi Autóipari Klaszter 

(NOHAC) tagvállalatainak vezető szakemberei. A ka-

mara égisze alatt működő NOHAC tavaly indította el 

céglátogatás sorozatát, amelynek célja a tagvállalatok 

bemutatkozása, egymás tevékenységének megisme-

rése, a kapcsolatépítés. 

A szabad- és szigetelt vezetékek gyártásával foglal-

kozó FUX a klaszter alapításának évében, 2006-ban 

csatlakozott a NOHAC-hoz. Miskolc meghatározó, 

közel kétszáz dolgozót foglalkoztató vállalkozását 

Csomós József ügyvezető igazgató mutatta be. Szó 

volt a fejlesztésekről, a nemzetközi kapcsolatokról, az 

innováció kiemelt szerepéről, és megtekintették a ven-

dégek többek között a Miskolci Egyetemmel közösen 

működtetett anyagvizsgálati laboratóriumot, ahol a 

duális képzés keretében egyetemi hallgatók képzése 

is folyik. 

Az Északferr Kft.-nél – amely 2014-ben lett klasztertag 

– Káli Attila üzletágvezető gyárlátogatással egybekö-

tött tájékoztatót tartott. Elmondta, hogy a 2010-ben 

alapított vállalkozás árbevétele tavaly közel 2 milli-

árd forint volt, ennek 5 százalékát tette ki az export. 

Az emelés- és rögzítéstechnikai eszközök, autóipari 

bowdenek, felsővezetékek, villamosipari sodratok 

gyártásával foglalkozó cég fi lozófi ájának meghatározó 

eleme az innováció, a folyamatos termékfejlesztés. 

A klaszter tagjai eddig több mint tíz cégnél jártak, így 

például a sárospataki Weinberg ’93 Kft.-nél, a kecske-

méti Mercedes gyárban, a miskolci Boschban, a Hőker 

Kft.-nél, legutóbb pedig a Takatánál és az egri székhe-

lyű ZF Hungária Kft.-nél.

Céglátogatás a FUX-nál és az Északferrnél
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fedezésre visz, azt el kell vinni az inno-

vációs szakaszig, egészen addig, hogy 

abból eladható termék legyen. 

„Az Ipar 4.0 ma egy „varázsszó”, amiről 

sokat beszélnek” – vezette fel előadá-

sa következő részét az elnök. „Ha na-

gyon szűken nézzük a jelentését, akkor 

arról van szó, hogyan lehet a kis- és 

közepes vállalkozásokat felkészíteni 

arra, hogy a nagy cégek beszállítóivá, 

partnereivé váljanak, alkalmasak le-

gyenek arra, hogy bevigyék a szolgál-

tatást, a terméket, és ezen keresztül 

jelenjenek meg a nemzetközi piacon” 

– mondta. Hozzátette: van egy másik 

értelmezése is, amit ma már inkább 

használunk, ez pedig az ipari forrada-

lom, az a technológiai váltás, ami a 

gazdaságban megjelenik. Egyszerre 

jelenti a digitalizációt, a robottechno-

lógiát, az újfajta technikák, az újfajta 

innovációk alkalmazását, vagyis tu-

lajdonképpen egy széles körben vett 

iparváltásról van szó. 

Azok a cégek, amelyek képesek arra, 

hogy ezeknek a kihívásoknak megfe-

leljenek, beszállítanak, vagy közvet-

lenül exportálnak, pozitív jövőképük 

lehet, míg azoknak, amelyek nehezen 

tudnak megújulni, technológiát, gon-

dolkodásmódot váltani, azoknak ne-

hézségekkel kell majd szembe nézni 

– fogalmazott dr. Parragh László.

Ipar 4.0 – már gyakorlat

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke a megye 

gazdasági teljesítményének elemzé-

sével kezdte előadását. Hangsúlyozta: 

Borsod-Abaúj-Zemplén gazdasága 

növekedési pályán van. Ha megnéz-

zük az elmúlt öt év hozzáadott érték 

eredményeit, látható, hogy a növeke-

dés folyamatos, és ez folytatódni fog 

a következő években is. A mutatókból 

kiderül az is, hogy ez egy iparos megye, 

ami fontos tradíció. Két meghatározó 

terület tartozik ide, az egyik a vegyipar, 

a másik a gépipar, ezen belül is egyre 

erősödik a járműipar. 

Az elnök felhívta a fi gyelmet arra is, 

hogy van néhány olyan terület, amely-

ben elmaradásunk van, ilyen például 

az infokommunikáció, itt gyakorlatilag 

jelentős beruházási teljesítmény nem 

történik. Ennek fő oka, hogy az uniós 

pályázatok nem kedveznek ennek az 

ágazatnak, amire oda kell fi gyelni, és 

ezt a problémát akár kamarai szinten 

is érdemes az asztalra tenni.

