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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 májusában alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 371 Ft/l
Gázolaj 374 Ft/l
Keverék 408 Ft/l
LPG-autógáz 2 2 1  Ft/l

Májusi üzemanyagárak

A szakmák 
megyei sztárjai
Két ezüst, egy bronz – ez a XI. 
Szakma Sztár Fesztivál megyei 
mérlege. A Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara által szervezett 
országos megmérettetést Bu-
dapesten, a Hungexpo területén 
tartották április 23–25. között. 
A megnyitón beszédet mondott 
Orbán Viktor miniszterelnök és 
Parragh László, az MKIK elnöke. 
A záróünnepség keretében 43 
szakmában hirdették ki az első 
3 helyezettet. A BOKIK május 
18-án köszöntötte a versenyen 
megyénket képviselő 11 diákot és 
felkészítő tanáraikat (képün-
kön).  (FOLYTATÁS A 2. oldalon)

Oktatásfejlesztési 
javaslatok

Bihall Tamás elnök, BOKIK

2018-ban 25 éves lett a szakképzési törvény és 25 éves a kamarai törvény 
is. Az egybeesés nem is véletlen, hisz a szakképzési törvény már 1993-ban 
számos feladatot adott a kereskedelmi és iparkamaráknak a tanulószer-
ződés intézménye, a gyakorlati képzőhely ellenőrzés, a vizsgáztatás és a 
mesterképzés tekintetében.

Áttekintve az elmúlt 25 évet, azt állapíthatjuk meg, hogy a kamara 
mindig progresszív erőként volt jelen a szakképzésben, erősítve a 
vállalati igények megjelenítését, s ezzel együtt az új tudás, a korszerű 
technológiák bevezetésének szükségességét is. Eredménynek érté-
keljük az MKIK�Kormány 2010-es megállapodásából eredően, hogy 
2013-tól elmondható, Magyarországon duális képzés folyik. Látható, 
hogy egy ilyen rendszert tökéletesre alig-alig lehet formálni, folytonos 
kiigazítások szükségesek, ebben az évben a jelentős szakemberhiány 
(tanulóhiány), a digitalizáció és az Ipar 4.0 jelent olyan kihívásokat, 
amelyekhez igazodni kell. Ezért a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
javaslatokat fogalmaz meg a most alakuló kormány számára, hogy 
mely területeken indokoltak a változások. Ennek első feltétele az 
úgynevezett SWOT-analízis elkészítése, amelyben számba vehetjük a 
rendszer erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit egyaránt.

Az elemzést elkészítettük, terjedelmi okok miatt csak az erősségek-
ből idéznék egy-két pontot: Hagyományok, tradíciók, szakmakultúra. 
Még van rendelkezésre álló szakember és a piac részéről folyamatos 
a munkaerőigény. Felhasználható a nemzetközi know-how, egyre 
sűrűbben jelennek meg korszerű tananyagok, az állam jelentős sze-
repet vállal a szakképzés fi nanszírozásában, és a vállalatok részvétele 
is folyamatosan erősödik, ezt napi szinten lehet érezni. Ugyanakkor 
számos terület közül kettőt említenék meg: pályaorientáció-pályavá-
lasztás, ágazati stratégiák és az ebből adódó információk hiánya (ennek 
a feloldására szolgál majd az ágazati készségtanácsok rendszere), ame-
lyekben biztosan változásokat kell generálni. Erősíteni kell az iskolák 
vonzóképességét, a pedagógusok felkészítését az új követelmények-
re, hisz a mai generációt nem lehet úgy tanítani, mint 20-30 éve, ez 
részben digitalizációs, részben új tudásalapokat is jelenthet. Erősíteni 
kell a gyerekek motivációját, elkötelezettségét a szakmatanulás iránt, 
és a vállalatok képzési hatékonyságát is összességében javítani kell. 
Vannak javaslataink, van kellő tapasztalatunk ahhoz, hogy ezekről a 
kérdésekről érdemben tárgyaljunk a döntéshozókkal.

Pár napja köszöntöttük megyénk kiváló tanulóit, akik a Szakma Sztár 
versenyeken helyt álltak, példát mutatva társaiknak, hogy a szakkép-
zésben milyen kiváló eredményeket lehet elérni. Fontos napokat él 
a gazdaság, hisz folynak az érettségik, felvételik. A magyar oktatás 
hatékony működése alapvetően határozza meg gazdaságunk verseny-
képességét. Ez egy kiemelten fontos terület, amelynek rendszerszintű 
kezelésével jelentős javulást lehet és kell elérni.

A kamara mind országosan, mind pedig megyei és városi szinten 
kész feladatot vállalni a gyerekek sikeres oktatása és a gazdaság igé-
nyeinek megfelelő szakemberek képzése érdekében.

Második alkalommal szervezett 

üzleti reggelit a BOKIK a Mis-

kolci Egyetemmel közösen. A 

rendezvénysorozat célja: hogy 

lehetőséget adjon az egyetem 

és a vállalatok kapcsolatrend-

szerének további bővítésére.

A rendezvény keretében 

tematikusan mutatkoznak be 

az Egyetem Karai – április 25-én 

a Gépészmérnöki és Informati-

kai Kar valamint az Elektronikai 

és Informatikai Kutató Intézet – 

amelyek az érintett területhez 

kapcsolódóan mutatták be leg-

újabb kutatási eredményeiket.

Az idei Bartók Plusz a fesztivál tör-
ténetének legnagyszabásúbb nem-
zetközi összefogással létrejövő 
Bartók-produkciójával nyitja meg 
kapuit. A rendezvény június 8-17. kö-
zött várja az érdeklődőket.

Új korszak kezdődik a világhírű Michał 

Znaniecki rendezésével. A jövőben 

Miskolc igazi „Bartók-Bayreuth”-tá 

fog válni, ahova évről évre a világ leg-

kiválóbb alkotói és előadói kapnak 

meghívást, hogy egyedi, kizárólag Mis-

kolcra készült előadásukkal csábítsák 

ide az operarajongókat a világ minden 

szegletéből. A fesztivál második hét-

végéjén színre kerülő „Ezrek operája”, 

a RockGiovanni pedig talán a fesztivál 

történetének legpimaszabb tehetségű 

produkciója. Igazi szellemi agytorna: mi 

történne, ha Mozart közénk csöppen-

ne, és megismerkedne korunk hang-

szereivel, zenei stílusaival és zenélési 

szokásaival? E két pillér között feszül a 

fesztivál: István királlyal, Semmelweis-

szel, Callassal és a többiekkel. 

Akció a klasztertagoknál

A Miskolc Belvárosi Gazdaságfejlesztő 

Klaszter ebben az évben is akcióval 

kapcsolódik a Bartók Plusz Opera-

fesztiválhoz: annak, aki június 8-17. 

között bemutatja operafesztiváli be-

lépőjegyét a megjelölt üzletekben, kü-

lönböző kedvezményeket biztosítanak 

az akcióban részt vevő klasztertagok. 

(az akció plakátját keresse az üzletek 

bejáratánál).

A Bartók Plusz Operafesztivál és a 

Klaszter együttműködésének része-

ként, a fesztivál szóróanyagai is ha-

marosan elérhetőek lesznek a főutcai 

klasztertagok üzleteiben.

További információ: www.

operafesztival.hu

A BOKIK 2014-ben indította el 

hagyományteremtő céllal az „In-

nováció a fejlődés rugója” című 

rendezvényt, amelynek folyta-

tásaként 2018 őszén ismét kon-

ferenciát szervez. A konferencia 

keretein belül megyénk innovatív 

cégei és vállalkozói bemutathat-

ják gazdasági eredményt hozó 

innovatív ötleteiket, fejlesztése-

iket, megoldásaikat, innovációs 

pályázatokon elnyert támogatá-

sokból megvalósított projektjei-

ket. A kamara várja tehát a cégek 

pályázatait. A beérkezett mun-

kaanyagokat egy szakértőkkel 

kibővített bizottság tekinti majd 

át. A munkaanyagok benyúj-

tásának határideje: 2018 július 

31.Részletek: www.bokik.hu

Május 11-13. között rendezték meg a XX. Gömör 
Expót és Fesztivált a putnoki városi sportcsar-
nokban és környékén. A háromnapos eseményt 
a szokásoknak megfelelően színvonalas progra-
mok kísérték.

A rendezvény a polgármesteri hivatal dísztermében 

megtartott jubileumi ünnepséggel kezdődött, ahol 

Tamás Barnabás polgármester nyitóbeszédét köve-

tően bemutatták a Gömör Expók történetéről készült 

kisfi lmet. A jubileumi rendezvényt Török Dezső, a me-

gyei közgyűlés elnöke nyitotta meg, majd átadták a 

vásár díjait. Ebben az évben a BOKIK különdíját a Héti 

Szikvízüzem kapta. A díjat Juhász István, a BOKIK ózdi 

képviseletének vezetője adta át (képünkön).

A helyi és környékbeli vállalkozók, a testvérvárosok 

delegációi mellett a hazai és külföldi üzletemberek is 

részt vettek az eseményen, ami jelzi, hogy a gazdaság 

szereplőinek továbbra is fontos a Gömör Expo.
Felhívás

Üzleti reggeli

Miskolc igazi „Bartók-Bayreuth”-tá válik

A kamara különdíjasa a Héti Szikvíz
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A Bosch-nál
A széles körű szakmai kompetenciával rendelkező 
Bosch munkahelyteremtő ereje, az észak-magyar-
országi régió iránti elkötelezettsége és hosszú távú, 
stratégiai gondolkodása nemcsak abban mutatkozik 
meg, hogy a vállalat erősíti a régióban a kis- és közép-
vállalkozásokat is, hanem abban is, hogy színvonalas, 
jövőbemutató projektjeivel mindkét gyár folyamato-
san törekszik a magas fokú innovációra és arra, hogy 
ebből a fejlődésből a régió is kivehesse a részét. A 
Bosch Miskolcon amellett, hogy magas hozzáadott 
értékű tevékenységeket végez, aktívan támogatja 
az oktatást. Első lépésként 2005-ben megalakult a 
Miskolci Egyetemen a Bosch Mechantronikai tanszék, 
mely 1945 után az első iparvállalat által alapított 
egyetemi tanszék. Ezt követően a vállalat bevezette a 
középfokú oktatásban a duális képzést, melyet 2015-
ben kiterjesztett a felsőoktatásra is. A magyar képzési 

forma a német hagyományokon alapul, hiszen már 
a kezdeteknél és most is a piaci igényekre válaszolva 
alakult ki. Ez a felsőoktatás és a vállalatok igényeinek 
összehangolásán és szoros együttműködésén alapuló 
gyakorlatorientált képzési forma, amely a képzésben 
részt vevő hallgatók számára számos előnnyel jár. 
E képzési formának köszönhetően a hallgatók már 
az első félévtől kezdve vállalati körülmények között 
gazdagíthatják az egyetemen elsajátított elméleti 
ismereteiket. A vállalati gyakorlat során a hallgatók 
szakmai és társas kompetenciáinak fejlesztésén van a 
hangsúly. Mentoraik irányításával a diákok a gyakorlat 
során betekintést nyernek a vállalat életébe. Azt 
követően úgynevezett „mini-projektekben” vesznek 
részt, melynek eredményéről a vállalat vezetőségének 
is beszámolnak. Azért, hogy ezekben a helyzetekben 
magabiztosak legyenek, tantermi képzéseken is részt 
vehetnek.

