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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 márciusában alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 371 Ft/l
Gázolaj 377 Ft/l
Keverék 408 Ft/l
LPG-autógáz 225 Ft/l

Márciusi üzemanyagárak

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara március 

6-án tartotta hagyományos Gazdasági évnyitó-

ját Budapesten. A rendezvényen Parragh László, 

az MKIK elnöke egyebek mellett kitért arra, hogy 

a gazdaság és a kormány között meg kell erősí-

teni a kamara hídszerepét. Az eseményen elő-

adást tartott Orbán Viktor miniszterelnök, Varga 

Mihály nemzetgazdasági miniszter és Matolcsy 

György jegybankelnök. A Gazdasági évnyitón – a 

BOKIK szervezésében – ezúttal is részt vett több 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kamarai tagvál-

lalat vezetője. 

 

(Az előadások összefoglalója a 2. és 3. oldalon 

olvasható.)

A gazdaság képviselete
Bihall Tamás elnök, BOKIK

A napokban tartotta a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara Gazdasági évnyitóját a kormányfő, a 
jegybankelnök és a gazdasági miniszter részvételé-
vel, ahol az MKIK elnökének előadása vezette fel a 
fórumot.

A kamara lassan húsz éve tartja meg ezt a rendezvényét minden év-
ben kora tavasszal azzal a céllal, hogy a gazdaság reprezentáns képvise-
lőinek és a magyar kormány tagjainak részvételével értékelje a gazda-
ság helyzetét, és áttekintse az előttünk álló tennivalókat. Emblematikus 
üzenet az, hogy a gazdaság képviseletét ellátó kamara és a kormány 
között folyamatos a párbeszéd. Az elmúlt években voltak jó, kevésbé 
jó és kifejezetten feszült fórumok, találkozási pontok, az ideiről azt kell 
mondanom, hogy egy jó hangulatú, optimista, várakozásteli eszmecse-
re volt, amelyben a kamara a kamarai szerepvállaláson keresztül mutat-
ta be elvárásait a gazdaság fejlesztése, versenyképességének erősítése 
érdekében, a kormányfő és a gazdasági miniszter, valamint a jegybank-
elnök pedig az elért eredményekről és a jövőbeni kihívásokról tartott 
nagyon konkrét, tárgyszerű beszámolót, amely kritikai erővel is asztalra 
tette a gazdaság fejlődéséhez szükséges lépéseket. A programon 12 
megyei vállalatvezető, vállalkozó vehetett részt, akiknek a véleményét 
is összességében tolmácsolhattam az előző megállapításokkal.

Ha a megye gazdasági helyzetét vizsgáljuk, ránk is igaz az az alapvető 
tétel, amit az Ipar 4.0 fókusza jelent, amellyel az előző lapszámunk-
ban is foglalkoztunk, és valószínű, hogy rendre foglalkozni fogunk. A 

negyedik ipari forradalom előtt állunk, ahol a digitalizáció, a robottech-
nika alakítja át a termelés folyamatait, és minden vállalat, vállalkozás 
számára kérdés, milyen ütemben tudunk ehhez alkalmazkodni. Ezt a 
megyei kkv-k szintjén a kamarának támogatnia, segítenie kell.

Érdekünk az is, hogy a munkaalapú célkitűzések egyre inkább a 
tudásalapú fejlődés irányába mozduljanak, ezt az oktatás, azon belül 
a szakképzés alakításával, fejlesztésével kell elérnünk, de rendkívül 
lényegesnek tartom a menedzsment szaktudás fejlesztését is.

Fontos, hogy versenybarát társadalmi, vállalkozói légkör alakuljon ki 
a megyében, ez a helyi ipar, a helyi vállalkozások fokozottabb érdek-
védelmét is jelenti. Ebben a kamarának további erőfeszítéseket kell 
tennie. A mi megyénket jelentős területi aránytalanságok jellemzik, ezt 
számos helyen, legutóbb a TOP 100 kiadványban elemeztük. Érdekünk, 
hogy ezen aránytalanságokat csökkentsük.

Folyamatos feladat az önkormányzatok és a kkv-k együttműködé-
sének erősítése, ezt az Önkormányzati Szekciónk tevékenységének 
erősítésével, valamint új vállalati együttműködési formákkal – például 
klaszterek – szeretnénk elérni.

A megye a következő két évben növekedési pályán áll, ezt az idősza-
kot kell kihasználnunk arra, hogy a kkv-k fejlesztését, a külföldi tőke-
befektetéseket támogassuk, esetenként diff erenciált módon is. Arra 
készülünk, hogy a beszállítói láncokat erősítsük, és a kamara nemzet-
közi kapcsolatrendszerét felhasználva, az erre alkalmas helyi kkv-kat 
minél inkább exportlehetőségek birtokába juttassuk.

Napi szorító gondok is vannak, elsősorban a szakemberhiány, de ide 
tartozik a helyi kkv-knál megjelenő generációváltás kérdése is. Vannak 
eredményeink és van számos megoldandó feladat, hogy a gazdasági 
növekedés, az itt élők boldogulása, gyermekeink piacképes tudást 
biztosító oktatása fenntartható legyen.

Gazdasági évnyitó a miniszterelnökkel

Edelény volt az első állomása „A kamara a vállal-
kozások szolgálatában” című programsorozatnak, 
amelyet a BOKIK szervez a gazdaság szereplőinek 
tájékoztatása céljából.

A program szerint Dudás Tiborné, a BOKIK titkára 

köszöntötte a vendégeket az edelényi L’Huillier-

Coburg kastélyban március 7-én. A gazdaság- és 

kereskedelemfejlesztési szolgáltatásokról dr. 

Szécsiné Bányai Ilona szakigazgató tartott prezen-

tációt, a képzési, szakképzési területről Tóth Ádám 

Zoltán képzési szakigazgató adott tájékoztatást. 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a vál-

lalkozók élénk érdeklődése kíséri a kamara rendez-

vénysorozatát. A gazdaság szereplői értékelik, hogy 

ezeken a személyes találkozókon szót válthatnak a 

munkájukkal kapcsolatos problémákról, a gazda-

ság aktualitásairól, arról, milyen szolgáltatásokat 

várnak a kamarától.

Kiemelt érdeklődés kísérte most is a duális képzéssel 

kapcsolatos információkat, sok vállalkozás kíváncsi 

a részletekre, arra milyen feltételekkel kapcsolódhat-

nak be a rendszerbe.

A fórumok idei tervezett helyszínei a következők: 

Cigánd, Gönc, Tokaj, Encs, Kazincbarcika, Szikszó, 

Mezőkeresztes, Nyékládháza és Emőd. 

A BOKIK vezetői Edelényben

Felhívjuk a vállalkozások fi gyelmét, hogy a 

2018. évi kamarai hozzájárulás befi zetési ha-

tárideje idén is március 31. A kamarai hozzá-

járulás díját – vagyis az 5000 forintot – az 

érintett Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vál-

lalkozásoknak a BOKIK 10102718-01680500-

02003001 számú számlájára kell befi zetni.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. 

törvény 2012. január 1-jén életbe lépett mó-

dosítása három lényeges elemet tartalmaz. A 

rendelkezés alapján a gazdálkodó szerveze-

tek, egyéni vállalkozások kötelesek a kamarai 

nyilvántartásba vételüket kezdeményezni, 

(regisztrálni), és a kamarai közfeladatok ellá-

tásához évente – március 31-ig – 5000 forint 

kamarai hozzájárulást fi zetni. Az összeg átuta-

lásánál a közlemény rovatban fel kell tüntetni: 

a vállalkozás adószámát és a „kamarai hoz-

zájárulás” szöveget. A banki átutalás mellett 

lehetőség van a BOKIK ügyfélszolgálatokon 

(Miskolcon, a Vologda út 3. szám alatt, Ózdon, 

Kazincbarcikán, Tiszaújvárosban, Mezőköves-

den, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen, Szeren-

csen) történő készpénzes befi zetésre is.

A Magyar Közgazdasági Társaság 

Megyei Szervezete és a BOKIK 

szervezésében március 9-én kö-

szöntötték barátai, tisztelői a 96 

éves Kopátsy Sándort a MAB-

székházban, Miskolcon.

A program előadója maga az ünne-

pelt volt, aki „A három születésnapi 

kívánságom” című írásáról beszélt. 

Az előadást Sebestyén János Atti-

la, a közgazdasági társaság megyei 

szervezetének alelnöke moderálta.

Az ismert közgazdászt köszöntötte 

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke (ké-

pünkön), aki tolmácsolta Miskolc 

alpolgármesterének, Pfl iegler Pé-

ternek a jókívánságait is.

Kopátsy Sándort köszöntötték még 

a Szentpáli István Kereskedelmi és 

Vendéglátó Szakiskola diákjai és 

vezetői is.

· Március 13: Céglátogatások a HBH Söröző, 
Étterem és Panzióban, valamint az Intern Kft.-nél 
a rakacai és múcsonyi diákok számára
· Március 14: Céglátogatások a Hotel 
BorsodChemben és a Heinzler Gépgyártó Kft.-
nél perkupai, szendrőládi és edelényi diákokkal
· Március 20: Pályaorientációs foglalkozás 
Homrogdon
· Március 25: Kézműves Kupa 2018
· Április 13: Szakmák Éjszakája
· Április 23-25: SzakmaSztár Fesztivál a 

Hungexpo területén, Budapesten
· Április 27: Lányok Napja

Pályaorientáció Kopátsy Sándor köszöntése

Aktuális a befi zetés
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Mintegy 400 vállalkozó részvételé-
vel zajlott az MKIK idei Gazdasági 
évnyitója Budapesten. Megyénkből 
12 kamarai tagvállalat vezetője vett 
részt a rendezvényen a BOKIK szer-
vezésében.

A vendégeket Parragh László, az 

MKIK elnöke köszöntötte. Előadá-

sában hangsúlyozta: a következő tíz 

évben duplájára kellene emelkedni 

a bérek vásárlóerejének. Úgy vélte, a 

reálbérek duplázása a gazdaság és a 

kormány együttműködésében való-

sulhatna meg, ami a versenyképes-

ség hatékonyságát javítaná. A többi 

között kiemelte a kamara hídszere-

pét, amelynek megerősítése szüksé-

ges a kormány és a gazdaság között. 

A kormánnyal kötött megállapodás 

alapján a kamara az elmúlt évek-

ben részt vett a gazdaságpolitika ki-

alakításában – ismertette az elnök. 

Parragh László bemutatta az MKIK 

szerepét és országos hálózatát, majd 

az elért eredményeket. A gazdaság-

fehérítés területén kiemelte az online 

pénztárgépek bevezetését, az elekt-

ronikus számlázást és az útdíjat is. A 

tudásalapú gazdaság tekintetében 

elmondta, az MKIK a felsőoktatás át-

alakításában és a szakképzés meg-

újításában is közreműködik, valamint 

az ágazati készségtanácsok felállítá-

sát is megemlítette. A jövőbeni tervek 

között szerepel egyebek mellett a ka-

marai és a cégbírósági nyilvántartás 

összevonása, a felnőttképzés szer-

vezése és felügyelete, a külgazdasági 

szerepvállalás erősítése.