Mint mondta, foglalkozni kell továbbá 

a bruttó átlagkeresettel, hisz jelentős 

lemaradásban vagyunk az országos 

átlaghoz képest. Ez azért is fontos, 

mert a szakképzett munkaerő meg-

tartása szempontjából ez alapkérdés. 

Itt említette meg, hogy a megye né-

pessége – a Miskolci tendenciákkal 

ellentétben – az elmúlt 10 évben 50 

ezerrel csökkent. Ez egy jelentős szám 

és valószínűsíthető, hogy ez minőségi 

romlás mellett történt.

 (Folytatás a 4. oldalon)

A küldöttgyűlésen ott voltak a város és a megye vezetői is. Képünkön balról: dr. Kriza Ákos, Bihall Tamás, Török Dezső és Demeter Ervin

Szélyes Domokos (balról), Lukács Gábor, Kandik Ferenc és Bódi László Bágyi Pál (balról), Alexa Mariann és Veres Attila

November közepén második alka-
lommal rendezte meg a Zempléni 
Szakmai Napot a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara együttműködve a Sá-
rospataki Tankerületi Központtal. 

A Sátoraljaújhelyi Városi Sportcsar-

nokban megtartott szakképzési pálya-

orientációs nap célja, hogy a zempléni 

hetedikes, nyolcadikos általános isko-

lások megismerkedhessenek a helyi 

szakképzési lehetőségekkel, gyakorlati 

képzőhelyekkel. Szerencsi, sátoralja-

újhelyi, sárospataki és tokaji intézmé-

nyek mutatták be képzési kínálatukat 

a 15 általános iskolából érkezett diá-

koknak. Összességében hét szakkö-

zépiskola népszerűsítette képzési pa-

lettáját a program keretében. 

A helyben maradásért 

A meghívott intézmények a követke-

zők voltak: a Georgikon Görögkatolikus 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium, a Szerencsi SzC Műsza-

ki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája, a Szerencsi 

SzC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos 

Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája, a Szerencsi SzC 

Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szak-

gimnáziuma és Szakközépiskolája, a 

Vay Miklós Református Szakgimnázi-

um, Szakközépiskola és Diákotthon, 

Szerencsi SzC Tokaji Kereskedelmi 

és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája, valamint az V. 

István Katolikus Szakgimnázium. A 

pályaorientációval foglalkozó szak-

emberek tapasztalata azt mutatja, 

hogy aki itt talált rá a továbbtanulási 

céljára, az motiváltabban érkezik a 

képzésre. A szakképző intézmények 

mellett bemutatkoztak a sátoraljaúj-

helyi, sárospataki cégek is, azzal a nem 

titkolt szándékkal, hogy a rendezvény 

segítheti a munkaerő utánpótlás meg-

oldását, és akár üzleti haszna is lehet 

az egymással való találkozásnak. A 

szervezők elmondták azt is, hogy re-

ményeik szerint a szakmai nap segíti 

majd az elvándorlás csökkentését, ha 

a fi atalok helyben megtalálják a szá-

mításukat, a vállalatok pedig a mun-

kavállalókat.

Félezernél több diák

A rendezvényre a Sárospataki Tanke-

rületi Központ intézményeiből több 

mint 500 tanuló érkezett a Sátoralja-

újhelyi, Sárospataki, Gönci és Cigándi 

Járásokból. Az ünnepélyes megnyitó 

után kerekasztal beszélgetés követke-

zett, amelyen a gazdálkodó szerveze-

tek képviselői és a képző intézmények 

vezető munkatársai vettek részt. A 

megbeszélésen a duális képzés gya-

korlati megvalósításának tapasztala-

tairól volt szó. 

A tapasztalatok és a visszajelzések 

azt mutatják, hogy a Zempléni Szak-

mai Nap jó lehetőséget biztosított a 

helyi képzőintézmények és gyakorlati 

képzőhelyek bemutatkozására, a be-

iskolázás segítésére, a szakképzésben 

történő kapcsolatépítésre, az együtt-

működés, együttgondolkodás elő-

mozdítására. 

