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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 2018 februárjában alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 362 Ft/l
Gázolaj 373 Ft/l
Keverék 399 Ft/l
LPG-autógáz 2 2 6 Ft/l

Februári üzemanyagárak

Ahogy közeledünk 2018. május 25-éhez egyre 

sűrűbben hallhatnunk a GDPR-ról, az Európai 

Unió adatvédelmi rendeletéről. Egymást érik a 

konferenciák, fórumok a témában. A BOKIK feb-

ruár közepén tartott tájékoztatót a rendeletről, 

a teendőkről. Tekintettel a nagy érdeklődésre, 

a felmerült kérdésekre, a következő hetekben 

folytatjuk az előadássorozatot, immár az egyes 

tevékenységi körökhöz kapcsolódó konkrét gya-

korlati kérdésekkel. Az előadásokról meghívóban 

kapnak értesítést a BOKIK önkéntes tagjai és a 

regisztrált vállalkozások, és érdemes nyomon 

követni a www.bokik.hu weboldalt is.

 Folytatás a 2. oldalon.

A digitális korszak 
kapuja – ipar 4.0

Vinnai János, az MKIK Informatikai Kollé-
giumának társelnöke, a BOKIK elnökségi tagja

Az életünkbe öt év alatt belopódzott a digitális világ, az okos eszközök. 
Azt nem mondhatjuk, hogy észrevétlenül, mert jelenlétük elég feltűnő, 
gondoljunk csak a Facebookra, a like-ra, a chatre. A legtöbb otthon-
ban okos TV, okos telefon és tablet van használatban, a PC-ről nem is 
beszélve. Egy 2015-ös felmérés szerint 25 milliárd okos eszközt adtak el 
világszerte, vagyis ennyi jut a közel 7 milliárd emberre.

Míg az otthoni használatban ez a helyzet, sajnos a vállalkozások 
zömében ellenkezőjét tapasztaljuk. Pedig egy okos vállalat, amit lehet 
az okos eszközökkel kellene, hogy végeztessen, kímélve az emberi 
munkaerőt, mert ennek bizony szűkében vagyunk. A vállalkozások 
munkájában a helyesen megválasztott digitális megoldások növelik a 
hatékonyságot, segítik versenyben maradást.

Németországban – a Német Gyáriparos Szövetség és a Német Ipari 
Kamara kezdeményezésére – pontosan ezért hirdették meg az Industrie 
(Ipar) 4.0 elnevezésű fejlesztési programot, amelyet negyedik ipari 
forradalomként is emlegetünk.

Az első a gőzgépes forradalom volt, a második a tömegtermelésé, a 
futószalagon gyártásé – mindkettő zajos tiltakozással, géprombolással 

járt. A harmadik – csöndes, szinte észrevétlen forradalom – az elektroni-
ka, automatizálás kezdete volt. A mostani, a negyedik ipari forradalom 
szintén vitáktól hangos. Vannak, akik a robotok megjelenésétől tarta-
nak, mások a jövő generációját féltik, mondván elfelejtünk írni, olvasni, 
elsorvadnak a személyes kapcsolatok.

A szkeptikusok fi gyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy, ha megta-
nuljuk, hogyan kell javunkra fordítani, szolgálatunkba állítani ezeket 
az okos eszközöket, akkor képesek vagyunk lépést tartani a fejlett világ-
gal, a gyorsuló ütemű fejlődéssel. A fi atalok – 35 év alattiak – számára 
ez nem kérdés, de az idősebb generációnál – beleértve az oktatókat 
is – már más a helyzet.Pedig ezt a felkészülési folyamatot az iskolák 
minden szintjén gyorsítani kell, és a vállalkozásoknál mielőbb gyakor-
lattá kell tenni.

Az Ipar 4.0 arról szól, hogy azok az intelligens eszközök – szenzorok 
–, amelyek valós időben mérik a termelési folyamat elemeit, valós 
időben pontos adatokat szolgáltatnak a termelést elemző intelligens 
rendszereknek. Vagyis az ember számára meghatározó információkat 
szolgáltatnak az azonnali beavatkozáshoz, a hatékonyabb működéshez. 
Az Ipar 4.0 másik dimenziója a kapcsolattartás hatékonyságának javítá-
sa a beszállítói oldal, a termelő, a logisztika és a vevői oldal között. Ezt a 
folyamatot – az e-kereskedelem mintájára – minden üzemnek, vállal-
kozásnak online kell kiépítenie. A digitális világ ezeket a megoldásokat 
millió szám kínálja számunkra.

Az Ipar 4.0 tehát egy fejlettebb működési módot feltételez, és nem 
helyettesíti az embert csak más felkészültséget igényel. Egy szó mint 
száz, amit csak lehet okos gépekre, okos berendezésekre kell bíznunk, 
hiszen tudjuk jó előre, hogy nem győzzük majd humánerőforrással

Célegyenesben a GDPR indítása

Több mint kétszáz versenyző re-

gisztrált az idei miskolci Kézműves 

Kupára, és kiállítók is bemutatják 

majd termékeit az érdeklődők előtt. 

A versenyzők számára a nevezési 

határidő március 20. A szépészeti 

szakmák idei versenyének – a ha-

gyományokhoz hűen – a Generali 

Aréna ad otthont.

Idén március 25-én, vasárnap lesz a 

BOKIK által szervezett Nemzetközi 

Meghívásos Fodrász, Kozmetikus, 

Műköröm-díszítő és -építő Bajnok-

ság, Kisgergelyné Tolcsvai Mária és 

Lapis Imre Emlékverseny. „Büszkék 

vagyunk erre a több ezer embert 

megmozgató rangos kamarai ren-

dezvényre, amely mára már orszá-

gosan is elismert szakmai megmé-

rettetés, és az utánpótlás nevelés 

fontos része – mondta az idei Kéz-

műves Kupa kapcsán Bihall Tamás, 

a BOKIK elnöke.

Az idei verseny fő támogatói: 

a Kisgergely Kft és az Imperity 

Professional Milano Kft.

A „Kézműves Kupa 2018” – köszön-

hetően az elmúlt évek alatt felépí-

tett brandnek – ma már egyet jelent 

a minőséggel, a magas szintű szak-

mai tudással. Nem mellesleg pedig 

Miskolc városának jó hírét vivő, ta-

vaszi rendezvény is. A március 25-i 

versenyről bővebb információ talál-

ható a www.bokik.hu honlapon, és 

a rendezvény facebook oldalán.

Felhívjuk a vállalkozások fi gyelmét, hogy a 2018. 

évi kamarai hozzájárulás befi zetési határideje 

idén is március 31. A kamarai hozzájárulás dí-

ját – vagyis az 5000 forintot – az érintett Bor-

sod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásoknak a 

BOKIK 10102718-01680500-02003001 számú 

számlájára kell befi zetni.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tör-

vény 2012. január 1-jén életbe lépett módosítása 

három lényeges elemet tartalmaz. A rendelkezés 

alapján a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállal-

kozások kötelesek a kamarai nyilvántartásba 

vételüket kezdeményezni, (regisztrálni), és a ka-

marai közfeladatok ellátásához évente – március 

31-ig – 5000 forint kamarai hozzájárulást fi zetni. 

A kamara pedig köteles számukra a törvényben 

meghatározott szolgáltatásokat – 1. tanácsadás 

gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kér-

désekben, 2. üzleti partnerkeresés, 3. pályázatfi -

gyelés – térítésmentesen nyújtani.

A kamarai hozzájárulás díját – vagyis az 5000 

forintot – az érintett Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei vállalkozásoknak a BOKIK 10102718-

01680500-02003001 számú számlájára kell 

befi zetni. Az összeg átutalásánál a közlemény ro-

vatban fel kell tüntetni: a vállalkozás adószámát 

és a „kamarai hozzájárulás” szöveget. A banki 

átutalás mellett lehetőség van a BOKIK ügyfél-

szolgálatokon (Miskolcon, a Vologda út 3. szám 

alatt, Ózdon, Kazincbarcikán, Tiszaújvárosban, 

Mezőkövesden, Sárospatakon, Sátoraljaújhe-

lyen, Szerencsen) történő készpénzes befi zetés-

re is.

Keresse ügyintézőinket kérdéseivel és adategyez-

tetés céljából a regisztracio@bokik.hu e-mail cí-

men, vagy a következő telefonszámokon:

- ügyfélszolgálat 46/501-091, 46/501-090;

- pénzügy 46/501-881.

A határidő: 
március 31-e

Március 25.: versenyben a szépészeti szakmák

„Mindenkinek legyen egy ünnepi magyar viselete” címmel in-

dított országos mozgalmat a Heves Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara, ehhez csatlakozott támogatóként a BOKIK is. A 

cél, hogy a hagyományos népviseletek jellemző motívumait, 

színvilágát felhasználva a magyar kézműves alkotók a ma 

elvárásainak megfelelő, hordható ruhákat, cipőket, ékszere-

ket, kiegészítőket készítsenek. Olyanokat, amelyeket minden 

korosztály szívesen visel egy-egy ünnepi eseményen. Az el-

készült kollekcióból a BOKIK-Lions bál résztvevői egy divat-

bemutató keretében kaphattak ízelítőt. A modellek a moz-

galom megálmodójának Katrics Krisztinának a ruháit és az 

Attila Cipő különleges darabjait, Kovács Attila cipészmester 

remekműveit mutatták be. Katrics Krisztina a Heves Me-

gyei Kereskedelmi és Iparkamara kézműipari alelnöke, és az 

Örökség Alkotóműhely tulajdonosa. Kovács Attila a BOKIK 

kézműipari tagozatának elnöke, az MKIK elnökségi tagja. 

Ünnepi viseletek
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Alig három hónap van az uniós adat-
védelmi rendelet, a GDPR alkalma-
zásáig. A határidő közeledtével egy-
re gyakoribb téma ez a vállalkozások 
körében. A szabályzás új elvárásokat 
fogalmaz meg minden szervezet 
számára, ahol uniós állampolgárok 
bármilyen azonosításra alkalmas 
adatát kezelik.

A GDPR (General Data Protection 

Regulation) az EU általános adatvé-

delmi rendelete, amelyet 2018. má-

jus 25-től kell alkalmazni. A rendelet 

célja, hogy egyesítse és megerősítse 

az unión belül a magánszemélyek 

adatainak védelmét.

Félévvel ezelőtt az RSM International 

könyvvizsgáló és tanácsadó cég által 

végzett nemzetközi felmérés szerint 

az európai középvállalatok 28 szá-

zaléka egyáltalán nincs tisztában az 

új európai szabályozással. A társasá-

gok több mint fele úgy gondolja, hogy 

a szabályozás túl bonyolult a kis- és 

középvállalkozások számára, ugyan-

akkor egyetért azzal, hogy fontos a 

személyes adatok védelmének haté-

konyabb szabályozása.

Felkészülés itthon

Ami a felkészülést illeti, a magyar 

középvállalatok körében is nagyon 

vegyes a kép, a tapasztalatok alap-

ján nagyon szűk azon cégek köre, 

amelyek nyugodt szívvel várhatják a 

közelgő május 25-i határidőt. Pedig 

fontos megérteni a szabályozást és 

elkezdeni a felkészülést, mert a sze-

mélyes adatok védelme érdekében 

a cég működésének teljes átvilágítá-

sára szükség van, ez nem egy egysze-

rűen kipipálható feladat. A partne-

rek, vevők, munkavállalók adatainak 

kezelése – így tárolása, vagy törlése 

– számos, úgynevezett anyagi jog-

szabály által is szabályozott terület, 

amelyekkel a cég működésének, fo-

lyamatainak összhangban kell lennie. 

A GDPR alapján alkalmazható bírság 

összege pedig fenyegető nagyságú, 

amely érzékenyen érintheti a cégeket. 

A felkészülés időigénye sok tényező-

től, egyedi adottságtól függ, érdemes 

azt mielőbb elkezdeni.

Kire vonatkozik?

A GDPR lényegében valamennyi, az 

Európai Unióban tevékenységet vég-

ző céget érinti, akár ügyfelek, akár 

munkavállalók személyes adatait 

kezelik, és nem csak azokat, amelyek 

közvetlenül szolgálnak ki magánsze-

mélyeket, vagy 250 főnél több mun-

katárssal rendelkeznek. A jóval kisebb 

vállalkozásoknak is foglalkoznia kell 

a kérdéssel, elég csak arra gondolni, 

hogy az új munkatársak toborzásakor 

beküldött önéletrajzokban is vannak 

személyes adatok, és azokat is meg-

felelően kell kezelni.