Felzárkózási fordulat kell

Matolcsy György jegybankelnök elő-

adásában azt elemezte, hogy a kö-

vetkező években az országnak fel-

zárkózási fordulatra van szüksége, 

meg kell valósítani, hogy 2030-ra az 

ország fejlettségi szintje elérje az eu-

rópai uniós átlagot, 2050-re pedig az 

akkori osztrák fejlettségi szintet. Az 

MNB elnöke szerint 2010 óta az or-

szág tizenkét sikeres fordulatot haj-

tott végre, köztük gazdaságpolitikai, 

monetáris politikai és munkaerő-pi-

aci fordulatot. Kiemelte: a monetá-

ris politikai fordulat révén jelentősen 

csökkent az országban a kamatok 

mértéke, az állampapírok hozam-

szintje, ennek hatásaként a központi 

költségvetés a kamatkiadásokban 

2015-ben mintegy 500 milliárd fo-

rintot, 2017-ben 600 milliárd forintot 

takarított meg, az idén pedig várha-

tóan 750 milliárd forintot spórolhat 

a büdzsé. Matolcsy György kiemelte, 

a következő években a felzárkózá-

si folyamat részeként az országnak 

fenn kell tartani a tudásintenzív nö-

vekedési pályát, de egyre inkább a 

tőkeintenzív növekedést is meg kell 

valósítania. 

A jegybankelnök álláspontja szerint 

továbbra is fegyelmezett fi skális 

politikát kell folytatni. A kihívások 

között említette, hogy számolni kell 

a különböző társadalmi csapdák-

kal, így azzal, hogy esetleg az ország 

„demográfi ai csapdába kerülhet”, és 

továbbra is megmarad a munkaerő-

hiány, ugyanis az egész világon jel-

lemző a képzett munkaerő hiánya. 

Arra is felhívta a fi gyelmet, hogy az 

ország bruttó hazai terméke és a 

nemzeti jövedelem (a GDP és a GNI) 

között napjainkban mintegy 4-5 

százalékos rés van, ezt a versenyké-

pességi fordulat alatt meg kell szün-

tetni. Matolcsy György szerint az or-

szág versenyképességét erősítené, 

ha a lakosságban a „pénzről való 

gondolkodás” megváltozna, és az új 

gondolkodás részeként az emberek 

értékelnék a gazdagságot, a profi tot, 

a gazdasági sikert. Ehhez természe-

tesen el kell érni, hogy versenyké-

pes pénzügyi rendszerrel, versengő 

bankokkal rendelkezzen az ország 

– emelte ki a jegybank elnöke.

Pozitív pénzügyi pozícióban

Varga Mihály nemzetgazdasági mi-

niszter szerint 2020-ra defi cit nélkü-

li pénzforgalmi egyenleget tervez a 

kormány a költségvetésben, emellett 

az uniós átlagot meghaladó gazda-

sági növekedést kell elérni 2018–

2022 között. Varga Mihály az MKIK 

rendezvényén a legfontosabb célok 

között említette, hogy az államadós-

ság szintje 2022-re 60 százalék alatt 

legyen a GDP-hez mérten. A minisz-

ter kiemelte, szeretnék elérni, hogy 

2022-re a bérekre rakódó közterhek a 

régiós szint alá csökkenjenek, a fog-

lalkoztatásban 2020-ra – a korábbi 

egymillió új munkahelyre vonatkozó 

ígéreteknek megfelelően – további 

250–300 ezer új munkahelyet kell 

teremteni. A vállalati szakmunkás-

képző-helyeken 2022-ig a tanulói 

szerződések számát 53 ezerről 75 

ezer fölé kell emelni. 

A nemzetgazdasági miniszter szerint 

2013-tól az ország növekedési pályá-

ra állt, az ország külső pénzügyi po-

zíciója 2010 óta pozitív. Varga Mihály 

az elmúlt évek eredményének mond-

ta, hogy 72 százalékra csökkent az ál-

lamadósság GDP-hez mért aránya, 

ennek jelentőségét a nemzetközi hi-

telminősítők is egyre inkább elismerik. 

Varga Mihály jelentős eredménynek 

mondta, hogy míg 2010-ben 3,7 millió 

foglalkoztatott volt az országban, ma 

már 4,4 millióan dolgoznak, a mun-

kanélküliségi ráta pedig a 2010-es 12 

százalékról 3,8 százalékra csökkent. 

A jövőben a miniszter szerint el kell 

érni, hogy a magyar vállalatok közül 

három-öt olyan cég legyen, amelyek 

brandje a nemzetközi gazdaságban 

is elismert, példaként a Tungsramot, 

a buszgyártást és a korábbi Medicor 

orvostechnikai eszközgyártó vállala-

tot említette.

Gazdasági évnyitó a miniszterelnökkel

Parragh László, Matolcsy György és Varga Mihály is előadást tartott a rendezvényen 

Már javában készül a szeptembe-
ri budapesti EuroSkills versenyre a 
miskolci Varholik Dávid, aki ápoló 
szakmában képviseli majd hazánkat 
a szakmák Európa Bajnokságaként 
is emlegetett megmérettetésen.

Varholik Dávid 2017 tavaszán a Mis-

kolci SzC Ferenczi Sándor Egész-

ségügyi Szakgimnáziumának színe-

iben indult a EuroSkills válogatón, 

amelyet a Szakma Sztár Fesztivál 

keretében rendezett meg a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara. A jól 

felkészült, lelkes fi atalember sikerrel 

vette az akadályt, így hazai győztes-

ként ő képviseli az országot ápoló 

szakmában az idei budapesti nem-

zetközi versenyen.

„Osztályfőnököm, Csopják Judit 

biztatására próbáltam ki magam a 

2017. évi válogatón, és nagy megle-

petés volt, hogy nyertem, nem szá-

mítottam rá” – eleveníti fel az egy 

évvel ezelőtti történéseket a 23 éves 

fi atalember, aki időközben végzett a 

Ferencziben, és jelenleg a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Központi 

Kórház és Egyetemi Oktatókórház 

kardiológiai osztályának csapatát 

erősíti. „Szeptemberben megkez-

dődött a több szakaszból álló fel-

készülés a EuroSkillsre, amelynek 

keretében először az elméleti isme-

reteket vesszük sorra, havonta egy-

szer Budapesten, a Honvéd Kórház-

ban, illetve egyfajta távoktatásként 

hetente kapok interneten különböző 

feladatokat, amelyeket meg kell ol-

danom” – magyarázza. 

Megtudjuk, áprilisban kezdődik a 

gyakorlati felkészülés, amely részben 

miskolci munkahelyén – ahol Nyilas 

Judit ápolási igazgatótól minden se-

gítséget megkap –, részben pedig 

a Honvéd Kórházban zajlik majd az 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

szakembereinek segítségével. Aztán 

ahogy közeledik a szeptember 26-i 

versenystart, úgy lesz egyre inten-

zívebb és szigorúbb a felkészülés 

rendje.

„Lesz olyan három hét a nyár végén, 

amikor már a EuroSkills igen szigorú 

szabályai szerint tréningezünk, szi-

mulálva a tényleges verseny körül-

ményeit, hangulatát. Emellett lesz 

még egy intenzív nyelvi felkészítés 

is, hiszen a EuroSkills nyelve az an-

gol, amiből viszonylag jó vagyok, de 

az egészségügyi szakmai kifejezések 

rögzítése, gyakorlása nagyon fontos” 

– sorolja a következő hónapok me-

netrendjét.

S hogy izgul-e a nemzetközi megmé-

rettetés előtt? Azt mondja, a szep-

tember még messze van, így egy-

előre nincs benne drukk, inkább csak 

kíváncsiság. Persze felkészítői azt 

mondják, egy ilyen verseny komoly fi -

zikai és mentális megterhelést jelent, 

nagyon ott kell lenni fejben ahhoz, 

hogy jól oldja meg a feladatokat.

„Amikor kiderült, hogy a 2018. évi 

EuroSkills-nek Budapest ad otthont, 

kicsit sajnáltam, hogy nem kell el-

utazni egy másik országba, azt gon-

doltam, úgy érdekesebb, izgalma-

sabb lenne ez az egész. Most viszont, 

ahogy közeledik a verseny, már úgy 

érzem, a hazai pálya lelki biztonságot 

ad, segíti az összpontosítást” – zárta 

a beszélgetést Varholik Dávid.

Varholik Dávid már készül a EuroSkillsre
Ápolásban a miskolci fi atalember képviseli hazánkat a szakmák Európa Bajnokságán

Időpont: 2018. szeptember 26-28. (3 nap); hely-
szín: Budapest, HUNGEXPO Budapesti Vásár-
központ. Az eseményt a világversenyekhez illő, 
látványos nyitóceremónia előzi meg szeptember 
25-én, az eredményhirdetésre és a díjátadásra a 
záró ünnepségen szeptember 29-én kerül sor a 
Papp László Budapest Sportarénában.

· A EuroSkills Budapest 2018 versenyen kiemelkedően 
ügyes fi atal szakemberek mérik össze tudásukat és 
képességeiket Európa számos országából. A verseny 
tíz éves történetében ez az első alkalom, hogy a Kö-
zép-Kelet-Európa ad otthont e nemzetközi megmé-
rettetésnek. Az, hogy erre Magyarországon kerül sor, 
hatalmas elismerés számunkra.

· A EuroSkills versenyeket a szakmák „Európa-baj-
nokságának” is szokták nevezni, s kétévente, páros 
években rendezik meg ezt a versenyt.
· A EuroSkills Budapest 2018 versenyen 3 nap alatt 28 
ország közel 600 versenyzője méri össze a tudását, 
előreláthatóan 40 szakmában.
· 6 szakmai csoportban indulhatnak a résztvevők: Épí-
tési és épület technológiák; Gépjárműipar és logiszti-
ka; Gyártási és mérnöki technológiák; Információs és 
kommunikációs technológiák; Kreatív művészetek és 
divat; Szociális és személyi szolgáltatások.
· Egy versenyző egyszer indulhat EuroSkills 
versenyen, minden ország – szakmánként – egy 
versenyzőt, vagy egy versenyzői csapatot nevezhet a 
megmérettetésre.

· A versenyzők korhatára a verseny évében betöltött 
25 év.
· Budapest 2014-ben Norvégiával szemben nyerte el a 
2018-as EuroSkills rendezési jogát.
· A verseny hivatalos nyelve az angol.
· Magyarország 2007 óta vesz részt a WorldSkills és a 
EuroSkills versenyeken, és a magyar csapat az elmúlt 
években kiemelkedően teljesített. Az elmúlt tíz évben 
összesen 10 arany, 12 ezüst, 20 bronz és 15 kiválósági 
érmet szereztek a magyar versenyzők.
· A versenyt megrendezésért a rendező ország mellett 
a WorldSkills Europe nemzetközi nonprofi t szervezet 
a felelős. A budapesti versenyt a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara szervezi a SkillStar 2018 Nonprofi t 
Kft.-n keresztül, a Magyar Kormány támogatásával.

EuroSkills 2018 Budapest
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„Ha sikerül megvédeni az országot, 
akkor reálisan elérhető minden év-
ben a 4 százalékos gazdasági növe-
kedés, 2022-re pedig a teljes fog-
lalkoztatottság” – mondta Orbán 
Viktor miniszterelnök a Gazdasági 
évnyitón.

„Magyarország képes lehet arra, hogy 

évente emelkedjen a minimálbér, 4 

százalékos bővüléssel pedig minden 

évben lehet nyugdíjemelés és nyug-

díjprémium, megőrizhető a nők 40 

évnyi munka utáni nyugdíjba vonulá-

sának lehetősége, és újra emelkedhet 

a családoknak járó adókedvezmény” 

– mondta beszédében Orbán Viktor 

kormányfő. Hozzátette: 2018–2022 

között minden évben csökkenthetők 

lesznek a munkáltatói adóterhek is, a 

cél, hogy a magyar munkaadói járu-

lékterhek legyenek a régióban a leg-

alacsonyabbak. Emellett a Modern 

falu program idei meghirdetésének 

szükségességéről is beszélt a minisz-

terelnök.