Jövőkép a fi ataloknak

Az eseményre a kamara 22 céget 

hívott meg. Fontos ugyanis, hogy a 

helyi fi atalok lássanak jövőképet szü-

lőföldjükön, vagy annak közelében, 

és tudják, milyen lehetőségeik van-

nak az elhelyezkedésre.  A Zemplé-

ni Szakmai Napon megismerhették 

ezeket a lehetőségeket, hiszen a sá-

toraljaújhelyi, sárospataki és cigándi 

járás diákjai képet kaphattak a kép-

zési lehetőségekről, megismerhették 

a gyakorlati képzőhelyeket, amelyek 

egyúttal a leendő munkahelyükké is 

válhatnak. A szervezők fi gyeltek arra, 

hogy a gazdaság igényeit fi gyelembe 

véve hívták meg a cégeket és a kép-

zőintézményeket. 

A Zempléni Szakmai Nap szerepelt az 

Európai Szakképzési Hét akkreditált 

programjai között is.

 – Klein Zsuzsanna –

Pályaválasztási börze Zemplénben
Több mint ötszáz diák, hét szakképző intézmény, huszonkét cég a szakmai napon 

Alfafém Bt.; Hotel Bodrog Wellness; 
Certa Kft.; DROP IN Kft.; ÉMÁSZ Nyrt.; 
Épszer Zrt.; Fraisa Hungaria Kft.; Grega 
Kft.; Gyémántkapu Idősek Otthona; 
Halász Produkt Kft.; Heiche Hungary 
Bt.; Kőkapu Kft.; Kövér cukrászda; 
Magyar Posta Zrt.; Perlit-92 Kft.; Prec-
Cast Öntödei Kft.; Rendőrkapitányság 
Sátoraljaújhely; Smaragdvölgy Kft.; 
TESCO; Ty Cut Hair Salon; Weinberg 
’93; Zempléni Építő és Gépészeti Kft.

A résztvevők

Vegyipari Pályaorientációs Napot rendezett 

megyénk három meghatározó vegyipari cége, 

a BorsodChem Zrt., a MOL Petrolkémia Zrt., 

valamint a Kischemicals Gyártó és Kereske-

delmi Kft. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyag-

tudományi és a Gépészmérnöki- és Informa-

tikai Karával közösen. A Miskolci Egyetemen 

november közepén megtartott programon 

közel 500, többségében általános iskolás diák 

vett részt. A rendezvény célja a vegyipari szak-

ma és a gyakorlati képzőhelyek összefogása 

a szakemberhiány hosszú távú csökkentése 

érdekében. A pályaorientációs rendezvényre a 

BOKIK Tiszaújvárosból és Mezőcsátról utazta-

tott be diákokat, Miskolcról pedig csoportokat 

szervezett.

Pályaorientációs nap 
vegyipari cégekkel A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Fejlesztési és Képzési Bizott-

ság idén harmadik alkalommal ülésezett november végén.

A bizottság napirendre tűzte a megyére vonatkozó szakma-

szerkezeti javaslattétel megvalósulásának aktualitásait, vala-

mint megtárgyalta és elfogadta Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 

Szakképzés-fejlesztési koncepciójának módosult, új dokumen-

tációját. Az ülés és cikk megjelenése közötti időszakban megje-

lent a 353/2017. (IX. 29.) kormányrendelet a 2018/2019. tanévre 

vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, valamint a 2018/2019. 

tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító 

szakképesítésekről. Ez a rendelet a következő tanévre határoz 

meg fontos, a szakképzést érintő létszám és szakképesítések-

kel kapcsolatos információkat, valamint a 2018/2019-es tanév 

hiány-szakképesítéseinek 20 szakmát tömörítő jegyzékét.

A következő tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntést tar-

talmazó kormányrendelet a Magyar Közlöny 199. számában és 

a www.bokik.hu honlapon is elérhető.

Napirenden az aktualitások



2017.  NOVEMBER–DECEMBER
2.  Gazdasági Iránytű

2017. NOVEMBER–DECEMBER
Gazdasági Iránytű  11.

A több mint két évtizedes hagyo-
mánynak megfelelően november 
29-én, a Kamara Napján ünnepi kül-
döttgyűlést tartott a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara (BOKIK) Miskolcon. 
Ez a nap egyrészt az emlékezésé, az 
elődök előtti főhajtásé, másrészt 
az elismeréseké, hiszen kimagasló 
teljesítményt nyújtó gazdasági sze-
replők és vállalkozások vesznek át 
kitüntetéseket a köztestülettől.

Idén is összeült a Kamara napján a 

köztestület küldöttgyűlése, a helyszín 

ezúttal Miskolcon az ITC-székház volt. 

Az 53. küldöttgyűlésen dr. Parragh 

László, a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara elnöke tartott előadást 

hazánk versenyképességi helyzetéről, 

valamint arról, hogyan látja a köztes-

tület a kkv-k fejlesztési lehetőségeit. 