A Robert Bosch Energy 
and Body Systems Kft. 
a 2015/16-os tanévben 
kezdte meg duális felsőfo-
kú képzését gazdálkodás-
menedzsment és mérnök-
informatikus szakokon. 
A 2016/17-estanévben 
bővült a képzések száma: 
járműmérnök hallgatókat 
is fogadtak képzési gyakor-
latra. A jelentkezők száma 
folyamatosan emelkedik, 
a meghirdetett helyekre 

sokszoros a túljelentkezés. Ez annak köszönhető, hogy 
a vállalat folyamatos pályaorientációs tevékenységet 
végez, például részvétel az egyetemi nyílt napon, 
Educatio kiállításon, középiskolai tájékoztatókon. A 
2017/18-as tanévtől a Robert Bosch Power Tool Kft. 
is bekapcsolódott a duális gépész- és mechatronikai 
mérnöki képzésbe, így a két vállalatnál jelenleg 15 
hallgatót oktatnak I-III. évfolyamon.

A Certánál
A sátoraljaújhelyi székhelyű Certa Kft. három éve vesz 
részt a felsőoktatási duális képzésben. Rudnay Lajos, 
a cég tulajdonos ügyvezetője elmondta: jelenleg két 
mérnökhallgatójuk van a Miskolci Egyetemről, akikkel 
elégedettek. A nagy kérdés persze az, hogy a fi atal 
szakemberek – diplomával a zsebükben – meg-
maradnak-e majd a vállalkozásnál? Ezzel együtt az 
ügyvezető fontosnak tartja ezt a képzési formát, és 
azt is, hogy részt vegyenek benne, hiszen így nagyobb 
az esélyük a megfelelő utánpótlás kinevelésére, a jó 
szakemberek megtalálására. A közös munka során 
kiderül, valóban érdeklődnek-e a hallgatók a szakma 
iránt, és kötődnek-e a társasághoz?„Mi kis cég 
vagyunk, és a multinacionális vállalatokhoz képest 
kevésbé ismertek, így nekünk nehezebb ide csábítani 
a hallgatókat. De bízunk benne, hogy sikerrel járunk, és 

új kollégákat találunk.”
A Certa Kft. Magyarország egyik legrégibb, legnagyobb 
és legsokoldalúbb öntödéje. Több mint öt évtizedes 
horgany öntészeti tapasztalatának köszönheti vezető 
piaci pozícióját. Az elmúlt évek során azonban egyre 
nagyobb hangsúlyt kap az alumínium öntészet is.

Felkészülés üzemi környezetben

Negyvenhárom szakma képviselői 
versenyeztek az idei Szakma Sztár 
Fesztiválon, Budapesten. A három-
napos rendezvény előválogatójába 
8 diák jutott be megyénkből, közülük 
négyen indulhattak a döntőben. Az 
idei versenyt a hagyományok szerint 
Parragh László, az Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke nyitotta 
meg, és köszöntötte a versenyzőket 
és a résztvevőket Orbán Viktor mi-
niszterelnök is.

„Olyan országot kell építeni, ahol a 

munkásoknak és a munkának be-

csülete van, ahol minden fi atal ke-

zébe jut egy értékes szakma vagy 

hasznos diploma” – mondta beszé-

dében Orbán Viktor miniszterelnök, a 

XI. Szakma sztár fesztivál megnyitó-

ján. Hangsúlyozta: „Ez a célunk, ezért 

kötöttünk megállapodást a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamarával, és 

ezért fogunk újabb megállapodást 

kötni velük az előttünk álló négy évre 

is.”

A jelen lévő diákoktól azt kérte, „épít-

sük fel közösen azt a Magyarorszá-

got”, ahová mindig vissza lehet térni. 

A magyaroknak ugyanis mindenért 

meg kell küzdeniük, a saját szakem-

bereikért, fi ataljaikért és jövőjükért 

is. Európa ma „úgy van összerakva”, 

hogy szerencsésebb múltú és gaz-

dagabb országok el tudják szívni más 

nemzetek szakképzett fi ataljait. „Rá-

tok is pályáznak más országok mun-

kaadói” – hívta fel a fi gyelmet. Sze-

rinte erre két válasz adható: egyrészt 

büszkék lehetünk rá, hogy a magyar 

fi atalok bárhol meg tudják állni a 

helyüket a világban, másrészt „fel-

építjük azt a Magyarországot, ahol 

a fi atalokat munkahely, tisztességes 

fi zetés, biztonság, saját családi ott-

hon lehetősége várja”. Ezzel kapcso-

latban megjegyezte: a legutóbbi par-

lamenti választáson a magyarok úgy 

döntöttek, „Magyarország továbbra 

is maradjon magyar ország.”

Parragh László, az MKIK elnöke arról 

beszélt, hogy a szakmák ünnepét 11 

éve rendezik meg, az első alkalom-

mal 15 szakmát mutattak be, most 

azonban már 43 szakma versenyez 

három napon át a Hungexpo terüle-

tén. Mint kiderült, idén több mint hét-

ezer diák jelentkezett, közülük 236-an 

jutottak a végső versenybe, ahol 108 

oktatási intézmény képviselteti ma-

gát. A határon túlról négy versenyző 

és négy iskola van jelen Kárpátaljáról, 

Erdélyből, Vajdaságból, illetve a Fel-

vidékről – mondta az elnök.

A megnyitón elhangzott, hogy idén 

hazánk rendezi a szakmák Európa-

bajnokságának is nevezett EuroSkills 

versenyt. Csiszár Zsófi a projekt-

menedzser elmondta: szeptember 

26-28. között 28 ország több mint 

500 diákja méri össze tudását a 

Hungexpo területén, köztük 27 ma-

gyar versenyező is rajthoz áll.

Látogatók a BOKIK szervezésében

A BOKIK idén is nagy létszámú diák-

csoportokat utaztatott a fesztivál-

ra, mintegy 450 diák vehetett részt 

látogatóként, egynapos szakmai 

kirándulás keretében a programon. 

Miskolci, kazincbarcikai, mezőköves-

di, szerencsi, ózdi, szirmabesenyői és 

edelényi iskolák tanulói kapcsolód-

tak be nézőként a fesztivál forgata-

gába. 

XI. Szakma Sztár Fesztivál

A Szakma Sztár Fesztiválon sikeresen szereplő me-
gyei diákokat és felkészítőiket idén is köszöntötték a 
kamara vezetői. A rendezvényt május 17-én tartot-
ták a City Hotelben. Az ünnepséget megtisztelték 
jelenlétükkel: Pfl iegler Péter, Miskolc alpolgármestere, 
a Megyei Szakképzési Centrumok vezetői, valamint 
kamaránk elnökségének több tagja.

Döntőbe jutott, dobogós helyezést elért diákok 
(képünkön):
Tóth Gabriella (kereskedő), II. helyezés, MSZC 
Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma. Elméleti oktató: 
Erdélyiné Rusz Annamária, gyakorlati oktató: Ilonkáné 
Holló Enikő.
Tóth Klaudia (kereskedő) III. helyezés, MSZC 
Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma. Elméleti oktató: 
Hokné Zahorecz Dóra, gyakorlati oktató: Debrődi 
Róbertné.
Panyik Milán (vendéglátás szervező) II. helyezés, 
MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimn. Elméleti oktató: 
Kovács Katalin, gyakorlati oktató: Palácsik Attila.

Az országos döntő előválogatójába jutottak:
Csorba Krisztián (épületgépész technikus) MSZC Kós 
Károly Építőipari Szakgimnáziuma. Elméleti oktató: 
Tompa Mihály, gyakorlati oktató: Petercsák Máté.
Ráczi Krisztián (magasépítő technikus) MSZC Kós 
Károly Építőipari Szakgimnáziuma. Elméleti oktató: 
Bakó Judit, gyakorlati oktató: Kazai Adrienn.
Bodnár Alex Dániel (informatikai rendszerüzemelte-

tő) Irinyi János Református Oktatási Központ. Elméleti 
oktató: Csontos Dénes.
Bolyki Balázs (műszaki informatikus) Ózdi SZC. Bródy 
Imre Szakgimnáziuma. Elméleti oktató: Gereben 
László, gyakorlati oktató: Bolyki Péter
Dankó Donát (kereskedő) MSZC. Berzeviczy Gergely 
Szakgimnáziuma V. helyezett. Elméleti oktató: 
Keresztessyné Szabó Zsuzsanna, gyakorlati oktató: 
Tóthné Kovács Zsuzsanna

World Skill’s válogatón szereplő tanulók:
Gál Viktória (ápoló) MSZC Ferenczi Sándor Egész-
ségügyi Szakgimnáziuma VII. helyezés. Elméleti 
oktató: Csopják Judit, Gyakorlati oktató: Demeter 
János Szabolcs.
Dukát Ádám (ápoló) MSZC Ferenczi Sándor Egész-
ségügyi Szakgimnáziuma V. helyezés. Elméleti oktató: 
Csopják Judit, gyak. oktató. Demeter János Szabolcs.
Göndör Enikő (ápoló) MSZC Ferenczi Sándor Egész-
ségügyi Szakgimnáziuma IV. helyezés. Elméleti oktató: 
Csopják Judit, gyak. oktató: Demeter János Szabolcs.

A BOKIK köszöntötte a verseny résztvevőit

Orbán Viktor Parragh László társaságában a versenyzők között

A Miskolci Egyetem a tudományok 
széles körét kutató és oktató egye-
tem, igazi universitas. Az oktatás 
hét karon és egy intézetben folyik 
minden képzési szinten. A Miskol-
ci Egyetem oktatási portfóliójába 
2015-ben új elemként épült be a 
duális képzés.

A Gazdaságtudományi Kar öt (gaz-

dálkodási és menedzsment, keres-

kedelem és marketing, nemzetközi 

gazdálkodás, pénzügy és számvitel, 

turizmus-vendéglátás), a Gépész-

mérnöki és Informatikai Kar három 

(logisztikai mérnöki, mérnökinforma-

tikus és programtervező informati-

kus), a Műszaki Anyagtudományi Kar 

egy (anyagmérnöki) duális alapkép-

zési szakot indított. Az első évfolyam 

a 2015/2016. tanévben kezdte meg 

tanulmányait, összesen 40 fővel, a 

2016/2017-es tanévben 82 fő csat-

lakozott a duális típusú képzéshez a 

Miskolci Egyetemen. 2016-ban a Mű-

szaki Földtudományi Kar is bekapcso-

lódott földrajz, műszaki földtudomá-

nyi és környezetmérnöki alapszakkal, 

valamint elsőként indított mester-

képzési szakot egyetemünkön duális 

formában, geográfus és olajmérnöki 

mesterképzési szakokkal bővítette 

az egyetem duális képzési palettáját. 

2017 szeptemberében 66 fő lépett 

be, jelenleg 166 fő tanul az egyete-

men duális képzésben.

2015-től számos új alap- és mester-

képzési szakot hirdetett és hirdet az 

intézmény az új képzési formában, 

megteremtve ezzel a lehetőséget 

hallgatói számára a gyakorlatori-

entált felsőfokú oktatásban való 

részvételre. Ez idő szerint 19 duális 

alapképzési szak és 16 duális mes-

terképzési szak közül választhat-

nak a Miskolci Egyetemre felvéte-

liző diákok. Az alapképzési szakok 

a következők: MAK: anyagmérnöki; 

MFK: földrajz, környezetmérnöki, 

műszaki földtudományi; GÉIK: gé-

pészmérnöki, ipari termék- és for-

matervező mérnöki, járműmérnöki, 

logisztikai mérnöki, mechatronikai 

mérnöki, mérnökinformatikus, prog-

ramtervező informatikus, műszaki 

menedzser, villamosmérnöki; GTK: 

emberi erőforrások, gazdálkodási 

és menedzsment, kereskedelem és 

marketing, nemzetközi gazdaság és 

gazdálkodás, pénzügy és számvitel, 

turizmus-vendéglátás. A mester-

képzési szakok a következők: MAK: 

anyagmérnöki, kohómérnöki; MFK: 

geográfus, hidrogeológus mérnöki, 

olajmérnöki; GÉIK: gépészmérnöki, 

logisztikai mérnöki, mechatronikai 

mérnöki, mérnökinformatikus, villa-

mosmérnöki; GTK: marketing, ellá-

tási-lánc menedzsment, nemzetközi 

gazdaság és gazdálkodás, számvi-

tel, vállalkozásfejlesztés, vezetés és 

szervezés.

