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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 áprilisában alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 359 Ft/l

Gázolaj 369 Ft/l

Keverék 396 Ft/l

LPG-autógáz 2 2 1  Ft/l

Áprilisi üzemanyagárak

Beszámoló, munkaterv, Ipar 4.0
Három fontos kérdéskör szerepelt a BOKIK 

április 12-én megtartott 54. Küldöttgyűlésének 

napirendjén. A Népkerti Vigadóban megtartott 

programon elsőként Pomázi Gyula iparstra-

tégiáért és gazdaságszabályozásért felelős 

helyettes államtitkár tartott előadást az Ipar 

4.0 gazdaságfejlesztési hatásairól. Ezt köve-

tően – még ugyanebben a témában – Fükő 

László, a Robert Bosch Power Tool Kft. ügyvezető 

igazgatója osztotta meg a küldöttekkel és a 

vendégekkel az Ipar 4.0-val kapcsolatos vállalati 

tapasztalatokat. A szakmai korreferátum után 

a kamara elmúlt évi tevékenységét vette górcső 

alá a testület, majd az idei év munkatervének és 

költségvetési tervének megvitatása és elfogadá-

sa következett. (A küldöttgyűlés részleteiről 
a 3. és 4. oldalon számolunk be.)

Kamarai gyűlés
Bihall Tamás elnök, BOKIK

Sokadszorra állapíthattam meg, hogy a kamara egy 
erős közösség. Értékalapon, meghatározott célok 
mentén szerveződik, összefüggésben a kamara mű-
ködésének alapvető lényegével, ami a gazdaság kép-
viselete. Ezzel a megállapítással talán kevesen vitatkoznak.

De hogy egy ilyen gyűlés hogyan áll össze, arról bizonyára mérsékelt 
információk állnak rendelkezésre, már csak azért is, mert ez nem a vál-
lalatok feladata, ők megkapják a meghívót, az anyagokat, részt vesz-
nek a küldöttgyűlésen, és döntenek fontos kérdésekről. Ezek a kamarai 
összejövetelek általában két részből állnak: első körben foglalkozunk a 
gazdaságot alapvetően érintő feladatokkal, kihívásokkal, ilyen példá-
ul a 4. ipari forradalom, az Ipar 4.0, amelyről minden vállalkozásnak 
tudnia kell, és amelyhez – lehetőség szerint – minden vállalkozásnak 
alkalmazkodnia is kell. Bizonyára sokan voltunk a kamarai gyűlésen, 
akiknek az előadások futurisztikusnak tűntek, de nyilván be kell lát-
nunk, hogy a robotizáció, a digitalizáció, az okos eszközök elképesztő 
halmaza már itt van a mai világunkban, és e nélkül a sokat emlegetett 
versenyképesség fenntartása szinte kivitelezhetetlen. A kamara felada-
ta az, hogy elindítsa a vállalkozásokat – kicsiket és nagyokat – ezen az 
úton, nincs mese, ezt minden nap a vállalkozásunk részévé kell tenni.

A kamarai gyűlés második része a beszámolás és a tervezés. 2017 egy 
jól teljesített gazdasági év volt, amelyet a kamara is segíteni tudott sok-
színű tevékenységével, és mindezt stabil, kiegyensúlyozott költségve-

tési keretek között valósíthatta meg. A jövő, a következő év terveinek 
felépítése és összehangolása már bonyolultabb feladat, ezeket az anya-
gokat a munkaszervezet készíti, s terjeszti a kamarai testületek elé. 
Tárgyalják ezt a kamarai osztályok, tagozatok és a kamara elnöksége is, 
legalább két olvasatban. A vélemények, javaslatok beépítése után válik 
véglegessé a küldöttgyűlési előterjesztés, és születnek meg döntések.

Erős közösség a kamara, büszke vagyok rá, hogy még minden alka-
lommal határozatképes testületi üléseket tarthattunk. Ez a jó előkészí-
tésen és a vezető testületek tagjainak fegyelmezettségén is múlik.

Ha Miskolc belvárosában sétálunk, a kamara székháza mai állapo-
tában szomorú képet mutat, remélem, nem sokáig. A Küldöttgyűlés 
döntése alapján jelentős forrásokat áldozunk az épület megújítására, 
amely nemcsak energetikai, szépészeti, életvédelmi szempontból fon-
tos, hanem egy ilyen meghatározó gazdasági testületnek erkölcsi köte-
lessége is a munkájának teret biztosító épületet korszerűvé alakítani.

Rövidesen új szerkezetű kormánya lesz Magyarországnak. A legfon-
tosabb kamarai feladatunk az oktatás előre mozdításában rejlik. Ké-
szülünk javaslatokkal, véleményekkel a szükséges pozitív változások 
megteremtésére. Addig is számos rendezvénnyel próbáljuk fémjelezni 
ezt az utat. Nemrég zajlott a Szakmák Éjszakája, a jövő héten rendez-
zük Budapesten a Szakma Sztár Fesztivált – megyei diákok részvéte-
lével –, és mindennek a csúcsa a szeptemberi EuroSkills – a Szakmák 
Európa Bajnoksága, ahol szintén lesz megyei versenyző a magyar 
válogatottban.

Van munka bőven, köszönetemet fejezem ki a kamara tisztségviselő-
inek és munkaszervezetének a támogatásért.

Az infokommunikáció és elekt-

ronika lehetőségeiről, fejlesztési 

irányairól, az ipari alkalmazá-

sokról lesz szó a Miskolci Egye-

tem és a BOKIK által szervezett 

következő üzleti reggelin. A 

programnak, amelyen az ipar-

vállalatok képviselői is részt 

vesznek, a City Hotel Miskolc ad 

otthont április 25-én, szerdán 

8 óra 30 perctől. A BOKIK-nak 

és az egyetemnek ez a második 

ilyen jellegű közös rendezvénye, 

az elsőn a járműipari fejlesztési 

lehetőségekről volt szó.

A BOKIK az elmúlt hetekben három 
alkalommal szervezett előadást az új 
adatvédelmi rendszerről, a GDPR-ról. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel 
hamarosan újabb tájékoztatót szer-
vezünk.

A vállalkozások felkészülését segíten-

dő legutóbb április 16-án volt kamarai 

rendezvény a General Data Protection 

Regulation-ról, vagy, ahogy közismer-

tebb: a GDPR-ról. Az előadás érintette 

többek között a következő kérdéskö-

röket: Mi is az a GDPR? Kire vonatko-

zik? Mit kell betartani 2018. május 25-

ig? Adatkezelő-adatfeldolgozó – mi a 

személyes adat? Milyen munkáltatói 

kötelezettségek vannak? Adatvédel-

mi incidens. Érdekmérlegelési teszt. 

Nyilvántartás vezetési kötelezettség. 

DPO, kinek kell kineveznie adatvé-

delmi tisztviselőt? Hatásvizsgálat. 

Adatvédelmi audit. Adatvédelem és 

könyvelőirodák. GDPR a munkajogi 

gyakorlatban. Munkaügyi nyilvántartó 

rendszerek. Munkavállalók jogai (hoz-

záférés, helyesbítés, törlés, elfeledte-

tés stb.). Az érintett hozzájárulása. In-

formatikai háttér. IT biztosítás. Cookie, 

felhő, facebook. Titkosítás.

A BOKIK hamarosan újabb tájékoztató 

előadást szervez a témában, amely-

ről az önkéntes és regisztrált tagokat 

e-mailben értesítik a szervezők. Az ér-

deklődők megtalálhatják a tudnivaló-

kat a www.bokik.hu hunlapon is.

A sikeres együttműködésről tart 

előadást a BOKIK szervezésé-

ben Tonk Emil címzetes egyete-

mi docens, az Üzleti Akadémia 

vezetője április 18-án, 14.00 és 

17.00 óra között Miskolcon, a 

Jakab Oktatási Stúdióban (Kis-

Hunyad út 1.) Napjainkban a 

kapcsolatokban nélkülözhetet-

len a jó együttműködés. Számos 

esetben ennek hiánya vezet a 

remélt siker helyett a kudarchoz. 

Nem varázslat, hanem logikus, 

egymásra épülő cselekedetek 

végső következménye az ered-

ményesség. A lapunk megjele-

nésének napján tartott rendez-

vényen szó lesz arról is, hogyan 

építsük fel kapcsolatainkat.

A Miskolc város napja ünnepséghez kapcsolódó bor- és 
gasztronómiai fesztivált immár hetedik alkalommal ren-
dezik meg az Európában egyedülálló, a város szívében ta-
lálható pincesoron és az Avasi kilátónál.

A Miskolczi Borbarátok Társasága Egyesület által elindított, 

civil szervezetek összefogásával szerveződő, a tradicionális 

miskolci pincekultúra hagyományainak újjáélesztését célzó 

Avasi Borangolás idén már 3 napon is várja a látogatókat: 

május 17-18-19-én. A rendezvény ideje alatt feléled az egész 

avasi pinceoldal. A borangolókat a nagykoncerteken túl a 

hegyoldal számos pincéjénél különböző stílust (népi, jazz 

és világzene) képviselő zenekarok és utcazenészek várják 

majd. A borokról pedig a helyi gazdák mellett, hazánk jelen-

tős borvidékeiről meghívott több mint 70 borászat gondos-

kodik. Az ételeket a város neves vendéglői és a Food Truck 

Show tagjai tálalják az Avas több pontján és az Avas-tetőn, 

a kilátó mellett kialakított Gasztroplaccon.

A Borangolás a fesztiválpohár megvásárlása mellett to-

vábbra is ingyenes, de az Avasi Református templomban 

és az Avasi kilátónál tartandó koncertek csak belépőjegy-

gyel, vagy bérlettel lesznek látogathatók.

A BOKIK által működtetett Miskolc Belvárosi Gazda-

ságfejlesztő Klaszter idén is a rendezvény együttműkö-

dő partnere. További információ: www.facebook.com/

avasiborangolas/; www.borangolas.hu/

Tonk Emillel
a sikerről

Fókuszban az 
informatika

Hamarosan újra a GDPR-ról

Májusban ismét borangolás
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„A kkv-k versenyképességét az inno-
vatív szemlélet, az ehhez való értés, 
az ebben való szerepvállalás hatá-
rozza meg a következő időszakban” 
– mondta a BOKIK 54. Küldöttgyű-
lésén tartott előadásában Pomázi 
Gyula. Az iparstratégiáért és gazda-
ságszabályozásért felelős helyettes 
államtitkár az Ipar 4.0 gazdaságfej-
lesztési hatásairól beszélt prezentá-
ciójában.

Elmondta, az Európai Bizottság 2017 

szeptemberében kiadott egy aján-

lást a 27 tagállam számára, amely-

nek lényege, hogy a forradalmi tech-

nológiákhoz való illeszkedést be kell 

tervezni, versenyképessé kell tenni 

a gazdaságot úgy, hogy a világpia-

con tapasztalható digitalizációval 

hatékonyan vegye fel a versenyt. Az 

ajánlás másik fontos pontja: hogy az 

okos gyártástechnológia mellett a 

zöld-technológiát is be kell építeni a 

gazdaság fejlődéstörténetébe. Har-

madszor pedig e mellé olyan fi nan-

szírozást kell tenni, amely a fenntart-

ható üzleti működés irányába megy.

„Ez a logika más, mint az eddigiek” 

– szögezte le Pomázi Gyula. Hiszen 

eddig számunkra az volt a lényeg, 

hogy legyenek vissza nem térítendő 

uniós források, valamint olcsó, támo-

gatott garancia feltételekkel műkö-

dő hitelek. Ezzel szemben most már 

olyan fejlesztéspolitikáról beszélünk, 

amelyben a fenntartható üzleti fejlő-

dés alapvető, a visszatérítendő forrá-

sok sokaságával együtt. Ezért olyan 

fejlesztéseket kell megvalósítani, 

amely képes önmagát fenntartható-

an működtethetővé tenni.

Kitörési pontok

Elhangzott, hogy csökkenteni kell a 

hazai gazdaság járműipari kitettsé-

gét, olyan ágazatokra kell fókuszál-

ni, amelyek kitörési pontok lehetnek. 