Ezen felül több közép-európai inf-

rastrukturális beruházást felvázolt: a 

Budapest-Belgrád vasútvonal mel-

lett a Budapest-Varsó és a Buda-

pest-Kolozsvár közötti gyorsvasutat. 

Továbbá célul tűzte, hogy a követke-

ző ciklusban autópálya érje el Kassát 

Miskolc felől, Pécs irányából pedig a 

horvát határt.

Előadásában külön kiemelte, hogy 

nem lesz választási költségvetés, a 

hiány mindenképpen 3 százalék alatt 

marad, de a legvalószínűbb a 2,4 szá-

zalékos mérték betartása. A minisz-

terelnök mintegy háromnegyed órás 

beszédében azt is mondta: ha Magyar-

ország nem válik bevándorlóországgá, 

akkor fejlődni fog, ellenkező esetben 

viszont „visszalépés, hanyatlás, meg-

torpanás” lesz.

Jelezte, az EU új migránsszabályozási 

javaslata alapján Magyarországnak 

több mint 10 ezer embert kellene 

befogadnia, és a családegyesítést 

is beleszámolva – 20 ezer emberrel 

kalkulálva – ez évi 90 milliárd forin-

tos költséget jelentene az országnak. 

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyar-

ország ma azért teljesít jobban, mert 

„nem hagytuk, hogy a döntés sza-

badságát elvegyék tőlünk”, ugyanis 

„ha a fontos nemzeti kérdésekben 

nem mi döntünk, hanem Brüsszel 

vagy az IMF, akkor bajban leszünk”.

A 2010 óta elért eredmények közé 

sorolta a Nemzetközi Valutaalap 

(IMF) „hazaküldését”, az IMF- és az 

EU-hitel visszafi zetését, a 3,8 száza-

lékra csökkent munkanélküliséget, 

a 2010-hez képest 736 ezerrel több 

munkahelyet, a karnyújtásnyira lévő 

teljes foglalkoztatottságot, a hato-

dik éve 3 százalék alatt lévő hiányt 

és – bár „Brüsszelben a kárunkra 

trükköznek” – az államadósság-

csökkenést.

A munkanélküliséggel kapcsolatban 

közölte: ha ő visel felelősséget a kö-

vetkező kormányzatért, azt várja a 

gazdaság irányítóitól, hogy Magyar-

ország legyen – Csehország mögött 

– a második legalacsonyabb mun-

kanélküliséggel rendelkező európai 

állam.

A családok támogatásából kiemelte 

a széles körben ingyenes gyermekét-

keztetést és tankönyveket, valamint 

a bölcsődei és óvodai férőhelyek szá-

mának növekedését. Azt mondta: a 

kormány a multikkal és a bankokkal 

fi zetteti meg a demográfi ai fordula-

tot és a családtámogatási rendszert.

A gazdasági élet jelenlévő szereplői-

hez szólva Orbán Viktor úgy fogalma-

zott: a kormány az elmúlt években 

nem az IMF-re épített, nem keresett 

külföldi modelleket, és nem fogadott 

el semmilyen fenyegetést. Ehelyett 

megállapodott a munkaadókkal és 

szakszervezetekkel, és így a minimál-

bér 2010-hez képest 90 százalékkal, 

a garantált bérminimum pedig a 

duplájára nőtt, megkétszereződött 

az egészségügyi szakdolgozók, szak-

orvosok bére, a pedagógusoké, rend-

őröké és katonáké pedig másfélsze-

resére emelkedett – közölte.

Kitért a politikai stabilitás kérdésére 

is, szerinte ugyanis ez a sikeres gaz-

daságpolitika alapja. A politikai sta-

bilitás azonban nem azt jelenti – ma-

gyarázta –, hogy erős a kormány és a 

parlamenti többség, ez ugyanis csak 

a megjelenési formája. A lényege 

valójában abban áll, hogy egy adott 

ország polgárai úgy érzik, megkapják, 

amit méltányosnak tartanak ma-

guknak – mondta, ezek közé sorolva, 

hogy mindenki dolgozhasson, hogy a 

családokat támogassák, és mindenki 

megkapja a tiszteletet. Összegzése 

szerint: a magyar modell négy pillére 

a versenyképesség, a munkaalapú 

gazdaság, a demográfi ai és az iden-

titáspolitika.

Beszédében a jegybankelnököt és 

több miniszterét, államtitkárát is 

méltatta a kormányfő. Szerinte sze-

rencsés az ország, hogy Matolcsy 

György vezeti a nemzeti bankot, hogy 

Varga Mihály a nemzetgazdasági 

miniszter, és hogy Pintér Sándor a 

belügyminiszter. „Örülhetünk annak 

is, hogy fi atal titánt találtunk” a kül-

ügy élére – Szijjártó Pétert –, aki a 

miniszterelnök szerint még hosszú 

ideig képes magyar szívvel, európai 

kitekintéssel is higgadtan képviselni 

az országot. Végül azt mondta: „meg 

fogják látni, jelentősége van annak, 

hogy úgy látom, megtaláltuk azt a 

hölgyet Novák Katalin személyében, 

aki a demográfi ai fordulathoz szük-

séges kormányzati politikát a követ-

kező években képes lesz összeillesz-

teni, és talán le is vezényelni”.

Végül a résztvevőknek új szövetsé-

get ajánlott. Minden magyar vállal-

kozónak fontos ugyanis – mondta 

–, hogy a következő kormány gaz-

daságpolitikája a magyar vállalko-

zások érdekeit képviselje, „ennek 

alfája és ómegája nemzeti függet-

lenségük megvédése”. Azt kérte a 

jelenlévőktől, segítsenek megvédeni 

Magyarországot, a szuverén magyar 

adópolitikát, a külföldi érdekektől, 

befolyásolástól független kormány-

zást. „Önökön is múlik, hogy egy ide-

gen politikai és gazdasági érdekeket 

képviselő bábkormány vagy függet-

len, nemzeti kormány fogja vezetni 

Magyarországot” – zárta szavait.

Orbán Viktor: A politikai stabilitás 
a sikeres gazdaságpolitika alapja

Orbán Viktor: A magyar modell négy pillére a versenyképesség, a munkaalapú 

gazdaság, a demográfi ai és az identitáspolitika

Megyénkből 8 tanuló jutott tovább a szakmai 

tanulmányi versenyek országos előválogató-

jába. Korábban már beszámoltunk arról, mely 

iskolák diákjai vannak ott az országos előválo-

gatóban, most a diákok nevét is közöljük:

- Épületgépész technikus – Csorba Krisztián, 

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgim-

náziuma

- Informatikai rendszerüzemeltető – Bodnár 

Alex Dániel, Irinyi János Református Oktatási 

Központ

- Kereskedő – Dakó Donáth, Tóth Gabriella, 

Tóth Klaudia, Miskolci SZC Berzeviczy Ger-

gely Szakgimnáziuma (Mindhárom kereskedő 

döntős)

- Magasépítő technikus – Ráczi Krisztián, Mis-

kolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziu-

ma

- Műszaki informatikus – Bolyki Balázs, Ózdi 

SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma

- Vendéglátás-szervező – Panyik Milán, Mis-

kolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma 

(Döntős)

Az MKIK 2018. április 23–25-én rendezi meg a 

versenyek döntőjét, a SzakmaSzár Fesztivált, 

Budapesten.

Március 25-én Miskolcon, a Generali 
Arénában tartják az idei Kézműves 
Kupát.

Örülök, hogy a szakmának még 

vannak ilyen fellegvárai, mint a mis-

kolci Kézműves Kupa – nyilatkozta 

lapunknak Hajas László mesterfod-

rász. A szépészeti szakmák versenyét 

ezúttal március 25-én tartja a BOKIK 

– a hagyományokhoz hűen – a mis-

kolci Generali Arénában.

Az idei versenyen ott lesz majd töb-

bek között Hajas László mesterfod-

rász is, aki lapunknak elmondta: Mis-

kolcon már több alkalommal részt 

vett ezen a megmérettetésen, és 

tapasztalatai szerint minőségi szer-

vezés, magas színvonalú verseny-

munkák jellemzik a Kézműves Kupát. 

A neves szakember úgy fogalmazott, 

ezek a versenyek éltetik a szakmát, 

hiszen az ilyen alkalmak szorgalom-

ra, alázatra, fegyelmezettségre és a 

szakma tiszteletére tanítanak. Akik 

versenyeznek, azok rutint szereznek, 

gyakorlati tapasztalatot, nem utolsó 

sorban pedig kapcsolatokat és is-

mertséget is – mondta Hajas László.

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 kama-

rai rendezvényre, amely mára már 

országosan is elismert szakmai meg-

mérettetés, 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 „Kézmű-

ves Kupa 2018” – köszönhetően az 

elmúlt évek alatt felépített brandnek 

– ma már egyet jelent a minőséggel, 

a magas szintű szakmai tudással. 

Nem mellesleg pedig Miskolc város-

ának jó hírét vivő, tavaszi rendezvény 

is. A március 25-i versenyről bővebb 

információ található a www.bokik.hu 

honlapon, és a rendezvény facebook 

oldalán.

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 
szervezésében március 8-án kihirdették a 2018. évi 
Szakképzési Díj győzteseit Budapesten. A bíráló 
bizottság 39 pályázó közül választotta ki a három 
kategória győztesét. Megyénkből különdíjas lett a 
Rotekom.

A Szakképzési Díjat a Német-Magyar Ipari és Keres-

kedelmi Kamara (DUIHK) 2013-ban alapította. Célja, 

hogy a versenyen való részvétel, valamint a benyújtott 

pályázatok révén emelje a gyakorlatorientált, korsze-

rű ismereteket nyújtó szakképzés társadalmi meg-

becsülését és szakmai színvonalát Magyarországon. 

A díj kiegészíti a DUIHK szakképzéssel kapcsolatos 

aktív, sokoldalú tevékenységét, amelynek során tá-

maszkodik nemcsak a mintegy 900 tagvállalat köz-

reműködésére, hanem a németországi kamarai há-

lózat sok évtizedes tapasztalataira is. A Szakképzési 

Díj szakmai támogatója a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara, valamint a Német Ipari és Kereskedelmi 

Kamarák Szövetsége. A díjazottakat hét független, a 

szakképzés területén tevékenykedő szakemberekből 

álló szakmai zsűri választja ki. A versenyen három 

kategóriában azokat a projekteket díjazták, amelyek 

jelentősen hozzájárulnak a gyakorlatorientált szak-

képzés megerősítéséhez Magyarországon.

Motiváció kategóriában győzött a Győri Műszaki SzC 

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgim-

náziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma. Koope-

ráció kategóriában első lett a budapesti MuzixGroup 

Kereskedelmi Szolgáltató Kft., innováció kategóriá-

ban pedig a pécsi Penta Unio Zrt. végzett az élen.

A bíráló bizottság különdíjakat is átadott, idén a hét, 

független szakértőből álló grémium két pályázatot 

talált erre érdemesnek. Az egyik a borsodnádasdi 

székhelyű, Farkas Elek vezette Rotekom (képünkön 

Bihall Tamással), a másik a gödöllői illetőségű Me-

zőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos 

Szövetsége.

Ezek a versenyek éltetik a szakmát

Hajas László is itt lesz az idei kupán

Az utánpótlás-nevelés fontos része a megmérettetés

Négyen már döntősökKülöndíjas lett a borsodnádasdi vállalkozás
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A korábban Remy-ként ismert, ma BPI Group Hunga-

ry néven működő vállalkozásnál folytatódott febru-

ár 23-án az Észak-magyarországi Autóipari Klaszter 

(NOHAC) által szervezett céglátogatás-sorozat. A 

Miskolcon működő társaság a klaszter alapító tagja. 