A 2018/2019-es tanévtől a Bölcsé-

szettudományi Kar is bekapcsolódik 

a duális képzésbe szociális munka 

alapképzési szakkal.

2017-ben a duális típusú képzések 

fejlesztésére a Miskolci Egyetem el-

nyerte a „Dual Drive University” A Mis-

kolci Egyetem Duális és Kooperatív 

Felsőoktatási, Szakképzési és Szak-

irányú Továbbképzéseinek Fejlesz-

tése című EFOP-3.5.1.-16 pályázatot, 

amelyben az egyetem konzorciumi 

partnere az Észak-magyarországi 

Informatikai Klaszter. A pályázat ke-

retében a Klaszter kidolgozta a „din-

amit”, a Duális képzési INformációs 

Adminisztrációs és Menedzsment IT 

Rendszert, amely a duális képzésben 

résztvevő személyek és intézmények 

közötti információáramlás meg-

könnyítését szolgálja. A pályázat 

alapvető célja, hogy elősegítse és 

támogassa a régió felzárkózását és 

gazdasági fejlődését a kutatás-fej-

lesztési és innovációs feltételrend-

szerét, amelyhez az egyetem kiváló 

közvetítő csatornát képez.

Az eddig évek tapasztalatai és a 

hallgatói, valamint a vállalati vissza-

jelzések alapján elmondható, hogy a 

duális képzés sikeres, a cégek szíve-

sen foglalkoztatják hallgatóinkat és 

a hallgatók által kitöltött kérdőívek 

eredményei szerint 93 százalékuk 

ismét a duális képzési formát vá-

lasztaná. Tanulmányi előmenetelük 

a kettős terhelés ellenére sikeresebb 

a hagyományos formában tanulóké-

nál. Egyetemünk elkötelezett a duá-

lis képzés további fejlesztésére.

Duális képzés a Miskolci Egyetemen
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A Miskolci Egyetem május 23-25. 
között rendezi meg a II. Járműmér-
nöki Konferenciát. A háromnapos 
programhoz kapcsolódóan az egye-
tem a BOKIK-kal, valamint a kama-
ra égisze alatt működő Észak-ma-
gyarországi Autóipari Klaszterrel 
(NOHAC) közösen május 24-én, 
csütörtökön pályaorientációs na-
pot és állásbörzét szervez.

A Járműipari Konferencia célja, 

hogy összefogja az egyetemi és az 

ipari területek szakértőit, lehetősé-

get nyújtson a járműmérnök-kép-

zés fejlesztésére, és bemutatkozási 

lehetőséget biztosítson a terület 

oktatói, kutatói és a cégek képvi-

selői számára. A rendezvény kiváló 

alkalom a nemzetközi kapcsolatok 

erősítésére is, hiszen nem csak ma-

gyarországi oktatási intézmények 

és cégek vesznek részt rajta, de 12 

országból érkeznek szakemberek, 

hogy tudást és tapasztalatot cse-

réljenek

A konferencia második napjának 

kísérőprogramja az állásbörze és 

a pályaorientációs nap. A BOKIK 

szervezésében 200 általános és 

középiskolás diák vesz majd részt 

a programon. A vidékről érkező diá-

kok utaztatását a kamara fedezi.

Az állásbörzére bejelentkezett 

NOHAC tagvállalatok pályaorien-

tációs programokkal is készülnek, 

amelyeknek köszönhetően a fi a-

talok  tájékoztatást kapnak a cé-

geknél folyó tevékenységről, arról, 

milyen ismeretek, szakmai tudás, 

felkészültség kell az egyes állások 

betöltéséhez. Emellett a fi atalok 

üzemlátogatáson is részt vehetnek 

majd a Joyson (Takata) gyárában. A 

BOKIK olyan középiskolákat hívott 

meg a programra, ahol járműipar-

hoz kapcsolódó képzés folyik. Így 

ott lesznek a kazincbarcikai Surányi, 

a tiszaújvárosi Brassai, a miskol-

ci Szemere, 

valamint az 

Andrássy di-

ákjai is.

Ami az állás-

börzét illeti, 

az autóipari 

klaszter, illetve 

a BOKIK szá-

mára ez már 

a 2. állásbör-

ze, amelyet 

az egyetem-

mel közösen 

s z e r v e z n e k . 

Ezúttal 12 cég jelentkezett be az 

állásbörzére: a Joyson, a Bosch, a 

Ferro-Tool Zrt., a Weinberg Kft., a 

ZF Hungária Kft., a Shinwa Magyar-

ország Kft., a Fireplace Kft., a BP 

Group, az ÉszakFerr Kft., az Equip-

Test Kft., az Inter-V Kft. és a Modine 

Hungária Kft.

Az állásbörzére a cégek mindenkit 

várnak! Tehát a diplomásokat, a 

középfokú szakképesítéssel rendel-

kezőket ugyanúgy, mint a szakmun-

kásokat, vagy a képzettség nélkü-

lieket. Nincs korhatár sem, tehát a 

fi atal álláskeresők ugyanúgy meg-

találhatják a számításukat adott 

esetben, mint az idősebbek.

Befejeződtek a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara szervezésében lebonyolított 
szintvizsgák, már csak a pót szint-
vizsgák vannak hátra.

A szintvizsga célja, hogy felmérje: 

a szakközépiskolai tanuló elsajátí-

totta-e az irányítás melletti mun-

kavégzéshez szükséges kompeten-

ciákat, kihelyezhető-e gazdálkodó 

szervezethez üzemi, termelési kö-

rülmények közé. Szintvizsgát annak 

a szakközépiskolai, vagy szakiskolai 

tanulónak kötelező tenni, aki nappali 

rendszerű oktatásban, vagy a nappa-

li oktatás munkarendje szerint szer-

vezett felnőttoktatásban vesz részt a 

szakmai képzésben, és nem rendel-

kezik érettségivel. A vizsga a szóban 

forgó tanulók számára kötelező.

A BOKIK szervezésében az elmúlt 

hónapokban összesen 108 szint-

vizsgát bonyolítottak le, 33 iskola 

bevonásával, 25 szakképesítésben. 

A szintvizsgákra 1519 tanuló jelent-

kezett, közülük 1307-en vizsgáztak, 

ebből a létszámból 1292-en tettek 

sikeres szintvizsgát.

A szintvizsgát nem teljesítő tanulók 

részére kamaránk pótló, javító szint-

vizsgát szervez. Ezúttal várhatóan 

mintegy 50 fő vesz majd részt a pót 

szintvizsgákon, amelyek a tervek 

szerint május 24-ig fejeződnek be.

A szintvizsga elnökök és jegyzők ta-

pasztalatai azt mutatják, hogy minden 

szakgimnáziumban és szakiskolában 

megvannak a szükséges tárgyi és sze-

mélyi feltételek a vizsgáztatáshoz.

(A projekt a Nemzetgazdasági Mi-

nisztérium fi nanszírozásában valósul 

meg, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 

képzési alaprész terhére, a projekt, il-

letve a támogatási szerződés száma: 

NFA-KA-NGM-3/2017/TK/03

Közel 1300 tanuló tett sikeres szintvizsgát

Konferencia és állásbörze

„A duális képzés rendszere a vállal-
kozások jelentős részének támoga-
tását élvezi, mindenki felismerte, 
hogy a szakmai utánpótlás biztosí-
tása érdekében a legjobb befektetés 
a tanulók nevelése, gyakorlati kép-
zése” – nyilatkozta lapunknak Bihall 
Tamás, a BOKIK elnöke, aki egyben a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
oktatási és képzési ügyekért felelős 
alelnöke is, így a szakképzés fejlesz-
tési irányairól is beszélgettünk.

A szakképzést folyamatos fi gye-
lem kíséri, hiszen a gazdaság jövője 
szempontjából meghatározó terü-
let...
A fi gyelem oka, hogy a gazdaságban 

óriási a kereslet a jól képzett munka-

erő iránt, mind az iparban, mind pél-

dául a turizmus-vendéglátásban. De 

azt gondolom, ezt mindenki megta-

pasztalja a saját életében is, ha egy 

mesterembert keres a problémája 

megoldására. A kamara már hosszú 

ideje odafi gyel a szakképzés fejlesz-

tésére, elsősorban azért, mert a gaz-

daság részéről már a 90-es évek vé-

gétől igényként fogalmazódott meg 

a szakképzés minőségi, strukturális 

átalakítása. Idén 25 éves a szakképzé-

si törvény és szintén negyedszázados 

a kamarai törvény, ez a két jubileum 

alkalmat ad arra, hogy még alapo-

sabban megvizsgáljuk a szakképzés 

eddig elért eredményeit és a jövőbe-

ni feladatokat. Erre törekszik a most 

megalakult kormány is, és a kamará-

val meglévő partneri kapcsolata miatt 

a tárgyalások rövidesen elindulnak.

A kamara és a kormány között 
2010-ben létrejött megállapodás 
eredményei közül mit emelne ki a 
szakképzés területéről?
Eredménynek tartom, hogy 2013-

14-ben általánossá vált Magyaror-

szágon a duális képzés. Természe-

tesen számos kiigazításra van még 

szükség, amit például a jelen időszak 

két kiemelt problémaköre is megha-

tároz: az egyik a jelentős szakem-

berhiány, a másik pedig az Ipar 4.0, 

a digitalizáció megjelenésével ösz-

szefüggő oktatási követelmények. 

Összességében azonban úgy látom, 

hogy a duális képzés rendszere a vál-

lalkozások jelentős részének támo-

gatását élvezi. Mindenki felismerte, 

hogy a szakmai utánpótlás biztosí-

tása érdekében a legjobb befektetés 

a tanulók nevelése, gyakorlati képzé-

se. Ezért a gazdaság részéről teljes 

együttműködést tapasztalok.

Melyek lehetnek a fejlesztés, irá-
nyai?
A kamara megfogalmazott egy ja-

vaslati anyagot az oktatásügy fej-

lesztéséről, hiszen mindenki egyetért 

abban, hogy az oktatás a magyar 

jövő, ez adja a gazdaság, a társada-

lom stabilitását. A stratégiai célokat 

nyolc pontban fogalmaztuk meg. 

Ennek első pontja a rendszerszin-

tű átalakítás igénye. Ez azt jelenti, 

hogy a szakképzést nem lehet csak 

önmagában reformálni, itt át kell 

tekinteni az alapoktatást is. Az ott 

megszerzett kompetenciákat felül 

kell vizsgálni annak érdekében, hogy 

a szakképző intézményekbe felké-

szült gyerekek kerülhessenek. Közös 

cél – és ebben nagy az egyetértés –, 

hogy vonzó szakképzést kell építeni. 

Szeretnénk, ha minél több fi atal vá-

lasztaná a szakma tanulást, ehhez 

szemléletváltásra is szükség van, és 

nyilván az egész pályaorientációt, 

pályaválasztási rendszert is át kell 

tudni alakítani. Ahhoz, hogy vonzó le-

gyen a szakképzés több minden kell, 

például vonzó iskolai környezet. Fon-

tosnak tartjuk, hogy az iskolák olya-

nok legyenek, ahová a szülő jó szív-

vel viszi a gyermekét. Természetesen 

szükség van aktív, az életre felkészítő 

gazdasági környezetre – vállalkozók-

ra, vállalatokra –, és mindezek végén 

olyan életpálya lehetőségére, amely 

magas szintű fi zetéssel honorálja a 

szakmai tudást. Nem lehet kérdés, 

hogy keresletorientáltan kell a szak-

képzést fejleszteni, tehát a gazdaság 

igényei szerint kell a képzést alakíta-

ni, a tartalmakat módosítani.