Ilyenek például az egészségipar, az 

orvostechnika, a gyógyszergyártás, 

az élelmiszeripar, az elektronika.

„Ennek érdekében a hazai kkv-kat 

helyzetbe kell hozni, mert az ő rugal-

masságuk, hatékonyságuk határoz-

za meg a kitörési pontokat. Meg kell 

vizsgálni azt is, hogyan lehet a nem-

zetközi értékláncokban az új szerepet 

elfoglalni” – mondta Pomázi Gyula.

A helyettes államtitkár beszélt az 

Irinyi-tervről, amely már ennek az új 

szemléletnek a szellemében szüle-

tett. Elhangzott, hogy a terv fő célja, 

hogy a teljes nemzeti összterméket 

tekintve az ipar részaránya a jelenlegi 

24-ről 30 százalékra emelkedjen.

„Kiszámítható iparfejlesztési elkép-

zelésekkel, az ipari digitalizáció (Ipar 

4.0) szempontjait a legmesszebb-

menőkig szem előtt tartva szeret-

nénk olyan ipart teremteni, amiben a 

mennyiségi helyett az innovatív, mi-

nőségi fejlesztéseken van a hangsúly, 

és amiben több lehetőséget kapnak 

a hazai kis- és közepes vállalkozások, 

javul a működési környezetük” – foly-

tatta a helyettes államtitkár.

A kkv-k versenyképessége

„A kkv-k versenyképességét az inno-

vatív szemlélet, az ehhez való értés, 

az ebben való szerepvállalás hatá-

rozza meg a következő időszakban” 

– jelentette ki a helyettes államtitkár. 

Hozzátette: ehhez pedig szükségesek 

a szakképzett, korszerű ismeretekkel, 

tudással rendelkező szakemberek. A 

következő kormány fontos feladata 

lesz, hogy létrehozza azt a támogató 

környezetet, amely az innovációt, az 

innovatív működést, a technológiai 

fejlődést segíti.

Kihívásnak nevezte a rendkívül erős 

nemzetközi versenyt és azt is, hogy az 

ipar digitalizációja minden ágazatra 

másként hat, így nincsenek minden 

területre érvényes, átfogó megoldá-

sok, meg kell találni az egyedi fejlesz-

tési lehetőségeket.

Pomázi Gyula előadását követően 

Fükő László, a Robert Bosch Power 

Tool Kft. ügyvezető igazgatója osz-

totta meg a küldöttekkel és a ven-

dégekkel az Ipar 4.0-val kapcsolatos 

vállalati tapasztalatokat.

Ipar 4.0 – új szemlélet a gazdaságban
Pomázi Gyula: a kkv-k rugalmassága, hatékonysága határozza meg a kitörési pontokat

Pomázi Gyula Fükő László

Varga Mihály nemzetgazdasági mi-

niszter jelenlétében, ünnepélyes 

keretek között írta alá a EuroSkills 

Budapest 2018 hat főszponzora az 

esemény támogatói szerződését. Az 

idén szeptember 26-a és 28-a kö-

zött megrendezett versenyen Euró-

pa legjobb fi atal szakemberei mérik 

össze ügyességüket és tehetségüket. 

Megyénket Varholik Dávid képvise-

li majd a megmérettetésen ápoló 

szakmában.

Az AUDI Hungária Zrt., a DMG MORI 

Hungary Kft., a Festo Kft, a KITE Zrt., 

a Mercedes-Benz Manufacturing 

Hungary Kft. és a SIEMENS Zrt. vál-

lalatok lesznek a szakmák Európa-

bajnokságának is nevezett verseny 

főszponzorai.

A régióból elsőként Magyarország 

rendezi meg a rangos nemzetkö-

zi szakmai versenyt. A program a 

Nemzetgazdasági Minisztérium tá-

mogatásával valósul meg, a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara szer-

vezésében. A EuroSkills Budapest 

2018 versenyen Európa legfelkészül-

tebb fi atal szakemberei mérik össze 

tehetségüket: 28 ország közel 600 

versenyzője, előreláthatóan 40 szak-

mában bizonyítja, hogy naprakész és 

professzionális tudásuk nélkülözhe-

tetlen a gazdaság számára. A ma-

gyar csapat a EuroSkills versenyeken 

kiválóan teljesített, összesen 57 ér-

met szerezve az elmúlt tíz évben.

Az esemény főszponzorai Varga 

Mihály nemzetgazdasági miniszter 

jelenlétében írták alá a támogatói 

szerződésüket, amellyel elköte-

lezettségüket kifejezték a képzett 

munkaerő utánpótlása iránt is. Az 

eseményt dr. Parragh László, a Ma-

gyar Kereskedelmi és Iparkamara 

elnöke nyitotta meg. A rendezvényen 

részt vett Bihall Tamás, az MKIK ok-

tatási és képzési ügyekért felelős al-

elnöke, a BOKIK elnöke.

A Szakmák Éjszakája pályaorientá-
ciós rendezvényre Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében is több helyszí-
nen és bőséges programmal várták 
az érdeklődőket április 13-án.

Miskolcon és környékén a helyi 

szakképzési centrum 15 intézmé-

nye, 18 helyszínnel csatlakozott a 

programhoz, amelynek ünnepélyes 

megnyitóját az 50 éves születés-

napját ünneplő Kós Károly Építő-

ipari Szakgimnáziumban tartották. 

A vendégeket Kocsis István igazgató 

köszöntötte, majd Tátrai István Jó-

zsef, a Miskolci Szakképzési Centrum 

főigazgatója üdvözölte a résztvevő-

ket. Hangsúlyozta: fontosnak tartják, 

hogy pályaválasztás előtt minél több 

diák ismerkedjen meg az intézmé-

nyek képzési kínálatával.

A megnyitón Bihall Tamás, a BOKIK 

elnöke kiemelte: jó döntést hoz, aki 

ma szakiskolában, vagy szakgimná-

ziumban kezdi meg tanulmányait, 

hiszen az elmúlt években jelentősen 

nőtt a szakképzés színvonala, és ez-

zel párhuzamosan a gazdaságban a 

jól képzett szakemberek iránti igény. 

Bihall Tamás felhívta a fi gyelmet a 

Kós szakgimnázium jubileuma mel-

lett még két fontos dátumra: idén 

huszonöt éves a szakképzési törvény, 

és négyéves a duális szakképzés.

A harmadik Szakmák Éjszakája kere-

tében országosan közel 500 helyszí-

nen ismerkedhettek az érdeklődők a 

különböző szakmákkal. Megyénkben 

mindhárom szakképző centrum több 

településen várta az érdeklődőket, 

hogy kortól függetlenül mindenki 

megtalálhassa a leginkább hozzáillő 

szakmát. A rendezvényen az induló 

képzésekről is tájékozódni lehetett, 

tartottak szakmai előadásokat, és 

sokakat vonzottak az interaktív prog-

ramok. A megyei programkínálatban 

szerepelt többek között üzemlátoga-

tás – szállodába, kórházba és gyárba 

–, valamint játékos vetélkedő is.

Március 28-án tartotta ülését a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesz-
tési és Képzési Bizottság, amelyen a 
következő (2019/20) tanév beisko-
lázási irányaira és arányaira vonat-
kozó javaslatát fogalmazta meg.

Megyénk gazdaságának jövőbe-

ni helyzete nagymértékben függ a 

megfelelő szakember-utánpótlás 

biztosításától, ezért kulcsfontossá-

gú feladat a gazdaság igényeihez 

igazodó, annak megfelelni képes 

szakképzés megvalósítása. A Bor-

sod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesz-

tési és Képzési Bizottság legfőbb 

feladata a megyei gazdasági szerep-

lők munkaerő-igényéhez illeszkedő 

szakmaszerkezet, és ennek elérését 

szolgáló szakképzési rendszer ki-

alakításában való közreműködés. 

A bizottság évente javaslatot tesz a 

megyei szakképzési beiskolázási irá-

nyokra és arányokra, azaz az állami 

támogatással indítható szakképesí-

tések körére és keretszámaira, vala-

mint az ösztöndíjas szakmákra, azaz 

a hiányszakmák jegyzékére.

A bizottság a munkaadók és vállalko-

zók igényeire építi javaslatait. A javas-

latoknál fi gyelembe vették a közeljövő 

beruházásait, mely alapján prognosz-

tizálható, hogy nagy számban lesz 

szükség képzett munkaerőre.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

beiskolázási arány-irányokról, a kö-

zépiskolai és felnőttoktatási szakkép-

zésre, a hiányszakmákra és az iskola-

rendszeren kívüli felnőttképzésben 

támogatott szakképesítésekre vo-

natkozóan javaslatokat március 31-ig 

kellett továbbítani az MKIK és a Pest 

Megyei Kormányhivatal Szakképzési 

és Felnőttképzési Főosztálya részére.

Az előző évhez hasonlóan a bizottság 

25 db a munkaerőpiacon legkereset-

tebb hiányszakmára adott javaslatot, 

melyben állami ösztöndíjat kapnak a 

tanulók. A hiányszakmának javasolt 

25 szakmából 7 érettségire épülő és 

18 szakközépiskolai képesítés

EuroSkill: aláírták a támogatói szerződést

 

Hiányszakmák
Gépi forgácsoló; ipari gépész; kőmű-

ves; villanyszerelő; asztalos; mezőgaz-

dasági gépész; gépgyártástechnológiai 

technikus; vegyipari rendszerkezelő; 

infokommunikációs hálózatépítő 

és üzemeltető; vegyész technikus; 

épület- és szerkezetlakatos; szociális 

gondozó és ápoló; víz-, csatorna- és 

közmű-rendszerszerelő; mechatro-

nikai technikus; ács; pék-cukrász; 

gyártósori gépbeállító; járműipari 

fémalkatrész-gyártó; központifűtés- 

és gázhálózat rendszerszerelő; gazda; 

magasépítő technikus; gyakorló ápoló; 

épületgépész technikus; kistermelői 

élelmiszerelőállító és falusi vendéglá-

tó; női szabó

25 hiányszakmára tett javaslatot az MFKB

Ez az éjszaka a szakmákról szólt
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A BOKIK 54. Küldöttgyűlése megtár-

gyalta és elfogadta a kamara 2017. 

évi munkájáról szóló beszámolót, 

és az idei munkatervet is. Bihall Ta-

más, a kamara elnöke szóbeli össze-

foglalójában kiemelte: az elmúlt év 

gazdasági mutatóinak ismeretében 

bátran kijelenthetjük, hogy Borsod-

Abaúj-Zemplén megye gazdasága 

dinamikusan fejlődik.

A kamara küldöttgyűlésén a vendé-

geket Bihall Tamás köszöntötte, majd 

Demeter Ervin kormánymegbízott 

szólt arról, hogy a kormányhivatal és 

a BOKIK közötti együttműködésnek 

megfelelően bővülő eszközrendsze-

rükkel a jövőben is segíteni kívánják 

a vállalkozások tevékenységét, a me-

gye gazdaságának fejlődését.

Tények és tervek

„Megyénkben az elmúlt évben nö-

vekedett a foglalkoztatottak szá-

ma, ezzel egyidejűleg természete-

sen csökkent a munkanélküliségi 

ráta. Jelentős mértékben bővült az 

ipari termelés, de növekedést re-

gisztrálhattunk a beruházások, az 

értékesítés – ezen belül is az ex-

portértékesítés –, valamint a tu-

rizmus területén is. A vállalkozók 

pályázati források igénybevételével 

– de adott esetben saját erő fel-

használásával is – folyamatosan 

fejlesztenek, beruháznak” – adott 

rövid elemzést a megye gazdaságá-

nak alakulásáról a kamara elnöke. 

Elmondta azt is, hogy a köztestület 

idei céljainak meghatározását dön-

tően befolyásolta, hogy az ipar Ma-

gyarországon is egy új, technológiai 

korszakváltásba lépett. A változás 

kapcsán gyakran emlegetett fogal-

mak: az Ipar 4.0, a digitalizáció, a 

robotizáció, Ez utóbbiak megyénk 

multinacionális nagyvállalatainál 

már működő rendszerek, de a kis- 

és közepes vállalkozások számára 

jelentős kihívásokat tartogatnak.