Van türelmi idő?

2018. május 25-e után nincs. Az Unió 

már így is igen hosszú felkészülési 

időt hagyott a GDPR-ral érintettek-

nek, mivel azt már 2016 májusában 

kihirdették, azóta érvényes és hatá-

lyos, így 2 év állt rendelkezésre.

Bírság

A tét nem kicsi, a GDPR jogszabály a 

cég (cégcsoport) éves árbevételének 

4 százalékában, vagy 20 millió euró-

ban határozza meg a bírság lehetsé-

ges maximális összegét.

Május 25-től alkalmazni kell a GDPR-t
A rendelet lényegében valamennyi, az Európai Unióban tevékenységet végző céget érinti

Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 Rendelete (2016. ápri-
lis 27.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekinte-
tében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint 
a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (GDPR: General Data 
Protection Regulation, általános adat-
védelmi rendelet).

GDPR

ISO a biztonságért
Kiss László, a Kiss Cégcsoport tulaj-
donosa
Néhány hónappal ezelőtt megkezdtük 
a felkészülést, és tapasztalatból mon-
dom, hogy ez egy olyan jogszabály, 
amelyet nehéz megérteni, és még 
nehezebb alkalmazni. Maga ez a 
törvény létezett már korábban is, csak 
a bírságtételek emelkedtek jelentősen 
és ezeket a KKV-kra is kiterjesztették. 
A felkészülési folyamat részeként 
a cégcsoportnál minden nyomtat-
ványt, dokumentumot elkészítünk, 
valamennyi cégünknél ISO rendszert 
vezetünk be az adatvédelem bizton-
sága érdekében. Emellett auditáljuk 
a számítógépes rendszerünket, és 
vizsgáljuk az új, felhőalapú rendszer 
bevezetését, hiszen ez a jövő.

„Személyes adataitokat védeni 
nem kell félnetek jó lesz”
Dr. Szakolyi András, a simpleSoft Kft. 

informatikai tanácsadója
Abban a korban, amikor a Facebook, 
vagy a Google jobban tisztában van az 
életünkkel, mint legjobb barátunk, egy 
miskolci KKV-nak ezzel semmi teen-
dője nincs – gondolhatnánk. Jobb, ha 
nem az igencsak megemelt összegű 
bírság döbbent rá az ellenkezőjére, 
amit például azért kapunk, mert nem 
törültük ki a 8 évvel ezelőtti mentésből 
és a szerver logból a reklamáló ügyfe-
lünk személyes adatait, vagy éppen az 
új ügyfelet felejtjük el tájékoztatni az 
általunk kezelt adatokról.
Minden cég kezel személyes adatokat, 
ha mást nem, az ügyfelei vagy a mun-
kavállalói adatait, tehát meg kell felelni 
a GDPR előírásainak. Ha akárcsak egy 
webáruházunk van, az már tekintélyes 
mennyiségű személyes adathalmazt 
jelent, amely kellő körültekintés nélkül 
akár időzített bombává is válhat. Ha 
egy rendszer-üzemeltetésben részt 
vállalunk, adatfeldolgozóként könnyen 

egy adatkezeléssel kapcsolatos per 
közepén találhatjuk magunkat.
A GDPR megfelelés megnöveli a jogi 
és adminisztrációs terheket, egy audit 
során újra kell gondolnunk cégünk fo-
lyamatait. Fel kell térképeznünk, hogy 
milyen személyes adatokat, milyen 
módon és milyen jogalappal tartunk 
nyilván. Folyamatainkban érvényesí-
tenünk kell a GDPR előírásait. Újfajta 
nyilvántartásokat kell vezetnünk, és 
át kell alakítanunk ügyfélszolgálati 
folyamatainkat is, fi gyelembe véve, 
hogy az ügyfél rendelkezhet a nálunk 
lévő személyes adataival, akár elekt-
ronikus formában el is kérheti azokat. 
A simpleSoft Kft. számára ez nem 
végtelen excel táblákat és újabb pa-
pírgyártó munkatárs felvételét jelenti. 
Aproblémára természetesen szoft-
veres választ adunk a belső működé-
sünket tekintve, és odafi gyelünk arra 
is, hogy az általunk készített szoftverek 
megfeleljenek az adatvédelmi előírá-

soknak, technológiában és folyamatok 
szintjén egyaránt. Arra törekszünk, hogy 
elmondhassuk magunknak és ügyfele-
inknek is, hogy „a GDPR kapcsán nem 
kell félnetek, jó lesz...”

Túl egy auditon
Sándor Attila, A Miskolc Autóház Kft. 
tulajdonos ügyvezetője.
„Mi autókereskedésként külön pályán 
mozgunk, hiszen az autók értékesítése 
sok adat kezelésével jár. Az általunk 
forgalmazott márkák gyárának kez-
deményezésére már túl vagyunk egy 
auditon, és a kiértékelés után készül 
egy intézkedési terv, amely harmo-
nizálja feladatainkat a rendelethez. 
Ebben a szakmában az adatvé-
delmi felkészülés a későbbiekben 
is folyamatos készültséget igényel, 
hiszen ahogy változik például az autók 
kommunikációs szintje, az értékesítés 
rendszere nekünk úgy kell alkalmaz-
kodnunk a rendelet betartásához.”

Kamarai tagvállalatok a felkészülésről

Az autók értékesítése sok adat kezelésével jár, a felkészülést időben kellett kezdeni 

A BOKIK 2018-ban is lehetőséget 
biztosít támogatott mesterképzésre 
és vizsgáztatásra.

A támogatás célja az iskolai rendszerű 

képzés keretében külső képzőhelyen 

gyakorlati oktatást végző szakembe-

rek mesterré válásának elősegítése, 

valamint ennek érdekében a mester-

képzésük és mestervizsgáztatásuk 

teljes körű lebonyolítása.

A támogatott mesterképzésen a gya-

korlati képzőhelyek oktatói 20 szá-

zalék önerő befi zetésével (melynek 

összege 60 000 Ft.) vehetnek részt, a 

támogatott létszám erejéig.

Elsősorban a következő szakmákban 

várjuk a jelentkezéseket: autószere-

lő, festő, mázoló és tapétázó, fod-

rász, kőműves. A jelenleg hatályos 

mestervizsga követelményeket az 

alábbi linken találhatják meg az ér-

deklődők: http://www.mkik.hu/hu/

magyarkereskedelmiesiparkamara/r

endeletbenkiadottmestervizsgakove

telmenyek2583. A képzés 180 órás, 

amelyből 80 órát tesz ki a szakmai 

elmélet, 40 órás a szakmai gyakor-

lat, 20 órában tanulnak pedagógiai 

ismereteket a résztvevők és 40 órás 

a vállalkozási ismeretek tárgy. Mes-

tervizsgára akkor bocsátható a jelölt 

– ha a teljes képzési program szerint, 

maximum 20 százalék igazolt hiány-

zás mellett – a képzési szerződés-

ben foglaltak alapján eleget tesz a 

vizsgára való felkészüléssel kapcso-

latos kötelezettségeinek. Ellenke-

ző esetben a támogatott köteles a 

támogatási összeget visszafi zetni! 

Jelentkezés esetén kérjük, töltse le 

a jelentkezési lapot a www.bokik.

hu/Mestervizsga webhelyről, és ezt 

a szükséges mellékletekkel (bizo-

nyítvány másolata, 5 év szakmában 

eltöltött idő igazolása, egyéni vállal-

kozók esetében vállalkozói igazol-

vány másolata) együtt küldje meg a 

BOKIK címére: Miskolc, Vologda u. 3. 

Jelentkezési határidő: 2018. 03. 15.

A Miskolci Egyetem vegyipari gé-
pészmérnöki és a Debreceni Egyetem 
vegyészmérnöki mesterképzésének 
4-4 hallgatója vehet részt február-
tól a MOL Petrolkémia duális képzé-
sében. A program során a hallgatók 
egyetemi ismereteiket gyakorlati tu-
dással egészíthetik ki, a legjobbak-
nak pedig hosszú távú munkalehető-
séget kínál a vállalat.

Nyolc hallgató „beiratkozásával” meg-

kezdődött a MOL Petrolkémia által 

indított felsőfokú duális képzés első 

szemesztere. A programban részt vevő 

hallgatók egyetemi tanulmányaik mel-

lett gyakorlati képzésen vehetnek részt 

a MOL Petrolkémiánál, ahol naprakész 

szakmai ismeretekre tehetnek szert.

A most kezdődő, négy féléves mester-

szintű mérnöki képzés során a hallgatók 

a tanulmányaikat részben az egyete-

men, részben pedig a vállalat telephe-

lyén, valós ipari környezetben töltik. A 

szóban forgó hallgatók tanulmányaik 

teljes időtartama alatt fi zetést kapnak 

a vegyipari cégtől. Emellett a legjob-

baknak hosszú távú karrierlehetőséget 

is biztosít a MOL Petrolkémia.

A MOL „2030 – Enter Tomorrow” elne-

vezésű stratégiájában rögzítette, hogy 

a petrolkémiai üzletág még nagyobb 

hangsúllyal jelenik meg a jövőben. 

Ennek jegyében úgy döntöttek, hogy 

2030-ig minden ötéves periódusban 

1,5 milliárd dollárt fordítanak közép-

kelet-európai petrolkémiai és vegyipari 

növekedési projektekre. Ahhoz azon-

ban, hogy a vállalat céljai maradékta-

lanul megvalósuljanak, mindenképpen 

szükség van a jelenleg rendelkezésre 

álló szakképzett szakértői gárda meg-

felelő utánpótlására. Ezzel összefüg-

gésben indította el tavaly a társaság a 

vegyésztechnikus, valamint a villany-

szerelő duális szakképzéseit, most pe-

dig a vegyészmérnök és vegyipari gé-

pészmérnök mesterképzéseit.

„A MOL Petrolkémia duális képzési 

programjai korszerű, naprakész tudást 

biztosítanak a középiskolai tanulóknak 

és egyetemi hallgatóknak is. A célunk, 

hogy oktatási partnereinkkel közösen 

olyan képzési rendszert alakítsunk ki, 

amely garantálja, hogy a tanulmányok 

lezárása után a munkaerő-

piac igényeinek megfelelő 

tudásanyaggal legyenek 

felvértezve a pályakezdők. 

Büszke vagyok arra, hogy 

nyolc kiváló kollégával gya-

rapodott a MOL Petrolké-

mia csapata” – mondta 

Zsinkó Tibor, a Zrt. vezér-

igazgatója.

Szakképzési fórumon adott tájékoztatást az aktuális tudnivalókról a BOKIK 

február 15-én. A rendezvényen ott voltak a képzőintézmények vezetői, a fenn-

tartók, a gyakorlati oktatásért felelős munkatársak, valamint a szintvizsgák 

szervezésében közreműködő partnerek. A résztvevőket Bihall Tamás, a BOKIK 

elnöke köszöntötte, majd Tóth Ádám Zoltán oktatási és képzési szakigazgató 

szólt a kamara idei szakképzési feladatairól. A tanulószerződésekkel kapcsola-

tos friss információkról, a kamarai garanciavállalásról Németh Zsolt, szakkép-

zési irodavezető adott tájékoztatást, a szintvizsgáról pedig Csontó Gáborné, a 

téma szakreferense tartott előadást, ismertette a tudnivalókat.

A fórum konzultációval zárult.

Konzultáció a szakképzésről

Indul a mesterképzés a 
kamaránál 2018-ban is!

A kamara szakemberei tartottak tájékoztatót. Képünkön balról: Csontó Gáborné, 
Bihall Tamás, Tóth Ádám Zoltán.

Felsőfokú duális képzés indul 
a MOL Petrolkémiánál

Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből 
8 tanuló jutott tovább a szakmai 
tanulmányi versenyek országos 
előválogatójába. Januári számunkban 
beszámoltunk arról, hogy lezajlottak 
a versenyek megyei szintű, írásbeli 
elődöntői, februárban pedig kiderült, 
kik jutottak tovább az országos elővá-
logatóba.
Megyénkből a következő szakmák 
képviselői jutottak tovább:
–  Épületgépész technikus 1 fő – 

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari 
Szakgimnáziuma

–  Informatikai rendszerüzemeltető 1 
fő – Irinyi János Református Oktatási 
Központ

–  Kereskedő 3 fő – Miskolci SZC 
Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma

–  Magasépítő technikus 1 fő – Miskolci 
SZC Kós Károly Építőipari Szakgim-
náziuma

–  Műszaki informatikus 1 fő – Ózdi SZC 
Bródy Imre Szakgimnáziuma

–  Vendéglátás-szervező 1 fő – Miskolci 
SZC Berzeviczy Gergely Szakgim-
náziuma

Az előválogatók után 2018. április 
23-25-én rendezi meg az MKIK a 
versenyek döntőjét, a SzakmaSzár 
Fesztivált, Budapesten.