A Remy amerikai jogelődje 1896-tól meghatározó az 

indítómotor gyártásban, a társaság fő tevékenysége 

pedig jelenleg a gépjármű indítómotorok, generáto-

rok és fékrendszerek gyártása, felújítása és értékesí-

tése TIER-1 és TIER-2 beszállítóként. A cég európai 

gyártásának központja szintén Miskolcon található, 

1999-től működnek a városban és közel 500 főt fog-

lalkoztatnak. Az elmúlt évben tulajdonos- és névvál-

tás történt, a BPI Group megalakulása lehetőséget 

nyújt arra, hogy ügyfeleiket jobban kiszolgálják olyan 

kiváló minőségű termékekkel, amelyek kihasználják a 

Remy márka évszázados hagyatékát és vezető szere-

pét, valamint a Brake Parts Inc. aftermarket techno-

lógia, mérnöki és gyártási szakértelmét.

A fogyasztóvédelemről szóló - több-
ször módosított – 1997. évi CLV. tv. 
alapján a Békéltető Testület a keres-
kedelmi és iparkamarák mellett mű-
ködő szervezet. 

A békéltető testület eljárásának célja 

a fogyasztó és a vállalkozás közötti 

vitás ügy (fogyasztói jogvita) egyez-

ségen alapuló rendezésének megkí-

sérlése, ennek eredménytelensége 

esetén pedig az ügy eldöntése a fo-

gyasztói jogok gyors, hatékony, in-

gyenes és egyszerű érvényesítésének 

biztosítása érdekében.

Immár 18 éves múltra tekint vissza 

a BOKIK égisze alatt működő békél-

tető testület, amely 2017-ben 443 

ügyet zárt le. A testület heti rendsze-

rességgel, azonos időpontban tart 

fogadóórát, illetőleg tárgyalásokat, 

ezen túl a kamara titkársága és ügy-

félszolgálati munkatársa munkaidő-

ben a panaszosok rendelkezésére 

áll. A tapasztalatok szerint, naponta 

átlagosan 5-10 esetben keresik fel 

fogyasztóvédelmi témakörben a ka-

marát személyesen vagy telefonon, 

ahol szakszerű tanácsot kapnak, és 

így az esetek nagy része nem jelenik 

meg tényleges békéltető testületi 

ügyként.

A BOKIK Miskolc, Szentpáli u. 1. szám 

alatti székházának felújítása miatt a 

Békéltető Testület székhelye ideigle-

nesen megváltozott, jelenleg Miskol-

con, a Vologda u. 3. szám alatt várja 

az ügyfeleket.

A békéltetés, mint alternatív vita-

rendezési fórum akkor működhet 

eredményesen a tapasztalat szerint, 

amikor a vállalkozás megjelenik a 

meghallgatáson. Ekkor sikeres lehet 

a békéltető tevékenység, és egyezsé-

get tudunk létrehozni a felek között.

Az egyezséggel zárult ügyeken túl, a 

megszüntetett ügyek nagy részéről 

is elmondható, hogy a felek egymás-

sal megállapodtak, ezért nem volt 

szükség az eljárás továbbfolytatásá-

ra. Sajnos a vállalkozások alávetési 

nyilatkozatot rendkívül ritkán tesz-

nek, ez az oka annak, hogy a testület 

kötelező határozatot ritkán hoz. Az 

ügyek tárgya rendkívül változatos. 

A kereskedelem valamennyi ága, 

a szolgáltatások, és az építőipar is 

megjelenik a palettán. A pár ezer fo-

rintos összeghatártól egészen milliós 

nagyságrendű értékig szóródnak az 

ügyek.

dr. Tulipán Péter, a B.-A.-Z. Megyei 

Békéltető Testület elnöke 

és dr. Strassburger Gyula, a testület 

elnökhelyettese

A Széchenyi Kártya Programot koordináló KAVOSZ Zrt. arra törekszik, hogy ele-

get tegyen a kkv-k fi nanszírozási igényeinek és a szektor fejlődését szolgálja.

A KAVOSZ a kkv-szektor visszajelzései alapján fejleszti a programot, ami mára 

már hat elemből álló fi nanszírozási palettát kínál. Az igényelhető hitelek egy-

másra épülnek és akár egyidejűleg is felhasználhatók. 2017 szeptembere óta a 

Széchenyi Kártya Programban igényelhető maximális hitelösszeg a korábbi 50 

helyett 100 millió forintra emelkedett, illetve a vállalkozók lehetőséget kaptak, 

hogy akár önerő nélkül is igénybe vehessék a Széchenyi Támogatást Megelő-

legező és Széchenyi Önerő Kiegészítő hiteleket. A termékeket eddig több mint 

340 ezer vállalkozó igényelte, és több mint 270 ezer kártyát adtak át. A kihe-

lyezett hitelösszeg közel 1800 milliárd forint. A vállalkozásoknak olcsó, gyors, 

alacsony fedezet-igényű és áttekinthető feltételrendszerű fi nanszírozás kell.

A program fejlesztési és beruházási célú hiteleinek kamata az állami kamattá-

mogatásnak köszönhetően jelenleg évi nettó 0,0 százalék. A Széchenyi Kártya 

„klasszik” az átmeneti pénzügyi gondok megoldására szolgáló folyószámla-

hitel. A Széchenyi Forgóeszközhitel akár 3 éves futamideje miatt kifejezetten 

alapanyagok, árukészletek fi nanszírozását teszi lehetővé, a Széchenyi Beruhá-

zási Hitel pedig a felhasználástól függetlenül segíti a vállalkozások fejlesztése-

it, beszerzéseit, jelenleg 0,0 százalékos nettó évi kamattal.

A programon belül elkülönült feltételrendszerrel működik az Agrár Széchenyi 

Kártya Konstrukció, mellyel többlettámogatást nyújtanak a jég- és/vagy fagy-

kár miatt kedvezőtlen piaci helyzetben lévő vállalkozásoknak, ugyanígy a vihar-

kárt elszenvedett fóliás gazdálkodást folytató ügyfeleknek.

Európai Unió új adatvédelmi rende-

letének (General Data Protection 

Regulation – GDPR) gyakorlati meg-

valósításáról szervez képzést a BOKIK 

március 21-én, szerdán 9 órától.

A „GDPR – adatbiztonsági gyakor-

lati megvalósítás” című workshop 

helyszíne a Felnőttképzési Központ 

Konferenciaterme lesz (Andrássy 

Szakgimnázium és Szakközépiskola, 

Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10.)

A workshop tematikája a következő:

- Új fogalmak és alapelvek, ezek gya-

korlati jelentősége

- Átalakuló adatkezelési jogalapok

- Az érintettek jogaival kapcsolatos 

változások

- Az adatvédelmi tisztviselőre vonat-

kozó új szabályok és elvárások

- Adatvédelmi hatásvizsgálat és ér-

dekmérlegelési teszt

- Az adatkezelők és adatfeldolgozók 

kötelezettségeivel kapcsolatos vál-

tozások

- Adatfeldolgozói szerződések mó-

dosuló szabályai

- A személyes adatok külföldre 

(EGT-n kívülre) történő továbbításá-

nak átalakuló rendszere

- Adatvédelmi incidensek fogalmi 

köre és kezelése

- Megfelelő szintű adatbiztonság biz-

tosítása, IT security feladatok

- Kötelező és ajánlott nyilvántartások 

elkészítése és naprakészen tartása

- A NAIH állásfoglalásainak áttekin-

tése

- Példák megszokott és különleges 

adatkezelésekre

- Konkrét szektorokat érintő példák 

és jó gyakorlatok

A részvétel a BOKIK önkéntes tagjai 

számára – rendezett tagság ese-

tén – ingyenes, egyéb vállalkozá-

sok és szervezetek részére: 10 000 

forint+áfa/fő. A részvétel feltétele 

a regisztráció a számlázási adatok 

megadásával. Regisztrálni a www.

bokik.hu honlapon lehet, vagy a je-

lentkezés@bokik.hu e-mail címen.

2018 júliusától új szintet lép az adóha-
tóság működésének digitalizációja. 
A pénztárgépek bekötéséhez hason-
lóan a számlázóprogramok is valós 
időben fogják támogatni elektroni-
kus üzeneteikkel a NAV belső auto-
matizmusait és adnak betekintést 
valós időben a cégek számlázására 
az adóhatóságnak.

Az automatikus adatküldés beveze-

tése ugyanakkor komplexebb tech-

nológiai kihívásokkal és lehetséges 

buktatókkal jár majd együtt. Egyfelől 

a behatárolható pénztárgép verzi-

ókkal ellentétben jelenleg több ezer 

különböző számlázóprogram állít 

ki magyar adószám alól számlákat. 

Ezek számottevő része egyedi fej-

lesztésű, vagy viszonylag kevés aktív 

ügyfél által használt szoftver, amely-

nek frissítése és aktualizálása aktív 

közreműködést igényel majd annak 

felhasználójától is.

A következőkben azokra, az első-

sorban technológia szempontok-

ra szeretnénk rávilágítani az RSM 

Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi 

Szolgáltató Zrt. vezető adószakér-

tőjének, Sztankó Dánielnek a se-

gítségével, amelyek meghatároz-

zák az online számlaadatküldés és 

számlázóprogram bekötés megvaló-

sítását, az arra való felkészülést.

Ne vegyük félvállról!

Igen lényeges, hogy a rendeletterve-

zet komoly szankciókat tartalmaz. 

Azok, akik az online jelentési kötele-

zettségnek nem, vagy késve tesznek 

eleget, akár 500 000 forintos bírság-

gal is sújthatóak, számlánként. Még 

ha várhatóan nem is az azonnali bün-

tetés lesz a NAV első eszköze mulasz-

tások esetén, az elvárás egyértelmű: 

minden olyan számlázóprogramot 

el kell látni az elvárt kommunikációs 

funkciókkal, amelyet a társaság hosz-

szabb távon is használni szeretne.

Nem érünk rá! 

A számlázórendszerek online bekö-

tése a NAV által kialakítandó inter-

fészre egyáltalán nem egyszerű fel-

adat. A konkrét megvalósítás idő- és 

költségráfordítása erősen függhet 

attól, hogy a vállalat milyen rendsze-

rek felhasználásával állít ki számlát. 

Alapfeltétel, de önmagában nem 

elegendő, ha a számlázóprogram 

egy internetkapcsolattal rendelke-

ző irodában található. Könnyebb az 

eset, ha egy lelkiismeretes és kellő-

en motivált szolgáltató rendszerét 

használja számlázásra, ő valószínű-

leg saját üzleti érdekeit is szem előtt 

tartva el fogja készíteni a szükséges 

modulfejlesztéseket a megvásá-

rolt számlázóprogramhoz. Érdemes 

azonban már előre érdeklődni ennek 

várható elkészültéről és a felhasz-

nálásának várható feltételeiről. El-

képzelhető lehet ugyanis, hogy az új 

modul(ok) használata jelentősebb 

átalakításokat igényel majd a szám-

lázás eddigi gyakorlatában, folyama-

tában esetleg rendszereiben.

Nehezebb a helyzet, ha a cég egye-

di fejlesztésű vagy egy külföldi, a 

magyar változásokat nem vagy alig 

követő rendszer felhasználásával ál-

lítja elő számláit. Ebben az esetben 

a szükséges fejlesztések várhatóan 

nehezebben és nagyobb költséggel 

valósulhatnak csak meg. Ilyenkor 

érdemes egy olyan technológiai ta-

nácsadóhoz fordulni, aki egyszerre 

tud megnyugtató támogatást bizto-

sítani a jogszabályok és a technikai 

elvárások értelmezésében, a kialakí-

tásra kerülő megoldás megtervezé-

sében és implementálásában, vala-

mint annak későbbi tesztelésében és 

auditálásában is.