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke a me-

gye gazdaságfejlesztési lehetőségeiről 

adott áttekintést a küldötteknek és a 

vendégeknek.

A küldöttgyűlés elején a résztvevőket 

köszöntötték a megye és a város ve-

zetői.

Demeter Ervin kormánymegbízott 

köszöntőjében arról beszélt, hogy az 

elmúlt évtizedekben a közvélekedés 

szerint Borsod-Abaúj-Zemplén az 

ország hátrasorolt megyéje volt. Ese-

tünkben azonban fontos a múlt idő, 

hiszen mára a megyében megtermelt 

nemzeti össztermék, a válság idősza-

kához, vagyis 2009-hez képest 44,5 

százalékkal nőtt, jelentősen megha-

ladjuk ezzel a 30 százalékos orszá-

gos átlagot. Kiemelte, hogy ma már a 

középmezőny számottevő tagjai va-

gyunk. Az egy főre jutó nemzeti össz-

termékben hét megyét előzünk meg. A 

fejlődési tendencia jól megmutatkozik 

az egy lakosra jutó beruházásokban is.

A számok pozitív alakulása elsősor-

ban a gazdasági szereplők érdeme- 

hangsúlyozta Demeter Ervin. Megíté-

lése szerint a jövő egyik nagy feladata 

a megye megtartó képességének nö-

velése.

Dr. Kriza Ákos Miskolc polgármeste-

re ehhez a gondolathoz csatlakozva 

kifejtette: a megyeszékhely megtartó 

ereje ma sokkal jobb, mint a korábbi 

évtizedekben volt, csökkent, illetve 

megállt az elvándorlásból adódó né-

pességfogyás. A polgármester úgy 

fogalmazott: ez pozitív folyamat, ami 

azt jelzi, hogy a város gazdasági meg-

tartó képessége erősödött. Beszélt 

arról is, hogy ennek eléréshez nagyon 

hosszú utat kellett bejárni. Ma már a 

munkanélküliségi ráta a 13 százalékról 

5 százalék alá csökkent. Hat év alatt 

30 százalékkal nőtt az iparűzési adó 

bevétel, vagyis jelentősen nőtt a cégek 

árbevétele.

„Bármely mutató, amelyet a város 

gazdaságával kapcsolatban vizsgá-

lunk, azt bizonyítja, hogy túlléptünk a 

holtponton, a város elindult egy fej-

lődési pályán. Miskolcról ma már úgy 

beszélnek, mint egy új ipari központ-

ról” – jelentette ki köszöntőjében dr. 

Kriza Ákos.

„A gazdaság szereplőinek komoly be-

folyása van arra, hogy milyen világban 

élünk. A megye számára fontos, hogy 

a vállalkozások jól működjenek, és 

ebben fontos szerep jut a kamarának 

is” – kezdte köszöntőjét Török Dezső. 

A megyei közgyűlés elnöke méltatta a 

kamara gazdaságszervező, gazdaság-

fejlesztő munkáját, kiemelve a szak-

képzés területét, amely, mint mondta, 

mára egyre jobban közelít a piaci és a 

vállalkozói igényekhez. Szólt a Terület- 

és Településfejlesztési Operatív prog-

ramról, amelynek keretében 93 milli-

árd forint áll megyénk rendelkezésre 

a mostani uniós ciklusban. A szakmi-

nisztérium összesítése alapján eddig 

58 milliárd forint értékben született 

támogatói döntés. A kedvezménye-

zettek elsősorban az önkormányzatok, 

de a projektek jelentős részének meg-

valósítói a vállalkozók. Szólt még a 

gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási 

paktumról, amelyben a BOKIK aktív 

együttműködő partnere.

Versenyképesség a kulcs  

„A versenyképesség a jövő idősza-

kának kulcsa” – kezdte előadását dr. 

Parragh László, a Magyar Kereske-

delmi és Iparkamara (MKIK) elnöke. 

Emlékeztetett rá, hajlamosak vagyunk 

azt gondolni, hogy azok a sikerek, 

amelyeket Magyarország az elmúlt 

időszakban megélt – és amire joggal 

lehetünk büszkék – maguktól jöttek 

össze. Holott a valóságban ebben na-

gyon sok munka van. A vállalkozók és 

a munkavállalók munkája, hozzáadott 

energiája, értéke. Nem véletlen, hogy 

az ország ezt el tudta érni. 

Az MKIK elnöke a versenyképesség 

alapjának nevezte a minőségi okta-

tást, kiemelte, ennek fontos része kell, 

hogy legyen a nyelvoktatás. Ezért java-

solta a kamara a kormányzatnak, hogy 

2020-tól a felsőoktatásba csak egy 

nyelvvizsgával lehessen belépni. Ezt a 

kormányzat el is fogadta. 