A duális képzés erősítése tehát to-
vábbra is kiemelt cél marad?
A munkába ágyazott tanulás fontos 

szempont, hiszünk abban, hogy az 

üzemi környezetben a gyerekek az 

élethosszig tartó tanulás folyama-

tára is jobban felkészülnek, mintha 

egy olyan intézményben tanulnának, 

ahol nem sok motiváció, inger éri őket. 

Ugyanakkor a minőség érdekében a 

vizsgáztatás ügyét át kell tekinteni, eb-

ben a kamara szeretne még aktívabb 

szerepet vállalni. Ezzel összefüggés-

ben el kell érni, hogy a szakgimnáziu-

mokból a gyerekek – természetesen a 

megfelelő paraméterek mellett – au-

tomatikusan a felsőoktatásba kerül-

hessenek. Ezen dolgozunk. Mindezek 

mellett célirányos ágazati szakkép-

zés-fejlesztés kell, ezt szolgálják az 

ágazati készségtanácsok, amelyeket 

a kamara koordinál, és azt szeretnénk, 

ha a tanulóképzés olyan értékterem-

tő folyamat lenne, amelyből mind a 

vállalatok, mind a tanulók profi tálnak. 

Ezért kezdeményezzük az általános 

ösztöndíj bevezetését a szakmát ta-

nulók esetében. Foglalkoznunk kell 

a felnőttképzés világával is. Szeret-

nénk, ha a nemzetközi gyakorlatok-

nak megfelelően határoznánk meg a 

munkakörök, a szakmák rendszerét, 

szét szeretnénk választani a munka-

erőpiac rövid és hosszú távú igénye-

it szolgáló szakképesítések listáját. 

Erősíteni szeretnénk a felsőoktatási 

duális képzést, ahol a duális képzési 

tanácstól a kamara még több felada-

tot kíván átvenni. Az Európai Unió ok-

tatásra vonatkozó ország-jelentésével 

részben egyetértve szeretnénk még 

hatékonyabbá tenni a szakképzés két 

irányát, a szakgimnáziumi és a szak-

középiskolai rendszert.

A tanulóképzés értékteremtés
Bihall Tamás: Az oktatás a magyar jövő, ez adja a gazdaság, a társadalom stabilitását

Panyik Milán a Szakma Sztáron

Szeretné megismerni a munkaerő képzés 

jelentőségét? Szívesen megismerné a tá-

mogatott munkaerőképzés lehetőségeit? 

Az érdeklődők a május 24-i (csütörtök) 

információs napon tájékozódhatnak a 

pályázati forrásokból megvalósítható 

képzések lehetőségeiről. A rendezvény 10 

óra 30 perckor kezdődik a Miskolci Fel-

nőttképzési Központban (Soltész Nagy 

Kálmán utca 10.)

A rendezvény a GINOP-6.1.7-2018-00001 

azonosítószámú, „Munkahelyi képzések 

támogatása” című projekt keretében va-

lósul meg, amelynek célja a gazdaság 

versenyképességének megőrzése, a vál-

lalkozások versenyképességének támo-

gatása, a gazdaság igényeinek megfelelő 

képzettséggel és kompetenciákkal ren-

delkező munkaerő biztosítása.

Jelenleg 3 kapcsolódó pályázatra adhatók 

be támogatási kérelmek:

GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések tá-

mogatása nagyvállalatok munkavállalói 

számára

GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések tá-

mogatása mikro-, kis és középvállalatok 

munkavállalói számára

GINOP-6.1.8-17 Vállalati Képző Központok 

rendszerének kialakítása és működtetése

Bővebb infó: Tóthné Farkas Evelin 20/777-

3124, farkas.evelin@mkik.hu; Dr. Bári Imre 

70/636-6368, bari.imre@mkik.hu 

A munkahelyi 
képzés támogatása

A rendezvény sajtótájékoztatója 
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Miskolc város ünnepét hagyományo-
san május 11-én tartják. Hagyomány 
az is, hogy ebből az alkalomból ad-
ják át a Miskolci Nemzeti Színház-
ban a Miskolc díszpolgára címet és 
további díjakat azoknak, akik sokat 
tettek a városért. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara ezen az 

ünnepen idén is átadta a Szentpáli 

István Kamarai Díjat, amelyet a 

BOKIK elnöksége adományoz. A vá-

ros ebben az évben a gazdaság több 

olyan jeles képviselőjét is kitüntette, 

akik a BOKIK meghatározó tagjai. A 

város napján kitüntetetteknek gratu-

lálunk.

Fükő László, a Szentpáli díjas

Fükő László, a Power Tools, Home 

and Garden üzletág gyártási elnök-

helyettese, a Robert Bosch Power 

Tool Kft. ügyvezető igazgatója és 

az Észak-magyarországi Autóipari 

Klaszter elnöke. A Miskolci Egyetem 

Gépészmérnöki Karán 1995-ben 

szerzett diplomát, majd az iparban 

helyezkedett el. A Bosch hatvani gyá-

rában 2000 január elsején kezdett 

dolgozni minőségbiztosítási mér-

nökként, és amikor megindult a mis-

kolci gyár, elsőként jelentkezett át, 

hogy „hazajöjjön”. 2016. január else-

jén vette át a gyárigazgatói posztot. 

A BOKIK autóipari klaszterének 2013 

nyarától az elnöke. Erre a felkérésre 

– megfogalmazása szerint – azért 

mondott igent, hogy a régióban a 

helyi ipar erősödését, fejlődését tud-

ja szolgálni. A miskolci Bosch gyárak 

is tagjai a klaszternek, így a cége is 

támogatja ebben a munkában.

Dr. Barkóczi István, a Pro Urbe díjas

Dr. Barkóczi István Miskolc és me-

gyénk gazdaságának meghatáro-

zó vállalkozója. Az általa vezetett 

cégcsoport közel 300 embernek ad 

munkát. A csoport zászlóshajója a 

több mint 25 éves FUX Zrt. Az üzlet-

ember vállalkozásai meghatározóak 

a vendéglátás területén is. A City Ho-

tel Miskolc, a Drót Bisztró és a most 

megújult Népkerti Vigadó öregbí-

tik a megyeszékhely jó hírnevét. Dr. 

Barkóczi István évtizedek óta aktív 

szerepet vállal a BOKIK munkájában 

is, 2016 októberében a kamara álta-

lános alelnökévé választották.

Vinnai János, az Egyetemért, a váro-
sért díjas

Vinnai János a Miskolci Egyetemen 

szerezte vegyipari automatizálási 

üzemmérnöki diplomáját. Szak-

mai pályája azóta is szorosan kap-

csolódik Miskolc városához. 1988-

ban alapítója volt a Szinva Net 

Zrt.-nek, amely a város igazi gaz-

dasági sikersztorijává, egyben Ma-

gyarország egyik vezető informatikai 

vállalkozásává vált. Sokoldalú mun-

kássága mellett mindig szem előtt 

tartotta, kötelességének érezte a 

társadalmi felelősségvállalást is. Ő a 

Miskolci Múzsa díj kezdeményezője, 

alapítója. Vinnai János a BOKIK Eti-

kai Bizottságának elnöke, a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara Infor-

matikai Kollégiumának társelnöke.

Szilvási Zoltán, a Nívódíjas

Szilvási Zoltán az autószerelői mes-

tervizsgát 1981-ben tette le, majd 

1984-ben megszerezte az iparenge-

délyt, kibérelt egy műhelyt és végre 

szeretett szakmájában, az autósze-

relésben kezdett dolgozni. Az elmúlt 

30 évben autószerelők generációit 

tanította, képezte a szakma ismere-

tére, példát adva szaktudásból, em-

beri tartásból. 1989 őszétől együtt 

dolgozik elsőszülött fi ával, aki szin-

tén autószerelő mester. A vállalkozó 

kezdetektől önkéntes tagja a BOKIK-

nak, a tanulóképzés meghatározó 

szereplője.

A BOKIK Szerencs város nap-
ja alkalmából idén is odaítélte a 
„Hermann Lajos Kamarai Díjat”. Az 
elismerésben ezúttal a Szer-Szoft 
Kft. részesült. A díjat április 20-án, 
a város ünnepi közgyűlésén adta 
át a BOKIK elnöke, Bihall Tamás 
és Koncz Ferenc, Szerencs polgár-
mestere.

A Szer-Szoft Kft. 1997 márciusában 

alakult családi vállalkozás. A társa-

ság létrehozásának célja számítás-

technikai eszközök szervizelése és a 

karbantartási feladatok ellátása volt. 

A megnövekedett vásárlói igények-

nek köszönhetően 1999-ben számí-

tástechnikai szaküzletet nyitottak. 

Felismerték az infokommunikációs 

technológiában rejlő lehetőségeket, 

így 2005-ben elindították a korszerű 

mikrohullámú internet szolgáltatást. 

A társaság jelenleg 

közel 1000 ügyféllel 

rendelkezik, ezzel 

a térség meghatá-

rozó infokommuni-

kációs szolgáltatója 

lett. A kft. 2015-től 

kibővítette szol-

gáltatását az IP 

kamerarendszerek 

telepítésével, így a 

biztonságtechni-

kai szolgáltatások 

is egyre nagyobb 

szerepet játszanak a cég életében. 

Mára a Szer-Szoft Kft. tevékenysége 

az informatika szinte teljes területét 

lefedi.

Kitüntették Miskolc kiválóságait

Az idei Hermann Lajos díjas

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 2017. 
október 1-vel a Besztercebányai 
Kereskedelmi és Iparkamara kon-
zorciumi vezetésével megkezdte az 
„InnoSercvice“ Határokon átnyúló 
innovációs szolgáltatások portfóliója 
című, az Interreg V-A Szlovákia-Ma-
gyarország Együttműködési Prog-
ram keretében elnyert pályázat meg-
valósítását.

A két kamarán kívül a projektben 

részt vesznek még együttműködő 

partnerként magyar részről a Nógrád 

és Heves Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara, valamint szlovák részről 

a Kassai Kereskedelmi és Iparkama-

ra is.

A célok

A projekt célja, hogy erősítse és fej-

lessze a szlovák és a magyar területi 

kereskedelmi és iparkamarák közötti 

együttműködési kapacitást és ha-

tékonyságot, növelve a munkatár-

sak ismereteit és tapasztalatait a 

vállakozók számára nyújtott egyedi 

innovációs szolgáltatások terén. A 

projekt során a kamarák összegyűjtik 

a K+F infrastruktúrával és innovációs 

szolgáltatásokkal kapcsolatos in-

formációkat a délkelet-szlovákiai és 

északkelet-magyarországi területek-

ről egyaránt, s egy újonnan kifejlesz-

tett weboldal és mobilalkalmazás 

segítségével elérhetővé teszik va-

lamennyi érdeklődő számára a nap 

24 órájában. Az információkhoz ezen 

felül nyomtatott katalógus formá-

jában és személyes konzultációkon 

keresztül is hozzájuthatnak a vállal-

kozók és más érdekelt felek.

A projekt megvalósítására a részt 

vevő kamaráknak 16 hónapos idő-

tartam áll rendelkezésükre.

Fő tevékenységek

A projekt fő tevékenységei között 

szerepel a régióban működő tudás 

központok, innovatív szolgáltatást 

nyújtó szervezetek, egyetemek, nyil-

vános és magán kutató- és fejlesz-

tő szervezetek, cégek, vállalkozások 

feltérképezése, személyes interjúk 

keretében. A beszerzett információk 

feldolgozása révén magának a hatá-

rokon átnyúló innovatív szolgáltatá-

sok portfóliójának kifejlesztése, köz-

zététele három nyelven, magyarul, 

szlovákul és angolul.

Az adatbázis egyszerű és felhasz-

nálóbarát alkalmazás révén vehe-

tő igénybe, melynek segítségével a 

szlovák cégek könnyedén találhat-

nak maguknak magyar partnereket, 

a magyar cégek pedig szlovák part-

nereket.