„Éppen ezért 2018-ban kiemelt sze-

repet szánunk – a kamara hagyo-

mányos feladatrendszerének mi-

nőségi ellátása mellett – azoknak a 

témáknak, amelyek meggyőződé-

sünk szerint nélkülözhetetlenek a 

vállalkozások további fejlődéséhez” 

– fogalmazott Bihall Tamás. Ezek a 

területek többek között a követke-

zők: az Ipar 4.0 – ehhez kapcsolódva 

a digitalizáció, robotizáció –, a szak-

emberhiány, a foglalkoztatási problé-

mák kezelése.

Az elnök kiemelten szólt a kamara 

szakképzésben betöltött, megkerül-

hetetlen szerepéről, azokról a konk-

rét lépésekről – és a tervekről is –, 

amelyek a duális képzés hatékony-

ságát hivatottak növelni. Fontosnak 

nevezte a kamara Önkormányzati 

szekciójának és a Fiatal Vállalkozók 

Szekciójának munkáját is, amelyek-

nek ebben az évben is meghatározó 

szerepet szánnak.

A felújítás

A Küldöttgyűlés tárgyalt a BOKIK 

székház felújításával kapcsolatos ak-

tualitásokról is. Bihall Tamás tájékoz-

tatta a résztvevőket a közbeszerzési 

eljárásról. A továbblépés, a munkála-

tok zökkenőmentes megkezdése, le-

bonyolítása érdekében a testület egy-

hangú szavazással határozatot hozott 

a kivitelezéssel összefüggésben né-

hány fontos technikai kérdésről.

Gratuláció

A rendezvény végén, az elnöki zár-

szó részeként Bihall Tamás gratulált 

az országgyűlési választáson sikerrel 

szerepelt képviselőknek. Mint mond-

ta, a kamara felajánlja együttműkö-

dését a megye gazdaságának fej-

lesztése érdekében a politikusoknak.

Megtartotta 54. Küldöttgyűlését a BOKIK

 

Tisztelgés
A BOKIK küldöttgyűlésének résztvevői 

egyperces néma főhajtással emlékez-

tek a hazai vállalkozói világ legendás 

alakjára, a közelmúltban elhunyt 

Demján Sándorra. A Gránit Pólus 

Csoport alapító elnöke, a Vállalkozók 

és Munkáltatók Országos Szövetsége 

(VOSZ) ügyvezető elnöke, az Orszá-

gos Takarékszövetkezeti Szövetség 

elnöke volt. 2013-ban megkapta a 

Magyar Érdemrend Nagykeresztjét.

Demján Sándor volt az egyik ötlet-

gazdája a Széchenyi kártya Program-

nak, amelyet a VOSZ és a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara közösen 

valósított meg. A program azóta is 

sikeresen működik.

Nagyvállalkozóként feladatának te-

kintette a kultúra támogatását, 2003-

ban létrehozta a Prima Primissima 

díjat. A Demján Sándor Alapítvány 

több ezer nehéz helyzetben lévő diák, 

egyetemista ösztöndíját fi nanszírozza.

Kocsi László, elnök-igazgató ÉPSZER ZRt.

Tanulságos volt Pomázi Gyula államtitkár úr Ipar 

4.0-ról szóló előadása, és azt követően Fükő 

László gyakorlatorientált tájékoztatója. Mi építőipari 

vállalkozásként még keressük a helyünket ebben a 

témában, de az ilyen rendezvények közelebb vihetnek 

a megoldáshoz. A BOKIK és a cégünk között nagyon 

jó az együttműködés már évtizedek óta. Aktívan részt 

veszünk a szakképzésben, jelenleg 27 tanulónk van, és 

szinte napi kapcsolatban állunk a kamara munka-

társaival. Kölcsönösen bizalommal vagyunk egymás 

iránt. Meggyőződésem, hogy ez viszi előre a dolgokat.

Verdó Istvánné ügyvezető igazgató, Polipack Kft.

Nagyon örültem annak, hogy a küldöttgyűlés témái 

80 százalékban a jövőről szóltak, különösen állam-

titkár úr előadása volt számomra inspiráló. Nagy 

érdeklődéssel hallgattam ezt követően Fükő László 

ügyvezető igazgató úr hozzászólását is, hiszen a mi 

cégünk a Bosch beszállítója, és meg akarunk felelni az 

elvárásoknak. Hasznos és elgondolkodtató informáci-

ókat kaptunk államtitkár úrtól, különösen az ragadott 

meg, hogy olyan társadalmat építünk, amelyben a 

tulajdonlás helyébe a felhasználás lép. Ez más szem-

léletet követel a gazdaság szereplőitől, és az egyes 

személyektől is. A közelebbi jövőt tekintve cégünk 

azon az úton halad, ami a digitalizáció és az Ipar 4.0 

irányába mutat.

Küldöttek mondták
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kereskedelmi Iparkamara idén is 

nagy létszámú diákcsoportok uta-

zását szervezi meg a Szakma Sztár 

Fesztiválra április 23-án és 24-én.

A Magyar Kereskedelmi és Iparka-

mara által szervezett budapesti 

Szakma Sztár Fesztiválra – a pálya-

orientációs tevékenység részeként 

– ezúttal mintegy 450 diák utazik 

megyénkből. A korábbi évek gyakor-

latának megfelelően az érdeklődő 

iskolák diákjai, az osztályok, csopor-

tok egynapos szakmai kirándulás ke-

retében ingyenesen utaznak majd a 

rendezvényre.

Ezúttal miskolci, kazincbarci-

kai, mezőkövesdi, szerencsi, ózdi, 

szirmabesenyői és edelényi iskolák 

tanulói kapcsolódhatnak be néző-

ként a fesztivál forgatagába. A fi ata-

lok 60 százaléka pályaválasztás előtt 

álló általános iskolás, 40 százalékuk 

pedig szakközépiskolás, illetve szak-

gimnáziumi tanuló.

A verseny megtekintésével párhu-

zamosan a látogatókat igen színvo-

nalas szórakoztató műsorszámok is 

várják. Emellett az egyes szakmák 

standján kipróbálhatják tehetségü-

ket is a diákok.

A Szakma Sztár Fesztivál célkitűzése 

a gyakorlatigényes, „fi zikai” szakmák 

– beleértve a ráépülő, magasabban 

kvalifi kált szakmákat is − társadalmi 

presztízsének és vonzerejének növe-

lése a szakmatanulás népszerűsíté-

se révén, „A jó szakma felér egy dip-

lomával” szlogen jegyében.

Az elmúlt öt évben nem volt olyan 

Szakma Sztár Fesztivál döntő Buda-

pesten, ahol a miskolci „berzések” 

ne lettek volna ott a legjobb ötben. 

Az idei versenyen is az iskola négy 

diákja képviseli majd megyénket 

április 23–25-e között a fővárosban. 

Mihalikné Hável Éva igazgatóhelyet-

tessel a versenyekről, a diákok felké-

szüléséről beszélgettünk.

A Miskolci Szakképzési Centrum 

Berzeviczy Gergely Szakgimnáziu-

mában ezek a hetek több diák és 

felkészítő tanár számára is a tanul-

mányi versenyekről szólnak. Kemény 

és következetes munkával, sok ta-

nulással és izgalommal jár a felké-

szülés a többfordulós Szakma Sztár 

Fesztiválra, amelyet a Magyar Keres-

kedelmi és Iparkamara szervez a te-

rületi kamarák közreműködésével. Az 

igazgatóhelyettes szavaiból kiderül, 

ez csak az egyik megmérettetés azok 

közül az országos versenyek közül, 

amelyen a berzések indulnak, és szép 

sikerrel szerepelnek.

Országos döntőben

Most éppen az Ágazati Szakmai Érett-

ségi Vizsgatárgyak (ÁSZÉV) verse-

nyének döntőseiért izgulunk – mond-

ja Mihalikné Hável Éva, az intézmény 

igazgatóhelyettese. Az április 9-én 

és 10-én, Szolnokon megtartott or-

szágos döntőbe a kereskedelmi ága-

zatból 4, tizenkettedikes berzés diák 

– Sivák Ágnes, Sejkóczki Vivien, Kar-

dos Ákos, és Kádas Réka – jutott be, 

a közgazdasági és turisztikai ágazat-

ban pedig egy-egy tanuló – Bodnár 

Evelin és Rimán Eszter – képviselte az 

iskolát. Az április 13-i eredményhirde-

tést Sivák Ágnes és Sejkóczki Vivien 

várták a legnagyobb izgalommal, hi-

szen mindketten dobogós helyezésre 

esélyesek, reményeik szerint az első 

és második helyre. A végeredmény 

lapzártánkkor derül ki.

Az ÁSZÉV dobogósai

A két diáklány, akikkel az iskolában 

találkoztunk, lelkesen beszél a ver-

senyről, és természetesen nagy vá-

rakozással az eredményhirdetésről.

„Januártól gyakorlatilag minden 

időnket lekötötte a tanulás, még a 

tavaszi szünet is erről szólt. Az iskolá-

tól minden segítséget megkaptunk, 

a tanáraink alkalmazkodtak hoz-

zánk, hogy minél eredményesebben 

vegyük az akadályokat” – mondják 

egybehangzóan. Az, hogy melyikük 

lesz a sikeresebb, ezen a szinten már 

nem számít – állítják, hiszen orszá-

gos szinten ott lenni a TOP 3-ban 

már önmagában is nagyszerű érzés. 

Ágnes és Vivien büszkék arra, hogy 

öregbíthetik iskolájuk jó hírét, és per-

sze jól jön majd az a dobogós hely-

lyel járó 100 pont is, ami beszámít 

a felvételibe. A lányok mindketten 

egyetemre készülnek, a választott 

szakirányuk a marketing.

Berzés szakma sztárok

A kamara által szervezett Szakma 

Sztár Fesztivállal folytatjuk a beszél-

getést Mihalikné Hável Évával. Itt négy 

tanuló versenyez majd a Berzeviczy 

színeiben: kereskedő szakmában 

Dakó Donáth, Tóth Gabriella és Tóth 

Klaudia, a vendéglátás-szervezők kö-

zött pedig Panyik Milán indul.

„Összetett és sokoldalú munkát je-

lent a felkészülés időszaka” – ma-

gyarázza az igazgatóhelyettes. „A 

kiírásnak megfelelően a kereskedők 

díszcsomagolásból készülnek, va-

lamint bemutató pultot – vagy ne-

vezzük inkább kiállítási attrakciónak 

– rendeznek be a tavasz témakör-

ében. Ehhez gyűjtjük az ötleteket, 

hogy minél kreatívabb megoldások 

szülessenek majd a budapesti dön-

tőben. Emellett felkészülnek taniro-

dai gyakorlatból, ami a beszerzés, az 

értékesítés teljes adminisztrációját 

jelenti, és része a versenynek még 

egy szóbeli vizsga, ami az élelmiszer, 

ruházati, műszaki, bútor és lakástex-

til áruismeretről szól. A vendéglátás-

szervező diákunk – szintén a kiírás 

szerint – a látványos zsúrszendvi-

csek, alkoholmentes koktélok, gyü-

mölcssaláták készítését gyakorolja, 

és profi n kell majd bemutatnia a 

szigorú zsűri előtt a pezsgőszéttöltés 

tudományát is” – sorolja az igazga-

tóhelyettes a versenyzőkre váró kü-

lönleges feladatokat.

A diákok április 23-án és 24-én mérik 

majd össze tudásukat az ország leg-

jobbjait felvonultató Szakma Sztár 

Fesztiválon, és 25-én, az eredmény-

hirdetésen derül ki, kik lesznek idén 

szakmájuk legjobbjai. Mi szorítunk a 

berzeviczys versenyzőknek.