Nyolcan az 
előválogatóban
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A BOKIK az Első Miskolci Lions Klub-
bal közösen február 17-én tartotta 
hagyományos jótékonysági bálját. 
Miskolcon, a Népkerti Vigadóban le-
bonyolított rendezvény díszvendége 
ezúttal Putnok városa volt. A jóté-
konysági tombola bevételét pedig a 
Mellrákinfó Egyesület Borsodi Cso-
portjának támogatására ajánlották 
fel a szervezők.

A bálon átadták a BOKIK díjait. A ki-

tüntetetteknek dr. Parragh László, 

az MKIK elnöke és Bihall Tamás, a 

BOKIK elnöke adta át az elismerése-

ket. A díjazottaknak gratulált a dísz-

vendég-város Putnok polgármestere, 

Tamás Barnabás is.

Támogatói díjat vehetett át dr. Deák 
Csaba, a Miskolci Egyetem kancel-
lárja.

A Miskolci Egyetem kancellárja és a 

BOKIK között igen szoros és évtize-

des a munkakapcsolat. Ennek egyik 

kiemelkedő példája, hogy a BOKIK 

autóipari klaszterének megszervezé-

sét 2006-ban dr. Deák Csaba kez-

deményezte, aki akkor az egyetemen 

működő Innovációmenedzsment Ko-

operációs Kutatási Központ igazga-

tója volt. Az eltelt évek során a közös 

munka más területeken is hatékony 

volt, és miután 2014-ben az egye-

tem kancellárjává nevezték ki, egy új, 

magasabb minőségi szintre lépett az 

együttműködés. Dr. Deák Csaba az 

egyetem és a vállalkozások közötti 

kapcsolat kiépítése érdekében tá-

maszkodik a BOKIK tapasztalataira, 

tagságára, kamaránk pedig a vállal-

kozók kutatás-fejlesztési, innovációs 

igényeinek megoldásában, és a meg-

felelő szakember-utánpótlás biztosí-

tásában kap maximális segítséget.

Cégvezetői díjat kapott Bartha 
Imre, az Ózdi Acélművek ügyvezető 
igazgatója

Az Ózdi Acélművek Kft. a másfél év-

százados ózdi acélipari hagyományok 

folytatója. A közvetlenül 550 ember-

nek, de beszállítói, alvállalkozói révén 

1000 főnek munkát adó vállalkozás 

a német Max Aicher vállalatcsoport 

tulajdonában van. Bartha Imre ügy-

vezető igazgató 2013 szeptemberé-

ben vette át a cég irányítását, és nem 

kisebb feladatra vállalkozott, mint a 

csőd szélén álló társaság eredmé-

nyessé tételére. Ehhez struktúravál-

tásra, szemléletváltásra, kapacitás-

fejlesztésre, portfólió bővítésre volt 

szükség az ÓAM-nál. Ennek ered-

ményeképpen, javuló trend mellett, 

a cég az elmúlt két évben, több mint 

10 százalékos profi tot tudott felmu-

tatni, ami ebben az iparágban rend-

kívülinek számít. Mára a cégvezetés 

hatékony stratégiájának, a beruházá-

soknak köszönhetően a vállalkozás 

piaci pozíciói stabilak. Jövőre fejező-

dik be az a 20 millió eurós fejlesztés, 

amely egyebek mellett technológia 

és környezetvédelmi fejlesztést is 

tartalmaz. A hazai építőipar acél-ter-

mék igényének 70 százalékát az ózdi-

ak gyártják. Termékeik 50 százalékát 

külföldön értékesítik.

Vállalkozói díjban részesült Am-
briskó István a Borsod Autó Kft. 
ügyvezető igazgatója

A Borsod Autó Kft. már több mint 25 

éve a megye autókereskedelemének 

meghatározó szereplője. Fő tevé-

kenységük a személy- és tehergép-

kocsik kereskedelme és javítása. Je-

lenleg a Hyundai, a Lada, a Mitsubishi 

és a Subaru márkák márkakereske-

dői és márkaszervizei.

Ambriskó István édesapja nyomdo-

kaiba lépve vette át a társaság veze-

tését 2017 júniusában. Az ügyfélkör 

színvonalas kiszolgálása érdekében 

a vállalkozás folyamatosan fejleszt. 

2016 végén adták át a teljesen új épí-

tésű Lada márkakereskedésüket és 

tavaly elkészült a Magyarországon 

első új arculatú Hyundai bemutató-

termük is. A vállalkozás 25 alkalma-

zottal dolgozik.

Szintén vállalkozói díjat vehetett 
át Fábry László, a Pedalion Kft. 
ügyvezető igazgatója

Huszonhét évvel ezelőtt kezdte a vál-

lalkozói életet Fábry László, aki azóta 

egy cégcsoportot épített ki. Ennek 

meghatározó tagja a tüzelő- és épí-

tőanyagok forgalmazására szakoso-

dott, putnoki székhelyű Pedalion Kft., 

amely 1995-től van jelen a piacon. Az 

elmúlt több mint húsz évben voltak 

nehezebb időszakok, hiszen esetük-

ben a kereslet nagyságrendje a la-

kosság pénztárcájától függ. A talpon 

maradás, és az utóbbi évek eredmé-

nyei azonban magukért beszélnek. A 

cég 15 dolgozó megélhetését bizto-

sítja, és erejükhöz mérten, folyama-

tosan fejlesztenek.

***

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamara Kiemelke-

dő gazdálkodó szervezete elismerést 

a Kamara Napja alkalmából kapta 

Simon Zoltán, aki azonban tavaly, 

november 29-én nem tudta átvenni 

a díjat, így ő is a bálon vette át az el-

ismerést.

Elismerések az idei kamarai bálon
Idén is jótékony célra ajánlották fel a tombola bevételét a szervezők

Simon Zoltán (balról), Ambriskó István, Bartha Imre, Deák Csaba, Bihall Tamás, Parragh László és Tamás Barnabás és Fábry László

Közel félezer diák vett részt az ózdi 
pályaorientációs szakmai napon

Pályaorientációs napot tartott a 

BOKIK február 20-án Ózdon, a Di-

gitális Erőműben. A résztvevő közel 

ötszáz általános iskolás diák meg-

ismerkedhetett a továbbtanulási 

lehetőségekkel, a helyi szakképzési 

kínálattal, gyakorlati képzőhelyekkel, 

illetve a résztvevő vállalatok tevé-

kenységével is.

A szakképzési pályaorientációs na-

pon ózdi, és Ózd vonzáskörzetében 

élő hatodikos, hetedikes általános 

iskolások vettek részt, akik testkö-

zelből ismerkedhettek meg a helyi 

szakképzési lehetőségekkel, gyakor-

lati képzőhelyekkel. Ózdi, putnoki és 

kazincbarcikai intézmények mutatják 

be képzési kínálatukat. A kamara fon-

tosnak tartja, hogy a fi atalok olyan 

képzéseket válasszanak, amelyekkel 

el tudnak helyezkedni a térségben.

A BOKIK a gazdaság igényeit fi gye-

lembe véve sorakoztatta fel a cé-

geket, és a képzőintézményeket. Az 

érintettekhez gyakorlatilag házhoz 

vitték a BOKIK szakemberei az in-

formációkat. Az ózdi, putnoki cégek 

mintegy félezer diák előtt mutatkoz-

hattak be.

A programon csak a térségben érde-

kelt vállalkozások voltak jelen, hiszen 

a helyben maradás, a helyben bol-

dogulás lehetőségét szerették volna 

hangsúlyozni a szervezők, az odave-

zető tanulmányokkal együtt.

Általános iskolák
Vasvár Úti Általános Iskola – Ózd 
Borsodnádasdi Móra Ferenc Általá-
nos Iskola – Borsodnádasd
Újváros Téri Általános Iskola – Ózd
Csépányi Általános Iskola – Ózd
Szent Mihály Katolikus Általános 
Iskola – Bánréve
Ózdi Petőfi  Sándor Általános Iskola 
– Ózd

Serényi László Általános iskola 
– Putnok
Borsodbótai Körzeti Általános 
Iskola – Borsodbóta
A bemutatkozó szakképző intéz-
mények
– ÓSZC Surányi Endre Szakgimnáziu-
ma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
– Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimná-
ziuma

– Ózdi SZC Deák Ferenc Szakképző Is-
kolája és Művészeti Szakgimnáziuma
– ÓSZC Pattantyús-Ábrahám Géza 
Szakképző Iskolája
– Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző 
Iskolája
A kiállító munkáltatók
– Almási Balogh Pál Kórház
– Bajnok Kft.
– Eke István

– Felkor 2000 Kft.
– GE Hungary Kft.
– Grol Manufaktúra Kft.
– Hidromechanika Kft.
– Hotel Ózd
– Johnson Electric Hungary Kft. 
– ÓAM Ózdi Acélművek Kft.
– Rotekom – Farkas Elek e.v.
– Spal Kft.
– Stivas Industrial Kft.

A pályaorientációs nap résztvevői

A helyben maradás lehetőségét kínálták

Látványos bemutatók a harmadik 
ÉpületGépÉsz napon
Közel kétszáz diák vett részt a BOKIK és a 
miskolci PM-Energo Kft. által szervezett 
ÉpületGépÉsz szakmai napon, február 
elején.

A résztvevőket Tóth Ádám Zoltán, a BOKIK 

szakképzésért felelős szakigazgatója és 

Tátrai István József, a Miskolci Szakképzési 

Centrum főigazgatója köszöntötte. A diáko-

kat látványos bemutatók várták: interaktív 

kiállításon szerezhettek információkat a víz-, 

gáz-, fűtésszerelés és megújuló energiarend-

szerek világáról, valamint kipróbálhatták a 

központifűtés- és gázhálózat-rendszerszere-

lő, víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő 

szakmák legújabb fogásait, technológiáit. 

A PM Energo a hiányzó szakemberek pótlása 

érdekében kezdett el tanulókkal foglalkozni, 

majd a pályaorientációra is nagyobb hang-

súlyt fektetett. Jelenleg már nem csak a szak-

középiskolai és szakgimnáziumi tanulókkal 

ismerteti meg a társaság munkáját, a szak-

mai lehetőségeket, hanem a pályaválasztás 

előtt álló diákok számára is megnyitja kapuit.

A rendezvényre a 7. és 8. osztályosokat, szü-

leiket és tanáraikat várták, illetve részt vettek 

a programon érettségiző, vagy már érettségi-

zett fi atalok is.

Képzés a gazdaság 
igényei szerint
Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságának jövőbeni hely-
zete nagymértékben függ a megfelelő szakember-utánpót-
lás biztosításától, ezért kulcsfontosságú feladat a gazdaság 
igényeihez igazodó, annak megfelelni képes szakképzés 
megvalósítása.

A BOKIK által működtetett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fej-

lesztési és Képzési Bizottság (MFKB) márciusban tarja idei első 

ülését. Az MFKB e feladatkörében eljárva évente javaslatot tesz 

a megyei szakképzési beiskolázási irányokra és arányokra, azaz 

az állami támogatással indítható szakképesítések körére és 

keretszámaira, valamint az ösztöndíjas szakmákra, azaz a „hi-

ányszakmák” jegyzékére. A Kormány 353/2017. (XI. 29.) Korm. 

rendelete a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési 

Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről. Hiány szakképesítések: 

ács, állattartó szakmunkás, asztalos, épület- és szerkezetlaka-

tos, gépgyártástechnológiai technikus, gépi forgácsoló, gyakorló 

ápoló, hegesztő, húsipari termékgyártó, ipari gépész, kistermelői 

élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó, kőműves, mezőgazdasági 

gépész, szociális gondozó és ápoló, szoftverfejlesztő, vegyész 
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vízgazdálkodó technikus, vízügyi szakmunkás.
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Közös villamos energia- és földgázbeszerzésen indultak Mis-
kolc önkormányzati tulajdonban és fenntartásban lévő gaz-
dasági társaságai, intézményei, illetve a Miskolc Holding Zrt. 
és a tulajdonában lévő társaságok. Az ok – azon kívül, hogy 
törvényi előírás szerint ezeknek a szervezetnek a szabad pi-
acról kell beszerezni az energiát – az, hogy így több tízmillió 
forintos megtakarítást érjenek el.