Emellett a kamarai munkatársak 

tematikus workshopokon vesznek 

részt innováció, kutatás-fejlesztés, 

technológia transzfer, start-upok, 

nemzetköziesítés, új termékek és 

szolgáltatások fejlesztése, valamint 

az innovációs stratégiák témakör-

ében. A workshopon megszerzett 

tudást, információkat a régióban 

működő vállalkozások felé továbbít-

ják, illetve tanácsadások formájában 

közvetítik feléjük.

B2B találkozók

Az innovációs portfólió elkészülte 

után a részvevő kamarák mindegyi-

ke B2B találkozót is szervez, melye-

ken az adatbázisban szereplő tudás 

szolgáltatók bemutakozhatnak, és 

tárgyalásokat folytathatnak az ér-

deklődő vállalkozásokkal. Minden 

B2B találkozón mind az öt érintett 

megyéből részt vesznek a kamrai 

munkatársak, a tudás szolgáltatók 

képviselői és az érdeklődő vállalko-

zások is.

A B2B találkozók temtikája is meg-

határozott, és még ennek az évnek az 

őszén a következő terv szerint kerül-

nek megszervezésre: Besztercebá-

nyán erdő és fafeldolgozás, Kassán 

az információs technológiák, Salgó-

tarjánban fémfeldolgozás, Egerben 

gépipar és IT technológiák a gépipar 

számára, illetve Miskolcon az autó-

ipar témakörében.

Az eddig elvégzett munka

A projekt kezdetekor a Borsod-Aba-

új-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara sajtókonferencia kereté-

ben tájékoztatta a magyar médiát, 

és rajtuk keresztül a vállalkozásokat 

és a nagyközönséget is a pályázat 

céljairól és fő tevékenységeiről.

A projekt kezdete óta az együttmű-

ködő partnerek már részt vettek két 

tematikus workshopon Egerben és 

Kassán, az innováció, kutatás-fej-

lesztés, technológia transzfer és 

start-upok témkörökben. Befejezték 

továbbá az innovációs portfólió ösz-

szeállításához szükséges adatgyűj-

tést, ezek feldolgozása, rendszerezé-

se és fordítása jelenleg folyamatban 

van, illetve készül a hozzátartozó 

weboldal is.

A megszervezésre kerülő B2B ta-

lálkozókon már bemutatják a ki-

fejlesztett weboldalt, illetve annak 

nyomtatott, katalógus változatát is, 

melyet a vállalkozások ettől kezdve 

szabadon, egyszerűen és remélhető-

leg hasznosan tudnak alkalmazni.

A projekt összköltségvetése 162 

174,60 euró, melyet a Regionális 

Fejlesztési Alap (ERDF) fi nanszíroz 

az Interreg V-A Szlovákia-Magyar-

ország Együttműködési Program 

keretében. (Részletek: info@skhu.

eu, www.skhu.eu; Európai Regionális 

Fejlesztési Alap;

E cikk tartalma nem feltétlenül tük-

rözi az Európai Unió hivatalos állás-

pontját.)

„InnoService” Határokon átnyúló
innovatív szolgáltatások portfóliója

A projekt résztvevői

Harmadik alkalommal hirdette meg a 

GyártásTrend Magazin, és az azt kiadó 

PPH Media az Év Gyára versenyt, amely-

nek versenyidőszaka fél évet ölelt fel. Min-

den hazai termelőüzemmel rendelkező 

cég pályázhatott a meghirdetett 9 kate-

góriára. Az összetett Év Gyára díjat pedig 

az a cég nyerhette el, amely több kategó-

riában a shortlistre került és legalább az 

egyikben az első helyen végzett. Árbevétel 

szerint három összetett nyertest hirdettek. 

Idén is külön osztották a díjat a 3 milliárd 

forint alatti, a 3-10 milliárd forint közötti, és 

a 10 milliárd forint feletti éves nettó árbe-

vétellel rendelkező cégek körében.

Év Gyára 10 milliárd forint feletti éves 

árbevétel kategóriában: Robert Bosch 

Power Tool Kft. lett. A díjat Fükő László, 

a cég ügyvezető igazgatója vette át Bu-

dapesten. 

Fükő László BIhall Tamás kamarai elnöktől és Kriza Ákos polgármestertől vette át a 

Szentpáli díjat 

Miskolci az Év Gyára

Kunder Péter cégvezető vette át a díjat Bihall Tamástól és 

Koncz Ferenctől

Partnerséget építünk



2018. MÁJUS
4.  Gazdasági Iránytű

2018. MÁJUS
Gazdasági Iránytű  5.

Miskolc város ünnepét hagyományo-
san május 11-én tartják. Hagyomány 
az is, hogy ebből az alkalomból ad-
ják át a Miskolci Nemzeti Színház-
ban a Miskolc díszpolgára címet és 
további díjakat azoknak, akik sokat 
tettek a városért. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara ezen az 

ünnepen idén is átadta a Szentpáli 

István Kamarai Díjat, amelyet a 

BOKIK elnöksége adományoz. A vá-

ros ebben az évben a gazdaság több 

olyan jeles képviselőjét is kitüntette, 

akik a BOKIK meghatározó tagjai. A 

város napján kitüntetetteknek gratu-

lálunk.

Fükő László, a Szentpáli díjas

Fükő László, a Power Tools, Home 

and Garden üzletág gyártási elnök-

helyettese, a Robert Bosch Power 

Tool Kft. ügyvezető igazgatója és 

az Észak-magyarországi Autóipari 

Klaszter elnöke. A Miskolci Egyetem 

Gépészmérnöki Karán 1995-ben 

szerzett diplomát, majd az iparban 

helyezkedett el. A Bosch hatvani gyá-

rában 2000 január elsején kezdett 

dolgozni minőségbiztosítási mér-

nökként, és amikor megindult a mis-

kolci gyár, elsőként jelentkezett át, 

hogy „hazajöjjön”. 2016. január else-

jén vette át a gyárigazgatói posztot. 

A BOKIK autóipari klaszterének 2013 

nyarától az elnöke. Erre a felkérésre 

– megfogalmazása szerint – azért 

mondott igent, hogy a régióban a 

helyi ipar erősödését, fejlődését tud-

ja szolgálni. A miskolci Bosch gyárak 

is tagjai a klaszternek, így a cége is 

támogatja ebben a munkában.

Dr. Barkóczi István, a Pro Urbe díjas

Dr. Barkóczi István Miskolc és me-

gyénk gazdaságának meghatáro-

zó vállalkozója. Az általa vezetett 

cégcsoport közel 300 embernek ad 

munkát. A csoport zászlóshajója a 

több mint 25 éves FUX Zrt. Az üzlet-

ember vállalkozásai meghatározóak 

a vendéglátás területén is. A City Ho-

tel Miskolc, a Drót Bisztró és a most 

megújult Népkerti Vigadó öregbí-

tik a megyeszékhely jó hírnevét. Dr. 

Barkóczi István évtizedek óta aktív 

szerepet vállal a BOKIK munkájában 

is, 2016 októberében a kamara álta-

lános alelnökévé választották.

Vinnai János, az Egyetemért, a váro-
sért díjas

Vinnai János a Miskolci Egyetemen 

szerezte vegyipari automatizálási 

üzemmérnöki diplomáját. Szak-

mai pályája azóta is szorosan kap-

csolódik Miskolc városához. 1988-

ban alapítója volt a Szinva Net 

Zrt.-nek, amely a város igazi gaz-

dasági sikersztorijává, egyben Ma-

gyarország egyik vezető informatikai 

vállalkozásává vált. Sokoldalú mun-

kássága mellett mindig szem előtt 

tartotta, kötelességének érezte a 

társadalmi felelősségvállalást is. Ő a 

Miskolci Múzsa díj kezdeményezője, 

alapítója. Vinnai János a BOKIK Eti-

kai Bizottságának elnöke, a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara Infor-

matikai Kollégiumának társelnöke.

Szilvási Zoltán, a Nívódíjas

Szilvási Zoltán az autószerelői mes-

tervizsgát 1981-ben tette le, majd 

1984-ben megszerezte az iparenge-

délyt, kibérelt egy műhelyt és végre 

szeretett szakmájában, az autósze-

relésben kezdett dolgozni. Az elmúlt 

30 évben autószerelők generációit 

tanította, képezte a szakma ismere-

tére, példát adva szaktudásból, em-

beri tartásból. 1989 őszétől együtt 

dolgozik elsőszülött fi ával, aki szin-

tén autószerelő mester. A vállalkozó 

kezdetektől önkéntes tagja a BOKIK-

nak, a tanulóképzés meghatározó 

szereplője.

A BOKIK Szerencs város nap-
ja alkalmából idén is odaítélte a 
„Hermann Lajos Kamarai Díjat”. Az 
elismerésben ezúttal a Szer-Szoft 
Kft. részesült. A díjat április 20-án, 
a város ünnepi közgyűlésén adta 
át a BOKIK elnöke, Bihall Tamás 
és Koncz Ferenc, Szerencs polgár-
mestere.

A Szer-Szoft Kft. 1997 márciusában 

alakult családi vállalkozás. A társa-

ság létrehozásának célja számítás-

technikai eszközök szervizelése és a 

karbantartási feladatok ellátása volt. 

A megnövekedett vásárlói igények-

nek köszönhetően 1999-ben számí-

tástechnikai szaküzletet nyitottak. 

Felismerték az infokommunikációs 

technológiában rejlő lehetőségeket, 

így 2005-ben elindították a korszerű 

mikrohullámú internet szolgáltatást. 

A társaság jelenleg 

közel 1000 ügyféllel 

rendelkezik, ezzel 

a térség meghatá-

rozó infokommuni-

kációs szolgáltatója 

lett. A kft. 2015-től 

kibővítette szol-

gáltatását az IP 

kamerarendszerek 

telepítésével, így a 

biztonságtechni-

kai szolgáltatások 

is egyre nagyobb 

szerepet játszanak a cég életében. 

Mára a Szer-Szoft Kft. tevékenysége 

az informatika szinte teljes területét 

lefedi.

Kitüntették Miskolc kiválóságait

Az idei Hermann Lajos díjas

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 2017. 
október 1-vel a Besztercebányai 
Kereskedelmi és Iparkamara kon-
zorciumi vezetésével megkezdte az 
„InnoSercvice“ Határokon átnyúló 
innovációs szolgáltatások portfóliója 
című, az Interreg V-A Szlovákia-Ma-
gyarország Együttműködési Prog-
ram keretében elnyert pályázat meg-
valósítását.

A két kamarán kívül a projektben 

részt vesznek még együttműködő 

partnerként magyar részről a Nógrád 

és Heves Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara, valamint szlovák részről 

a Kassai Kereskedelmi és Iparkama-

ra is.

A célok

A projekt célja, hogy erősítse és fej-

lessze a szlovák és a magyar területi 

kereskedelmi és iparkamarák közötti 

együttműködési kapacitást és ha-

tékonyságot, növelve a munkatár-

sak ismereteit és tapasztalatait a 

vállakozók számára nyújtott egyedi 

innovációs szolgáltatások terén. A 

projekt során a kamarák összegyűjtik 

a K+F infrastruktúrával és innovációs 

szolgáltatásokkal kapcsolatos in-

formációkat a délkelet-szlovákiai és 

északkelet-magyarországi területek-

ről egyaránt, s egy újonnan kifejlesz-

tett weboldal és mobilalkalmazás 

segítségével elérhetővé teszik va-

lamennyi érdeklődő számára a nap 

24 órájában. Az információkhoz ezen 

felül nyomtatott katalógus formá-

jában és személyes konzultációkon 

keresztül is hozzájuthatnak a vállal-

kozók és más érdekelt felek.