Berzés diákok az ország legjobbjai között
Az idei Szakma Sztár Fesztivál döntőjében négy versenyező képviseli a nagy múltú intézményt

Látogatóként a Szakma Sztár Fesztiválon

Sivák Ágnes (balról), Kádas Réka, Mihalikné Hável Éva, Bodnár Evelin, Sejkóczki Vivien és Kardos Ákos
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„A tudomány oldaláról erősíteni a 
BOKIK tagvállalatainak tevékeny-
ségét” – ez a kamara és a Miskolci 
Akadémiai Bizottság (MAB) közötti 
együttműködés fő célja, nyilatkozta 
lapunknak Dr. Roósz András profesz-
szor, a MAB elnöke. Az akadémikus-
tól megtudtuk azt is, hogy a Borsod, 
Heves és Nógrád megyék tudomá-
nyos közösségét összefogó szerve-
zetnek 16 szakbizottsága és mintegy 
1800 tagja van.

„Szakbizottságaink között – a teljes-

ség igénye nélkül – megtalálható a 

műszaki, gépész, anyagtudományi, 

matematikai, fi zikai, közgazdasági, 

jogi, orvosi és a közelmúltban alakult 

az épített környezettel foglalkozó 

szakembereket összefogó testület. 

Ezek a bizottságok a régió legkiválóbb 

tudósait tömörítik, tehát hatalmas az 

a szellemi potenciál, amit a gazdaság 

érdekében mozgósítani tudunk. Eb-

ben a folyamatban a MAB közvetítő 

szerepet játszik a vállalkozók és az 

akadémiai bizottság tagjai között” – 

tájékoztatott Dr. Roósz András.

Az elnöktől megtudtuk azt is, hogy 

egyre szorosabb a kapcsolat a tu-

dományos élet képviselői és a vál-

lalkozások között, de ennek élénkí-

tése fontos és folyamatos feladat. A 

BOKIK munkaszervezete, a tagvál-

lalatok és a MAB közötti együttmű-

ködés koordinálását Dr. Jármai Kár-

oly professzor úr látja el. Dr. Roósz 

András kiemelte, szakbizottságaik 

idei munkatervének elfogadása 

után – ami hamarosan megtörté-

nik – egyeztetnek majd a kamarával 

az elkövetkezendő időszak közös 

teendőiről. Ezek közül az elnök az 

információcserét emelte ki, mert ál-

láspontja szerint ez az alapja annak, 

hogy a meglévő tudás hatékonyan 

segítse a gyakorlatot.

„Ha a BOKIK cégeinél műszaki, jogi, 

közgazdasági problémák merülnek 

fel, mi a legjobb szakembereket tud-

juk ajánlani, ha a vállalkozásoknak 

innoválással kapcsolatos szakmai 

segítségre van szükségük, a tagjaink 

rendelkezésre állnak. De ez fordítva 

is igaz: a MAB-hoz kötődő szakem-

berek is felvethetnek és fel is vetnek 

olyan újítást, technológiai korszerű-

sítést, amely hasznos lehet egy-egy 

vállalat, esetleg ágazat számára” – 

mondta Dr. Roósz András.

A Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara (MKIK) ebben az évben is 
meghirdette pályázatát a „Magyar 
kézműves remek” elismerő cím el-
nyerésére. A pályázat benyújtásának 
határideje: augusztus 3.

A pályázat célja: a magyar kézmű-

vesség értékeinek és mestereinek 

elismerése, a minőségi kézműipari 

termékek bemutatása, a hazai és 

külföldi fogyasztók orientálása, a 

magyar termékek jó hírének öregbí-

tése/javítása, a magyar kézműipar-

ban a hagyományőrző vállalkozói 

kultúra elmélyítése, a kézműves 

szakma rangjának emelése, a ma-

gyar kézművesség turisztikai kínála-

tának gazdagítása, valamint a népi 

kézműves mesterségek hagyomá-

nyainak továbbéltetése.

A pályázat tárgyát képező termékek 

köre: Kézműipari tevékenység kere-

tében (építőiparban; fémiparban; 

faiparban; ruházat, textil- és bőr-

iparban; élelmiszeriparban; üveg-, 

- papír-, kerámia- és egyéb iparban) 

készített – a pályázati célkitűzésnek 

megfelelő – termék. Az élelmiszer-

ipari jellegű pályázatok külön kate-

góriában díjazza a zsűri.

A szervezők várják a jelentkezéseket

– valamely hagyományos funkciót, 

feladatkört ellátó (szakmai, mester-

ségbeli és esztétikai értékekkel bíró ) 

termékek;

– feladatkörükben technikai, tech-

nológiai, formai újdonságokat tartal-

mazó igényes/színvonalas kézmű-

ipari termékek;

– népművészeti hagyományokat 

hűen őrző minőségi termékek, va-

lamint a népi kultúrában gyökerező 

kézműves alkotások körében.

Klasszikus képzőművészeti alkotá-

sok nem tartoznak a kiírás témakö-

rébe, ezért a pályázati adatlapon fel 

kell tüntetni, hogy alkotásukból mi-

lyen mennyiséget tudnak hasonló jó 

minőségben előállítani.

Eredményhirdetés és kiállítás: Az idei 

Magyar Kézműves Remek kiállításá-

nak időpontja 2018. szeptember 26-

28. A kiállítás a „EuroSkills” verseny 

kísérőrendezvényeként – várhatóan 

nagyszámú hazai és külföldi érdek-

lődő részvételével – lesz megtekint-

hető a Hungexpo területén három 

napon át.

A pályázati kategóriákról, a jelent-

kezés feltételeiről, a bírálat meneté-

ről, a díjazásról a BOKIK-ban Firtkó 

Jánosnétól kaphatnak bővebb infor-

mációt. Telefon: 46/501-881; E-mail: 

fortko.kati@bokik.hu 

További részletek: www.bokik.hu

Közvetítők a tudomány és a cégek között
Dr. Roósz András: A célunk, hogy a felhalmozott tudás hatékonyan segítse a gyakorlatot

Ismét pályázhatnak a remek kézművesek

Újraértelmezték a cég humánerőfor-
rás stratégiáját, amelynek a bérek 
emelése mellett fontos része a dol-
gozók megbecsülése, motiválása, a 
jó munkahelyi hangulat megterem-
tése. Dr. Persze László, a Mezőkö-
vesdi Bútoripari Kft. ügyvezető igaz-
gatója – saját példáját alapul véve 
– azt mondja, ma már a jó szakem-
bereket itthon is megfi zetik, a kül-
földi munkavállalás előnyeit pedig 
túlértékelik.

A BOKIK legutóbbi elnökségi ülésén 

vetette fel, hogy a kamara mutassa 

be, milyen konkrét lépéseket tesz-

nek a megye vállalkozói a munkaerő 

megtartása érdekében. Elmondta, 

fontos, hogy ezekről a jó gyakorla-

tokról tudomást szerezzen a közvé-

lemény, hiszen ma már a bérek fel-

zárkóztatása nem csak ígéret, a jó 

szakemberek fi zetése megyénkben is 

közelít a nyugati keresetekhez. Miért 

tartotta fontosnak, hogy erre felhívja 

a fi gyelmet?

Azt látom, tapasztalom, hogy az 

emberek tudatába bevésődött az 

a sztereotípia, hogy a külföld maga 

a Kánaán, ott mézeskalácsból van 

a kerítés, Magyarországon viszont 

minden rossz. Ezt a szemléletet erő-

síti a média is, ami komoly károkat 

okoz. Való igaz, hogy vannak még 

különbségek, de a mi cégünknél, 

és a környezetemben is azt látom, 

hogy, aki jó szakember, azt ma már 

ugyanúgy megfi zetik itthon, mint 

külföldön. Munkaerőhiány van, te-

hát az a vállalkozó, aki meg akarja 

tartani a dolgozóját, az meg is fi zeti. 

Arról nem beszélve, hogy aki kimegy 

Nyugat-Európába, és rendszere-

sen hazalátogat a családjához, az a 

keresetének egy jelentős részét az 

utazásra költi, vagyis összességében 

nem jön ki jobban. Ráadásul idegen 

környezetben kell élnie, ami nem fel-

tétlenül mondható barátságosnak. 

Meggyőződésem, hogy a hazai „pá-

lya” hasonló anyagi feltételek mellett 

mégiscsak vonzóbb.

Önök a Mezőkövesdi Bútoripari Kft.-

nél mit tesznek annak érdekében, 

hogy vonzó munkahelyet kínálja-

nak?

Először is újraértelmeztük a humán-

erőforrás stratégiánkat. Való igaz, 

erre korábban nem fordítottunk 

különösebben gondot. Fizettünk 

amennyit tudtunk, és ez volt min-

den. De rájöttünk, hogy ez ma már 

nem működik: tisztességes bért kell 

adni, és oda kell fi gyelni az emberek-

re. Új technológiákat kell bevezetni, 

képezni kell a munkatársakat, olyan 

hangulatot kell teremteni, hogy szí-

vesen jöjjenek be dolgozni, motivál-

ni kell őket. Észrevettem, hogy amíg 

itthon a minimumot teljesíti egy dol-

gozó, addig ugyanez az ember Nyu-

gat-Európában a maximumot hozza 

ki magából, hogy megtartsa a helyét. 

El kell érni, hogy ez itthon is működ-

jön. Ez természetesen többlépcsős 

folyamat, amelyben a bérek emelé-

se az egyik elem, ehhez társulni kell 

a megbecsülésnek, annak, hogy a 

dolgozó büszke legyen a munkájá-

ra, a munkahelyére. Mi például havi 

rendszerességgel értékeljük mun-

katársainkat, a kimagasló teljesít-

ményt jutalmazzuk, tájékoztatjuk a 

kollégákat arról, hogy hova készül 

az a bútorszállítmány, amin éppen 

dolgozunk. Mert ha tudja, hogy pél-

dául az Országház, vagy más fontos 

intézmény számára dolgozunk, vagy 

egy neves cégnek szállítunk külföld-

re, máris büszke lesz a mezőkövesdi 

munkahelyére.

Említette, hogy ez egy többlépcsős 

folyamat, tapasztalatai szerint me-

lyik a legnehezebb része?

Ez számunkra is egy tanulás, amely-

ben alkalmazni kezdtük azokat a 

módszereket, amelyek a nagy mul-

tinacionális vállalatoknál a napi 

gyakorlat részei. A képzéseknek pél-

dául már vannak hagyományai a mi 

cégünknél is, az odafi gyelés, a han-

gulatjavítás, a megbecsülés gyors 

eredményt hoz, ami igazán nehéz, az 

a teljesítmény fokozása. Nem egy-

szerű 20-30 éves munkatapasztalat 

berögződéseit megváltoztatni. Meg 

kell értetnünk, hogy a cég nem tudja 

kigazdálkodni a magasabb bért, ha 

a teljesítmények nem növekednek. 

Tudatosítani kell azt is, hogy egy ha-

jóban evezünk, és mindannyian – a 

dolgozók, én, a vevők, sőt az infrast-

ruktúra is – fontos, megkerülhetetlen 

része a folyamatnak. Meg kell tanulni 

becsülni egymást, csak ez hoz ered-

ményt. – ME –

A jó szakembereket itthon is megfi zetik
Dr. Persze László: Tisztességes bért kell adni és oda kell fi gyelni az emberekre

Ezek a versenyek éltetik a szakmát
Mintegy kétszázan neveztek a BOKIK által szervezett Kézműves Kupa idei 

versenyeire. A szépészeti szakmák március 25-én megtartott eseményén 

24 kategóriában mérték össze tudásukat az indulók Miskolcon.

Büszkék vagyunk a versenyre, hiszen ez jelenleg Magyarország leg-

nagyobb olyan rendezvénye, amelyen fodrászok, kozmetikusok, 

műkörömépítők és műkörömdíszítők mérik össze tudásukat – mondta 

megnyitójában Bihall Tamás, a kamara elnöke.

Örülök, hogy a szakmának még vannak ilyen fellegvárai, mint a miskolci 

Kézműves Kupa – nyilatkozta Hajas László mesterfodrász, aki megtisztelte 

jelenlétével az egész napos eseményt. A neves szakember úgy fogalma-

zott, ezek a versenyek éltetik a szakmát, hiszen az ilyen alkalmak szorga-

lomra, alázatra, fegyelmezettségre és a szakma tiszteletére tanítanak.

Az idei verseny fő támogatói: a Kisgergely Kft. és az Imperity Professional 

Milano Kft. voltak. 