Ismét közös beszerzésen indultak Miskolc városi vállalatai, 

cégei, intézményei a villamos energiára és földgázra vonat-

kozóan, előbbiben 20-an, míg a földgáz beszerzésen 16-an. A 

két csoport tagjainak jellemzően mindkét energiahordozóra 

szükségük van mindennapi működésük során. Így mindenki 

duplán jól jár, mert mind a villamos energiához, mind a föld-

gázhoz kedvezőbb áron juthat hozzá, mintha azt egyedüliként 

megvásárolná. 

Az eljárás során ráadásul az első körben benyújtott árajánla-

tokat még egyszer megversenyeztetik és a kereskedőknek a 

kezdő ajánlathoz képest még lejjebb lehet vinni az árat addig, 

amíg már senki sem hajlandó alacsonyabbra licitálni. Ráadá-

sul ez egy évre szól, vagyis hiába emelkedik az energia piaci 

ára, ezt az önkormányzati büdzsé nem érzi meg. Így tervezhe-

tőbbé válik a költségvetés. A tét nagy, főleg, ha összességé-

ben nézzük az adatokat. Ez évre egy kisvárosnyi, majdnem 35 

GWh villamos áramra és több mint 15 millió köbméter földgáz 

vásárlására írtak ki közbeszerzést.

A villamos energia és gázköltség egyébként az önkormányza-

ti cégek, vállalatok és intézmények éves költségeinek jelentős 

részét teszi ki. Egyértelmű tehát, hogy a közös beszerzés va-

lamennyi intézmény és gazdasági társaság – egyben Miskolc 

város – alapvető érdeke. Ezen a költségelemen így összessé-

gében mintegy 100 millió forintos megtakarítás érhető el.

Miskolc a következő időszakban azt tervezi, hogy saját in-

tézményei, cégei, vállalatai mellett a mikro-, kis- és közép-

vállalkozásoknak (kkv) is elérhetővé teszi a közös beszer-

zésen való indulást. A modell még kidolgozás alatt áll, de 

a kkv szektornak megéri majd fi gyelni a lehetőséget, főleg 

úgy, hogy a tavalyi év második felében a földgáz és a villa-

mos energia világpiaci ára jelentősen emelkedett. Az önkor-

mányzati segítséggel mindkét fél jól járhat. Ha a kkv számára 

kiszámíthatóbbá és a közös beszerzéssel olcsóbbá válik az 

energia, akkor jobban tud tervezni és megtakarításokat elér-

ni, ami fejlesztésekre is fordítható. A KKV-kat is érintő további 

lépésekről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamarát külön tájékoztatja majd a közös beszerzést 

koordináló Miskolc Holding Zrt

Az Észak-magyarországi Autóipari 
Klaszterhez látogatott február elején a 
fröccsöntő szerszámokat gyártó vállal-
kozásokat tömörítő portugál szövetség, a 
CEFAMOL–Portuguese Association for the 
Mould Industry delegációja. A szakembere-
ket Gulyás Zsolt, a Portugál Nagykövetség 
kereskedelmi titkára kísért.

A CEFAMOL főtitkára mellett a következő 

három portugál cég képviselői érkeztek Ma-

gyarországra: MOLDES RP (http://www.

moldesrp.pt), MOLDIT (http://www.moldit.

pt) PRIFER (http://www.prifer.pt)

A portugál cégek elsősorban olyan magyaror-

szági vállalkozásokkal keresnek kapcsolatot 

az autóipar, műanyagipar területéről, ame-

lyek foglalkoznak műanyag fröccsöntéssel, 

és elképzelhetőnek tartják, hogy a jövőben 

fröccsszerszámokat portugál partner tervez-

zen, gyártson számukra. 

Manuel Oliveira, a CEFAMOL szövetség fő-

titkára elmondta: látogatásuk célja, hogy 

megvizsgálják a portugál és magyar partne-

rek esetleges együttműködési lehetőségeit. 

Hozzátette: Portugáliában a fröccsszerszám-

gyártás, Magyarországon pedig az autó-

iparhoz kapcsolódó műanyag fröccsöntés 

nagyon erős ágazat. Ezen a téren próbálják 

szorosabbra fűzni az együttműködést a cé-

gek és a két ország között. Úgy látják, hogy a 

magyar vállalkozások gyorsan fejlődnek, és 

ebbe szeretnének ők is bekapcsolódni.

A program során a vendégek látogatást tet-

tek a SHINWA Magyarország Precíziós Kft.-

nél és az INNO-COMP Kft.-nél. 

A portugál kapcsolat

InnoService – az első találkozó
Egerben tartották február 8-án és 9-én az 
InnoService – Innovációs szolgáltatások 
határon átnyúló portfóliója című projekt pro-
jektpartneri találkozóját és első tematikus 
workshopját.

A projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyar-

ország Együttműködési Program keretében 

az Európai Regionális Fejlesztési Alap támo-

gatásával valósul meg, és a BOKIK mel-

lett két szlovák – a besztercebányai és 

kassai –, valamint két magyar – a Heves 

és Nógrád megyei – kamara vesz részt 

benne.

A projektpartneri találkozón az együtt-

működő felek áttekintették az első pe-

riódusban elvégzett feladatokat, illetve 

meghatározták a február 1. és május 31. 

közötti, második periódus fő feladatait, 

különös tekintettel a tudásszolgáltató 

cégek feltérképezésével kapcsolatos inter-

júkra, kérdőívekre, és az ezekből létrehozandó 

többnyelvű adatbázisra.

A tematikus workshop fő témája ez alkalom-

mal az új termékek, szolgáltatások fejlesztése 

volt. Ennek keretében a kamarai munkatársak 

három előadást hallgathattak meg.

A projekt következő rendezvényét ez év áprili-

sában, Kassán tartják majd. 

„A kamara a vállalkozások szolgálatában” címmel 

a BOKIK folytatja konzultációs sorozatát, amely-

nek tervezett helyszínei idén a következők: Cigánd, 

Gönc, Tokaj, Encs, Edelény, Kazincbarcika, Szikszó, 

Mezőkeresztes, Nyékládháza és Emőd. Az első ren-

dezvénynek az edelényi L’Huillier-Coburg Kastély 

ad otthont március 7-én, szerdán 10 órától. A tavaly 

megkezdett sorozat célja a kamara tevékenységé-

nek népszerűsítése, teljes szolgáltatási palettájának 

megismertetése, valamint a vállalkozókkal való köz-

vetlen kapcsolat erősítése. A program szerint Dudás 

Tiborné, a BOKIK titkára köszönti a vendégeket. A 

gazdaság- és kereskedelemfejlesztési szolgáltatá-

sokról dr. Szécsiné Bányai Ilona szakigazgató tart 

prezentációt, a képzési, szakképzési területről Tóth 

Ádám Zoltán képzési szakigazgató ad tájékoztatást, 

amit a jogi szolgáltatásokról szóló előadás követ, 

dr. Deme Lászlóné tolmácsolásában. Az eddigi ta-

pasztalatok azt mutatják, hogy a vállalkozók élénk 

érdeklődése kíséri a kamara rendezvénysorozatát. 

A gazdaság szereplői értékelik, hogy ezeken a sze-

mélyes találkozókon szót válthatnak a munkájukkal 

kapcsolatos problémákról,  milyen szolgáltatásokat 

várnak a kamarától. Kiemelt érdeklődés kíséri a du-

ális képzéssel kapcsolatos információkat, sok vállal-

kozás kíváncsi a részletekre, arra milyen feltételekkel 

kapcsolódhatnak be a rendszerbe.

„Adó 2018” címmel szervez konferenciát a BOKIK Könyvelői 

klubja március 1-én, csütörtökön 9 órától. A rendezvény hely-

színe a Jakab Oktatási Kft. (Miskolc, Kis-Hunyad utca 1.), az 

előadó Homor József, okleveles adószakértő, könyvvizsgáló. 

(Részletek: www.bokik.hu)

Edelényben folytatódik a konzultációsorozat

A cégek vezetői várják a folytatást
A BOKIK és a Miskolci Egyetem üzleti reggelije a kapcsolatépítés kiváló terepe

Később a kkv- 
szektort is segítenék

Fejlesztési lehetőségek a járműipar területén – 
címmel tartott sajtóreggelit a BOKIK a Miskolci 
Egyetemmel közösen február 22-én. Az első ilyen 
jellegű rendezvényen a járműiparhoz kapcsoló-
dó tevékenységet folytató kamarai tagvállalatok 
képviselői, az egyetem kancellárja és az érintett 
karok vezetői vettek részt. A cégvezetők – mint 
körkérdésünkből kiderült – egyértelműen pozití-
van fogadták a kezdeményezést.

A rendezvénysorozat célja, hogy közelebb hozza a 

felsőoktatás és a vállalati szektor szereplőit annak 

érdekében, hogy az egyetemi tudásbázisok és ki-

alakított kutatási infrastruktúrák a vállalati igények 

által vezérelve hasznosulhassanak.

Közelebb a kkv-khoz

Dr. Barkóczi István, a BOKIK általános alelnöke kö-

szöntőjében örömmel üdvözölte a kezdeményezést, 

amelynek köszönhetően az egyetemen felhalmo-

zott tudás közelebb kerülhet a kkv-khoz. Úgy vélte, 

a szakmai beszélgetések révén szorosabb kapcsolat 

alakulhat ki az egyetemi kutatói háttérbázis és a cé-

gek között.

„Vallom, hogy csak azok a cégek mennek előre, ame-

lyek hangsúlyt fektetnek az innovációra, ehhez pedig 

az egyetem, mint a kutatás-fejlesztés intézménye az 

alapot adhatja” – fogalmazott dr. Barkóczi István. 

Hozzátette: fontos, hogy az egyetem és a BOKIK ren-

dezvénysorozatban gondolkodik, hiszen a párbeszéd 

egy folyamat kell, hogy legyen, és a cégek várják a 

folytatást. 

Dr. Deák Csaba, az egyetem kancellárja azt emelte 

ki, hogy intézményük több éve törekszik a vállalati 

partnerség fejlesztésére, amelynek eredményeként 

nagyon sok iparvállalattal szinte napi kapcsola-

tuk alakult ki, stratégiai megállapodások születtek. 

Megtudtuk, hogy ezt a folyamatot két új szervezet 

megalakítása is segíti, az egyik a Felsőoktatás Ipar 

Együttműködési Központ, a másik az Elektronikai és 

Informatikai Kutató Intézet. Ez a rendezvénysorozat 

egy párbeszéd az érintettek között, amely biztosítani 

és fejleszteni kívánja a vállalati partnerséget. Ez kö-

zös kutatásokban, fejlesztésekben, közös projektek-

ben ölthet testet a jövőben – hangzott el.

Kari bemutatkozók

Az egyetem kancellárja előadásában röviden be-

mutatta az intézmény infrastrukturális adottsá-

gait, a folyamatban lévő projekteket. Ezt követően 

dr. Siménfalvi Zoltán, a gépészmérnöki és infor-

matikai kar dékánja (képünkön előadás közben) 

ismertette a karon folyó munkát, az aktuális pro-

jekteket, majd dr. Palotás Árpád professzor, a mű-

szaki anyagtudományi kar dékánja mutatta be a 

kar tevékenységét.

A tájékoztatókat követően személyes, igen élénk 

konzultáció alakult ki a cégvezetők és az egyetemi 

szakemberek között. 

Az üzleti reggeli összességében pozitív fogadtatásra 

talált a résztvevők körében, akik várják a folytatást.

Stadinger Csaba, a miskolci Shinwa 
Magyarország Kft. HR és munkaügyi 
igazgatója
„A Shinwa – amely 20 éve van jelen 
Miskolcon – hagyományosan jó 
kapcsolatot ápol az egyetemmel, 
sok vezető kollégánk itt szerezte a 
diplomáját. Autóipari beszállítóként 
mi prémium kategóriás termékeket 
gyártunk, és fontos, hogy ezek a 
termékek tartósak és esztétikusak 
legyenek. Ez pedig folyamatos fej-
lesztést igényel, és ezen a területen jó 
az együttműködésünk az egyetem-
mel. Csak néhány példát sorolnék a 
közös munkára: komoly kapcsolódási 
pont az anyagvizsgálat, ugyanígy 

a robotizáció és az automatizálás 
is, amely kiemelt versenyképességi 
tényező. A mai találkozó azért is 
fontos, mert információt kaptunk az 
intézményben folyó aktuális kutatás-
fejlesztési munkákról, a karok tervei-
ről, arról az infrastrukturális háttérről, 
amely a vállalkozásokat is szolgál-
hatja. Fontosak ezek a tájékoztatók, a 
személyes kapcsolatok, hiszen adott 
esetben megkönnyíthetik egy-egy 
szakmai probléma kezelését.”