A projekt megvalósítására a részt 

vevő kamaráknak 16 hónapos idő-

tartam áll rendelkezésükre.

Fő tevékenységek

A projekt fő tevékenységei között 

szerepel a régióban működő tudás 

központok, innovatív szolgáltatást 

nyújtó szervezetek, egyetemek, nyil-

vános és magán kutató- és fejlesz-

tő szervezetek, cégek, vállalkozások 

feltérképezése, személyes interjúk 

keretében. A beszerzett információk 

feldolgozása révén magának a hatá-

rokon átnyúló innovatív szolgáltatá-

sok portfóliójának kifejlesztése, köz-

zététele három nyelven, magyarul, 

szlovákul és angolul.

Az adatbázis egyszerű és felhasz-

nálóbarát alkalmazás révén vehe-

tő igénybe, melynek segítségével a 

szlovák cégek könnyedén találhat-

nak maguknak magyar partnereket, 

a magyar cégek pedig szlovák part-

nereket.

Emellett a kamarai munkatársak 

tematikus workshopokon vesznek 

részt innováció, kutatás-fejlesztés, 

technológia transzfer, start-upok, 

nemzetköziesítés, új termékek és 

szolgáltatások fejlesztése, valamint 

az innovációs stratégiák témakör-

ében. A workshopon megszerzett 

tudást, információkat a régióban 

működő vállalkozások felé továbbít-

ják, illetve tanácsadások formájában 

közvetítik feléjük.

B2B találkozók

Az innovációs portfólió elkészülte 

után a részvevő kamarák mindegyi-

ke B2B találkozót is szervez, melye-

ken az adatbázisban szereplő tudás 

szolgáltatók bemutakozhatnak, és 

tárgyalásokat folytathatnak az ér-

deklődő vállalkozásokkal. Minden 

B2B találkozón mind az öt érintett 

megyéből részt vesznek a kamrai 

munkatársak, a tudás szolgáltatók 

képviselői és az érdeklődő vállalko-

zások is.

A B2B találkozók temtikája is meg-

határozott, és még ennek az évnek az 

őszén a következő terv szerint kerül-

nek megszervezésre: Besztercebá-

nyán erdő és fafeldolgozás, Kassán 

az információs technológiák, Salgó-

tarjánban fémfeldolgozás, Egerben 

gépipar és IT technológiák a gépipar 

számára, illetve Miskolcon az autó-

ipar témakörében.

Az eddig elvégzett munka

A projekt kezdetekor a Borsod-Aba-

új-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara sajtókonferencia kereté-

ben tájékoztatta a magyar médiát, 

és rajtuk keresztül a vállalkozásokat 

és a nagyközönséget is a pályázat 

céljairól és fő tevékenységeiről.

A projekt kezdete óta az együttmű-

ködő partnerek már részt vettek két 

tematikus workshopon Egerben és 

Kassán, az innováció, kutatás-fej-

lesztés, technológia transzfer és 

start-upok témkörökben. Befejezték 

továbbá az innovációs portfólió ösz-

szeállításához szükséges adatgyűj-

tést, ezek feldolgozása, rendszerezé-

se és fordítása jelenleg folyamatban 

van, illetve készül a hozzátartozó 

weboldal is.

A megszervezésre kerülő B2B ta-

lálkozókon már bemutatják a ki-

fejlesztett weboldalt, illetve annak 

nyomtatott, katalógus változatát is, 

melyet a vállalkozások ettől kezdve 

szabadon, egyszerűen és remélhető-

leg hasznosan tudnak alkalmazni.

A projekt összköltségvetése 162 

174,60 euró, melyet a Regionális 

Fejlesztési Alap (ERDF) fi nanszíroz 

az Interreg V-A Szlovákia-Magyar-

ország Együttműködési Program 

keretében. (Részletek: info@skhu.

eu, www.skhu.eu; Európai Regionális 

Fejlesztési Alap;

E cikk tartalma nem feltétlenül tük-

rözi az Európai Unió hivatalos állás-

pontját.)

„InnoService” Határokon átnyúló
innovatív szolgáltatások portfóliója

A projekt résztvevői

Harmadik alkalommal hirdette meg a 

GyártásTrend Magazin, és az azt kiadó 

PPH Media az Év Gyára versenyt, amely-

nek versenyidőszaka fél évet ölelt fel. Min-

den hazai termelőüzemmel rendelkező 

cég pályázhatott a meghirdetett 9 kate-

góriára. Az összetett Év Gyára díjat pedig 

az a cég nyerhette el, amely több kategó-

riában a shortlistre került és legalább az 

egyikben az első helyen végzett. Árbevétel 

szerint három összetett nyertest hirdettek. 

Idén is külön osztották a díjat a 3 milliárd 

forint alatti, a 3-10 milliárd forint közötti, és 

a 10 milliárd forint feletti éves nettó árbe-

vétellel rendelkező cégek körében.

Év Gyára 10 milliárd forint feletti éves 

árbevétel kategóriában: Robert Bosch 

Power Tool Kft. lett. A díjat Fükő László, 

a cég ügyvezető igazgatója vette át Bu-

dapesten. 

Fükő László BIhall Tamás kamarai elnöktől és Kriza Ákos polgármestertől vette át a 

Szentpáli díjat 

Miskolci az Év Gyára

Kunder Péter cégvezető vette át a díjat Bihall Tamástól és 

Koncz Ferenctől

Partnerséget építünk



2018. MÁJUS
6.  Gazdasági Iránytű

2018. MÁJUS
Gazdasági Iránytű  3.

A Miskolci Egyetem május 23-25. 
között rendezi meg a II. Járműmér-
nöki Konferenciát. A háromnapos 
programhoz kapcsolódóan az egye-
tem a BOKIK-kal, valamint a kama-
ra égisze alatt működő Észak-ma-
gyarországi Autóipari Klaszterrel 
(NOHAC) közösen május 24-én, 
csütörtökön pályaorientációs na-
pot és állásbörzét szervez.

A Járműipari Konferencia célja, 

hogy összefogja az egyetemi és az 

ipari területek szakértőit, lehetősé-

get nyújtson a járműmérnök-kép-

zés fejlesztésére, és bemutatkozási 

lehetőséget biztosítson a terület 

oktatói, kutatói és a cégek képvi-

selői számára. A rendezvény kiváló 

alkalom a nemzetközi kapcsolatok 

erősítésére is, hiszen nem csak ma-

gyarországi oktatási intézmények 

és cégek vesznek részt rajta, de 12 

országból érkeznek szakemberek, 

hogy tudást és tapasztalatot cse-

réljenek

A konferencia második napjának 

kísérőprogramja az állásbörze és 

a pályaorientációs nap. A BOKIK 

szervezésében 200 általános és 

középiskolás diák vesz majd részt 

a programon. A vidékről érkező diá-

kok utaztatását a kamara fedezi.

Az állásbörzére bejelentkezett 

NOHAC tagvállalatok pályaorien-

tációs programokkal is készülnek, 

amelyeknek köszönhetően a fi a-

talok  tájékoztatást kapnak a cé-

geknél folyó tevékenységről, arról, 

milyen ismeretek, szakmai tudás, 

felkészültség kell az egyes állások 

betöltéséhez. Emellett a fi atalok 

üzemlátogatáson is részt vehetnek 

majd a Joyson (Takata) gyárában. A 

BOKIK olyan középiskolákat hívott 

meg a programra, ahol járműipar-

hoz kapcsolódó képzés folyik. Így 

ott lesznek a kazincbarcikai Surányi, 

a tiszaújvárosi Brassai, a miskol-

ci Szemere, 

valamint az 

Andrássy di-

ákjai is.

Ami az állás-

börzét illeti, 

az autóipari 

klaszter, illetve 

a BOKIK szá-

mára ez már 

a 2. állásbör-

ze, amelyet 

az egyetem-

mel közösen 

s z e r v e z n e k . 

Ezúttal 12 cég jelentkezett be az 

állásbörzére: a Joyson, a Bosch, a 

Ferro-Tool Zrt., a Weinberg Kft., a 

ZF Hungária Kft., a Shinwa Magyar-

ország Kft., a Fireplace Kft., a BP 

Group, az ÉszakFerr Kft., az Equip-

Test Kft., az Inter-V Kft. és a Modine 

Hungária Kft.

Az állásbörzére a cégek mindenkit 

várnak! Tehát a diplomásokat, a 

középfokú szakképesítéssel rendel-

kezőket ugyanúgy, mint a szakmun-

kásokat, vagy a képzettség nélkü-

lieket. Nincs korhatár sem, tehát a 

fi atal álláskeresők ugyanúgy meg-

találhatják a számításukat adott 

esetben, mint az idősebbek.

Befejeződtek a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara szervezésében lebonyolított 
szintvizsgák, már csak a pót szint-
vizsgák vannak hátra.

A szintvizsga célja, hogy felmérje: 

a szakközépiskolai tanuló elsajátí-

totta-e az irányítás melletti mun-

kavégzéshez szükséges kompeten-

ciákat, kihelyezhető-e gazdálkodó 

szervezethez üzemi, termelési kö-

rülmények közé. Szintvizsgát annak 

a szakközépiskolai, vagy szakiskolai 

tanulónak kötelező tenni, aki nappali 

rendszerű oktatásban, vagy a nappa-

li oktatás munkarendje szerint szer-

vezett felnőttoktatásban vesz részt a 

szakmai képzésben, és nem rendel-

kezik érettségivel. A vizsga a szóban 

forgó tanulók számára kötelező.

A BOKIK szervezésében az elmúlt 

hónapokban összesen 108 szint-

vizsgát bonyolítottak le, 33 iskola 

bevonásával, 25 szakképesítésben. 

A szintvizsgákra 1519 tanuló jelent-

kezett, közülük 1307-en vizsgáztak, 

ebből a létszámból 1292-en tettek 

sikeres szintvizsgát.

A szintvizsgát nem teljesítő tanulók 

részére kamaránk pótló, javító szint-

vizsgát szervez. Ezúttal várhatóan 

mintegy 50 fő vesz majd részt a pót 

szintvizsgákon, amelyek a tervek 

szerint május 24-ig fejeződnek be.

A szintvizsga elnökök és jegyzők ta-

pasztalatai azt mutatják, hogy minden 

szakgimnáziumban és szakiskolában 

megvannak a szükséges tárgyi és sze-

mélyi feltételek a vizsgáztatáshoz.

(A projekt a Nemzetgazdasági Mi-

nisztérium fi nanszírozásában valósul 

meg, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 

képzési alaprész terhére, a projekt, il-

letve a támogatási szerződés száma: 

NFA-KA-NGM-3/2017/TK/03

Közel 1300 tanuló tett sikeres szintvizsgát

Konferencia és állásbörze

„A duális képzés rendszere a vállal-
kozások jelentős részének támoga-
tását élvezi, mindenki felismerte, 
hogy a szakmai utánpótlás biztosí-
tása érdekében a legjobb befektetés 
a tanulók nevelése, gyakorlati kép-
zése” – nyilatkozta lapunknak Bihall 
Tamás, a BOKIK elnöke, aki egyben a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
oktatási és képzési ügyekért felelős 
alelnöke is, így a szakképzés fejlesz-
tési irányairól is beszélgettünk.

A szakképzést folyamatos fi gye-
lem kíséri, hiszen a gazdaság jövője 
szempontjából meghatározó terü-
let...
A fi gyelem oka, hogy a gazdaságban 

óriási a kereslet a jól képzett munka-

erő iránt, mind az iparban, mind pél-

dául a turizmus-vendéglátásban. De 

azt gondolom, ezt mindenki megta-

pasztalja a saját életében is, ha egy 

mesterembert keres a problémája 

megoldására. A kamara már hosszú 

ideje odafi gyel a szakképzés fejlesz-

tésére, elsősorban azért, mert a gaz-

daság részéről már a 90-es évek vé-

gétől igényként fogalmazódott meg 

a szakképzés minőségi, strukturális 

átalakítása. Idén 25 éves a szakképzé-

si törvény és szintén negyedszázados 

a kamarai törvény, ez a két jubileum 

alkalmat ad arra, hogy még alapo-

sabban megvizsgáljuk a szakképzés 

eddig elért eredményeit és a jövőbe-

ni feladatokat. Erre törekszik a most 

megalakult kormány is, és a kamará-

val meglévő partneri kapcsolata miatt 

a tárgyalások rövidesen elindulnak.