Dr. Persze László (balra): Havonta értékeljük munkatársainkat Fotó: archív
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„A tudomány oldaláról erősíteni a 
BOKIK tagvállalatainak tevékeny-
ségét” – ez a kamara és a Miskolci 
Akadémiai Bizottság (MAB) közötti 
együttműködés fő célja, nyilatkozta 
lapunknak Dr. Roósz András profesz-
szor, a MAB elnöke. Az akadémikus-
tól megtudtuk azt is, hogy a Borsod, 
Heves és Nógrád megyék tudomá-
nyos közösségét összefogó szerve-
zetnek 16 szakbizottsága és mintegy 
1800 tagja van.

„Szakbizottságaink között – a teljes-

ség igénye nélkül – megtalálható a 

műszaki, gépész, anyagtudományi, 

matematikai, fi zikai, közgazdasági, 

jogi, orvosi és a közelmúltban alakult 

az épített környezettel foglalkozó 

szakembereket összefogó testület. 

Ezek a bizottságok a régió legkiválóbb 

tudósait tömörítik, tehát hatalmas az 

a szellemi potenciál, amit a gazdaság 

érdekében mozgósítani tudunk. Eb-

ben a folyamatban a MAB közvetítő 

szerepet játszik a vállalkozók és az 

akadémiai bizottság tagjai között” – 

tájékoztatott Dr. Roósz András.

Az elnöktől megtudtuk azt is, hogy 

egyre szorosabb a kapcsolat a tu-

dományos élet képviselői és a vál-

lalkozások között, de ennek élénkí-

tése fontos és folyamatos feladat. A 

BOKIK munkaszervezete, a tagvál-

lalatok és a MAB közötti együttmű-

ködés koordinálását Dr. Jármai Kár-

oly professzor úr látja el. Dr. Roósz 

András kiemelte, szakbizottságaik 

idei munkatervének elfogadása 

után – ami hamarosan megtörté-

nik – egyeztetnek majd a kamarával 

az elkövetkezendő időszak közös 

teendőiről. Ezek közül az elnök az 

információcserét emelte ki, mert ál-

láspontja szerint ez az alapja annak, 

hogy a meglévő tudás hatékonyan 

segítse a gyakorlatot.

„Ha a BOKIK cégeinél műszaki, jogi, 

közgazdasági problémák merülnek 

fel, mi a legjobb szakembereket tud-

juk ajánlani, ha a vállalkozásoknak 

innoválással kapcsolatos szakmai 

segítségre van szükségük, a tagjaink 

rendelkezésre állnak. De ez fordítva 

is igaz: a MAB-hoz kötődő szakem-

berek is felvethetnek és fel is vetnek 

olyan újítást, technológiai korszerű-

sítést, amely hasznos lehet egy-egy 

vállalat, esetleg ágazat számára” – 

mondta Dr. Roósz András.

A Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara (MKIK) ebben az évben is 
meghirdette pályázatát a „Magyar 
kézműves remek” elismerő cím el-
nyerésére. A pályázat benyújtásának 
határideje: augusztus 3.

A pályázat célja: a magyar kézmű-

vesség értékeinek és mestereinek 

elismerése, a minőségi kézműipari 

termékek bemutatása, a hazai és 

külföldi fogyasztók orientálása, a 

magyar termékek jó hírének öregbí-

tése/javítása, a magyar kézműipar-

ban a hagyományőrző vállalkozói 

kultúra elmélyítése, a kézműves 

szakma rangjának emelése, a ma-

gyar kézművesség turisztikai kínála-

tának gazdagítása, valamint a népi 

kézműves mesterségek hagyomá-

nyainak továbbéltetése.

A pályázat tárgyát képező termékek 

köre: Kézműipari tevékenység kere-

tében (építőiparban; fémiparban; 

faiparban; ruházat, textil- és bőr-

iparban; élelmiszeriparban; üveg-, 

- papír-, kerámia- és egyéb iparban) 

készített – a pályázati célkitűzésnek 

megfelelő – termék. Az élelmiszer-

ipari jellegű pályázatok külön kate-

góriában díjazza a zsűri.

A szervezők várják a jelentkezéseket

– valamely hagyományos funkciót, 

feladatkört ellátó (szakmai, mester-

ségbeli és esztétikai értékekkel bíró ) 

termékek;

– feladatkörükben technikai, tech-

nológiai, formai újdonságokat tartal-

mazó igényes/színvonalas kézmű-

ipari termékek;

– népművészeti hagyományokat 

hűen őrző minőségi termékek, va-

lamint a népi kultúrában gyökerező 

kézműves alkotások körében.

Klasszikus képzőművészeti alkotá-

sok nem tartoznak a kiírás témakö-

rébe, ezért a pályázati adatlapon fel 

kell tüntetni, hogy alkotásukból mi-

lyen mennyiséget tudnak hasonló jó 

minőségben előállítani.

Eredményhirdetés és kiállítás: Az idei 

Magyar Kézműves Remek kiállításá-

nak időpontja 2018. szeptember 26-

28. A kiállítás a „EuroSkills” verseny 

kísérőrendezvényeként – várhatóan 

nagyszámú hazai és külföldi érdek-

lődő részvételével – lesz megtekint-

hető a Hungexpo területén három 

napon át.

A pályázati kategóriákról, a jelent-

kezés feltételeiről, a bírálat meneté-

ről, a díjazásról a BOKIK-ban Firtkó 

Jánosnétól kaphatnak bővebb infor-

mációt. Telefon: 46/501-881; E-mail: 

fortko.kati@bokik.hu 

További részletek: www.bokik.hu

Közvetítők a tudomány és a cégek között
Dr. Roósz András: A célunk, hogy a felhalmozott tudás hatékonyan segítse a gyakorlatot

Ismét pályázhatnak a remek kézművesek

Újraértelmezték a cég humánerőfor-
rás stratégiáját, amelynek a bérek 
emelése mellett fontos része a dol-
gozók megbecsülése, motiválása, a 
jó munkahelyi hangulat megterem-
tése. Dr. Persze László, a Mezőkö-
vesdi Bútoripari Kft. ügyvezető igaz-
gatója – saját példáját alapul véve 
– azt mondja, ma már a jó szakem-
bereket itthon is megfi zetik, a kül-
földi munkavállalás előnyeit pedig 
túlértékelik.

A BOKIK legutóbbi elnökségi ülésén 

vetette fel, hogy a kamara mutassa 

be, milyen konkrét lépéseket tesz-

nek a megye vállalkozói a munkaerő 

megtartása érdekében. Elmondta, 

fontos, hogy ezekről a jó gyakorla-

tokról tudomást szerezzen a közvé-

lemény, hiszen ma már a bérek fel-

zárkóztatása nem csak ígéret, a jó 

szakemberek fi zetése megyénkben is 

közelít a nyugati keresetekhez. Miért 

tartotta fontosnak, hogy erre felhívja 

a fi gyelmet?

Azt látom, tapasztalom, hogy az 

emberek tudatába bevésődött az 

a sztereotípia, hogy a külföld maga 

a Kánaán, ott mézeskalácsból van 

a kerítés, Magyarországon viszont 

minden rossz. Ezt a szemléletet erő-

síti a média is, ami komoly károkat 

okoz. Való igaz, hogy vannak még 

különbségek, de a mi cégünknél, 

és a környezetemben is azt látom, 

hogy, aki jó szakember, azt ma már 

ugyanúgy megfi zetik itthon, mint 

külföldön. Munkaerőhiány van, te-

hát az a vállalkozó, aki meg akarja 

tartani a dolgozóját, az meg is fi zeti. 

Arról nem beszélve, hogy aki kimegy 

Nyugat-Európába, és rendszere-

sen hazalátogat a családjához, az a 

keresetének egy jelentős részét az 

utazásra költi, vagyis összességében 

nem jön ki jobban. Ráadásul idegen 

környezetben kell élnie, ami nem fel-

tétlenül mondható barátságosnak. 

Meggyőződésem, hogy a hazai „pá-

lya” hasonló anyagi feltételek mellett 

mégiscsak vonzóbb.

Önök a Mezőkövesdi Bútoripari Kft.-

nél mit tesznek annak érdekében, 

hogy vonzó munkahelyet kínálja-

nak?

Először is újraértelmeztük a humán-

erőforrás stratégiánkat. Való igaz, 

erre korábban nem fordítottunk 

különösebben gondot. Fizettünk 

amennyit tudtunk, és ez volt min-

den. De rájöttünk, hogy ez ma már 

nem működik: tisztességes bért kell 

adni, és oda kell fi gyelni az emberek-

re. Új technológiákat kell bevezetni, 

képezni kell a munkatársakat, olyan 

hangulatot kell teremteni, hogy szí-

vesen jöjjenek be dolgozni, motivál-

ni kell őket. Észrevettem, hogy amíg 

itthon a minimumot teljesíti egy dol-

gozó, addig ugyanez az ember Nyu-

gat-Európában a maximumot hozza 

ki magából, hogy megtartsa a helyét. 

El kell érni, hogy ez itthon is működ-

jön. Ez természetesen többlépcsős 

folyamat, amelyben a bérek emelé-

se az egyik elem, ehhez társulni kell 

a megbecsülésnek, annak, hogy a 

dolgozó büszke legyen a munkájá-

ra, a munkahelyére. Mi például havi 

rendszerességgel értékeljük mun-

katársainkat, a kimagasló teljesít-

ményt jutalmazzuk, tájékoztatjuk a 

kollégákat arról, hogy hova készül 

az a bútorszállítmány, amin éppen 

dolgozunk. Mert ha tudja, hogy pél-

dául az Országház, vagy más fontos 

intézmény számára dolgozunk, vagy 

egy neves cégnek szállítunk külföld-

re, máris büszke lesz a mezőkövesdi 

munkahelyére.

Említette, hogy ez egy többlépcsős 

folyamat, tapasztalatai szerint me-

lyik a legnehezebb része?

Ez számunkra is egy tanulás, amely-

ben alkalmazni kezdtük azokat a 

módszereket, amelyek a nagy mul-

tinacionális vállalatoknál a napi 

gyakorlat részei. A képzéseknek pél-

dául már vannak hagyományai a mi 

cégünknél is, az odafi gyelés, a han-

gulatjavítás, a megbecsülés gyors 

eredményt hoz, ami igazán nehéz, az 

a teljesítmény fokozása. Nem egy-

szerű 20-30 éves munkatapasztalat 

berögződéseit megváltoztatni. Meg 

kell értetnünk, hogy a cég nem tudja 

kigazdálkodni a magasabb bért, ha 

a teljesítmények nem növekednek. 

Tudatosítani kell azt is, hogy egy ha-

jóban evezünk, és mindannyian – a 

dolgozók, én, a vevők, sőt az infrast-

ruktúra is – fontos, megkerülhetetlen 

része a folyamatnak. Meg kell tanulni 

becsülni egymást, csak ez hoz ered-

ményt. – ME –

A jó szakembereket itthon is megfi zetik
Dr. Persze László: Tisztességes bért kell adni és oda kell fi gyelni az emberekre

Ezek a versenyek éltetik a szakmát
Mintegy kétszázan neveztek a BOKIK által szervezett Kézműves Kupa idei 

versenyeire. A szépészeti szakmák március 25-én megtartott eseményén 

24 kategóriában mérték össze tudásukat az indulók Miskolcon.

Büszkék vagyunk a versenyre, hiszen ez jelenleg Magyarország leg-

nagyobb olyan rendezvénye, amelyen fodrászok, kozmetikusok, 

műkörömépítők és műkörömdíszítők mérik össze tudásukat – mondta 

megnyitójában Bihall Tamás, a kamara elnöke.

Örülök, hogy a szakmának még vannak ilyen fellegvárai, mint a miskolci 

Kézműves Kupa – nyilatkozta Hajas László mesterfodrász, aki megtisztelte 

jelenlétével az egész napos eseményt. A neves szakember úgy fogalma-

zott, ezek a versenyek éltetik a szakmát, hiszen az ilyen alkalmak szorga-

lomra, alázatra, fegyelmezettségre és a szakma tiszteletére tanítanak.

Az idei verseny fő támogatói: a Kisgergely Kft. és az Imperity Professional 

Milano Kft. voltak. 