Orosz Tamás, a miskolci BPI Group 
Hungary gyárigazgatója
„Három látogatást sikerült ezen a mai 
üzleti reggelin egyeztetnünk az egye-

tem szakembereivel, így számunkra 
ennek a találkozónak egyértelműen 
pozitív a hozadéka. Mindenképpen 
szorgalmazzuk az együttműködést a 
Miskolci Egyetemmel, hiszen a napi 
gyakorlatban tudjuk használni az itt 
felhalmozott tudást. A kapcsolat 
nagy előnye, hogy helyben van, és 
a személyes ismeretség is segít a 
szakmai problémák megoldásában. 
Ha a cégünknél adódik egy műszaki 
gond, nagy a nyomás, hogy ezt minél 
előbb megoldjuk, és ha ezt hely-
ben, itt Miskolcon sikerül kivitelezni, 
máris időt nyertünk, és költséget is 
megtakarítottunk. Kíváncsian várjuk a 
rendezvény folytatását.”

Tóth Tibor, a debreceni K&T 
Hardmetal Kft. ügyvezetője
„Kifejezetten hasznosnak tartom ezt 
az üzleti reggeli, amelyen a NOHAC 
autóipari klaszter tagjaként vettem 
részt. A Miskolci Egyetemen szereztem 
a diplomámat, így a nosztalgiát és 
szakmai kötődést egyszerre éreztem, 
amikor az egyetemről szóló bemu-
tatókat, tájékoztatókat hallgattam. 
A programnak számomra megvan a 
konkrét hozadéka is, hiszen Dr. Palotás 
Árpáddal személyes találkozót 
beszéltünk meg egy konkrét projekt 
kapcsán.” 

Céges vélemények az üzleti reggeliről

Könyvelői klub
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gek és a két ország között. Úgy látják, hogy a 

magyar vállalkozások gyorsan fejlődnek, és 

ebbe szeretnének ők is bekapcsolódni.

A program során a vendégek látogatást tet-

tek a SHINWA Magyarország Precíziós Kft.-

nél és az INNO-COMP Kft.-nél. 

A portugál kapcsolat

InnoService – az első találkozó
Egerben tartották február 8-án és 9-én az 
InnoService – Innovációs szolgáltatások 
határon átnyúló portfóliója című projekt pro-
jektpartneri találkozóját és első tematikus 
workshopját.

A projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyar-

ország Együttműködési Program keretében 

az Európai Regionális Fejlesztési Alap támo-

gatásával valósul meg, és a BOKIK mel-

lett két szlovák – a besztercebányai és 

kassai –, valamint két magyar – a Heves 

és Nógrád megyei – kamara vesz részt 

benne.

A projektpartneri találkozón az együtt-

működő felek áttekintették az első pe-

riódusban elvégzett feladatokat, illetve 

meghatározták a február 1. és május 31. 

közötti, második periódus fő feladatait, 

különös tekintettel a tudásszolgáltató 

cégek feltérképezésével kapcsolatos inter-

júkra, kérdőívekre, és az ezekből létrehozandó 

többnyelvű adatbázisra.

A tematikus workshop fő témája ez alkalom-

mal az új termékek, szolgáltatások fejlesztése 

volt. Ennek keretében a kamarai munkatársak 

három előadást hallgathattak meg.

A projekt következő rendezvényét ez év áprili-

sában, Kassán tartják majd. 

„A kamara a vállalkozások szolgálatában” címmel 

a BOKIK folytatja konzultációs sorozatát, amely-

nek tervezett helyszínei idén a következők: Cigánd, 

Gönc, Tokaj, Encs, Edelény, Kazincbarcika, Szikszó, 

Mezőkeresztes, Nyékládháza és Emőd. Az első ren-

dezvénynek az edelényi L’Huillier-Coburg Kastély 

ad otthont március 7-én, szerdán 10 órától. A tavaly 

megkezdett sorozat célja a kamara tevékenységé-

nek népszerűsítése, teljes szolgáltatási palettájának 

megismertetése, valamint a vállalkozókkal való köz-

vetlen kapcsolat erősítése. A program szerint Dudás 

Tiborné, a BOKIK titkára köszönti a vendégeket. A 

gazdaság- és kereskedelemfejlesztési szolgáltatá-

sokról dr. Szécsiné Bányai Ilona szakigazgató tart 

prezentációt, a képzési, szakképzési területről Tóth 

Ádám Zoltán képzési szakigazgató ad tájékoztatást, 

amit a jogi szolgáltatásokról szóló előadás követ, 

dr. Deme Lászlóné tolmácsolásában. Az eddigi ta-

pasztalatok azt mutatják, hogy a vállalkozók élénk 

érdeklődése kíséri a kamara rendezvénysorozatát. 

A gazdaság szereplői értékelik, hogy ezeken a sze-

mélyes találkozókon szót válthatnak a munkájukkal 

kapcsolatos problémákról,  milyen szolgáltatásokat 

várnak a kamarától. Kiemelt érdeklődés kíséri a du-

ális képzéssel kapcsolatos információkat, sok vállal-

kozás kíváncsi a részletekre, arra milyen feltételekkel 

kapcsolódhatnak be a rendszerbe.

„Adó 2018” címmel szervez konferenciát a BOKIK Könyvelői 

klubja március 1-én, csütörtökön 9 órától. A rendezvény hely-

színe a Jakab Oktatási Kft. (Miskolc, Kis-Hunyad utca 1.), az 

előadó Homor József, okleveles adószakértő, könyvvizsgáló. 

(Részletek: www.bokik.hu)

Edelényben folytatódik a konzultációsorozat

A cégek vezetői várják a folytatást
A BOKIK és a Miskolci Egyetem üzleti reggelije a kapcsolatépítés kiváló terepe

Később a kkv- 
szektort is segítenék

Fejlesztési lehetőségek a járműipar területén – 
címmel tartott sajtóreggelit a BOKIK a Miskolci 
Egyetemmel közösen február 22-én. Az első ilyen 
jellegű rendezvényen a járműiparhoz kapcsoló-
dó tevékenységet folytató kamarai tagvállalatok 
képviselői, az egyetem kancellárja és az érintett 
karok vezetői vettek részt. A cégvezetők – mint 
körkérdésünkből kiderült – egyértelműen pozití-
van fogadták a kezdeményezést.

A rendezvénysorozat célja, hogy közelebb hozza a 

felsőoktatás és a vállalati szektor szereplőit annak 

érdekében, hogy az egyetemi tudásbázisok és ki-

alakított kutatási infrastruktúrák a vállalati igények 

által vezérelve hasznosulhassanak.

Közelebb a kkv-khoz

Dr. Barkóczi István, a BOKIK általános alelnöke kö-

szöntőjében örömmel üdvözölte a kezdeményezést, 

amelynek köszönhetően az egyetemen felhalmo-

zott tudás közelebb kerülhet a kkv-khoz. Úgy vélte, 

a szakmai beszélgetések révén szorosabb kapcsolat 

alakulhat ki az egyetemi kutatói háttérbázis és a cé-

gek között.

„Vallom, hogy csak azok a cégek mennek előre, ame-

lyek hangsúlyt fektetnek az innovációra, ehhez pedig 

az egyetem, mint a kutatás-fejlesztés intézménye az 

alapot adhatja” – fogalmazott dr. Barkóczi István. 

Hozzátette: fontos, hogy az egyetem és a BOKIK ren-

dezvénysorozatban gondolkodik, hiszen a párbeszéd 

egy folyamat kell, hogy legyen, és a cégek várják a 

folytatást. 

Dr. Deák Csaba, az egyetem kancellárja azt emelte 

ki, hogy intézményük több éve törekszik a vállalati 

partnerség fejlesztésére, amelynek eredményeként 

nagyon sok iparvállalattal szinte napi kapcsola-

tuk alakult ki, stratégiai megállapodások születtek. 

Megtudtuk, hogy ezt a folyamatot két új szervezet 

megalakítása is segíti, az egyik a Felsőoktatás Ipar 

Együttműködési Központ, a másik az Elektronikai és 

Informatikai Kutató Intézet. Ez a rendezvénysorozat 

egy párbeszéd az érintettek között, amely biztosítani 

és fejleszteni kívánja a vállalati partnerséget. Ez kö-

zös kutatásokban, fejlesztésekben, közös projektek-

ben ölthet testet a jövőben – hangzott el.

Kari bemutatkozók

Az egyetem kancellárja előadásában röviden be-

mutatta az intézmény infrastrukturális adottsá-

gait, a folyamatban lévő projekteket. Ezt követően 

dr. Siménfalvi Zoltán, a gépészmérnöki és infor-

matikai kar dékánja (képünkön előadás közben) 

ismertette a karon folyó munkát, az aktuális pro-

jekteket, majd dr. Palotás Árpád professzor, a mű-

szaki anyagtudományi kar dékánja mutatta be a 

kar tevékenységét.

A tájékoztatókat követően személyes, igen élénk 

konzultáció alakult ki a cégvezetők és az egyetemi 

szakemberek között. 

Az üzleti reggeli összességében pozitív fogadtatásra 

talált a résztvevők körében, akik várják a folytatást.

Stadinger Csaba, a miskolci Shinwa 
Magyarország Kft. HR és munkaügyi 
igazgatója
„A Shinwa – amely 20 éve van jelen 
Miskolcon – hagyományosan jó 
kapcsolatot ápol az egyetemmel, 
sok vezető kollégánk itt szerezte a 
diplomáját. Autóipari beszállítóként 
mi prémium kategóriás termékeket 
gyártunk, és fontos, hogy ezek a 
termékek tartósak és esztétikusak 
legyenek. Ez pedig folyamatos fej-
lesztést igényel, és ezen a területen jó 
az együttműködésünk az egyetem-
mel. Csak néhány példát sorolnék a 
közös munkára: komoly kapcsolódási 
pont az anyagvizsgálat, ugyanígy 

a robotizáció és az automatizálás 
is, amely kiemelt versenyképességi 
tényező. A mai találkozó azért is 
fontos, mert információt kaptunk az 
intézményben folyó aktuális kutatás-
fejlesztési munkákról, a karok tervei-
ről, arról az infrastrukturális háttérről, 
amely a vállalkozásokat is szolgál-
hatja. Fontosak ezek a tájékoztatók, a 
személyes kapcsolatok, hiszen adott 
esetben megkönnyíthetik egy-egy 
szakmai probléma kezelését.”

Orosz Tamás, a miskolci BPI Group 
Hungary gyárigazgatója
„Három látogatást sikerült ezen a mai 
üzleti reggelin egyeztetnünk az egye-

tem szakembereivel, így számunkra 
ennek a találkozónak egyértelműen 
pozitív a hozadéka. Mindenképpen 
szorgalmazzuk az együttműködést a 
Miskolci Egyetemmel, hiszen a napi 
gyakorlatban tudjuk használni az itt 
felhalmozott tudást. A kapcsolat 
nagy előnye, hogy helyben van, és 
a személyes ismeretség is segít a 
szakmai problémák megoldásában. 
Ha a cégünknél adódik egy műszaki 
gond, nagy a nyomás, hogy ezt minél 
előbb megoldjuk, és ha ezt hely-
ben, itt Miskolcon sikerül kivitelezni, 
máris időt nyertünk, és költséget is 
megtakarítottunk. Kíváncsian várjuk a 
rendezvény folytatását.”

Tóth Tibor, a debreceni K&T 
Hardmetal Kft. ügyvezetője
„Kifejezetten hasznosnak tartom ezt 
az üzleti reggeli, amelyen a NOHAC 
autóipari klaszter tagjaként vettem 
részt. A Miskolci Egyetemen szereztem 
a diplomámat, így a nosztalgiát és 
szakmai kötődést egyszerre éreztem, 
amikor az egyetemről szóló bemu-
tatókat, tájékoztatókat hallgattam. 
A programnak számomra megvan a 
konkrét hozadéka is, hiszen Dr. Palotás 
Árpáddal személyes találkozót 
beszéltünk meg egy konkrét projekt 
kapcsán.” 