A kamara és a kormány között 
2010-ben létrejött megállapodás 
eredményei közül mit emelne ki a 
szakképzés területéről?
Eredménynek tartom, hogy 2013-

14-ben általánossá vált Magyaror-

szágon a duális képzés. Természe-

tesen számos kiigazításra van még 

szükség, amit például a jelen időszak 

két kiemelt problémaköre is megha-

tároz: az egyik a jelentős szakem-

berhiány, a másik pedig az Ipar 4.0, 

a digitalizáció megjelenésével ösz-

szefüggő oktatási követelmények. 

Összességében azonban úgy látom, 

hogy a duális képzés rendszere a vál-

lalkozások jelentős részének támo-

gatását élvezi. Mindenki felismerte, 

hogy a szakmai utánpótlás biztosí-

tása érdekében a legjobb befektetés 

a tanulók nevelése, gyakorlati képzé-

se. Ezért a gazdaság részéről teljes 

együttműködést tapasztalok.

Melyek lehetnek a fejlesztés, irá-
nyai?
A kamara megfogalmazott egy ja-

vaslati anyagot az oktatásügy fej-

lesztéséről, hiszen mindenki egyetért 

abban, hogy az oktatás a magyar 

jövő, ez adja a gazdaság, a társada-

lom stabilitását. A stratégiai célokat 

nyolc pontban fogalmaztuk meg. 

Ennek első pontja a rendszerszin-

tű átalakítás igénye. Ez azt jelenti, 

hogy a szakképzést nem lehet csak 

önmagában reformálni, itt át kell 

tekinteni az alapoktatást is. Az ott 

megszerzett kompetenciákat felül 

kell vizsgálni annak érdekében, hogy 

a szakképző intézményekbe felké-

szült gyerekek kerülhessenek. Közös 

cél – és ebben nagy az egyetértés –, 

hogy vonzó szakképzést kell építeni. 

Szeretnénk, ha minél több fi atal vá-

lasztaná a szakma tanulást, ehhez 

szemléletváltásra is szükség van, és 

nyilván az egész pályaorientációt, 

pályaválasztási rendszert is át kell 

tudni alakítani. Ahhoz, hogy vonzó le-

gyen a szakképzés több minden kell, 

például vonzó iskolai környezet. Fon-

tosnak tartjuk, hogy az iskolák olya-

nok legyenek, ahová a szülő jó szív-

vel viszi a gyermekét. Természetesen 

szükség van aktív, az életre felkészítő 

gazdasági környezetre – vállalkozók-

ra, vállalatokra –, és mindezek végén 

olyan életpálya lehetőségére, amely 

magas szintű fi zetéssel honorálja a 

szakmai tudást. Nem lehet kérdés, 

hogy keresletorientáltan kell a szak-

képzést fejleszteni, tehát a gazdaság 

igényei szerint kell a képzést alakíta-

ni, a tartalmakat módosítani.

A duális képzés erősítése tehát to-
vábbra is kiemelt cél marad?
A munkába ágyazott tanulás fontos 

szempont, hiszünk abban, hogy az 

üzemi környezetben a gyerekek az 

élethosszig tartó tanulás folyama-

tára is jobban felkészülnek, mintha 

egy olyan intézményben tanulnának, 

ahol nem sok motiváció, inger éri őket. 

Ugyanakkor a minőség érdekében a 

vizsgáztatás ügyét át kell tekinteni, eb-

ben a kamara szeretne még aktívabb 

szerepet vállalni. Ezzel összefüggés-

ben el kell érni, hogy a szakgimnáziu-

mokból a gyerekek – természetesen a 

megfelelő paraméterek mellett – au-

tomatikusan a felsőoktatásba kerül-

hessenek. Ezen dolgozunk. Mindezek 

mellett célirányos ágazati szakkép-

zés-fejlesztés kell, ezt szolgálják az 

ágazati készségtanácsok, amelyeket 

a kamara koordinál, és azt szeretnénk, 

ha a tanulóképzés olyan értékterem-

tő folyamat lenne, amelyből mind a 

vállalatok, mind a tanulók profi tálnak. 

Ezért kezdeményezzük az általános 

ösztöndíj bevezetését a szakmát ta-

nulók esetében. Foglalkoznunk kell 

a felnőttképzés világával is. Szeret-

nénk, ha a nemzetközi gyakorlatok-

nak megfelelően határoznánk meg a 

munkakörök, a szakmák rendszerét, 

szét szeretnénk választani a munka-

erőpiac rövid és hosszú távú igénye-

it szolgáló szakképesítések listáját. 

Erősíteni szeretnénk a felsőoktatási 

duális képzést, ahol a duális képzési 

tanácstól a kamara még több felada-

tot kíván átvenni. Az Európai Unió ok-

tatásra vonatkozó ország-jelentésével 

részben egyetértve szeretnénk még 

hatékonyabbá tenni a szakképzés két 

irányát, a szakgimnáziumi és a szak-

középiskolai rendszert.

A tanulóképzés értékteremtés
Bihall Tamás: Az oktatás a magyar jövő, ez adja a gazdaság, a társadalom stabilitását

Panyik Milán a Szakma Sztáron

Szeretné megismerni a munkaerő képzés 

jelentőségét? Szívesen megismerné a tá-

mogatott munkaerőképzés lehetőségeit? 

Az érdeklődők a május 24-i (csütörtök) 

információs napon tájékozódhatnak a 

pályázati forrásokból megvalósítható 

képzések lehetőségeiről. A rendezvény 10 

óra 30 perckor kezdődik a Miskolci Fel-

nőttképzési Központban (Soltész Nagy 

Kálmán utca 10.)

A rendezvény a GINOP-6.1.7-2018-00001 

azonosítószámú, „Munkahelyi képzések 

támogatása” című projekt keretében va-

lósul meg, amelynek célja a gazdaság 

versenyképességének megőrzése, a vál-

lalkozások versenyképességének támo-

gatása, a gazdaság igényeinek megfelelő 

képzettséggel és kompetenciákkal ren-

delkező munkaerő biztosítása.

Jelenleg 3 kapcsolódó pályázatra adhatók 

be támogatási kérelmek:

GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések tá-

mogatása nagyvállalatok munkavállalói 

számára

GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések tá-

mogatása mikro-, kis és középvállalatok 

munkavállalói számára

GINOP-6.1.8-17 Vállalati Képző Központok 

rendszerének kialakítása és működtetése

Bővebb infó: Tóthné Farkas Evelin 20/777-

3124, farkas.evelin@mkik.hu; Dr. Bári Imre 

70/636-6368, bari.imre@mkik.hu 

A munkahelyi 
képzés támogatása

A rendezvény sajtótájékoztatója 
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A Bosch-nál
A széles körű szakmai kompetenciával rendelkező 
Bosch munkahelyteremtő ereje, az észak-magyar-
országi régió iránti elkötelezettsége és hosszú távú, 
stratégiai gondolkodása nemcsak abban mutatkozik 
meg, hogy a vállalat erősíti a régióban a kis- és közép-
vállalkozásokat is, hanem abban is, hogy színvonalas, 
jövőbemutató projektjeivel mindkét gyár folyamato-
san törekszik a magas fokú innovációra és arra, hogy 
ebből a fejlődésből a régió is kivehesse a részét. A 
Bosch Miskolcon amellett, hogy magas hozzáadott 
értékű tevékenységeket végez, aktívan támogatja 
az oktatást. Első lépésként 2005-ben megalakult a 
Miskolci Egyetemen a Bosch Mechantronikai tanszék, 
mely 1945 után az első iparvállalat által alapított 
egyetemi tanszék. Ezt követően a vállalat bevezette a 
középfokú oktatásban a duális képzést, melyet 2015-
ben kiterjesztett a felsőoktatásra is. A magyar képzési 

forma a német hagyományokon alapul, hiszen már 
a kezdeteknél és most is a piaci igényekre válaszolva 
alakult ki. Ez a felsőoktatás és a vállalatok igényeinek 
összehangolásán és szoros együttműködésén alapuló 
gyakorlatorientált képzési forma, amely a képzésben 
részt vevő hallgatók számára számos előnnyel jár. 
E képzési formának köszönhetően a hallgatók már 
az első félévtől kezdve vállalati körülmények között 
gazdagíthatják az egyetemen elsajátított elméleti 
ismereteiket. A vállalati gyakorlat során a hallgatók 
szakmai és társas kompetenciáinak fejlesztésén van a 
hangsúly. Mentoraik irányításával a diákok a gyakorlat 
során betekintést nyernek a vállalat életébe. Azt 
követően úgynevezett „mini-projektekben” vesznek 
részt, melynek eredményéről a vállalat vezetőségének 
is beszámolnak. Azért, hogy ezekben a helyzetekben 
magabiztosak legyenek, tantermi képzéseken is részt 
vehetnek.

A Robert Bosch Energy 
and Body Systems Kft. 
a 2015/16-os tanévben 
kezdte meg duális felsőfo-
kú képzését gazdálkodás-
menedzsment és mérnök-
informatikus szakokon. 
A 2016/17-estanévben 
bővült a képzések száma: 
járműmérnök hallgatókat 
is fogadtak képzési gyakor-
latra. A jelentkezők száma 
folyamatosan emelkedik, 
a meghirdetett helyekre 

sokszoros a túljelentkezés. Ez annak köszönhető, hogy 
a vállalat folyamatos pályaorientációs tevékenységet 
végez, például részvétel az egyetemi nyílt napon, 
Educatio kiállításon, középiskolai tájékoztatókon. A 
2017/18-as tanévtől a Robert Bosch Power Tool Kft. 
is bekapcsolódott a duális gépész- és mechatronikai 
mérnöki képzésbe, így a két vállalatnál jelenleg 15 
hallgatót oktatnak I-III. évfolyamon.

A Certánál
A sátoraljaújhelyi székhelyű Certa Kft. három éve vesz 
részt a felsőoktatási duális képzésben. Rudnay Lajos, 
a cég tulajdonos ügyvezetője elmondta: jelenleg két 
mérnökhallgatójuk van a Miskolci Egyetemről, akikkel 
elégedettek. A nagy kérdés persze az, hogy a fi atal 
szakemberek – diplomával a zsebükben – meg-
maradnak-e majd a vállalkozásnál? Ezzel együtt az 
ügyvezető fontosnak tartja ezt a képzési formát, és 
azt is, hogy részt vegyenek benne, hiszen így nagyobb 
az esélyük a megfelelő utánpótlás kinevelésére, a jó 
szakemberek megtalálására. A közös munka során 
kiderül, valóban érdeklődnek-e a hallgatók a szakma 
iránt, és kötődnek-e a társasághoz?„Mi kis cég 
vagyunk, és a multinacionális vállalatokhoz képest 
kevésbé ismertek, így nekünk nehezebb ide csábítani 
a hallgatókat. De bízunk benne, hogy sikerrel járunk, és 

új kollégákat találunk.”
A Certa Kft. Magyarország egyik legrégibb, legnagyobb 
és legsokoldalúbb öntödéje. Több mint öt évtizedes 
horgany öntészeti tapasztalatának köszönheti vezető 
piaci pozícióját. Az elmúlt évek során azonban egyre 
nagyobb hangsúlyt kap az alumínium öntészet is.