Kijelentette, ma Magyarország gazda-

ságpolitikai váltásban van, ami a mun-

ka-intenzív gazdaságból egy tudás-in-

tenzív gazdaság felé való elmozdulást 

jelent. Elmondta, hazánk a rendszer-

váltás óta abból próbált megélni, hogy 

olcsón eladta azt a munkaerőt, ami a 

piacon volt. Erre építve próbáltuk be-

hozni a nemzetközi tőkét. Most tisz-

tán látszik, hogy ennek az időszaknak 

vége, másfajta gazdaságpolitikában 

kell gondolkodni. Olyanban, amelynek 

lényege a tudás, a tudásközpontúság. 

A kutatásfejlesztésre és innovációra 

fordított pénzekről szólva kiemelte: 

nagyon fontos, hogy a felhasználás 

eredményeként érték jöjjön létre. Te-

hát, ha az alapkutatás valamilyen fel-

Küldöttgyűléssel ünnepelt a BOKIK

Emlékezők a tíz éve elhunyt Lapis Imre sírhelyénél

Koszorúzások Szentpáli István nyughelyénél, a kamara székházánál és a MAB-székháznál

A szép szakmai hagyományt követ-
ve, immár 15. alkalommal szervezete 
meg a Magyar Közgazdasági Társa-
ság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Szervezete a Megyei Közgazdász Na-
pokat november második felében.

A rendezvény tematikája minden év-

ben két részből áll: egy aktuális köz-

gazdasági probléma és egy céglátoga-

tás szerepel a programban. A 2017. évi 

szakmai program kulcsszava az ipar-

fejlesztés és az Ipar 4.0 volt.  Az elmúlt 

évek kicsit negatív hangulatú témái – 

mint munkanélküliség, gazdasági vál-

ság, társadalmi leszakadás – után az 

idei évben valóban pozitív hangulat és 

lendület jellemezte a rendezvényt.

A miskolci Városháza Dísztermében 

tartott Iparfejlesztés, Ipar 4.0 kon-

ferencia előadója Vinnai János, a 

Szinvanet Zrt. elnöke volt. Előadása 

segített pontosítani és értelmezni, mit 

is jelent a sejtelmes fogalom: Ipar 4.0. 

Érdekes, példákkal illusztrált előadá-

sát feszült fi gyelem kísérte.

A második előadásban Miskolc Megyei 

jogú Város fejlesztési stratégiáját mu-

tatta be Szélyes Domokos, a Miskolc 

Holding vezérigazgatója.

A Miskolci Egyetem képviseletében 

dr. Nyiry Attila, tudásvagyon haszno-

sítási igazgató foglalta össze, milyen 

fejlesztéseket tervez az egyetem, és 

milyen lépéseket tesznek a jövőben a 

felsőoktatás és az ipar kapcsolatának 

elmélyítésére.

A Közgazdász Napok második nap-

ja a hagyomány szerint egy „szakmai 

kirándulás”. Idén  az iparfejlesztés és 

robotizálás témakörhöz tökéletesen 

illeszkedő gyárat, a szikszói Quality 

Pack Zrt.-t látogatták meg az érdek-

lődők. Csereklye Barnabás cégvezető, 

prezentációjában a vállalatcsoport 

terveit ismertetve, elkápráztatta a 

hallgatóságot. A gépsorok között tett 

séta pedig mindenkit lenyűgözött. A 

legmodernebb technológia, emberi 

szemmel követhetetlen sebesség, jól 

szervezett rend jellemzi a gyár egé-

szét.

Közgazdász napok: 
fókuszban az ipar

November 29-én tartotta első szakmai egyeztetését és a kick-off  meetinget a 

SKHU/1601/4.1/046 Cross-Border Innovation Service Portfolió Projekt konzor-

ciuma. 

Az Interreg Szlovák–Magyar pályázatban öt határ menti megye kamarái, így a 

Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarák, 

míg szlovák oldalról a kassai és a besztercebányai kamarák vesznek részt. Az 

együttműködésben megvalósuló 16 hónapos program célja egy egységes regisz-

ter készítése a térség innovatív vállalkozásairól, magyar, szlovák és angol nyel-

ven. Az innovációban élenjáró gazdasági szereplőkön túl, az ötletgazdákat és az 

innovációs tevékenységet támogató szervezeteket is bevonja a program. 