Céges vélemények az üzleti reggeliről

Könyvelői klub
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A BOKIK az Első Miskolci Lions Klub-
bal közösen február 17-én tartotta 
hagyományos jótékonysági bálját. 
Miskolcon, a Népkerti Vigadóban le-
bonyolított rendezvény díszvendége 
ezúttal Putnok városa volt. A jóté-
konysági tombola bevételét pedig a 
Mellrákinfó Egyesület Borsodi Cso-
portjának támogatására ajánlották 
fel a szervezők.

A bálon átadták a BOKIK díjait. A ki-

tüntetetteknek dr. Parragh László, 

az MKIK elnöke és Bihall Tamás, a 

BOKIK elnöke adta át az elismerése-

ket. A díjazottaknak gratulált a dísz-

vendég-város Putnok polgármestere, 

Tamás Barnabás is.

Támogatói díjat vehetett át dr. Deák 
Csaba, a Miskolci Egyetem kancel-
lárja.

A Miskolci Egyetem kancellárja és a 

BOKIK között igen szoros és évtize-

des a munkakapcsolat. Ennek egyik 

kiemelkedő példája, hogy a BOKIK 

autóipari klaszterének megszervezé-

sét 2006-ban dr. Deák Csaba kez-

deményezte, aki akkor az egyetemen 

működő Innovációmenedzsment Ko-

operációs Kutatási Központ igazga-

tója volt. Az eltelt évek során a közös 

munka más területeken is hatékony 

volt, és miután 2014-ben az egye-

tem kancellárjává nevezték ki, egy új, 

magasabb minőségi szintre lépett az 

együttműködés. Dr. Deák Csaba az 

egyetem és a vállalkozások közötti 

kapcsolat kiépítése érdekében tá-

maszkodik a BOKIK tapasztalataira, 

tagságára, kamaránk pedig a vállal-

kozók kutatás-fejlesztési, innovációs 

igényeinek megoldásában, és a meg-

felelő szakember-utánpótlás biztosí-

tásában kap maximális segítséget.

Cégvezetői díjat kapott Bartha 
Imre, az Ózdi Acélművek ügyvezető 
igazgatója

Az Ózdi Acélművek Kft. a másfél év-

százados ózdi acélipari hagyományok 

folytatója. A közvetlenül 550 ember-

nek, de beszállítói, alvállalkozói révén 

1000 főnek munkát adó vállalkozás 

a német Max Aicher vállalatcsoport 

tulajdonában van. Bartha Imre ügy-

vezető igazgató 2013 szeptemberé-

ben vette át a cég irányítását, és nem 

kisebb feladatra vállalkozott, mint a 

csőd szélén álló társaság eredmé-

nyessé tételére. Ehhez struktúravál-

tásra, szemléletváltásra, kapacitás-

fejlesztésre, portfólió bővítésre volt 

szükség az ÓAM-nál. Ennek ered-

ményeképpen, javuló trend mellett, 

a cég az elmúlt két évben, több mint 

10 százalékos profi tot tudott felmu-

tatni, ami ebben az iparágban rend-

kívülinek számít. Mára a cégvezetés 

hatékony stratégiájának, a beruházá-

soknak köszönhetően a vállalkozás 

piaci pozíciói stabilak. Jövőre fejező-

dik be az a 20 millió eurós fejlesztés, 

amely egyebek mellett technológia 

és környezetvédelmi fejlesztést is 

tartalmaz. A hazai építőipar acél-ter-

mék igényének 70 százalékát az ózdi-

ak gyártják. Termékeik 50 százalékát 

külföldön értékesítik.

Vállalkozói díjban részesült Am-
briskó István a Borsod Autó Kft. 
ügyvezető igazgatója

A Borsod Autó Kft. már több mint 25 

éve a megye autókereskedelemének 

meghatározó szereplője. Fő tevé-

kenységük a személy- és tehergép-

kocsik kereskedelme és javítása. Je-

lenleg a Hyundai, a Lada, a Mitsubishi 

és a Subaru márkák márkakereske-

dői és márkaszervizei.

Ambriskó István édesapja nyomdo-

kaiba lépve vette át a társaság veze-

tését 2017 júniusában. Az ügyfélkör 

színvonalas kiszolgálása érdekében 

a vállalkozás folyamatosan fejleszt. 

2016 végén adták át a teljesen új épí-

tésű Lada márkakereskedésüket és 

tavaly elkészült a Magyarországon 

első új arculatú Hyundai bemutató-

termük is. A vállalkozás 25 alkalma-

zottal dolgozik.

Szintén vállalkozói díjat vehetett 
át Fábry László, a Pedalion Kft. 
ügyvezető igazgatója

Huszonhét évvel ezelőtt kezdte a vál-

lalkozói életet Fábry László, aki azóta 

egy cégcsoportot épített ki. Ennek 

meghatározó tagja a tüzelő- és épí-

tőanyagok forgalmazására szakoso-

dott, putnoki székhelyű Pedalion Kft., 

amely 1995-től van jelen a piacon. Az 

elmúlt több mint húsz évben voltak 

nehezebb időszakok, hiszen esetük-

ben a kereslet nagyságrendje a la-

kosság pénztárcájától függ. A talpon 

maradás, és az utóbbi évek eredmé-

nyei azonban magukért beszélnek. A 

cég 15 dolgozó megélhetését bizto-

sítja, és erejükhöz mérten, folyama-

tosan fejlesztenek.

***

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamara Kiemelke-

dő gazdálkodó szervezete elismerést 

a Kamara Napja alkalmából kapta 

Simon Zoltán, aki azonban tavaly, 

november 29-én nem tudta átvenni 

a díjat, így ő is a bálon vette át az el-

ismerést.

Elismerések az idei kamarai bálon
Idén is jótékony célra ajánlották fel a tombola bevételét a szervezők

Simon Zoltán (balról), Ambriskó István, Bartha Imre, Deák Csaba, Bihall Tamás, Parragh László és Tamás Barnabás és Fábry László

Közel félezer diák vett részt az ózdi 
pályaorientációs szakmai napon

Pályaorientációs napot tartott a 

BOKIK február 20-án Ózdon, a Di-

gitális Erőműben. A résztvevő közel 

ötszáz általános iskolás diák meg-

ismerkedhetett a továbbtanulási 

lehetőségekkel, a helyi szakképzési 

kínálattal, gyakorlati képzőhelyekkel, 

illetve a résztvevő vállalatok tevé-

kenységével is.

A szakképzési pályaorientációs na-

pon ózdi, és Ózd vonzáskörzetében 

élő hatodikos, hetedikes általános 

iskolások vettek részt, akik testkö-

zelből ismerkedhettek meg a helyi 

szakképzési lehetőségekkel, gyakor-

lati képzőhelyekkel. Ózdi, putnoki és 

kazincbarcikai intézmények mutatják 

be képzési kínálatukat. A kamara fon-

tosnak tartja, hogy a fi atalok olyan 

képzéseket válasszanak, amelyekkel 

el tudnak helyezkedni a térségben.

A BOKIK a gazdaság igényeit fi gye-

lembe véve sorakoztatta fel a cé-

geket, és a képzőintézményeket. Az 

érintettekhez gyakorlatilag házhoz 

vitték a BOKIK szakemberei az in-

formációkat. Az ózdi, putnoki cégek 

mintegy félezer diák előtt mutatkoz-

hattak be.

A programon csak a térségben érde-

kelt vállalkozások voltak jelen, hiszen 

a helyben maradás, a helyben bol-

dogulás lehetőségét szerették volna 

hangsúlyozni a szervezők, az odave-

zető tanulmányokkal együtt.

Általános iskolák
Vasvár Úti Általános Iskola – Ózd 
Borsodnádasdi Móra Ferenc Általá-
nos Iskola – Borsodnádasd
Újváros Téri Általános Iskola – Ózd
Csépányi Általános Iskola – Ózd
Szent Mihály Katolikus Általános 
Iskola – Bánréve
Ózdi Petőfi  Sándor Általános Iskola 
– Ózd

Serényi László Általános iskola 
– Putnok
Borsodbótai Körzeti Általános 
Iskola – Borsodbóta
A bemutatkozó szakképző intéz-
mények
– ÓSZC Surányi Endre Szakgimnáziu-
ma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
– Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimná-
ziuma

– Ózdi SZC Deák Ferenc Szakképző Is-
kolája és Művészeti Szakgimnáziuma
– ÓSZC Pattantyús-Ábrahám Géza 
Szakképző Iskolája
– Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző 
Iskolája
A kiállító munkáltatók
– Almási Balogh Pál Kórház
– Bajnok Kft.
– Eke István

– Felkor 2000 Kft.
– GE Hungary Kft.
– Grol Manufaktúra Kft.
– Hidromechanika Kft.
– Hotel Ózd
– Johnson Electric Hungary Kft. 
– ÓAM Ózdi Acélművek Kft.
– Rotekom – Farkas Elek e.v.
– Spal Kft.
– Stivas Industrial Kft.

A pályaorientációs nap résztvevői

A helyben maradás lehetőségét kínálták

Látványos bemutatók a harmadik 
ÉpületGépÉsz napon
Közel kétszáz diák vett részt a BOKIK és a 
miskolci PM-Energo Kft. által szervezett 
ÉpületGépÉsz szakmai napon, február 
elején.

A résztvevőket Tóth Ádám Zoltán, a BOKIK 

szakképzésért felelős szakigazgatója és 

Tátrai István József, a Miskolci Szakképzési 

Centrum főigazgatója köszöntötte. A diáko-

kat látványos bemutatók várták: interaktív 

kiállításon szerezhettek információkat a víz-, 

gáz-, fűtésszerelés és megújuló energiarend-

szerek világáról, valamint kipróbálhatták a 

központifűtés- és gázhálózat-rendszerszere-

lő, víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő 

szakmák legújabb fogásait, technológiáit. 

A PM Energo a hiányzó szakemberek pótlása 

érdekében kezdett el tanulókkal foglalkozni, 

majd a pályaorientációra is nagyobb hang-

súlyt fektetett. Jelenleg már nem csak a szak-

középiskolai és szakgimnáziumi tanulókkal 

ismerteti meg a társaság munkáját, a szak-

mai lehetőségeket, hanem a pályaválasztás 

előtt álló diákok számára is megnyitja kapuit.

A rendezvényre a 7. és 8. osztályosokat, szü-

leiket és tanáraikat várták, illetve részt vettek 

a programon érettségiző, vagy már érettségi-

zett fi atalok is.

Képzés a gazdaság 
igényei szerint
Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságának jövőbeni hely-
zete nagymértékben függ a megfelelő szakember-utánpót-
lás biztosításától, ezért kulcsfontosságú feladat a gazdaság 
igényeihez igazodó, annak megfelelni képes szakképzés 
megvalósítása.

A BOKIK által működtetett Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fej-

lesztési és Képzési Bizottság (MFKB) márciusban tarja idei első 

ülését. Az MFKB e feladatkörében eljárva évente javaslatot tesz 

a megyei szakképzési beiskolázási irányokra és arányokra, azaz 

az állami támogatással indítható szakképesítések körére és 

keretszámaira, valamint az ösztöndíjas szakmákra, azaz a „hi-

ányszakmák” jegyzékére. A Kormány 353/2017. (XI. 29.) Korm. 

rendelete a 2018/2019. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési 

Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről. Hiány szakképesítések: 

ács, állattartó szakmunkás, asztalos, épület- és szerkezetlaka-

tos, gépgyártástechnológiai technikus, gépi forgácsoló, gyakorló 

ápoló, hegesztő, húsipari termékgyártó, ipari gépész, kistermelői 

élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó, kőműves, mezőgazdasági 

gépész, szociális gondozó és ápoló, szoftverfejlesztő, vegyész 

technikus, villanyszerelő, víz-, csatorna- és közműrendszerszerelő, 

vízgazdálkodó technikus, vízügyi szakmunkás.
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Alig három hónap van az uniós adat-
védelmi rendelet, a GDPR alkalma-
zásáig. A határidő közeledtével egy-
re gyakoribb téma ez a vállalkozások 
körében. A szabályzás új elvárásokat 
fogalmaz meg minden szervezet 
számára, ahol uniós állampolgárok 
bármilyen azonosításra alkalmas 
adatát kezelik.