Dr. Persze László (balra): Havonta értékeljük munkatársainkat Fotó: archív
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A BOKIK 54. Küldöttgyűlése megtár-

gyalta és elfogadta a kamara 2017. 

évi munkájáról szóló beszámolót, 

és az idei munkatervet is. Bihall Ta-

más, a kamara elnöke szóbeli össze-

foglalójában kiemelte: az elmúlt év 

gazdasági mutatóinak ismeretében 

bátran kijelenthetjük, hogy Borsod-

Abaúj-Zemplén megye gazdasága 

dinamikusan fejlődik.

A kamara küldöttgyűlésén a vendé-

geket Bihall Tamás köszöntötte, majd 

Demeter Ervin kormánymegbízott 

szólt arról, hogy a kormányhivatal és 

a BOKIK közötti együttműködésnek 

megfelelően bővülő eszközrendsze-

rükkel a jövőben is segíteni kívánják 

a vállalkozások tevékenységét, a me-

gye gazdaságának fejlődését.

Tények és tervek

„Megyénkben az elmúlt évben nö-

vekedett a foglalkoztatottak szá-

ma, ezzel egyidejűleg természete-

sen csökkent a munkanélküliségi 

ráta. Jelentős mértékben bővült az 

ipari termelés, de növekedést re-

gisztrálhattunk a beruházások, az 

értékesítés – ezen belül is az ex-

portértékesítés –, valamint a tu-

rizmus területén is. A vállalkozók 

pályázati források igénybevételével 

– de adott esetben saját erő fel-

használásával is – folyamatosan 

fejlesztenek, beruháznak” – adott 

rövid elemzést a megye gazdaságá-

nak alakulásáról a kamara elnöke. 

Elmondta azt is, hogy a köztestület 

idei céljainak meghatározását dön-

tően befolyásolta, hogy az ipar Ma-

gyarországon is egy új, technológiai 

korszakváltásba lépett. A változás 

kapcsán gyakran emlegetett fogal-

mak: az Ipar 4.0, a digitalizáció, a 

robotizáció, Ez utóbbiak megyénk 

multinacionális nagyvállalatainál 

már működő rendszerek, de a kis- 

és közepes vállalkozások számára 

jelentős kihívásokat tartogatnak.

„Éppen ezért 2018-ban kiemelt sze-

repet szánunk – a kamara hagyo-

mányos feladatrendszerének mi-

nőségi ellátása mellett – azoknak a 

témáknak, amelyek meggyőződé-

sünk szerint nélkülözhetetlenek a 

vállalkozások további fejlődéséhez” 

– fogalmazott Bihall Tamás. Ezek a 

területek többek között a követke-

zők: az Ipar 4.0 – ehhez kapcsolódva 

a digitalizáció, robotizáció –, a szak-

emberhiány, a foglalkoztatási problé-

mák kezelése.

Az elnök kiemelten szólt a kamara 

szakképzésben betöltött, megkerül-

hetetlen szerepéről, azokról a konk-

rét lépésekről – és a tervekről is –, 

amelyek a duális képzés hatékony-

ságát hivatottak növelni. Fontosnak 

nevezte a kamara Önkormányzati 

szekciójának és a Fiatal Vállalkozók 

Szekciójának munkáját is, amelyek-

nek ebben az évben is meghatározó 

szerepet szánnak.

A felújítás

A Küldöttgyűlés tárgyalt a BOKIK 

székház felújításával kapcsolatos ak-

tualitásokról is. Bihall Tamás tájékoz-

tatta a résztvevőket a közbeszerzési 

eljárásról. A továbblépés, a munkála-

tok zökkenőmentes megkezdése, le-

bonyolítása érdekében a testület egy-

hangú szavazással határozatot hozott 

a kivitelezéssel összefüggésben né-

hány fontos technikai kérdésről.

Gratuláció

A rendezvény végén, az elnöki zár-

szó részeként Bihall Tamás gratulált 

az országgyűlési választáson sikerrel 

szerepelt képviselőknek. Mint mond-

ta, a kamara felajánlja együttműkö-

dését a megye gazdaságának fej-

lesztése érdekében a politikusoknak.

Megtartotta 54. Küldöttgyűlését a BOKIK

 

Tisztelgés
A BOKIK küldöttgyűlésének résztvevői 

egyperces néma főhajtással emlékez-

tek a hazai vállalkozói világ legendás 

alakjára, a közelmúltban elhunyt 

Demján Sándorra. A Gránit Pólus 

Csoport alapító elnöke, a Vállalkozók 

és Munkáltatók Országos Szövetsége 

(VOSZ) ügyvezető elnöke, az Orszá-

gos Takarékszövetkezeti Szövetség 

elnöke volt. 2013-ban megkapta a 

Magyar Érdemrend Nagykeresztjét.

Demján Sándor volt az egyik ötlet-

gazdája a Széchenyi kártya Program-

nak, amelyet a VOSZ és a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara közösen 

valósított meg. A program azóta is 

sikeresen működik.

Nagyvállalkozóként feladatának te-

kintette a kultúra támogatását, 2003-

ban létrehozta a Prima Primissima 

díjat. A Demján Sándor Alapítvány 

több ezer nehéz helyzetben lévő diák, 

egyetemista ösztöndíját fi nanszírozza.

Kocsi László, elnök-igazgató ÉPSZER ZRt.

Tanulságos volt Pomázi Gyula államtitkár úr Ipar 

4.0-ról szóló előadása, és azt követően Fükő 

László gyakorlatorientált tájékoztatója. Mi építőipari 

vállalkozásként még keressük a helyünket ebben a 

témában, de az ilyen rendezvények közelebb vihetnek 

a megoldáshoz. A BOKIK és a cégünk között nagyon 

jó az együttműködés már évtizedek óta. Aktívan részt 

veszünk a szakképzésben, jelenleg 27 tanulónk van, és 

szinte napi kapcsolatban állunk a kamara munka-

társaival. Kölcsönösen bizalommal vagyunk egymás 

iránt. Meggyőződésem, hogy ez viszi előre a dolgokat.

Verdó Istvánné ügyvezető igazgató, Polipack Kft.

Nagyon örültem annak, hogy a küldöttgyűlés témái 

80 százalékban a jövőről szóltak, különösen állam-

titkár úr előadása volt számomra inspiráló. Nagy 

érdeklődéssel hallgattam ezt követően Fükő László 

ügyvezető igazgató úr hozzászólását is, hiszen a mi 

cégünk a Bosch beszállítója, és meg akarunk felelni az 

elvárásoknak. Hasznos és elgondolkodtató informáci-

ókat kaptunk államtitkár úrtól, különösen az ragadott 

meg, hogy olyan társadalmat építünk, amelyben a 

tulajdonlás helyébe a felhasználás lép. Ez más szem-

léletet követel a gazdaság szereplőitől, és az egyes 

személyektől is. A közelebbi jövőt tekintve cégünk 

azon az úton halad, ami a digitalizáció és az Ipar 4.0 

irányába mutat.

Küldöttek mondták
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kereskedelmi Iparkamara idén is 

nagy létszámú diákcsoportok uta-

zását szervezi meg a Szakma Sztár 

Fesztiválra április 23-án és 24-én.

A Magyar Kereskedelmi és Iparka-

mara által szervezett budapesti 

Szakma Sztár Fesztiválra – a pálya-

orientációs tevékenység részeként 

– ezúttal mintegy 450 diák utazik 

megyénkből. A korábbi évek gyakor-

latának megfelelően az érdeklődő 

iskolák diákjai, az osztályok, csopor-

tok egynapos szakmai kirándulás ke-

retében ingyenesen utaznak majd a 

rendezvényre.

Ezúttal miskolci, kazincbarci-

kai, mezőkövesdi, szerencsi, ózdi, 

szirmabesenyői és edelényi iskolák 

tanulói kapcsolódhatnak be néző-

ként a fesztivál forgatagába. A fi ata-

lok 60 százaléka pályaválasztás előtt 

álló általános iskolás, 40 százalékuk 

pedig szakközépiskolás, illetve szak-

gimnáziumi tanuló.

A verseny megtekintésével párhu-

zamosan a látogatókat igen színvo-

nalas szórakoztató műsorszámok is 

várják. Emellett az egyes szakmák 

standján kipróbálhatják tehetségü-

ket is a diákok.

A Szakma Sztár Fesztivál célkitűzése 

a gyakorlatigényes, „fi zikai” szakmák 

– beleértve a ráépülő, magasabban 

kvalifi kált szakmákat is − társadalmi 

presztízsének és vonzerejének növe-

lése a szakmatanulás népszerűsíté-

se révén, „A jó szakma felér egy dip-

lomával” szlogen jegyében.

Az elmúlt öt évben nem volt olyan 

Szakma Sztár Fesztivál döntő Buda-

pesten, ahol a miskolci „berzések” 

ne lettek volna ott a legjobb ötben. 

Az idei versenyen is az iskola négy 

diákja képviseli majd megyénket 

április 23–25-e között a fővárosban. 

Mihalikné Hável Éva igazgatóhelyet-

tessel a versenyekről, a diákok felké-

szüléséről beszélgettünk.

A Miskolci Szakképzési Centrum 

Berzeviczy Gergely Szakgimnáziu-

mában ezek a hetek több diák és 

felkészítő tanár számára is a tanul-

mányi versenyekről szólnak. Kemény 

és következetes munkával, sok ta-

nulással és izgalommal jár a felké-

szülés a többfordulós Szakma Sztár 

Fesztiválra, amelyet a Magyar Keres-

kedelmi és Iparkamara szervez a te-

rületi kamarák közreműködésével. Az 

igazgatóhelyettes szavaiból kiderül, 

ez csak az egyik megmérettetés azok 

közül az országos versenyek közül, 

amelyen a berzések indulnak, és szép 

sikerrel szerepelnek.

Országos döntőben

Most éppen az Ágazati Szakmai Érett-

ségi Vizsgatárgyak (ÁSZÉV) verse-

nyének döntőseiért izgulunk – mond-

ja Mihalikné Hável Éva, az intézmény 

igazgatóhelyettese. Az április 9-én 

és 10-én, Szolnokon megtartott or-

szágos döntőbe a kereskedelmi ága-

zatból 4, tizenkettedikes berzés diák 

– Sivák Ágnes, Sejkóczki Vivien, Kar-

dos Ákos, és Kádas Réka – jutott be, 

a közgazdasági és turisztikai ágazat-

ban pedig egy-egy tanuló – Bodnár 

Evelin és Rimán Eszter – képviselte az 

iskolát. Az április 13-i eredményhirde-

tést Sivák Ágnes és Sejkóczki Vivien 

várták a legnagyobb izgalommal, hi-

szen mindketten dobogós helyezésre 

esélyesek, reményeik szerint az első 

és második helyre. A végeredmény 

lapzártánkkor derül ki.

Az ÁSZÉV dobogósai

A két diáklány, akikkel az iskolában 

találkoztunk, lelkesen beszél a ver-

senyről, és természetesen nagy vá-

rakozással az eredményhirdetésről.

„Januártól gyakorlatilag minden 

időnket lekötötte a tanulás, még a 

tavaszi szünet is erről szólt. Az iskolá-

tól minden segítséget megkaptunk, 

a tanáraink alkalmazkodtak hoz-

zánk, hogy minél eredményesebben 

vegyük az akadályokat” – mondják 

egybehangzóan. Az, hogy melyikük 

lesz a sikeresebb, ezen a szinten már 

nem számít – állítják, hiszen orszá-

gos szinten ott lenni a TOP 3-ban 

már önmagában is nagyszerű érzés. 

Ágnes és Vivien büszkék arra, hogy 

öregbíthetik iskolájuk jó hírét, és per-

sze jól jön majd az a dobogós hely-

lyel járó 100 pont is, ami beszámít 

a felvételibe. A lányok mindketten 

egyetemre készülnek, a választott 

szakirányuk a marketing.

Berzés szakma sztárok

A kamara által szervezett Szakma 

Sztár Fesztivállal folytatjuk a beszél-

getést Mihalikné Hável Évával. Itt négy 

tanuló versenyez majd a Berzeviczy 

színeiben: kereskedő szakmában 

Dakó Donáth, Tóth Gabriella és Tóth 

Klaudia, a vendéglátás-szervezők kö-

zött pedig Panyik Milán indul.