Egy ilyen projekt átfutása biztosan 

több hónapot vesz igénybe, időben 

el kell indítani annak előkészítését!

Azonnal és automatikusan 

A NAV egyértelműen tervezett célja, 

hogy azonnal és automatikusan kap-

jon értesítést az általa meghatáro-

zott tartalmú számlák kiállításáról. A 

hangsúly az azonnali és az automati-

kus módokon van. Bármilyen konkrét 

technikai megoldást is vezet majd be 

a társaság, legyen az egy különálló 

ütemezett feladatkezelő rendszer-

ben vagy a számlázóprogramhoz 

illesztett modulban megvalósítva, 

ezen szempontok teljesülése kulcs-

fontosságú lesz.

Mérlegelés

Gondolja át érdemes-e válogatnia 

számlái között! Ugyan a rendeletter-

vezet jelenleg a 100 000 Ft-ot megha-

ladó áfa-tartalmú, adóalany (gazdál-

kodó) felé kiállított számlák azonnali 

jelentését írja elő, de egyáltalán nem 

tiltja minden, azaz az összeghatár 

alá eső számlák riportolását. Ennek 

ismeretében mérlegelendő, hogy ér-

demes-e időt és technológiát áldoz-

ni a számlák összeg alapján történő 

szortírozására. Amennyiben várható, 

hogy rendszeresen állít ki nettó 370 

000 Ft értéknél magasabb és kisebb 

összegű számlákat is üzleti partne-

reinek, érdemes lehet az összesre 

kiterjeszteni az online adatjelentést. 

Egyrészt mert így biztosan nem ma-

rad el egyetlen, a rendelet hatálya alá 

eső számla jelentése sem, másrészt 

pedig egyszerűsödik az informatikai 

megoldás, kevesebb hibalehetőség 

bújik meg benne.

Ideje felkészülni az online számlázásra

Klasztertagok a BPI Group Hungarynál

Békéltetés: 443 lezárt ügy
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lalkoztatnak. Az elmúlt évben tulajdonos- és névvál-
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pét, valamint a Brake Parts Inc. aftermarket techno-

lógia, mérnöki és gyártási szakértelmét.
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Az egyezséggel zárult ügyeken túl, a 
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sal megállapodtak, ezért nem volt 
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- Az adatvédelmi tisztviselőre vonat-

kozó új szabályok és elvárások

- Adatvédelmi hatásvizsgálat és ér-

dekmérlegelési teszt

- Az adatkezelők és adatfeldolgozók 

kötelezettségeivel kapcsolatos vál-

tozások

- Adatfeldolgozói szerződések mó-

dosuló szabályai

- A személyes adatok külföldre 

(EGT-n kívülre) történő továbbításá-

nak átalakuló rendszere

- Adatvédelmi incidensek fogalmi 

köre és kezelése

- Megfelelő szintű adatbiztonság biz-

tosítása, IT security feladatok

- Kötelező és ajánlott nyilvántartások 

elkészítése és naprakészen tartása

- A NAIH állásfoglalásainak áttekin-

tése

- Példák megszokott és különleges 

adatkezelésekre

- Konkrét szektorokat érintő példák 

és jó gyakorlatok

A részvétel a BOKIK önkéntes tagjai 

számára – rendezett tagság ese-

tén – ingyenes, egyéb vállalkozá-

sok és szervezetek részére: 10 000 

forint+áfa/fő. A részvétel feltétele 

a regisztráció a számlázási adatok 

megadásával. Regisztrálni a www.

bokik.hu honlapon lehet, vagy a je-

lentkezés@bokik.hu e-mail címen.

2018 júliusától új szintet lép az adóha-
tóság működésének digitalizációja. 
A pénztárgépek bekötéséhez hason-
lóan a számlázóprogramok is valós 
időben fogják támogatni elektroni-
kus üzeneteikkel a NAV belső auto-
matizmusait és adnak betekintést 
valós időben a cégek számlázására 
az adóhatóságnak.

Az automatikus adatküldés beveze-

tése ugyanakkor komplexebb tech-

nológiai kihívásokkal és lehetséges 

buktatókkal jár majd együtt. Egyfelől 

a behatárolható pénztárgép verzi-

ókkal ellentétben jelenleg több ezer 

különböző számlázóprogram állít 

ki magyar adószám alól számlákat. 

Ezek számottevő része egyedi fej-

lesztésű, vagy viszonylag kevés aktív 

ügyfél által használt szoftver, amely-

nek frissítése és aktualizálása aktív 

közreműködést igényel majd annak 

felhasználójától is.

A következőkben azokra, az első-

sorban technológia szempontok-

ra szeretnénk rávilágítani az RSM 

Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi 

Szolgáltató Zrt. vezető adószakér-

tőjének, Sztankó Dánielnek a se-

gítségével, amelyek meghatároz-

zák az online számlaadatküldés és 

számlázóprogram bekötés megvaló-

sítását, az arra való felkészülést.

Ne vegyük félvállról!

Igen lényeges, hogy a rendeletterve-

zet komoly szankciókat tartalmaz. 

Azok, akik az online jelentési kötele-

zettségnek nem, vagy késve tesznek 

eleget, akár 500 000 forintos bírság-

gal is sújthatóak, számlánként. Még 

ha várhatóan nem is az azonnali bün-

tetés lesz a NAV első eszköze mulasz-

tások esetén, az elvárás egyértelmű: 

minden olyan számlázóprogramot 

el kell látni az elvárt kommunikációs 

funkciókkal, amelyet a társaság hosz-

szabb távon is használni szeretne.

Nem érünk rá! 

A számlázórendszerek online bekö-

tése a NAV által kialakítandó inter-

fészre egyáltalán nem egyszerű fel-

adat. A konkrét megvalósítás idő- és 

költségráfordítása erősen függhet 

attól, hogy a vállalat milyen rendsze-

rek felhasználásával állít ki számlát. 

Alapfeltétel, de önmagában nem 

elegendő, ha a számlázóprogram 

egy internetkapcsolattal rendelke-

ző irodában található. Könnyebb az 

eset, ha egy lelkiismeretes és kellő-

en motivált szolgáltató rendszerét 

használja számlázásra, ő valószínű-

leg saját üzleti érdekeit is szem előtt 

tartva el fogja készíteni a szükséges 

modulfejlesztéseket a megvásá-

rolt számlázóprogramhoz. Érdemes 

azonban már előre érdeklődni ennek 

várható elkészültéről és a felhasz-

nálásának várható feltételeiről. El-

képzelhető lehet ugyanis, hogy az új 

modul(ok) használata jelentősebb 

átalakításokat igényel majd a szám-

lázás eddigi gyakorlatában, folyama-

tában esetleg rendszereiben.

Nehezebb a helyzet, ha a cég egye-

di fejlesztésű vagy egy külföldi, a 

magyar változásokat nem vagy alig 

követő rendszer felhasználásával ál-

lítja elő számláit. Ebben az esetben 

a szükséges fejlesztések várhatóan 

nehezebben és nagyobb költséggel 

valósulhatnak csak meg. Ilyenkor 

érdemes egy olyan technológiai ta-

nácsadóhoz fordulni, aki egyszerre 

tud megnyugtató támogatást bizto-

sítani a jogszabályok és a technikai 

elvárások értelmezésében, a kialakí-

tásra kerülő megoldás megtervezé-

sében és implementálásában, vala-

mint annak későbbi tesztelésében és 

auditálásában is.

Egy ilyen projekt átfutása biztosan 

több hónapot vesz igénybe, időben 

el kell indítani annak előkészítését!

Azonnal és automatikusan 

A NAV egyértelműen tervezett célja, 

hogy azonnal és automatikusan kap-

jon értesítést az általa meghatáro-

zott tartalmú számlák kiállításáról. A 

hangsúly az azonnali és az automati-

kus módokon van. Bármilyen konkrét 

technikai megoldást is vezet majd be 

a társaság, legyen az egy különálló 

ütemezett feladatkezelő rendszer-

ben vagy a számlázóprogramhoz 

illesztett modulban megvalósítva, 

ezen szempontok teljesülése kulcs-

fontosságú lesz.

Mérlegelés

Gondolja át érdemes-e válogatnia 

számlái között! Ugyan a rendeletter-

vezet jelenleg a 100 000 Ft-ot megha-

ladó áfa-tartalmú, adóalany (gazdál-

kodó) felé kiállított számlák azonnali 

jelentését írja elő, de egyáltalán nem 

tiltja minden, azaz az összeghatár 

alá eső számlák riportolását. Ennek 

ismeretében mérlegelendő, hogy ér-

demes-e időt és technológiát áldoz-

ni a számlák összeg alapján történő 

szortírozására. Amennyiben várható, 

hogy rendszeresen állít ki nettó 370 

000 Ft értéknél magasabb és kisebb 

összegű számlákat is üzleti partne-

reinek, érdemes lehet az összesre 

kiterjeszteni az online adatjelentést. 

Egyrészt mert így biztosan nem ma-

rad el egyetlen, a rendelet hatálya alá 

eső számla jelentése sem, másrészt 

pedig egyszerűsödik az informatikai 

megoldás, kevesebb hibalehetőség 

bújik meg benne.

Ideje felkészülni az online számlázásra

Klasztertagok a BPI Group Hungarynál

Békéltetés: 443 lezárt ügy

GRAFIKA: ÉKN. FORRÁS: BOKIK

AZ ÜGYEK TÁRGY SZERINTI MEGOSZLÁSA TERMÉKEK MEGOSZLÁSA
Szolgáltatások 
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Egyéb 
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104

34

13

42

13

16

49 Lábbelik
38%

Háztartási és
kerti gépek,

eszközök 13%

Egészségmegőrző és gyógyászati 
termékek, eszközök 5%

Híradástechnikai
eszközök 15%

Számítástechnikai
gépek, eszközök 5%

Bútor, sportszer, 
hangszer, ékszer 6%

Beruházás-fi nanszírozás 
0 százalékos kamattal
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„Ha sikerül megvédeni az országot, 
akkor reálisan elérhető minden év-
ben a 4 százalékos gazdasági növe-
kedés, 2022-re pedig a teljes fog-
lalkoztatottság” – mondta Orbán 
Viktor miniszterelnök a Gazdasági 
évnyitón.

„Magyarország képes lehet arra, hogy 

évente emelkedjen a minimálbér, 4 

százalékos bővüléssel pedig minden 

évben lehet nyugdíjemelés és nyug-

díjprémium, megőrizhető a nők 40 

évnyi munka utáni nyugdíjba vonulá-

sának lehetősége, és újra emelkedhet 

a családoknak járó adókedvezmény” 

– mondta beszédében Orbán Viktor 

kormányfő. Hozzátette: 2018–2022 

között minden évben csökkenthetők 

lesznek a munkáltatói adóterhek is, a 

cél, hogy a magyar munkaadói járu-

lékterhek legyenek a régióban a leg-

alacsonyabbak. Emellett a Modern 

falu program idei meghirdetésének 

szükségességéről is beszélt a minisz-

terelnök.

Ezen felül több közép-európai inf-

rastrukturális beruházást felvázolt: a 

Budapest-Belgrád vasútvonal mel-

lett a Budapest-Varsó és a Buda-

pest-Kolozsvár közötti gyorsvasutat. 

Továbbá célul tűzte, hogy a követke-

ző ciklusban autópálya érje el Kassát 

Miskolc felől, Pécs irányából pedig a 

horvát határt.