A GDPR (General Data Protection 

Regulation) az EU általános adatvé-

delmi rendelete, amelyet 2018. má-

jus 25-től kell alkalmazni. A rendelet 

célja, hogy egyesítse és megerősítse 

az unión belül a magánszemélyek 

adatainak védelmét.

Félévvel ezelőtt az RSM International 

könyvvizsgáló és tanácsadó cég által 

végzett nemzetközi felmérés szerint 

az európai középvállalatok 28 szá-

zaléka egyáltalán nincs tisztában az 

új európai szabályozással. A társasá-

gok több mint fele úgy gondolja, hogy 

a szabályozás túl bonyolult a kis- és 

középvállalkozások számára, ugyan-

akkor egyetért azzal, hogy fontos a 

személyes adatok védelmének haté-

konyabb szabályozása.

Felkészülés itthon

Ami a felkészülést illeti, a magyar 

középvállalatok körében is nagyon 

vegyes a kép, a tapasztalatok alap-

ján nagyon szűk azon cégek köre, 

amelyek nyugodt szívvel várhatják a 

közelgő május 25-i határidőt. Pedig 

fontos megérteni a szabályozást és 

elkezdeni a felkészülést, mert a sze-

mélyes adatok védelme érdekében 

a cég működésének teljes átvilágítá-

sára szükség van, ez nem egy egysze-

rűen kipipálható feladat. A partne-

rek, vevők, munkavállalók adatainak 

kezelése – így tárolása, vagy törlése 

– számos, úgynevezett anyagi jog-

szabály által is szabályozott terület, 

amelyekkel a cég működésének, fo-

lyamatainak összhangban kell lennie. 

A GDPR alapján alkalmazható bírság 

összege pedig fenyegető nagyságú, 

amely érzékenyen érintheti a cégeket. 

A felkészülés időigénye sok tényező-

től, egyedi adottságtól függ, érdemes 

azt mielőbb elkezdeni.

Kire vonatkozik?

A GDPR lényegében valamennyi, az 

Európai Unióban tevékenységet vég-

ző céget érinti, akár ügyfelek, akár 

munkavállalók személyes adatait 

kezelik, és nem csak azokat, amelyek 

közvetlenül szolgálnak ki magánsze-

mélyeket, vagy 250 főnél több mun-

katárssal rendelkeznek. A jóval kisebb 

vállalkozásoknak is foglalkoznia kell 

a kérdéssel, elég csak arra gondolni, 

hogy az új munkatársak toborzásakor 

beküldött önéletrajzokban is vannak 

személyes adatok, és azokat is meg-

felelően kell kezelni.

Van türelmi idő?

2018. május 25-e után nincs. Az Unió 

már így is igen hosszú felkészülési 

időt hagyott a GDPR-ral érintettek-

nek, mivel azt már 2016 májusában 

kihirdették, azóta érvényes és hatá-

lyos, így 2 év állt rendelkezésre.

Bírság

A tét nem kicsi, a GDPR jogszabály a 

cég (cégcsoport) éves árbevételének 

4 százalékában, vagy 20 millió euró-

ban határozza meg a bírság lehetsé-

ges maximális összegét.

Május 25-től alkalmazni kell a GDPR-t
A rendelet lényegében valamennyi, az Európai Unióban tevékenységet végző céget érinti

Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 Rendelete (2016. ápri-
lis 27.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekinte-
tében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint 
a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (GDPR: General Data 
Protection Regulation, általános adat-
védelmi rendelet).

GDPR

ISO a biztonságért
Kiss László, a Kiss Cégcsoport tulaj-
donosa
Néhány hónappal ezelőtt megkezdtük 
a felkészülést, és tapasztalatból mon-
dom, hogy ez egy olyan jogszabály, 
amelyet nehéz megérteni, és még 
nehezebb alkalmazni. Maga ez a 
törvény létezett már korábban is, csak 
a bírságtételek emelkedtek jelentősen 
és ezeket a KKV-kra is kiterjesztették. 
A felkészülési folyamat részeként 
a cégcsoportnál minden nyomtat-
ványt, dokumentumot elkészítünk, 
valamennyi cégünknél ISO rendszert 
vezetünk be az adatvédelem bizton-
sága érdekében. Emellett auditáljuk 
a számítógépes rendszerünket, és 
vizsgáljuk az új, felhőalapú rendszer 
bevezetését, hiszen ez a jövő.

„Személyes adataitokat védeni 
nem kell félnetek jó lesz”
Dr. Szakolyi András, a simpleSoft Kft. 

informatikai tanácsadója
Abban a korban, amikor a Facebook, 
vagy a Google jobban tisztában van az 
életünkkel, mint legjobb barátunk, egy 
miskolci KKV-nak ezzel semmi teen-
dője nincs – gondolhatnánk. Jobb, ha 
nem az igencsak megemelt összegű 
bírság döbbent rá az ellenkezőjére, 
amit például azért kapunk, mert nem 
törültük ki a 8 évvel ezelőtti mentésből 
és a szerver logból a reklamáló ügyfe-
lünk személyes adatait, vagy éppen az 
új ügyfelet felejtjük el tájékoztatni az 
általunk kezelt adatokról.
Minden cég kezel személyes adatokat, 
ha mást nem, az ügyfelei vagy a mun-
kavállalói adatait, tehát meg kell felelni 
a GDPR előírásainak. Ha akárcsak egy 
webáruházunk van, az már tekintélyes 
mennyiségű személyes adathalmazt 
jelent, amely kellő körültekintés nélkül 
akár időzített bombává is válhat. Ha 
egy rendszer-üzemeltetésben részt 
vállalunk, adatfeldolgozóként könnyen 

egy adatkezeléssel kapcsolatos per 
közepén találhatjuk magunkat.
A GDPR megfelelés megnöveli a jogi 
és adminisztrációs terheket, egy audit 
során újra kell gondolnunk cégünk fo-
lyamatait. Fel kell térképeznünk, hogy 
milyen személyes adatokat, milyen 
módon és milyen jogalappal tartunk 
nyilván. Folyamatainkban érvényesí-
tenünk kell a GDPR előírásait. Újfajta 
nyilvántartásokat kell vezetnünk, és 
át kell alakítanunk ügyfélszolgálati 
folyamatainkat is, fi gyelembe véve, 
hogy az ügyfél rendelkezhet a nálunk 
lévő személyes adataival, akár elekt-
ronikus formában el is kérheti azokat. 
A simpleSoft Kft. számára ez nem 
végtelen excel táblákat és újabb pa-
pírgyártó munkatárs felvételét jelenti. 
Aproblémára természetesen szoft-
veres választ adunk a belső működé-
sünket tekintve, és odafi gyelünk arra 
is, hogy az általunk készített szoftverek 
megfeleljenek az adatvédelmi előírá-

soknak, technológiában és folyamatok 
szintjén egyaránt. Arra törekszünk, hogy 
elmondhassuk magunknak és ügyfele-
inknek is, hogy „a GDPR kapcsán nem 
kell félnetek, jó lesz...”

Túl egy auditon
Sándor Attila, A Miskolc Autóház Kft. 
tulajdonos ügyvezetője.
„Mi autókereskedésként külön pályán 
mozgunk, hiszen az autók értékesítése 
sok adat kezelésével jár. Az általunk 
forgalmazott márkák gyárának kez-
deményezésére már túl vagyunk egy 
auditon, és a kiértékelés után készül 
egy intézkedési terv, amely harmo-
nizálja feladatainkat a rendelethez. 
Ebben a szakmában az adatvé-
delmi felkészülés a későbbiekben 
is folyamatos készültséget igényel, 
hiszen ahogy változik például az autók 
kommunikációs szintje, az értékesítés 
rendszere nekünk úgy kell alkalmaz-
kodnunk a rendelet betartásához.”

Kamarai tagvállalatok a felkészülésről

Az autók értékesítése sok adat kezelésével jár, a felkészülést időben kellett kezdeni 

A BOKIK 2018-ban is lehetőséget 
biztosít támogatott mesterképzésre 
és vizsgáztatásra.

A támogatás célja az iskolai rendszerű 

képzés keretében külső képzőhelyen 

gyakorlati oktatást végző szakembe-

rek mesterré válásának elősegítése, 

valamint ennek érdekében a mester-

képzésük és mestervizsgáztatásuk 

teljes körű lebonyolítása.

A támogatott mesterképzésen a gya-

korlati képzőhelyek oktatói 20 szá-

zalék önerő befi zetésével (melynek 

összege 60 000 Ft.) vehetnek részt, a 

támogatott létszám erejéig.

Elsősorban a következő szakmákban 

várjuk a jelentkezéseket: autószere-

lő, festő, mázoló és tapétázó, fod-

rász, kőműves. A jelenleg hatályos 

mestervizsga követelményeket az 

alábbi linken találhatják meg az ér-

deklődők: http://www.mkik.hu/hu/

magyarkereskedelmiesiparkamara/r

endeletbenkiadottmestervizsgakove

telmenyek2583. A képzés 180 órás, 

amelyből 80 órát tesz ki a szakmai 

elmélet, 40 órás a szakmai gyakor-

lat, 20 órában tanulnak pedagógiai 

ismereteket a résztvevők és 40 órás 

a vállalkozási ismeretek tárgy. Mes-

tervizsgára akkor bocsátható a jelölt 

– ha a teljes képzési program szerint, 

maximum 20 százalék igazolt hiány-

zás mellett – a képzési szerződés-

ben foglaltak alapján eleget tesz a 

vizsgára való felkészüléssel kapcso-

latos kötelezettségeinek. Ellenke-

ző esetben a támogatott köteles a 

támogatási összeget visszafi zetni! 

Jelentkezés esetén kérjük, töltse le 

a jelentkezési lapot a www.bokik.

hu/Mestervizsga webhelyről, és ezt 

a szükséges mellékletekkel (bizo-

nyítvány másolata, 5 év szakmában 

eltöltött idő igazolása, egyéni vállal-

kozók esetében vállalkozói igazol-

vány másolata) együtt küldje meg a 

BOKIK címére: Miskolc, Vologda u. 3. 

Jelentkezési határidő: 2018. 03. 15.

A Miskolci Egyetem vegyipari gé-
pészmérnöki és a Debreceni Egyetem 
vegyészmérnöki mesterképzésének 
4-4 hallgatója vehet részt február-
tól a MOL Petrolkémia duális képzé-
sében. A program során a hallgatók 
egyetemi ismereteiket gyakorlati tu-
dással egészíthetik ki, a legjobbak-
nak pedig hosszú távú munkalehető-
séget kínál a vállalat.

Nyolc hallgató „beiratkozásával” meg-

kezdődött a MOL Petrolkémia által 

indított felsőfokú duális képzés első 

szemesztere. A programban részt vevő 

hallgatók egyetemi tanulmányaik mel-

lett gyakorlati képzésen vehetnek részt 

a MOL Petrolkémiánál, ahol naprakész 

szakmai ismeretekre tehetnek szert.

A most kezdődő, négy féléves mester-

szintű mérnöki képzés során a hallgatók 

a tanulmányaikat részben az egyete-

men, részben pedig a vállalat telephe-

lyén, valós ipari környezetben töltik. A 

szóban forgó hallgatók tanulmányaik 

teljes időtartama alatt fi zetést kapnak 

a vegyipari cégtől. Emellett a legjob-

baknak hosszú távú karrierlehetőséget 

is biztosít a MOL Petrolkémia.

A MOL „2030 – Enter Tomorrow” elne-

vezésű stratégiájában rögzítette, hogy 

a petrolkémiai üzletág még nagyobb 

hangsúllyal jelenik meg a jövőben. 

Ennek jegyében úgy döntöttek, hogy 

2030-ig minden ötéves periódusban 

1,5 milliárd dollárt fordítanak közép-

kelet-európai petrolkémiai és vegyipari 

növekedési projektekre. Ahhoz azon-

ban, hogy a vállalat céljai maradékta-

lanul megvalósuljanak, mindenképpen 

szükség van a jelenleg rendelkezésre 

álló szakképzett szakértői gárda meg-

felelő utánpótlására. Ezzel összefüg-

gésben indította el tavaly a társaság a 

vegyésztechnikus, valamint a villany-

szerelő duális szakképzéseit, most pe-

dig a vegyészmérnök és vegyipari gé-

pészmérnök mesterképzéseit.

„A MOL Petrolkémia duális képzési 

programjai korszerű, naprakész tudást 

biztosítanak a középiskolai tanulóknak 

és egyetemi hallgatóknak is. A célunk, 

hogy oktatási partnereinkkel közösen 

olyan képzési rendszert alakítsunk ki, 

amely garantálja, hogy a tanulmányok 

lezárása után a munkaerő-

piac igényeinek megfelelő 

tudásanyaggal legyenek 

felvértezve a pályakezdők. 