„Összetett és sokoldalú munkát je-

lent a felkészülés időszaka” – ma-

gyarázza az igazgatóhelyettes. „A 

kiírásnak megfelelően a kereskedők 

díszcsomagolásból készülnek, va-

lamint bemutató pultot – vagy ne-

vezzük inkább kiállítási attrakciónak 

– rendeznek be a tavasz témakör-

ében. Ehhez gyűjtjük az ötleteket, 

hogy minél kreatívabb megoldások 

szülessenek majd a budapesti dön-

tőben. Emellett felkészülnek taniro-

dai gyakorlatból, ami a beszerzés, az 

értékesítés teljes adminisztrációját 

jelenti, és része a versenynek még 

egy szóbeli vizsga, ami az élelmiszer, 

ruházati, műszaki, bútor és lakástex-

til áruismeretről szól. A vendéglátás-

szervező diákunk – szintén a kiírás 

szerint – a látványos zsúrszendvi-

csek, alkoholmentes koktélok, gyü-

mölcssaláták készítését gyakorolja, 

és profi n kell majd bemutatnia a 

szigorú zsűri előtt a pezsgőszéttöltés 

tudományát is” – sorolja az igazga-

tóhelyettes a versenyzőkre váró kü-

lönleges feladatokat.

A diákok április 23-án és 24-én mérik 

majd össze tudásukat az ország leg-

jobbjait felvonultató Szakma Sztár 

Fesztiválon, és 25-én, az eredmény-

hirdetésen derül ki, kik lesznek idén 

szakmájuk legjobbjai. Mi szorítunk a 

berzeviczys versenyzőknek.

Berzés diákok az ország legjobbjai között
Az idei Szakma Sztár Fesztivál döntőjében négy versenyező képviseli a nagy múltú intézményt

Látogatóként a Szakma Sztár Fesztiválon

Sivák Ágnes (balról), Kádas Réka, Mihalikné Hável Éva, Bodnár Evelin, Sejkóczki Vivien és Kardos Ákos
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„A kkv-k versenyképességét az inno-
vatív szemlélet, az ehhez való értés, 
az ebben való szerepvállalás hatá-
rozza meg a következő időszakban” 
– mondta a BOKIK 54. Küldöttgyű-
lésén tartott előadásában Pomázi 
Gyula. Az iparstratégiáért és gazda-
ságszabályozásért felelős helyettes 
államtitkár az Ipar 4.0 gazdaságfej-
lesztési hatásairól beszélt prezentá-
ciójában.

Elmondta, az Európai Bizottság 2017 

szeptemberében kiadott egy aján-

lást a 27 tagállam számára, amely-

nek lényege, hogy a forradalmi tech-

nológiákhoz való illeszkedést be kell 

tervezni, versenyképessé kell tenni 

a gazdaságot úgy, hogy a világpia-

con tapasztalható digitalizációval 

hatékonyan vegye fel a versenyt. Az 

ajánlás másik fontos pontja: hogy az 

okos gyártástechnológia mellett a 

zöld-technológiát is be kell építeni a 

gazdaság fejlődéstörténetébe. Har-

madszor pedig e mellé olyan fi nan-

szírozást kell tenni, amely a fenntart-

ható üzleti működés irányába megy.

„Ez a logika más, mint az eddigiek” 

– szögezte le Pomázi Gyula. Hiszen 

eddig számunkra az volt a lényeg, 

hogy legyenek vissza nem térítendő 

uniós források, valamint olcsó, támo-

gatott garancia feltételekkel műkö-

dő hitelek. Ezzel szemben most már 

olyan fejlesztéspolitikáról beszélünk, 

amelyben a fenntartható üzleti fejlő-

dés alapvető, a visszatérítendő forrá-

sok sokaságával együtt. Ezért olyan 

fejlesztéseket kell megvalósítani, 

amely képes önmagát fenntartható-

an működtethetővé tenni.

Kitörési pontok

Elhangzott, hogy csökkenteni kell a 

hazai gazdaság járműipari kitettsé-

gét, olyan ágazatokra kell fókuszál-

ni, amelyek kitörési pontok lehetnek. 

Ilyenek például az egészségipar, az 

orvostechnika, a gyógyszergyártás, 

az élelmiszeripar, az elektronika.

„Ennek érdekében a hazai kkv-kat 

helyzetbe kell hozni, mert az ő rugal-

masságuk, hatékonyságuk határoz-

za meg a kitörési pontokat. Meg kell 

vizsgálni azt is, hogyan lehet a nem-

zetközi értékláncokban az új szerepet 

elfoglalni” – mondta Pomázi Gyula.

A helyettes államtitkár beszélt az 

Irinyi-tervről, amely már ennek az új 

szemléletnek a szellemében szüle-

tett. Elhangzott, hogy a terv fő célja, 

hogy a teljes nemzeti összterméket 

tekintve az ipar részaránya a jelenlegi 

24-ről 30 százalékra emelkedjen.

„Kiszámítható iparfejlesztési elkép-

zelésekkel, az ipari digitalizáció (Ipar 

4.0) szempontjait a legmesszebb-

menőkig szem előtt tartva szeret-

nénk olyan ipart teremteni, amiben a 

mennyiségi helyett az innovatív, mi-

nőségi fejlesztéseken van a hangsúly, 

és amiben több lehetőséget kapnak 

a hazai kis- és közepes vállalkozások, 

javul a működési környezetük” – foly-

tatta a helyettes államtitkár.

A kkv-k versenyképessége

„A kkv-k versenyképességét az inno-

vatív szemlélet, az ehhez való értés, 

az ebben való szerepvállalás hatá-

rozza meg a következő időszakban” 

– jelentette ki a helyettes államtitkár. 

Hozzátette: ehhez pedig szükségesek 

a szakképzett, korszerű ismeretekkel, 

tudással rendelkező szakemberek. A 

következő kormány fontos feladata 

lesz, hogy létrehozza azt a támogató 

környezetet, amely az innovációt, az 

innovatív működést, a technológiai 

fejlődést segíti.

Kihívásnak nevezte a rendkívül erős 

nemzetközi versenyt és azt is, hogy az 

ipar digitalizációja minden ágazatra 

másként hat, így nincsenek minden 

területre érvényes, átfogó megoldá-

sok, meg kell találni az egyedi fejlesz-

tési lehetőségeket.

Pomázi Gyula előadását követően 

Fükő László, a Robert Bosch Power 

Tool Kft. ügyvezető igazgatója osz-

totta meg a küldöttekkel és a ven-

dégekkel az Ipar 4.0-val kapcsolatos 

vállalati tapasztalatokat.

Ipar 4.0 – új szemlélet a gazdaságban
Pomázi Gyula: a kkv-k rugalmassága, hatékonysága határozza meg a kitörési pontokat

Pomázi Gyula Fükő László

Varga Mihály nemzetgazdasági mi-

niszter jelenlétében, ünnepélyes 

keretek között írta alá a EuroSkills 

Budapest 2018 hat főszponzora az 

esemény támogatói szerződését. Az 

idén szeptember 26-a és 28-a kö-

zött megrendezett versenyen Euró-

pa legjobb fi atal szakemberei mérik 

össze ügyességüket és tehetségüket. 

Megyénket Varholik Dávid képvise-

li majd a megmérettetésen ápoló 

szakmában.

Az AUDI Hungária Zrt., a DMG MORI 

Hungary Kft., a Festo Kft, a KITE Zrt., 

a Mercedes-Benz Manufacturing 

Hungary Kft. és a SIEMENS Zrt. vál-

lalatok lesznek a szakmák Európa-

bajnokságának is nevezett verseny 

főszponzorai.

A régióból elsőként Magyarország 

rendezi meg a rangos nemzetkö-

zi szakmai versenyt. A program a 

Nemzetgazdasági Minisztérium tá-

mogatásával valósul meg, a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara szer-

vezésében. A EuroSkills Budapest 

2018 versenyen Európa legfelkészül-

tebb fi atal szakemberei mérik össze 

tehetségüket: 28 ország közel 600 

versenyzője, előreláthatóan 40 szak-

mában bizonyítja, hogy naprakész és 

professzionális tudásuk nélkülözhe-

tetlen a gazdaság számára. A ma-

gyar csapat a EuroSkills versenyeken 

kiválóan teljesített, összesen 57 ér-

met szerezve az elmúlt tíz évben.

Az esemény főszponzorai Varga 

Mihály nemzetgazdasági miniszter 

jelenlétében írták alá a támogatói 

szerződésüket, amellyel elköte-

lezettségüket kifejezték a képzett 

munkaerő utánpótlása iránt is. Az 

eseményt dr. Parragh László, a Ma-

gyar Kereskedelmi és Iparkamara 

elnöke nyitotta meg. A rendezvényen 

részt vett Bihall Tamás, az MKIK ok-

tatási és képzési ügyekért felelős al-

elnöke, a BOKIK elnöke.

A Szakmák Éjszakája pályaorientá-
ciós rendezvényre Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében is több helyszí-
nen és bőséges programmal várták 
az érdeklődőket április 13-án.

Miskolcon és környékén a helyi 

szakképzési centrum 15 intézmé-

nye, 18 helyszínnel csatlakozott a 

programhoz, amelynek ünnepélyes 

megnyitóját az 50 éves születés-

napját ünneplő Kós Károly Építő-

ipari Szakgimnáziumban tartották. 

A vendégeket Kocsis István igazgató 

köszöntötte, majd Tátrai István Jó-

zsef, a Miskolci Szakképzési Centrum 

főigazgatója üdvözölte a résztvevő-

ket. Hangsúlyozta: fontosnak tartják, 

hogy pályaválasztás előtt minél több 

diák ismerkedjen meg az intézmé-

nyek képzési kínálatával.

A megnyitón Bihall Tamás, a BOKIK 

elnöke kiemelte: jó döntést hoz, aki 

ma szakiskolában, vagy szakgimná-

ziumban kezdi meg tanulmányait, 

hiszen az elmúlt években jelentősen 

nőtt a szakképzés színvonala, és ez-

zel párhuzamosan a gazdaságban a 

jól képzett szakemberek iránti igény. 

Bihall Tamás felhívta a fi gyelmet a 

Kós szakgimnázium jubileuma mel-

lett még két fontos dátumra: idén 

huszonöt éves a szakképzési törvény, 

és négyéves a duális szakképzés.

A harmadik Szakmák Éjszakája kere-

tében országosan közel 500 helyszí-

nen ismerkedhettek az érdeklődők a 

különböző szakmákkal. Megyénkben 

mindhárom szakképző centrum több 

településen várta az érdeklődőket, 

hogy kortól függetlenül mindenki 

megtalálhassa a leginkább hozzáillő 

szakmát. A rendezvényen az induló 

képzésekről is tájékozódni lehetett, 

tartottak szakmai előadásokat, és 

sokakat vonzottak az interaktív prog-

ramok. A megyei programkínálatban 

szerepelt többek között üzemlátoga-

tás – szállodába, kórházba és gyárba 

–, valamint játékos vetélkedő is.

Március 28-án tartotta ülését a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesz-
tési és Képzési Bizottság, amelyen a 
következő (2019/20) tanév beisko-
lázási irányaira és arányaira vonat-
kozó javaslatát fogalmazta meg.

Megyénk gazdaságának jövőbe-

ni helyzete nagymértékben függ a 

megfelelő szakember-utánpótlás 

biztosításától, ezért kulcsfontossá-

gú feladat a gazdaság igényeihez 

igazodó, annak megfelelni képes 

szakképzés megvalósítása. A Bor-

sod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesz-

tési és Képzési Bizottság legfőbb 

feladata a megyei gazdasági szerep-

lők munkaerő-igényéhez illeszkedő 

szakmaszerkezet, és ennek elérését 

szolgáló szakképzési rendszer ki-

alakításában való közreműködés. 

A bizottság évente javaslatot tesz a 

megyei szakképzési beiskolázási irá-

nyokra és arányokra, azaz az állami 

támogatással indítható szakképesí-

tések körére és keretszámaira, vala-

mint az ösztöndíjas szakmákra, azaz 

a hiányszakmák jegyzékére.