Előadásában külön kiemelte, hogy 

nem lesz választási költségvetés, a 

hiány mindenképpen 3 százalék alatt 

marad, de a legvalószínűbb a 2,4 szá-

zalékos mérték betartása. A minisz-

terelnök mintegy háromnegyed órás 

beszédében azt is mondta: ha Magyar-

ország nem válik bevándorlóországgá, 

akkor fejlődni fog, ellenkező esetben 

viszont „visszalépés, hanyatlás, meg-

torpanás” lesz.

Jelezte, az EU új migránsszabályozási 

javaslata alapján Magyarországnak 

több mint 10 ezer embert kellene 

befogadnia, és a családegyesítést 

is beleszámolva – 20 ezer emberrel 

kalkulálva – ez évi 90 milliárd forin-

tos költséget jelentene az országnak. 

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyar-

ország ma azért teljesít jobban, mert 

„nem hagytuk, hogy a döntés sza-

badságát elvegyék tőlünk”, ugyanis 

„ha a fontos nemzeti kérdésekben 

nem mi döntünk, hanem Brüsszel 

vagy az IMF, akkor bajban leszünk”.

A 2010 óta elért eredmények közé 

sorolta a Nemzetközi Valutaalap 

(IMF) „hazaküldését”, az IMF- és az 

EU-hitel visszafi zetését, a 3,8 száza-

lékra csökkent munkanélküliséget, 

a 2010-hez képest 736 ezerrel több 

munkahelyet, a karnyújtásnyira lévő 

teljes foglalkoztatottságot, a hato-

dik éve 3 százalék alatt lévő hiányt 

és – bár „Brüsszelben a kárunkra 

trükköznek” – az államadósság-

csökkenést.

A munkanélküliséggel kapcsolatban 

közölte: ha ő visel felelősséget a kö-

vetkező kormányzatért, azt várja a 

gazdaság irányítóitól, hogy Magyar-

ország legyen – Csehország mögött 

– a második legalacsonyabb mun-

kanélküliséggel rendelkező európai 

állam.

A családok támogatásából kiemelte 

a széles körben ingyenes gyermekét-

keztetést és tankönyveket, valamint 

a bölcsődei és óvodai férőhelyek szá-

mának növekedését. Azt mondta: a 

kormány a multikkal és a bankokkal 

fi zetteti meg a demográfi ai fordula-

tot és a családtámogatási rendszert.

A gazdasági élet jelenlévő szereplői-

hez szólva Orbán Viktor úgy fogalma-

zott: a kormány az elmúlt években 

nem az IMF-re épített, nem keresett 

külföldi modelleket, és nem fogadott 

el semmilyen fenyegetést. Ehelyett 

megállapodott a munkaadókkal és 

szakszervezetekkel, és így a minimál-

bér 2010-hez képest 90 százalékkal, 

a garantált bérminimum pedig a 

duplájára nőtt, megkétszereződött 

az egészségügyi szakdolgozók, szak-

orvosok bére, a pedagógusoké, rend-

őröké és katonáké pedig másfélsze-

resére emelkedett – közölte.

Kitért a politikai stabilitás kérdésére 

is, szerinte ugyanis ez a sikeres gaz-

daságpolitika alapja. A politikai sta-

bilitás azonban nem azt jelenti – ma-

gyarázta –, hogy erős a kormány és a 

parlamenti többség, ez ugyanis csak 

a megjelenési formája. A lényege 

valójában abban áll, hogy egy adott 

ország polgárai úgy érzik, megkapják, 

amit méltányosnak tartanak ma-

guknak – mondta, ezek közé sorolva, 

hogy mindenki dolgozhasson, hogy a 

családokat támogassák, és mindenki 

megkapja a tiszteletet. Összegzése 

szerint: a magyar modell négy pillére 

a versenyképesség, a munkaalapú 

gazdaság, a demográfi ai és az iden-

titáspolitika.

Beszédében a jegybankelnököt és 

több miniszterét, államtitkárát is 

méltatta a kormányfő. Szerinte sze-

rencsés az ország, hogy Matolcsy 

György vezeti a nemzeti bankot, hogy 

Varga Mihály a nemzetgazdasági 

miniszter, és hogy Pintér Sándor a 

belügyminiszter. „Örülhetünk annak 

is, hogy fi atal titánt találtunk” a kül-

ügy élére – Szijjártó Pétert –, aki a 

miniszterelnök szerint még hosszú 

ideig képes magyar szívvel, európai 

kitekintéssel is higgadtan képviselni 

az országot. Végül azt mondta: „meg 

fogják látni, jelentősége van annak, 

hogy úgy látom, megtaláltuk azt a 

hölgyet Novák Katalin személyében, 

aki a demográfi ai fordulathoz szük-

séges kormányzati politikát a követ-

kező években képes lesz összeillesz-

teni, és talán le is vezényelni”.

Végül a résztvevőknek új szövetsé-

get ajánlott. Minden magyar vállal-

kozónak fontos ugyanis – mondta 

–, hogy a következő kormány gaz-

daságpolitikája a magyar vállalko-

zások érdekeit képviselje, „ennek 

alfája és ómegája nemzeti függet-

lenségük megvédése”. Azt kérte a 

jelenlévőktől, segítsenek megvédeni 

Magyarországot, a szuverén magyar 

adópolitikát, a külföldi érdekektől, 

befolyásolástól független kormány-

zást. „Önökön is múlik, hogy egy ide-

gen politikai és gazdasági érdekeket 

képviselő bábkormány vagy függet-

len, nemzeti kormány fogja vezetni 

Magyarországot” – zárta szavait.

Orbán Viktor: A politikai stabilitás 
a sikeres gazdaságpolitika alapja

Orbán Viktor: A magyar modell négy pillére a versenyképesség, a munkaalapú 

gazdaság, a demográfi ai és az identitáspolitika

Megyénkből 8 tanuló jutott tovább a szakmai 

tanulmányi versenyek országos előválogató-

jába. Korábban már beszámoltunk arról, mely 

iskolák diákjai vannak ott az országos előválo-

gatóban, most a diákok nevét is közöljük:

- Épületgépész technikus – Csorba Krisztián, 

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgim-

náziuma

- Informatikai rendszerüzemeltető – Bodnár 

Alex Dániel, Irinyi János Református Oktatási 

Központ

- Kereskedő – Dakó Donáth, Tóth Gabriella, 

Tóth Klaudia, Miskolci SZC Berzeviczy Ger-

gely Szakgimnáziuma (Mindhárom kereskedő 

döntős)

- Magasépítő technikus – Ráczi Krisztián, Mis-

kolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziu-

ma

- Műszaki informatikus – Bolyki Balázs, Ózdi 

SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma

- Vendéglátás-szervező – Panyik Milán, Mis-

kolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma 

(Döntős)

Az MKIK 2018. április 23–25-én rendezi meg a 

versenyek döntőjét, a SzakmaSzár Fesztivált, 

Budapesten.

Március 25-én Miskolcon, a Generali 
Arénában tartják az idei Kézműves 
Kupát.

Örülök, hogy a szakmának még 

vannak ilyen fellegvárai, mint a mis-

kolci Kézműves Kupa – nyilatkozta 

lapunknak Hajas László mesterfod-

rász. A szépészeti szakmák versenyét 

ezúttal március 25-én tartja a BOKIK 

– a hagyományokhoz hűen – a mis-

kolci Generali Arénában.

Az idei versenyen ott lesz majd töb-

bek között Hajas László mesterfod-

rász is, aki lapunknak elmondta: Mis-

kolcon már több alkalommal részt 

vett ezen a megmérettetésen, és 

tapasztalatai szerint minőségi szer-

vezés, magas színvonalú verseny-

munkák jellemzik a Kézműves Kupát. 

A neves szakember úgy fogalmazott, 

ezek a versenyek éltetik a szakmát, 

hiszen az ilyen alkalmak szorgalom-

ra, alázatra, fegyelmezettségre és a 

szakma tiszteletére tanítanak. Akik 

versenyeznek, azok rutint szereznek, 

gyakorlati tapasztalatot, nem utolsó 

sorban pedig kapcsolatokat és is-

mertséget is – mondta Hajas László.

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 kama-

rai rendezvényre, amely mára már 

országosan is elismert szakmai meg-

mérettetés, 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 „Kézmű-

ves Kupa 2018” – köszönhetően az 

elmúlt évek alatt felépített brandnek 

– ma már egyet jelent a minőséggel, 

a magas szintű szakmai tudással. 

Nem mellesleg pedig Miskolc város-

ának jó hírét vivő, tavaszi rendezvény 

is. A március 25-i versenyről bővebb 

információ található a www.bokik.hu 

honlapon, és a rendezvény facebook 

oldalán.

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 
szervezésében március 8-án kihirdették a 2018. évi 
Szakképzési Díj győzteseit Budapesten. A bíráló 
bizottság 39 pályázó közül választotta ki a három 
kategória győztesét. Megyénkből különdíjas lett a 
Rotekom.

A Szakképzési Díjat a Német-Magyar Ipari és Keres-

kedelmi Kamara (DUIHK) 2013-ban alapította. Célja, 

hogy a versenyen való részvétel, valamint a benyújtott 

pályázatok révén emelje a gyakorlatorientált, korsze-

rű ismereteket nyújtó szakképzés társadalmi meg-

becsülését és szakmai színvonalát Magyarországon. 

A díj kiegészíti a DUIHK szakképzéssel kapcsolatos 

aktív, sokoldalú tevékenységét, amelynek során tá-

maszkodik nemcsak a mintegy 900 tagvállalat köz-

reműködésére, hanem a németországi kamarai há-

lózat sok évtizedes tapasztalataira is. A Szakképzési 

Díj szakmai támogatója a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara, valamint a Német Ipari és Kereskedelmi 

Kamarák Szövetsége. A díjazottakat hét független, a 

szakképzés területén tevékenykedő szakemberekből 

álló szakmai zsűri választja ki. A versenyen három 

kategóriában azokat a projekteket díjazták, amelyek 

jelentősen hozzájárulnak a gyakorlatorientált szak-

képzés megerősítéséhez Magyarországon.

Motiváció kategóriában győzött a Győri Műszaki SzC 

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgim-

náziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma. Koope-

ráció kategóriában első lett a budapesti MuzixGroup 

Kereskedelmi Szolgáltató Kft., innováció kategóriá-

ban pedig a pécsi Penta Unio Zrt. végzett az élen.

A bíráló bizottság különdíjakat is átadott, idén a hét, 

független szakértőből álló grémium két pályázatot 

talált erre érdemesnek. Az egyik a borsodnádasdi 

székhelyű, Farkas Elek vezette Rotekom (képünkön 

Bihall Tamással), a másik a gödöllői illetőségű Me-

zőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos 

Szövetsége.

Ezek a versenyek éltetik a szakmát

Hajas László is itt lesz az idei kupán

Az utánpótlás-nevelés fontos része a megmérettetés

Négyen már döntősökKülöndíjas lett a borsodnádasdi vállalkozás
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Mintegy 400 vállalkozó részvételé-
vel zajlott az MKIK idei Gazdasági 
évnyitója Budapesten. Megyénkből 
12 kamarai tagvállalat vezetője vett 
részt a rendezvényen a BOKIK szer-
vezésében.

A vendégeket Parragh László, az 

MKIK elnöke köszöntötte. Előadá-

sában hangsúlyozta: a következő tíz 

évben duplájára kellene emelkedni 

a bérek vásárlóerejének. Úgy vélte, a 

reálbérek duplázása a gazdaság és a 

kormány együttműködésében való-

sulhatna meg, ami a versenyképes-

ség hatékonyságát javítaná. A többi 

között kiemelte a kamara hídszere-

pét, amelynek megerősítése szüksé-

ges a kormány és a gazdaság között. 