A pályázat keretében havi rendszerességgel üzletember találkozókat tartanak 

majd a partnerek valamelyikének szervezésében. Kiemelt cél az egységes eljá-

rásrendek kialakítása és a jó gyakorlatok megosztása. A résztvevő megyék inno-

vációs aktivitásának növelésén túl, célként fogalmazódik meg a határon átnyúló 

gazdasági együttműködés élénkítése is.

Nemzetközi program indult

A Magyar-Szlovák Gazdasági Vegyes Bizottság üléséhez kapcsolódóan a Ma-

gyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. a Szlovák Befektetési és Kereskedelemfejlesz-

tési Ügynökséggel, a SARIO-val üzleti fórumot és B2B találkozókat szervezett 

kassai Hilton Szállóban október 30-án.

Az üzleti fórum célja Szlovákia és Magyarország gazdasági együttműködésének 

megerősítése, valamint a szlovák és magyar vállalkozások kereskedelmi kap-

csolatainak fejlesztése volt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara saját standdal vett részt a rendezvényen, amelyen helyet kapott 

még a kamara által működtetett két klaszter is, az Észak-Magyarországi Autó-

ipari Klaszter és a Miskolc Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter. A rendezvényen 

képviseltette magát megyénk színeiben a Miskolci Egyetem és a Bay Zoltán Ku-

tatóintézet, valamint számos a szlovák piac és partnerek iránt érdeklődő cég és 

vállalkozás.

A fórum egyedülálló lehetőséget kínált arra, hogy a résztvevők potenciális üzleti 

partnerekkel találkozhassanak, új kapcsolatokat építsenek ki, valamint, hogy tá-

jékozódjanak a két ország kereskedelmi és beruházási lehetőségeiről.

Üzleti fórum volt Kassán

Nagy érdeklődés mellett zajlottak a BOKIK novemberben megtartott előadásai. 

Az aktuális munkaügyi kérdésekről tartottak tájékoztatót a Miskolci Járási Hiva-

tal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának vezető mun-

katársai november 6-án, majd 8-án a hatályos fogyasztóvédelmi szabályokról, 

az ellenőrzés tapasztalatairól volt szó, a járási hivatal közlekedési és fogyasz-

tóvédelmi főosztályának közreműködésével. Mindkét előadás helyszíne az ITC-

székház volt. Ugyanitt tartotta meg a BOKIK a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 

tapasztalatait bemutató programot november közepén. 

Közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe, amikor 

mindenki kedveskedni igyekszik hozzátartozóinak. 

Beindul a vásárlási roham. Minderre a bűnözők is 

felkészülnek, fi gyelmeztet a megyei rendőr-főka-

pitányság Bűnmegelőzési Osztálya. A bűncselek-

mény megelőzése érdekében célszerű az alábbi-

akat megtenni:

- Az eladótér és a kassza legyen jól megvilágított.

- Ügyeljen arra, hogy kívülről jól be lehessen látni 

az eladótérbe és a kassza területére, ezzel is nö-

velve a potenciális elkövető lebukási lehetőségét 

(ne legyen koszos, matricákkal, plakátokkal fe-

dett, bokrok vagy fák által takart a kirakat).

- Telepítsen jó minőségű kamera- és riasztó rend-

szert, és ezek meglétére a bejárat közelében fel-

irattal, plakáttal is hívja fel a belépők fi gyelmét.

- „Csendes” riasztó rendszert szerezzen be, amely 

távfelügyeleten keresztül gondoskodik a rendőr-

ség azonnali értesítéséről is.

- Az alkalmazottak legyenek kiképezve a riasztó és 

a kamera használatára.

- A bejáraton mindenki keresztülhalad, így oda 

helyeztessen el 1,7-1,8 méter magasságban olyan 

kamerát, amin a belépők arca is jól látható.

- A pénztár és a bolt zárásakor lehetőleg két alkal-

mazott legyen jelen.

További részletek: wwwbokik.hu

Sikeres előadások 

A karácsonyi roham veszélyei az üzletekben 
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November 29.  
A Kamara Napja

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

November 29-ét elődeink és mi is, az újkori kamarát 1994-ben megala-
pítók, egymástól függetlenül A Kamara Napjává nyilvánítottuk. Sors-
szerű ez, példázza azt a folyamatosságot, amely a kamara életét jel-
lemzi. A világon a kamara több mint 400 éves, Marseille-ben 1599-ben 
a már működő céhek és kereskedők hozták létre, érdekeik képviselete 
céljából. Magyarországon 1850-ben Fiumében jelentették be a magyar 
kamarai rendszer létrehozását, a Miskolci Kamara megalapítására 
1880-ban került sor. Nem kérdéses, a kamara történelméből, múltjából 
kiemelkedő személyiségeinek életpályájából sokat lehet tanulni, és a 
tapasztalatokat felhasználni jelenkori kihívásaink megválaszolására. 