Büszke vagyok arra, hogy 

nyolc kiváló kollégával gya-

rapodott a MOL Petrolké-

mia csapata” – mondta 

Zsinkó Tibor, a Zrt. vezér-

igazgatója.

Szakképzési fórumon adott tájékoztatást az aktuális tudnivalókról a BOKIK 

február 15-én. A rendezvényen ott voltak a képzőintézmények vezetői, a fenn-

tartók, a gyakorlati oktatásért felelős munkatársak, valamint a szintvizsgák 

szervezésében közreműködő partnerek. A résztvevőket Bihall Tamás, a BOKIK 

elnöke köszöntötte, majd Tóth Ádám Zoltán oktatási és képzési szakigazgató 

szólt a kamara idei szakképzési feladatairól. A tanulószerződésekkel kapcsola-

tos friss információkról, a kamarai garanciavállalásról Németh Zsolt, szakkép-

zési irodavezető adott tájékoztatást, a szintvizsgáról pedig Csontó Gáborné, a 

téma szakreferense tartott előadást, ismertette a tudnivalókat.

A fórum konzultációval zárult.

Konzultáció a szakképzésről

Indul a mesterképzés a 
kamaránál 2018-ban is!

A kamara szakemberei tartottak tájékoztatót. Képünkön balról: Csontó Gáborné, 
Bihall Tamás, Tóth Ádám Zoltán.

Felsőfokú duális képzés indul 
a MOL Petrolkémiánál

Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből 
8 tanuló jutott tovább a szakmai 
tanulmányi versenyek országos 
előválogatójába. Januári számunkban 
beszámoltunk arról, hogy lezajlottak 
a versenyek megyei szintű, írásbeli 
elődöntői, februárban pedig kiderült, 
kik jutottak tovább az országos elővá-
logatóba.
Megyénkből a következő szakmák 
képviselői jutottak tovább:
–  Épületgépész technikus 1 fő – 

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari 
Szakgimnáziuma

–  Informatikai rendszerüzemeltető 1 
fő – Irinyi János Református Oktatási 
Központ

–  Kereskedő 3 fő – Miskolci SZC 
Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma

–  Magasépítő technikus 1 fő – Miskolci 
SZC Kós Károly Építőipari Szakgim-
náziuma

–  Műszaki informatikus 1 fő – Ózdi SZC 
Bródy Imre Szakgimnáziuma

–  Vendéglátás-szervező 1 fő – Miskolci 
SZC Berzeviczy Gergely Szakgim-
náziuma

Az előválogatók után 2018. április 
23-25-én rendezi meg az MKIK a 
versenyek döntőjét, a SzakmaSzár 
Fesztivált, Budapesten.

Nyolcan az 
előválogatóban
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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 2018 februárjában alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 362 Ft/l
Gázolaj 373 Ft/l
Keverék 399 Ft/l
LPG-autógáz 2 2 6 Ft/l

Februári üzemanyagárak

Ahogy közeledünk 2018. május 25-éhez egyre 

sűrűbben hallhatnunk a GDPR-ról, az Európai 

Unió adatvédelmi rendeletéről. Egymást érik a 

konferenciák, fórumok a témában. A BOKIK feb-

ruár közepén tartott tájékoztatót a rendeletről, 

a teendőkről. Tekintettel a nagy érdeklődésre, 

a felmerült kérdésekre, a következő hetekben 

folytatjuk az előadássorozatot, immár az egyes 

tevékenységi körökhöz kapcsolódó konkrét gya-

korlati kérdésekkel. Az előadásokról meghívóban 

kapnak értesítést a BOKIK önkéntes tagjai és a 

regisztrált vállalkozások, és érdemes nyomon 

követni a www.bokik.hu weboldalt is.

 Folytatás a 2. oldalon.

A digitális korszak 
kapuja – ipar 4.0

Vinnai János, az MKIK Informatikai Kollé-
giumának társelnöke, a BOKIK elnökségi tagja

Az életünkbe öt év alatt belopódzott a digitális világ, az okos eszközök. 
Azt nem mondhatjuk, hogy észrevétlenül, mert jelenlétük elég feltűnő, 
gondoljunk csak a Facebookra, a like-ra, a chatre. A legtöbb otthon-
ban okos TV, okos telefon és tablet van használatban, a PC-ről nem is 
beszélve. Egy 2015-ös felmérés szerint 25 milliárd okos eszközt adtak el 
világszerte, vagyis ennyi jut a közel 7 milliárd emberre.

Míg az otthoni használatban ez a helyzet, sajnos a vállalkozások 
zömében ellenkezőjét tapasztaljuk. Pedig egy okos vállalat, amit lehet 
az okos eszközökkel kellene, hogy végeztessen, kímélve az emberi 
munkaerőt, mert ennek bizony szűkében vagyunk. A vállalkozások 
munkájában a helyesen megválasztott digitális megoldások növelik a 
hatékonyságot, segítik versenyben maradást.

Németországban – a Német Gyáriparos Szövetség és a Német Ipari 
Kamara kezdeményezésére – pontosan ezért hirdették meg az Industrie 
(Ipar) 4.0 elnevezésű fejlesztési programot, amelyet negyedik ipari 
forradalomként is emlegetünk.

Az első a gőzgépes forradalom volt, a második a tömegtermelésé, a 
futószalagon gyártásé – mindkettő zajos tiltakozással, géprombolással 

járt. A harmadik – csöndes, szinte észrevétlen forradalom – az elektroni-
ka, automatizálás kezdete volt. A mostani, a negyedik ipari forradalom 
szintén vitáktól hangos. Vannak, akik a robotok megjelenésétől tarta-
nak, mások a jövő generációját féltik, mondván elfelejtünk írni, olvasni, 
elsorvadnak a személyes kapcsolatok.

A szkeptikusok fi gyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy, ha megta-
nuljuk, hogyan kell javunkra fordítani, szolgálatunkba állítani ezeket 
az okos eszközöket, akkor képesek vagyunk lépést tartani a fejlett világ-
gal, a gyorsuló ütemű fejlődéssel. A fi atalok – 35 év alattiak – számára 
ez nem kérdés, de az idősebb generációnál – beleértve az oktatókat 
is – már más a helyzet.Pedig ezt a felkészülési folyamatot az iskolák 
minden szintjén gyorsítani kell, és a vállalkozásoknál mielőbb gyakor-
lattá kell tenni.

Az Ipar 4.0 arról szól, hogy azok az intelligens eszközök – szenzorok 
–, amelyek valós időben mérik a termelési folyamat elemeit, valós 
időben pontos adatokat szolgáltatnak a termelést elemző intelligens 
rendszereknek. Vagyis az ember számára meghatározó információkat 
szolgáltatnak az azonnali beavatkozáshoz, a hatékonyabb működéshez. 
Az Ipar 4.0 másik dimenziója a kapcsolattartás hatékonyságának javítá-
sa a beszállítói oldal, a termelő, a logisztika és a vevői oldal között. Ezt a 
folyamatot – az e-kereskedelem mintájára – minden üzemnek, vállal-
kozásnak online kell kiépítenie. A digitális világ ezeket a megoldásokat 
millió szám kínálja számunkra.

Az Ipar 4.0 tehát egy fejlettebb működési módot feltételez, és nem 
helyettesíti az embert csak más felkészültséget igényel. Egy szó mint 
száz, amit csak lehet okos gépekre, okos berendezésekre kell bíznunk, 
hiszen tudjuk jó előre, hogy nem győzzük majd humánerőforrással

Célegyenesben a GDPR indítása

Több mint kétszáz versenyző re-

gisztrált az idei miskolci Kézműves 

Kupára, és kiállítók is bemutatják 

majd termékeit az érdeklődők előtt. 

A versenyzők számára a nevezési 

határidő március 20. A szépészeti 

szakmák idei versenyének – a ha-

gyományokhoz hűen – a Generali 

Aréna ad otthont.

Idén március 25-én, vasárnap lesz a 

BOKIK által szervezett Nemzetközi 

Meghívásos Fodrász, Kozmetikus, 

Műköröm-díszítő és -építő Bajnok-

ság, Kisgergelyné Tolcsvai Mária és 

Lapis Imre Emlékverseny. „Büszkék 

vagyunk erre a több ezer embert 

megmozgató rangos kamarai ren-

dezvényre, amely mára már orszá-

gosan is elismert szakmai megmé-

rettetés, és az utánpótlás nevelés 

fontos része – mondta az idei Kéz-

műves Kupa kapcsán Bihall Tamás, 

a BOKIK elnöke.

Az idei verseny fő támogatói: 

a Kisgergely Kft és az Imperity 

Professional Milano Kft.

A „Kézműves Kupa 2018” – köszön-

hetően az elmúlt évek alatt felépí-

tett brandnek – ma már egyet jelent 

a minőséggel, a magas szintű szak-

mai tudással. Nem mellesleg pedig 

Miskolc városának jó hírét vivő, ta-

vaszi rendezvény is. A március 25-i 

versenyről bővebb információ talál-

ható a www.bokik.hu honlapon, és 

a rendezvény facebook oldalán.

Felhívjuk a vállalkozások fi gyelmét, hogy a 2018. 

évi kamarai hozzájárulás befi zetési határideje 

idén is március 31. A kamarai hozzájárulás dí-

ját – vagyis az 5000 forintot – az érintett Bor-

sod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozásoknak a 

BOKIK 10102718-01680500-02003001 számú 

számlájára kell befi zetni.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tör-

vény 2012. január 1-jén életbe lépett módosítása 

három lényeges elemet tartalmaz. A rendelkezés 

alapján a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállal-

kozások kötelesek a kamarai nyilvántartásba 

vételüket kezdeményezni, (regisztrálni), és a ka-

marai közfeladatok ellátásához évente – március 

31-ig – 5000 forint kamarai hozzájárulást fi zetni. 

A kamara pedig köteles számukra a törvényben 

meghatározott szolgáltatásokat – 1. tanácsadás 

gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kér-

désekben, 2. üzleti partnerkeresés, 3. pályázatfi -

gyelés – térítésmentesen nyújtani.

A kamarai hozzájárulás díját – vagyis az 5000 

forintot – az érintett Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei vállalkozásoknak a BOKIK 10102718-

01680500-02003001 számú számlájára kell 

befi zetni. Az összeg átutalásánál a közlemény ro-

vatban fel kell tüntetni: a vállalkozás adószámát 

és a „kamarai hozzájárulás” szöveget. A banki 

átutalás mellett lehetőség van a BOKIK ügyfél-

szolgálatokon (Miskolcon, a Vologda út 3. szám 

alatt, Ózdon, Kazincbarcikán, Tiszaújvárosban, 

Mezőkövesden, Sárospatakon, Sátoraljaújhe-

lyen, Szerencsen) történő készpénzes befi zetés-

re is.

Keresse ügyintézőinket kérdéseivel és adategyez-

tetés céljából a regisztracio@bokik.hu e-mail cí-

men, vagy a következő telefonszámokon:

- ügyfélszolgálat 46/501-091, 46/501-090;

- pénzügy 46/501-881.

A határidő: 
március 31-e

Március 25.: versenyben a szépészeti szakmák

„Mindenkinek legyen egy ünnepi magyar viselete” címmel in-

dított országos mozgalmat a Heves Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara, ehhez csatlakozott támogatóként a BOKIK is. A 

cél, hogy a hagyományos népviseletek jellemző motívumait, 

színvilágát felhasználva a magyar kézműves alkotók a ma 

elvárásainak megfelelő, hordható ruhákat, cipőket, ékszere-

ket, kiegészítőket készítsenek. Olyanokat, amelyeket minden 

korosztály szívesen visel egy-egy ünnepi eseményen. Az el-

készült kollekcióból a BOKIK-Lions bál résztvevői egy divat-

bemutató keretében kaphattak ízelítőt. A modellek a moz-

galom megálmodójának Katrics Krisztinának a ruháit és az 

Attila Cipő különleges darabjait, Kovács Attila cipészmester 

remekműveit mutatták be. Katrics Krisztina a Heves Me-

gyei Kereskedelmi és Iparkamara kézműipari alelnöke, és az 

Örökség Alkotóműhely tulajdonosa. Kovács Attila a BOKIK 

kézműipari tagozatának elnöke, az MKIK elnökségi tagja. 

Ünnepi viseletek