A kormánnyal kötött megállapodás 

alapján a kamara az elmúlt évek-

ben részt vett a gazdaságpolitika ki-

alakításában – ismertette az elnök. 

Parragh László bemutatta az MKIK 

szerepét és országos hálózatát, majd 

az elért eredményeket. A gazdaság-

fehérítés területén kiemelte az online 

pénztárgépek bevezetését, az elekt-

ronikus számlázást és az útdíjat is. A 

tudásalapú gazdaság tekintetében 

elmondta, az MKIK a felsőoktatás át-

alakításában és a szakképzés meg-

újításában is közreműködik, valamint 

az ágazati készségtanácsok felállítá-

sát is megemlítette. A jövőbeni tervek 

között szerepel egyebek mellett a ka-

marai és a cégbírósági nyilvántartás 

összevonása, a felnőttképzés szer-

vezése és felügyelete, a külgazdasági 

szerepvállalás erősítése.

Felzárkózási fordulat kell

Matolcsy György jegybankelnök elő-

adásában azt elemezte, hogy a kö-

vetkező években az országnak fel-

zárkózási fordulatra van szüksége, 

meg kell valósítani, hogy 2030-ra az 

ország fejlettségi szintje elérje az eu-

rópai uniós átlagot, 2050-re pedig az 

akkori osztrák fejlettségi szintet. Az 

MNB elnöke szerint 2010 óta az or-

szág tizenkét sikeres fordulatot haj-

tott végre, köztük gazdaságpolitikai, 

monetáris politikai és munkaerő-pi-

aci fordulatot. Kiemelte: a monetá-

ris politikai fordulat révén jelentősen 

csökkent az országban a kamatok 

mértéke, az állampapírok hozam-

szintje, ennek hatásaként a központi 

költségvetés a kamatkiadásokban 

2015-ben mintegy 500 milliárd fo-

rintot, 2017-ben 600 milliárd forintot 

takarított meg, az idén pedig várha-

tóan 750 milliárd forintot spórolhat 

a büdzsé. Matolcsy György kiemelte, 

a következő években a felzárkózá-

si folyamat részeként az országnak 

fenn kell tartani a tudásintenzív nö-

vekedési pályát, de egyre inkább a 

tőkeintenzív növekedést is meg kell 

valósítania. 

A jegybankelnök álláspontja szerint 

továbbra is fegyelmezett fi skális 

politikát kell folytatni. A kihívások 

között említette, hogy számolni kell 

a különböző társadalmi csapdák-

kal, így azzal, hogy esetleg az ország 

„demográfi ai csapdába kerülhet”, és 

továbbra is megmarad a munkaerő-

hiány, ugyanis az egész világon jel-

lemző a képzett munkaerő hiánya. 

Arra is felhívta a fi gyelmet, hogy az 

ország bruttó hazai terméke és a 

nemzeti jövedelem (a GDP és a GNI) 

között napjainkban mintegy 4-5 

százalékos rés van, ezt a versenyké-

pességi fordulat alatt meg kell szün-

tetni. Matolcsy György szerint az or-

szág versenyképességét erősítené, 

ha a lakosságban a „pénzről való 

gondolkodás” megváltozna, és az új 

gondolkodás részeként az emberek 

értékelnék a gazdagságot, a profi tot, 

a gazdasági sikert. Ehhez természe-

tesen el kell érni, hogy versenyké-

pes pénzügyi rendszerrel, versengő 

bankokkal rendelkezzen az ország 

– emelte ki a jegybank elnöke.

Pozitív pénzügyi pozícióban

Varga Mihály nemzetgazdasági mi-

niszter szerint 2020-ra defi cit nélkü-

li pénzforgalmi egyenleget tervez a 

kormány a költségvetésben, emellett 

az uniós átlagot meghaladó gazda-

sági növekedést kell elérni 2018–

2022 között. Varga Mihály az MKIK 

rendezvényén a legfontosabb célok 

között említette, hogy az államadós-

ság szintje 2022-re 60 százalék alatt 

legyen a GDP-hez mérten. A minisz-

ter kiemelte, szeretnék elérni, hogy 

2022-re a bérekre rakódó közterhek a 

régiós szint alá csökkenjenek, a fog-

lalkoztatásban 2020-ra – a korábbi 

egymillió új munkahelyre vonatkozó 

ígéreteknek megfelelően – további 

250–300 ezer új munkahelyet kell 

teremteni. A vállalati szakmunkás-

képző-helyeken 2022-ig a tanulói 

szerződések számát 53 ezerről 75 

ezer fölé kell emelni. 

A nemzetgazdasági miniszter szerint 

2013-tól az ország növekedési pályá-

ra állt, az ország külső pénzügyi po-

zíciója 2010 óta pozitív. Varga Mihály 

az elmúlt évek eredményének mond-

ta, hogy 72 százalékra csökkent az ál-

lamadósság GDP-hez mért aránya, 

ennek jelentőségét a nemzetközi hi-

telminősítők is egyre inkább elismerik. 

Varga Mihály jelentős eredménynek 

mondta, hogy míg 2010-ben 3,7 millió 

foglalkoztatott volt az országban, ma 

már 4,4 millióan dolgoznak, a mun-

kanélküliségi ráta pedig a 2010-es 12 

százalékról 3,8 százalékra csökkent. 

A jövőben a miniszter szerint el kell 

érni, hogy a magyar vállalatok közül 

három-öt olyan cég legyen, amelyek 

brandje a nemzetközi gazdaságban 

is elismert, példaként a Tungsramot, 

a buszgyártást és a korábbi Medicor 

orvostechnikai eszközgyártó vállala-

tot említette.

Gazdasági évnyitó a miniszterelnökkel

Parragh László, Matolcsy György és Varga Mihály is előadást tartott a rendezvényen 

Már javában készül a szeptembe-
ri budapesti EuroSkills versenyre a 
miskolci Varholik Dávid, aki ápoló 
szakmában képviseli majd hazánkat 
a szakmák Európa Bajnokságaként 
is emlegetett megmérettetésen.

Varholik Dávid 2017 tavaszán a Mis-

kolci SzC Ferenczi Sándor Egész-

ségügyi Szakgimnáziumának színe-

iben indult a EuroSkills válogatón, 

amelyet a Szakma Sztár Fesztivál 

keretében rendezett meg a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara. A jól 

felkészült, lelkes fi atalember sikerrel 

vette az akadályt, így hazai győztes-

ként ő képviseli az országot ápoló 

szakmában az idei budapesti nem-

zetközi versenyen.

„Osztályfőnököm, Csopják Judit 

biztatására próbáltam ki magam a 

2017. évi válogatón, és nagy megle-

petés volt, hogy nyertem, nem szá-

mítottam rá” – eleveníti fel az egy 

évvel ezelőtti történéseket a 23 éves 

fi atalember, aki időközben végzett a 

Ferencziben, és jelenleg a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Központi 

Kórház és Egyetemi Oktatókórház 

kardiológiai osztályának csapatát 

erősíti. „Szeptemberben megkez-

dődött a több szakaszból álló fel-

készülés a EuroSkillsre, amelynek 

keretében először az elméleti isme-

reteket vesszük sorra, havonta egy-

szer Budapesten, a Honvéd Kórház-

ban, illetve egyfajta távoktatásként 

hetente kapok interneten különböző 

feladatokat, amelyeket meg kell ol-

danom” – magyarázza. 

Megtudjuk, áprilisban kezdődik a 

gyakorlati felkészülés, amely részben 

miskolci munkahelyén – ahol Nyilas 

Judit ápolási igazgatótól minden se-

gítséget megkap –, részben pedig 

a Honvéd Kórházban zajlik majd az 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

szakembereinek segítségével. Aztán 

ahogy közeledik a szeptember 26-i 

versenystart, úgy lesz egyre inten-

zívebb és szigorúbb a felkészülés 

rendje.

„Lesz olyan három hét a nyár végén, 

amikor már a EuroSkills igen szigorú 

szabályai szerint tréningezünk, szi-

mulálva a tényleges verseny körül-

ményeit, hangulatát. Emellett lesz 

még egy intenzív nyelvi felkészítés 

is, hiszen a EuroSkills nyelve az an-

gol, amiből viszonylag jó vagyok, de 

az egészségügyi szakmai kifejezések 

rögzítése, gyakorlása nagyon fontos” 

– sorolja a következő hónapok me-

netrendjét.

S hogy izgul-e a nemzetközi megmé-

rettetés előtt? Azt mondja, a szep-

tember még messze van, így egy-

előre nincs benne drukk, inkább csak 

kíváncsiság. Persze felkészítői azt 

mondják, egy ilyen verseny komoly fi -

zikai és mentális megterhelést jelent, 

nagyon ott kell lenni fejben ahhoz, 

hogy jól oldja meg a feladatokat.

„Amikor kiderült, hogy a 2018. évi 

EuroSkills-nek Budapest ad otthont, 

kicsit sajnáltam, hogy nem kell el-

utazni egy másik országba, azt gon-

doltam, úgy érdekesebb, izgalma-

sabb lenne ez az egész. Most viszont, 

ahogy közeledik a verseny, már úgy 

érzem, a hazai pálya lelki biztonságot 

ad, segíti az összpontosítást” – zárta 

a beszélgetést Varholik Dávid.

Varholik Dávid már készül a EuroSkillsre
Ápolásban a miskolci fi atalember képviseli hazánkat a szakmák Európa Bajnokságán

Időpont: 2018. szeptember 26-28. (3 nap); hely-
szín: Budapest, HUNGEXPO Budapesti Vásár-
központ. Az eseményt a világversenyekhez illő, 
látványos nyitóceremónia előzi meg szeptember 
25-én, az eredményhirdetésre és a díjátadásra a 
záró ünnepségen szeptember 29-én kerül sor a 
Papp László Budapest Sportarénában.

· A EuroSkills Budapest 2018 versenyen kiemelkedően 
ügyes fi atal szakemberek mérik össze tudásukat és 
képességeiket Európa számos országából. A verseny 
tíz éves történetében ez az első alkalom, hogy a Kö-
zép-Kelet-Európa ad otthont e nemzetközi megmé-
rettetésnek. Az, hogy erre Magyarországon kerül sor, 
hatalmas elismerés számunkra.

· A EuroSkills versenyeket a szakmák „Európa-baj-
nokságának” is szokták nevezni, s kétévente, páros 
években rendezik meg ezt a versenyt.
· A EuroSkills Budapest 2018 versenyen 3 nap alatt 28 
ország közel 600 versenyzője méri össze a tudását, 
előreláthatóan 40 szakmában.
· 6 szakmai csoportban indulhatnak a résztvevők: Épí-
tési és épület technológiák; Gépjárműipar és logiszti-
ka; Gyártási és mérnöki technológiák; Információs és 
kommunikációs technológiák; Kreatív művészetek és 
divat; Szociális és személyi szolgáltatások.
· Egy versenyző egyszer indulhat EuroSkills 
versenyen, minden ország – szakmánként – egy 
versenyzőt, vagy egy versenyzői csapatot nevezhet a 
megmérettetésre.

· A versenyzők korhatára a verseny évében betöltött 
25 év.
· Budapest 2014-ben Norvégiával szemben nyerte el a 
2018-as EuroSkills rendezési jogát.
· A verseny hivatalos nyelve az angol.
· Magyarország 2007 óta vesz részt a WorldSkills és a 
EuroSkills versenyeken, és a magyar csapat az elmúlt 
években kiemelkedően teljesített. Az elmúlt tíz évben 
összesen 10 arany, 12 ezüst, 20 bronz és 15 kiválósági 
érmet szereztek a magyar versenyzők.
· A versenyt megrendezésért a rendező ország mellett 
a WorldSkills Europe nemzetközi nonprofi t szervezet 
a felelős. A budapesti versenyt a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara szervezi a SkillStar 2018 Nonprofi t 
Kft.-n keresztül, a Magyar Kormány támogatásával.