A bizottság a munkaadók és vállalko-

zók igényeire építi javaslatait. A javas-

latoknál fi gyelembe vették a közeljövő 

beruházásait, mely alapján prognosz-

tizálható, hogy nagy számban lesz 

szükség képzett munkaerőre.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

beiskolázási arány-irányokról, a kö-

zépiskolai és felnőttoktatási szakkép-

zésre, a hiányszakmákra és az iskola-

rendszeren kívüli felnőttképzésben 

támogatott szakképesítésekre vo-

natkozóan javaslatokat március 31-ig 

kellett továbbítani az MKIK és a Pest 

Megyei Kormányhivatal Szakképzési 

és Felnőttképzési Főosztálya részére.

Az előző évhez hasonlóan a bizottság 

25 db a munkaerőpiacon legkereset-

tebb hiányszakmára adott javaslatot, 

melyben állami ösztöndíjat kapnak a 

tanulók. A hiányszakmának javasolt 

25 szakmából 7 érettségire épülő és 

18 szakközépiskolai képesítés

EuroSkill: aláírták a támogatói szerződést

 

Hiányszakmák
Gépi forgácsoló; ipari gépész; kőmű-

ves; villanyszerelő; asztalos; mezőgaz-

dasági gépész; gépgyártástechnológiai 

technikus; vegyipari rendszerkezelő; 

infokommunikációs hálózatépítő 

és üzemeltető; vegyész technikus; 

épület- és szerkezetlakatos; szociális 

gondozó és ápoló; víz-, csatorna- és 

közmű-rendszerszerelő; mechatro-

nikai technikus; ács; pék-cukrász; 

gyártósori gépbeállító; járműipari 

fémalkatrész-gyártó; központifűtés- 

és gázhálózat rendszerszerelő; gazda; 

magasépítő technikus; gyakorló ápoló; 

épületgépész technikus; kistermelői 

élelmiszerelőállító és falusi vendéglá-

tó; női szabó

25 hiányszakmára tett javaslatot az MFKB

Ez az éjszaka a szakmákról szólt
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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 áprilisában alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 359 Ft/l

Gázolaj 369 Ft/l

Keverék 396 Ft/l

LPG-autógáz 2 2 1  Ft/l

Áprilisi üzemanyagárak

Beszámoló, munkaterv, Ipar 4.0
Három fontos kérdéskör szerepelt a BOKIK 

április 12-én megtartott 54. Küldöttgyűlésének 

napirendjén. A Népkerti Vigadóban megtartott 

programon elsőként Pomázi Gyula iparstra-

tégiáért és gazdaságszabályozásért felelős 

helyettes államtitkár tartott előadást az Ipar 

4.0 gazdaságfejlesztési hatásairól. Ezt köve-

tően – még ugyanebben a témában – Fükő 

László, a Robert Bosch Power Tool Kft. ügyvezető 

igazgatója osztotta meg a küldöttekkel és a 

vendégekkel az Ipar 4.0-val kapcsolatos vállalati 

tapasztalatokat. A szakmai korreferátum után 

a kamara elmúlt évi tevékenységét vette górcső 

alá a testület, majd az idei év munkatervének és 

költségvetési tervének megvitatása és elfogadá-

sa következett. (A küldöttgyűlés részleteiről 
a 3. és 4. oldalon számolunk be.)

Kamarai gyűlés
Bihall Tamás elnök, BOKIK

Sokadszorra állapíthattam meg, hogy a kamara egy 
erős közösség. Értékalapon, meghatározott célok 
mentén szerveződik, összefüggésben a kamara mű-
ködésének alapvető lényegével, ami a gazdaság kép-
viselete. Ezzel a megállapítással talán kevesen vitatkoznak.

De hogy egy ilyen gyűlés hogyan áll össze, arról bizonyára mérsékelt 
információk állnak rendelkezésre, már csak azért is, mert ez nem a vál-
lalatok feladata, ők megkapják a meghívót, az anyagokat, részt vesz-
nek a küldöttgyűlésen, és döntenek fontos kérdésekről. Ezek a kamarai 
összejövetelek általában két részből állnak: első körben foglalkozunk a 
gazdaságot alapvetően érintő feladatokkal, kihívásokkal, ilyen példá-
ul a 4. ipari forradalom, az Ipar 4.0, amelyről minden vállalkozásnak 
tudnia kell, és amelyhez – lehetőség szerint – minden vállalkozásnak 
alkalmazkodnia is kell. Bizonyára sokan voltunk a kamarai gyűlésen, 
akiknek az előadások futurisztikusnak tűntek, de nyilván be kell lát-
nunk, hogy a robotizáció, a digitalizáció, az okos eszközök elképesztő 
halmaza már itt van a mai világunkban, és e nélkül a sokat emlegetett 
versenyképesség fenntartása szinte kivitelezhetetlen. A kamara felada-
ta az, hogy elindítsa a vállalkozásokat – kicsiket és nagyokat – ezen az 
úton, nincs mese, ezt minden nap a vállalkozásunk részévé kell tenni.

A kamarai gyűlés második része a beszámolás és a tervezés. 2017 egy 
jól teljesített gazdasági év volt, amelyet a kamara is segíteni tudott sok-
színű tevékenységével, és mindezt stabil, kiegyensúlyozott költségve-

tési keretek között valósíthatta meg. A jövő, a következő év terveinek 
felépítése és összehangolása már bonyolultabb feladat, ezeket az anya-
gokat a munkaszervezet készíti, s terjeszti a kamarai testületek elé. 
Tárgyalják ezt a kamarai osztályok, tagozatok és a kamara elnöksége is, 
legalább két olvasatban. A vélemények, javaslatok beépítése után válik 
véglegessé a küldöttgyűlési előterjesztés, és születnek meg döntések.

Erős közösség a kamara, büszke vagyok rá, hogy még minden alka-
lommal határozatképes testületi üléseket tarthattunk. Ez a jó előkészí-
tésen és a vezető testületek tagjainak fegyelmezettségén is múlik.

Ha Miskolc belvárosában sétálunk, a kamara székháza mai állapo-
tában szomorú képet mutat, remélem, nem sokáig. A Küldöttgyűlés 
döntése alapján jelentős forrásokat áldozunk az épület megújítására, 
amely nemcsak energetikai, szépészeti, életvédelmi szempontból fon-
tos, hanem egy ilyen meghatározó gazdasági testületnek erkölcsi köte-
lessége is a munkájának teret biztosító épületet korszerűvé alakítani.

Rövidesen új szerkezetű kormánya lesz Magyarországnak. A legfon-
tosabb kamarai feladatunk az oktatás előre mozdításában rejlik. Ké-
szülünk javaslatokkal, véleményekkel a szükséges pozitív változások 
megteremtésére. Addig is számos rendezvénnyel próbáljuk fémjelezni 
ezt az utat. Nemrég zajlott a Szakmák Éjszakája, a jövő héten rendez-
zük Budapesten a Szakma Sztár Fesztivált – megyei diákok részvéte-
lével –, és mindennek a csúcsa a szeptemberi EuroSkills – a Szakmák 
Európa Bajnoksága, ahol szintén lesz megyei versenyző a magyar 
válogatottban.

Van munka bőven, köszönetemet fejezem ki a kamara tisztségviselő-
inek és munkaszervezetének a támogatásért.

Az infokommunikáció és elekt-

ronika lehetőségeiről, fejlesztési 

irányairól, az ipari alkalmazá-

sokról lesz szó a Miskolci Egye-

tem és a BOKIK által szervezett 

következő üzleti reggelin. A 

programnak, amelyen az ipar-

vállalatok képviselői is részt 

vesznek, a City Hotel Miskolc ad 

otthont április 25-én, szerdán 

8 óra 30 perctől. A BOKIK-nak 

és az egyetemnek ez a második 

ilyen jellegű közös rendezvénye, 

az elsőn a járműipari fejlesztési 

lehetőségekről volt szó.

A BOKIK az elmúlt hetekben három 
alkalommal szervezett előadást az új 
adatvédelmi rendszerről, a GDPR-ról. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel 
hamarosan újabb tájékoztatót szer-
vezünk.

A vállalkozások felkészülését segíten-

dő legutóbb április 16-án volt kamarai 

rendezvény a General Data Protection 

Regulation-ról, vagy, ahogy közismer-

tebb: a GDPR-ról. Az előadás érintette 

többek között a következő kérdéskö-

röket: Mi is az a GDPR? Kire vonatko-

zik? Mit kell betartani 2018. május 25-

ig? Adatkezelő-adatfeldolgozó – mi a 

személyes adat? Milyen munkáltatói 

kötelezettségek vannak? Adatvédel-

mi incidens. Érdekmérlegelési teszt. 

Nyilvántartás vezetési kötelezettség. 

DPO, kinek kell kineveznie adatvé-

delmi tisztviselőt? Hatásvizsgálat. 

Adatvédelmi audit. Adatvédelem és 

könyvelőirodák. GDPR a munkajogi 

gyakorlatban. Munkaügyi nyilvántartó 

rendszerek. Munkavállalók jogai (hoz-

záférés, helyesbítés, törlés, elfeledte-

tés stb.). Az érintett hozzájárulása. In-

formatikai háttér. IT biztosítás. Cookie, 

felhő, facebook. Titkosítás.

A BOKIK hamarosan újabb tájékoztató 

előadást szervez a témában, amely-

ről az önkéntes és regisztrált tagokat 

e-mailben értesítik a szervezők. Az ér-

deklődők megtalálhatják a tudnivaló-

kat a www.bokik.hu hunlapon is.

A sikeres együttműködésről tart 

előadást a BOKIK szervezésé-

ben Tonk Emil címzetes egyete-

mi docens, az Üzleti Akadémia 

vezetője április 18-án, 14.00 és 

17.00 óra között Miskolcon, a 

Jakab Oktatási Stúdióban (Kis-

Hunyad út 1.) Napjainkban a 

kapcsolatokban nélkülözhetet-

len a jó együttműködés. Számos 

esetben ennek hiánya vezet a 

remélt siker helyett a kudarchoz. 

Nem varázslat, hanem logikus, 

egymásra épülő cselekedetek 

végső következménye az ered-

ményesség. A lapunk megjele-

nésének napján tartott rendez-

vényen szó lesz arról is, hogyan 

építsük fel kapcsolatainkat.

A Miskolc város napja ünnepséghez kapcsolódó bor- és 
gasztronómiai fesztivált immár hetedik alkalommal ren-
dezik meg az Európában egyedülálló, a város szívében ta-
lálható pincesoron és az Avasi kilátónál.

A Miskolczi Borbarátok Társasága Egyesület által elindított, 

civil szervezetek összefogásával szerveződő, a tradicionális 

miskolci pincekultúra hagyományainak újjáélesztését célzó 

Avasi Borangolás idén már 3 napon is várja a látogatókat: 

május 17-18-19-én. A rendezvény ideje alatt feléled az egész 

avasi pinceoldal. A borangolókat a nagykoncerteken túl a 

hegyoldal számos pincéjénél különböző stílust (népi, jazz 

és világzene) képviselő zenekarok és utcazenészek várják 

majd. A borokról pedig a helyi gazdák mellett, hazánk jelen-

tős borvidékeiről meghívott több mint 70 borászat gondos-

kodik. Az ételeket a város neves vendéglői és a Food Truck 

Show tagjai tálalják az Avas több pontján és az Avas-tetőn, 

a kilátó mellett kialakított Gasztroplaccon.

A Borangolás a fesztiválpohár megvásárlása mellett to-

vábbra is ingyenes, de az Avasi Református templomban 

és az Avasi kilátónál tartandó koncertek csak belépőjegy-

gyel, vagy bérlettel lesznek látogathatók.

A BOKIK által működtetett Miskolc Belvárosi Gazda-

ságfejlesztő Klaszter idén is a rendezvény együttműkö-

dő partnere. További információ: www.facebook.com/

avasiborangolas/; www.borangolas.hu/

Tonk Emillel
a sikerről

Fókuszban az 
informatika

Hamarosan újra a GDPR-ról

Májusban ismét borangolás