Mik is a jelenkori kihívásaink? Elsők között kell említenem az oktatás 
megújítását, melyben óriási energiát mozgósítunk a szakképzés, a 
felsőoktatás, a felnőttképzés átalakítására, mindenekelőtt a munkaerő-
piac igényeit szem előtt tartva. Látható és érzékelhető, hogy mennyi 
érdekszféra-ütközésen keresztül vezet ez az út. Kihívás a kis- és kö-
zépvállalataink nemzetközi piacra juttatása, amely megkerülhetetlen 
lépcső az üzleti erősödés, a gazdasági növekedés útján. Van feladatunk 
a környező országok, az Európai Unió és a távoli piacok megszerzése 
felé is. 

Már itt van a szobánkban – és esetenként már a termelésben is – az 
Ipar 4.0, a digitalizáció, a robotizáció kérdésköre, amelyre fel kell 
készülnünk, kamarai programokat, információkat kell biztosítani a 
cégek számára ennek az új tudásnak a megszerzésére. Összességében, 
tudnunk kell szerkezetet váltani a gazdaságban, ami tudásintenzív, jól 
felkészített munkatársakra, és magas hozzáadott értékre épít a nagy-
vállalatok, valamint a kis- és középvállalatok esetében is. 

Bár az előzőekhez képest jelentéktelennek tűnhet, de komoly kihí-
vás számunkra kamarai székházunk megújítása is, amely – a korszerű 
munkavégzés helyszínének kialakítása mellett – az ígéretes fi atal, új 
vállalkozások támogatásának is otthona lehet. Ahogy mondtam, a 
kamara történelme jelentős, jelene erős, feladatokkal és kihívásokkal 
teli, és ha ezt jól végezzük, a jövője is biztosnak ígérkezik. 

A kamara – az előzőek nagyívű és komoly kormányzati együttmű-
ködést igénylő feladatai mellett – számos szolgáltatással áll a vállal-
kozások rendelkezésére. Tudom, hogy egyes szolgáltatások nyújtása 
esetenként lehet professzionálisabb, mint a nálunk igénybe vehetőké, 
de összességében ennyiféle szolgáltatás rendszerszerű igénybevételére 
sehol nincs lehetőség. Ezért nem véletlen közel kétezer fős tagságunk 
és a több mint harmincezer fős regisztrált tagunk jelenléte kamarai 
életünkben. Az előzőekből látható, a kamara egy olyan hálózat, amely 
képes összekötni vállalatait a világ valamennyi pontjával, miközben 
itthon és szűkebb pátriánkban védjük vállalkozásaink érdekeit, bizto-
sítva azok gazdasági növekedését, valamennyiünk javára. 

Büszke vagyok tagvállalatainkra, tisztségviselőinkre és munkatársa-
imra, akikkel együtt sikeres kamarai munkával segíteni és támogatni 
tudjuk térségünk és környezetünk fejlődését. 
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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 decemberében alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 355 Ft/l
Gázolaj 367 Ft/l
Keverék 392 Ft/l
LPG-autógáz 219 Ft/l

Decemberi üzemanyagárak

A több mint két évtizedes hagyománynak megfelelően 

november 29-én, a Kamara Napján ünnepi küldöttgyűlést 

tartott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara (BOKIK) Miskolcon. Ez a nap egyrészt az em-

lékezésé, az elődök előtti főhajtásé, másrészt az elisme-

réseké, hiszen kimagasló teljesítményt nyújtó gazdasági 

szereplők és vállalkozások vesznek át kitüntetéseket a 

köztestülettől. 

A Kamara Napjának az eltelt több mint két évtized alatt 

kialakult egy hagyományos rendje, amely idén is meg-

határozta a programot. Reggel Lapis Imre – a BOKIK 

egykori kézműves alelnöke – sírjánál koszorúztak a kamara 

vezetői, munkatársai, a családtagok és a tisztelők. Ezt 

követően dr. Szentpáli István, az első miskolci kamarai 

titkár síremléke előtt hajtottak fejet az emlékezők, majd a 

kamara székházának bejáratánál található dr. Szentpáli 

István emléktábla megkoszorúzása következett, végül a 

MAB-székház (a kamara első székháza) falán található 

emléktáblán helyezték el az emlékezés virágait.

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

A Sajóbábonyi Vegyipari 
Parkban (SVIP) 12. alka-
lommal rendezték meg azt 
a környezetvédelmi vetélke-
dőt, amelyen a közeli telepü-
lések általános iskoláinak 7. 
és 8. osztályos diákjai vettek 
részt.