EuroSkills 2018 Budapest
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GAZDASÁGI
       IRÁNYTŰ
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara havi melléklete, 94. szám 2018. március

www.bokik.hu

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: Inform Mé dia Kft. 
4031 Deb re cen, Bal mazúj vá ro si út 11. Te le fon: 52/526-626

BOKIK miskolci ügyfélszolgálat
3525 Miskolc, Vologda utca 3.
Tel.: 46/501-091; 501-875; 501-090
Fax: 46/501-099
e-mail: bokik@bokik.hu
web: www.bokik.hu 
Képviseleteink:
Kazincbarcika
3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 2.
Tel/Fax: 48/512-100
e-mail: kbarc.bokik@t-online.hu
Mezőkövesd
3400 Mezőkövesd, Szent L. tér 17.
Telefon/Fax: 49/500-100
e-mail: dienes.lorant@bokik.hu,
mkov.bokik@t-online.hu
Ózd
3600 Ózd, Jászi O. u. 3.
Telefon/Fax: 48/569-228

e-mail: juhasz.istvan@bokik.t-online.hu
Sátoraljaújhely
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 3.
Telefon/Fax: 47/521-001
e-mail: saujh.bokik@t-online.hu
Sárospatak
3950 Sárospatak, Kossuth út 20.
Telefon: 47/311-034
e-mail: sarospatak@bokik.hu
Szerencs
3900 Szerencs, Ondi út 1.
Telefon/Fax: 47-561-001
e-mail: szerencs@bokik.hu
Tiszaújváros 
3580 Tiszaújváros, Szent István út 
1/A, I./9.
Telefon/Fax: 49/540-100
e-mail: jakab.zoltan@bokik.hu,
tujv.bokik@t-online.hu

Elérhetőségeink
Ha a személyi jövedelemadó törvény 
hatálya alá tartozó magánszemély az 
üzemanyagköltséget a közleményben 
szereplő árak szerint számolja el, nem 
szükséges az üzemanyagról számlát 
beszerezni.  

A 2018 márciusában alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 371 Ft/l
Gázolaj 377 Ft/l
Keverék 408 Ft/l
LPG-autógáz 225 Ft/l

Márciusi üzemanyagárak

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara március 

6-án tartotta hagyományos Gazdasági évnyitó-

ját Budapesten. A rendezvényen Parragh László, 

az MKIK elnöke egyebek mellett kitért arra, hogy 

a gazdaság és a kormány között meg kell erősí-

teni a kamara hídszerepét. Az eseményen elő-

adást tartott Orbán Viktor miniszterelnök, Varga 

Mihály nemzetgazdasági miniszter és Matolcsy 

György jegybankelnök. A Gazdasági évnyitón – a 

BOKIK szervezésében – ezúttal is részt vett több 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kamarai tagvál-

lalat vezetője. 

 

(Az előadások összefoglalója a 2. és 3. oldalon 

olvasható.)

A gazdaság képviselete
Bihall Tamás elnök, BOKIK

A napokban tartotta a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara Gazdasági évnyitóját a kormányfő, a 
jegybankelnök és a gazdasági miniszter részvételé-
vel, ahol az MKIK elnökének előadása vezette fel a 
fórumot.

A kamara lassan húsz éve tartja meg ezt a rendezvényét minden év-
ben kora tavasszal azzal a céllal, hogy a gazdaság reprezentáns képvise-
lőinek és a magyar kormány tagjainak részvételével értékelje a gazda-
ság helyzetét, és áttekintse az előttünk álló tennivalókat. Emblematikus 
üzenet az, hogy a gazdaság képviseletét ellátó kamara és a kormány 
között folyamatos a párbeszéd. Az elmúlt években voltak jó, kevésbé 
jó és kifejezetten feszült fórumok, találkozási pontok, az ideiről azt kell 
mondanom, hogy egy jó hangulatú, optimista, várakozásteli eszmecse-
re volt, amelyben a kamara a kamarai szerepvállaláson keresztül mutat-
ta be elvárásait a gazdaság fejlesztése, versenyképességének erősítése 
érdekében, a kormányfő és a gazdasági miniszter, valamint a jegybank-
elnök pedig az elért eredményekről és a jövőbeni kihívásokról tartott 
nagyon konkrét, tárgyszerű beszámolót, amely kritikai erővel is asztalra 
tette a gazdaság fejlődéséhez szükséges lépéseket. A programon 12 
megyei vállalatvezető, vállalkozó vehetett részt, akiknek a véleményét 
is összességében tolmácsolhattam az előző megállapításokkal.

Ha a megye gazdasági helyzetét vizsgáljuk, ránk is igaz az az alapvető 
tétel, amit az Ipar 4.0 fókusza jelent, amellyel az előző lapszámunk-
ban is foglalkoztunk, és valószínű, hogy rendre foglalkozni fogunk. A 

negyedik ipari forradalom előtt állunk, ahol a digitalizáció, a robottech-
nika alakítja át a termelés folyamatait, és minden vállalat, vállalkozás 
számára kérdés, milyen ütemben tudunk ehhez alkalmazkodni. Ezt a 
megyei kkv-k szintjén a kamarának támogatnia, segítenie kell.

Érdekünk az is, hogy a munkaalapú célkitűzések egyre inkább a 
tudásalapú fejlődés irányába mozduljanak, ezt az oktatás, azon belül 
a szakképzés alakításával, fejlesztésével kell elérnünk, de rendkívül 
lényegesnek tartom a menedzsment szaktudás fejlesztését is.

Fontos, hogy versenybarát társadalmi, vállalkozói légkör alakuljon ki 
a megyében, ez a helyi ipar, a helyi vállalkozások fokozottabb érdek-
védelmét is jelenti. Ebben a kamarának további erőfeszítéseket kell 
tennie. A mi megyénket jelentős területi aránytalanságok jellemzik, ezt 
számos helyen, legutóbb a TOP 100 kiadványban elemeztük. Érdekünk, 
hogy ezen aránytalanságokat csökkentsük.

Folyamatos feladat az önkormányzatok és a kkv-k együttműködé-
sének erősítése, ezt az Önkormányzati Szekciónk tevékenységének 
erősítésével, valamint új vállalati együttműködési formákkal – például 
klaszterek – szeretnénk elérni.

A megye a következő két évben növekedési pályán áll, ezt az idősza-
kot kell kihasználnunk arra, hogy a kkv-k fejlesztését, a külföldi tőke-
befektetéseket támogassuk, esetenként diff erenciált módon is. Arra 
készülünk, hogy a beszállítói láncokat erősítsük, és a kamara nemzet-
közi kapcsolatrendszerét felhasználva, az erre alkalmas helyi kkv-kat 
minél inkább exportlehetőségek birtokába juttassuk.

Napi szorító gondok is vannak, elsősorban a szakemberhiány, de ide 
tartozik a helyi kkv-knál megjelenő generációváltás kérdése is. Vannak 
eredményeink és van számos megoldandó feladat, hogy a gazdasági 
növekedés, az itt élők boldogulása, gyermekeink piacképes tudást 
biztosító oktatása fenntartható legyen.

Gazdasági évnyitó a miniszterelnökkel

Edelény volt az első állomása „A kamara a vállal-
kozások szolgálatában” című programsorozatnak, 
amelyet a BOKIK szervez a gazdaság szereplőinek 
tájékoztatása céljából.

A program szerint Dudás Tiborné, a BOKIK titkára 

köszöntötte a vendégeket az edelényi L’Huillier-

Coburg kastélyban március 7-én. A gazdaság- és 

kereskedelemfejlesztési szolgáltatásokról dr. 

Szécsiné Bányai Ilona szakigazgató tartott prezen-

tációt, a képzési, szakképzési területről Tóth Ádám 

Zoltán képzési szakigazgató adott tájékoztatást. 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a vál-

lalkozók élénk érdeklődése kíséri a kamara rendez-

vénysorozatát. A gazdaság szereplői értékelik, hogy 

ezeken a személyes találkozókon szót válthatnak a 

munkájukkal kapcsolatos problémákról, a gazda-

ság aktualitásairól, arról, milyen szolgáltatásokat 

várnak a kamarától.

Kiemelt érdeklődés kísérte most is a duális képzéssel 

kapcsolatos információkat, sok vállalkozás kíváncsi 

a részletekre, arra milyen feltételekkel kapcsolódhat-

nak be a rendszerbe.

A fórumok idei tervezett helyszínei a következők: 

Cigánd, Gönc, Tokaj, Encs, Kazincbarcika, Szikszó, 

Mezőkeresztes, Nyékládháza és Emőd. 

A BOKIK vezetői Edelényben

Felhívjuk a vállalkozások fi gyelmét, hogy a 

2018. évi kamarai hozzájárulás befi zetési ha-

tárideje idén is március 31. A kamarai hozzá-

járulás díját – vagyis az 5000 forintot – az 

érintett Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vál-

lalkozásoknak a BOKIK 10102718-01680500-

02003001 számú számlájára kell befi zetni.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. 

törvény 2012. január 1-jén életbe lépett mó-

dosítása három lényeges elemet tartalmaz. A 

rendelkezés alapján a gazdálkodó szerveze-

tek, egyéni vállalkozások kötelesek a kamarai 

nyilvántartásba vételüket kezdeményezni, 

(regisztrálni), és a kamarai közfeladatok ellá-

tásához évente – március 31-ig – 5000 forint 

kamarai hozzájárulást fi zetni. Az összeg átuta-

lásánál a közlemény rovatban fel kell tüntetni: 

a vállalkozás adószámát és a „kamarai hoz-

zájárulás” szöveget. A banki átutalás mellett 

lehetőség van a BOKIK ügyfélszolgálatokon 

(Miskolcon, a Vologda út 3. szám alatt, Ózdon, 

Kazincbarcikán, Tiszaújvárosban, Mezőköves-

den, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen, Szeren-

csen) történő készpénzes befi zetésre is.

A Magyar Közgazdasági Társaság 

Megyei Szervezete és a BOKIK 

szervezésében március 9-én kö-

szöntötték barátai, tisztelői a 96 

éves Kopátsy Sándort a MAB-

székházban, Miskolcon.

A program előadója maga az ünne-

pelt volt, aki „A három születésnapi 

kívánságom” című írásáról beszélt. 

Az előadást Sebestyén János Atti-

la, a közgazdasági társaság megyei 

szervezetének alelnöke moderálta.

Az ismert közgazdászt köszöntötte 

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke (ké-

pünkön), aki tolmácsolta Miskolc 

alpolgármesterének, Pfl iegler Pé-

ternek a jókívánságait is.

Kopátsy Sándort köszöntötték még 

a Szentpáli István Kereskedelmi és 

Vendéglátó Szakiskola diákjai és 

vezetői is.

· Március 13: Céglátogatások a HBH Söröző, 
Étterem és Panzióban, valamint az Intern Kft.-nél 
a rakacai és múcsonyi diákok számára
· Március 14: Céglátogatások a Hotel 
BorsodChemben és a Heinzler Gépgyártó Kft.-
nél perkupai, szendrőládi és edelényi diákokkal
· Március 20: Pályaorientációs foglalkozás 
Homrogdon
· Március 25: Kézműves Kupa 2018
· Április 13: Szakmák Éjszakája
· Április 23-25: SzakmaSztár Fesztivál a 

Hungexpo területén, Budapesten
· Április 27: Lányok Napja

Pályaorientáció Kopátsy Sándor köszöntése

Aktuális a befi zetés