Nagy hagyománya van már 

ennek a megmérettetésnek, 

amelyet KISS Cégcsoporthoz 

tartozó ÉMK Észak-Magyaror-

szági Környezetvédelmi Kft és 

a SVIP Nonprofi t Kft. munka-

társai szerveztek meg ezúttal 

is. Az idei versenyen 13 telepü-

lés 15 általános iskolájának 59 

diákja vett részt. A téma most 

is a környezetvédelem fontos-

sága, valamint a környezetvé-

delem és az ipar kapcsolata 

volt.

A szervezők vallják: fontos az 

általános iskolások fi gyelmét 

felhívni a környezetvédelem-

re, a hulladékgazdálkodásra, 

valamint az ipari üzemek ez 

irányú tevékenységére.

Kiss László, a KISS Cégcsoport 

tulajdonosa (képünkön), a 

vetélkedő ötletgazdája, meg-

álmodója köszöntőjében be-

mutatta az ipari parkot, beszélt 

a környezetvédelem és az ipar 

kapcsolatáról, valamint ar-

ról, milyen nagy szükség van a 

jól képzett munkaerőre. Mint 

mondta: egy jó szakmával leg-

alább úgy lehet érvényesülni, 

mint egy diplomával, és itt az 

ipari parkban nem csak vegyé-

szekre, hanem sok más szakma 

képviselőjére is szükség van. 

Az idei, sorrendben 12. Kör-

nyezetvédelmi Vetélkedőt az 

ongai Görgey Artúr Általános 

és  Alapfokú Művészeti Iskola 

diákjai nyerték meg.

A környezetvédelem 
és az ipar kapcsolata 

A Nemzetgazdasági Minisztérium negyedszer rendezte meg 
a Clusters in Europe IV. nemzetközi klaszter konferenciát no-
vember 30. és december 1. között Budapesten. A rendezvé-
nyen a BOKIK két klaszterének képviselői – Szarkáné Sipos 
Szonja, Csabai Tamás és Juhász István – is részt vettek.

A több mint 200 fő részvételével megtartott konferencia célja az 

volt, hogy áttekintést adjon az európai klaszterkezdeményezés 

elmúlt több mint húsz évéről, arról, hogy Európa különböző or-

szágaiban, régióiban, milyen okok vezettek a hálózati gondolko-

dás kialakulásához, különös tekintettel a Közép-európai térség 

országaira. Emellett a résztvevők megpróbáltak választ keresni 

arra a kérdésre is, hogy melyek lehetnek a hálózatosodás jövő-

beli sikertényezői, mi az emberi tényező szerepe a sikeres háló-

zatok mögött, valamint, hogy mi lehet a klaszterpolitika jövője a 

2020 utáni időszakban.

A Nemzetgazdasági Minisztérium európai uniós források fel-

használásért felelős államtitkára, Rákossy Balázs nyitóbeszé-

dében elmondta: a megfelelő jogi környezet, valamint adózási 

és működési szabályok biztosításával, valamint pályázati for-

rások megteremtésével segítik a rendszer működését. Hazánk 

versenyképességének megerősítése érdekében a nemzetközi 

piacon is látható klaszterek támogatására helyezi a hangsúlyt 

a kormány – emelte ki. A cél, hogy tíz-tizenöt – nemzetközi po-

tenciállal rendelkező – csúcsklaszter jöjjön létre. Mindez történ-

het a klaszterek összeolvadásával, vagy fókuszálással, amikor 

a hazai iparstratégiában meghatározó iparágak mindegyikében 

legalább egy-egy csúcsklaszter tömöríti az adott iparág érték-

láncának legfontosabb szereplőit. A konferencia nagyszerű al-

kalmat biztosított az Európa 17 különböző országából érkezett 

kormányzati és regionális döntéshozóknak, klaszterfejlesztéssel 

foglalkozó szakembereknek arra, hogy tapasztalatokat, illetve 

jó gyakorlatokat cseréljenek. 

A nemzetközi konferencián a BOKIK égisze alatt működő két 

klaszter képviselői is részt vettek. Az „Akkreditált klaszter” cím-

mel rendelkező Észak-magyarországi Autóipari Klasztert, a 

NOHAC-ot Csabai Tamás klasztermenedzser és Juhász István, 

a NOHAC Kft. ügyvezetője képviselte, a Miskolc Belvárosi Gaz-

daságfejlesztő Klaszter színeiben pedig Szarkáné Sipos Szonja, 

klasztermenedzser volt jelen a rendezvényen.

A csúcsklasztereké a jövő 