Felkészülés üzemi környezetben

Negyvenhárom szakma képviselői 
versenyeztek az idei Szakma Sztár 
Fesztiválon, Budapesten. A három-
napos rendezvény előválogatójába 
8 diák jutott be megyénkből, közülük 
négyen indulhattak a döntőben. Az 
idei versenyt a hagyományok szerint 
Parragh László, az Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke nyitotta 
meg, és köszöntötte a versenyzőket 
és a résztvevőket Orbán Viktor mi-
niszterelnök is.

„Olyan országot kell építeni, ahol a 

munkásoknak és a munkának be-

csülete van, ahol minden fi atal ke-

zébe jut egy értékes szakma vagy 

hasznos diploma” – mondta beszé-

dében Orbán Viktor miniszterelnök, a 

XI. Szakma sztár fesztivál megnyitó-

ján. Hangsúlyozta: „Ez a célunk, ezért 

kötöttünk megállapodást a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamarával, és 

ezért fogunk újabb megállapodást 

kötni velük az előttünk álló négy évre 

is.”

A jelen lévő diákoktól azt kérte, „épít-

sük fel közösen azt a Magyarorszá-

got”, ahová mindig vissza lehet térni. 

A magyaroknak ugyanis mindenért 

meg kell küzdeniük, a saját szakem-

bereikért, fi ataljaikért és jövőjükért 

is. Európa ma „úgy van összerakva”, 

hogy szerencsésebb múltú és gaz-

dagabb országok el tudják szívni más 

nemzetek szakképzett fi ataljait. „Rá-

tok is pályáznak más országok mun-

kaadói” – hívta fel a fi gyelmet. Sze-

rinte erre két válasz adható: egyrészt 

büszkék lehetünk rá, hogy a magyar 

fi atalok bárhol meg tudják állni a 

helyüket a világban, másrészt „fel-

építjük azt a Magyarországot, ahol 

a fi atalokat munkahely, tisztességes 

fi zetés, biztonság, saját családi ott-

hon lehetősége várja”. Ezzel kapcso-

latban megjegyezte: a legutóbbi par-

lamenti választáson a magyarok úgy 

döntöttek, „Magyarország továbbra 

is maradjon magyar ország.”

Parragh László, az MKIK elnöke arról 

beszélt, hogy a szakmák ünnepét 11 

éve rendezik meg, az első alkalom-

mal 15 szakmát mutattak be, most 

azonban már 43 szakma versenyez 

három napon át a Hungexpo terüle-

tén. Mint kiderült, idén több mint hét-

ezer diák jelentkezett, közülük 236-an 

jutottak a végső versenybe, ahol 108 

oktatási intézmény képviselteti ma-

gát. A határon túlról négy versenyző 

és négy iskola van jelen Kárpátaljáról, 

Erdélyből, Vajdaságból, illetve a Fel-

vidékről – mondta az elnök.

A megnyitón elhangzott, hogy idén 

hazánk rendezi a szakmák Európa-

bajnokságának is nevezett EuroSkills 

versenyt. Csiszár Zsófi a projekt-

menedzser elmondta: szeptember 

26-28. között 28 ország több mint 

500 diákja méri össze tudását a 

Hungexpo területén, köztük 27 ma-

gyar versenyező is rajthoz áll.

Látogatók a BOKIK szervezésében

A BOKIK idén is nagy létszámú diák-

csoportokat utaztatott a fesztivál-

ra, mintegy 450 diák vehetett részt 

látogatóként, egynapos szakmai 

kirándulás keretében a programon. 

Miskolci, kazincbarcikai, mezőköves-

di, szerencsi, ózdi, szirmabesenyői és 

edelényi iskolák tanulói kapcsolód-

tak be nézőként a fesztivál forgata-

gába. 

XI. Szakma Sztár Fesztivál

A Szakma Sztár Fesztiválon sikeresen szereplő me-
gyei diákokat és felkészítőiket idén is köszöntötték a 
kamara vezetői. A rendezvényt május 17-én tartot-
ták a City Hotelben. Az ünnepséget megtisztelték 
jelenlétükkel: Pfl iegler Péter, Miskolc alpolgármestere, 
a Megyei Szakképzési Centrumok vezetői, valamint 
kamaránk elnökségének több tagja.

Döntőbe jutott, dobogós helyezést elért diákok 
(képünkön):
Tóth Gabriella (kereskedő), II. helyezés, MSZC 
Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma. Elméleti oktató: 
Erdélyiné Rusz Annamária, gyakorlati oktató: Ilonkáné 
Holló Enikő.
Tóth Klaudia (kereskedő) III. helyezés, MSZC 
Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma. Elméleti oktató: 
Hokné Zahorecz Dóra, gyakorlati oktató: Debrődi 
Róbertné.
Panyik Milán (vendéglátás szervező) II. helyezés, 
MSZC Berzeviczy Gergely Szakgimn. Elméleti oktató: 
Kovács Katalin, gyakorlati oktató: Palácsik Attila.

Az országos döntő előválogatójába jutottak:
Csorba Krisztián (épületgépész technikus) MSZC Kós 
Károly Építőipari Szakgimnáziuma. Elméleti oktató: 
Tompa Mihály, gyakorlati oktató: Petercsák Máté.
Ráczi Krisztián (magasépítő technikus) MSZC Kós 
Károly Építőipari Szakgimnáziuma. Elméleti oktató: 
Bakó Judit, gyakorlati oktató: Kazai Adrienn.
Bodnár Alex Dániel (informatikai rendszerüzemelte-

tő) Irinyi János Református Oktatási Központ. Elméleti 
oktató: Csontos Dénes.
Bolyki Balázs (műszaki informatikus) Ózdi SZC. Bródy 
Imre Szakgimnáziuma. Elméleti oktató: Gereben 
László, gyakorlati oktató: Bolyki Péter
Dankó Donát (kereskedő) MSZC. Berzeviczy Gergely 
Szakgimnáziuma V. helyezett. Elméleti oktató: 
Keresztessyné Szabó Zsuzsanna, gyakorlati oktató: 
Tóthné Kovács Zsuzsanna

World Skill’s válogatón szereplő tanulók:
Gál Viktória (ápoló) MSZC Ferenczi Sándor Egész-
ségügyi Szakgimnáziuma VII. helyezés. Elméleti 
oktató: Csopják Judit, Gyakorlati oktató: Demeter 
János Szabolcs.
Dukát Ádám (ápoló) MSZC Ferenczi Sándor Egész-
ségügyi Szakgimnáziuma V. helyezés. Elméleti oktató: 
Csopják Judit, gyak. oktató. Demeter János Szabolcs.
Göndör Enikő (ápoló) MSZC Ferenczi Sándor Egész-
ségügyi Szakgimnáziuma IV. helyezés. Elméleti oktató: 
Csopják Judit, gyak. oktató: Demeter János Szabolcs.

A BOKIK köszöntötte a verseny résztvevőit

Orbán Viktor Parragh László társaságában a versenyzők között

A Miskolci Egyetem a tudományok 
széles körét kutató és oktató egye-
tem, igazi universitas. Az oktatás 
hét karon és egy intézetben folyik 
minden képzési szinten. A Miskol-
ci Egyetem oktatási portfóliójába 
2015-ben új elemként épült be a 
duális képzés.

A Gazdaságtudományi Kar öt (gaz-

dálkodási és menedzsment, keres-

kedelem és marketing, nemzetközi 

gazdálkodás, pénzügy és számvitel, 

turizmus-vendéglátás), a Gépész-

mérnöki és Informatikai Kar három 

(logisztikai mérnöki, mérnökinforma-

tikus és programtervező informati-

kus), a Műszaki Anyagtudományi Kar 

egy (anyagmérnöki) duális alapkép-

zési szakot indított. Az első évfolyam 

a 2015/2016. tanévben kezdte meg 

tanulmányait, összesen 40 fővel, a 

2016/2017-es tanévben 82 fő csat-

lakozott a duális típusú képzéshez a 

Miskolci Egyetemen. 2016-ban a Mű-

szaki Földtudományi Kar is bekapcso-

lódott földrajz, műszaki földtudomá-

nyi és környezetmérnöki alapszakkal, 

valamint elsőként indított mester-

képzési szakot egyetemünkön duális 

formában, geográfus és olajmérnöki 

mesterképzési szakokkal bővítette 

az egyetem duális képzési palettáját. 

2017 szeptemberében 66 fő lépett 

be, jelenleg 166 fő tanul az egyete-

men duális képzésben.

2015-től számos új alap- és mester-

képzési szakot hirdetett és hirdet az 

intézmény az új képzési formában, 

megteremtve ezzel a lehetőséget 

hallgatói számára a gyakorlatori-

entált felsőfokú oktatásban való 

részvételre. Ez idő szerint 19 duális 

alapképzési szak és 16 duális mes-

terképzési szak közül választhat-

nak a Miskolci Egyetemre felvéte-

liző diákok. Az alapképzési szakok 

a következők: MAK: anyagmérnöki; 

MFK: földrajz, környezetmérnöki, 

műszaki földtudományi; GÉIK: gé-

pészmérnöki, ipari termék- és for-

matervező mérnöki, járműmérnöki, 

logisztikai mérnöki, mechatronikai 

mérnöki, mérnökinformatikus, prog-

ramtervező informatikus, műszaki 

menedzser, villamosmérnöki; GTK: 

emberi erőforrások, gazdálkodási 

és menedzsment, kereskedelem és 

marketing, nemzetközi gazdaság és 

gazdálkodás, pénzügy és számvitel, 

turizmus-vendéglátás. A mester-

képzési szakok a következők: MAK: 

anyagmérnöki, kohómérnöki; MFK: 

geográfus, hidrogeológus mérnöki, 

olajmérnöki; GÉIK: gépészmérnöki, 

logisztikai mérnöki, mechatronikai 

mérnöki, mérnökinformatikus, villa-

mosmérnöki; GTK: marketing, ellá-

tási-lánc menedzsment, nemzetközi 

gazdaság és gazdálkodás, számvi-

tel, vállalkozásfejlesztés, vezetés és 

szervezés.

A 2018/2019-es tanévtől a Bölcsé-

szettudományi Kar is bekapcsolódik 

a duális képzésbe szociális munka 

alapképzési szakkal.

2017-ben a duális típusú képzések 

fejlesztésére a Miskolci Egyetem el-

nyerte a „Dual Drive University” A Mis-

kolci Egyetem Duális és Kooperatív 

Felsőoktatási, Szakképzési és Szak-

irányú Továbbképzéseinek Fejlesz-

tése című EFOP-3.5.1.-16 pályázatot, 

amelyben az egyetem konzorciumi 

partnere az Észak-magyarországi 

Informatikai Klaszter. A pályázat ke-

retében a Klaszter kidolgozta a „din-

amit”, a Duális képzési INformációs 

Adminisztrációs és Menedzsment IT 

Rendszert, amely a duális képzésben 

résztvevő személyek és intézmények 

közötti információáramlás meg-

könnyítését szolgálja. A pályázat 

alapvető célja, hogy elősegítse és 

támogassa a régió felzárkózását és 

gazdasági fejlődését a kutatás-fej-

lesztési és innovációs feltételrend-

szerét, amelyhez az egyetem kiváló 

közvetítő csatornát képez.

Az eddig évek tapasztalatai és a 

hallgatói, valamint a vállalati vissza-

jelzések alapján elmondható, hogy a 

duális képzés sikeres, a cégek szíve-

sen foglalkoztatják hallgatóinkat és 

a hallgatók által kitöltött kérdőívek 

eredményei szerint 93 százalékuk 

ismét a duális képzési formát vá-

lasztaná. Tanulmányi előmenetelük 

a kettős terhelés ellenére sikeresebb 

a hagyományos formában tanulóké-

nál. Egyetemünk elkötelezett a duá-

lis képzés további fejlesztésére.

Duális képzés a Miskolci Egyetemen
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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 májusában alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 371 Ft/l
Gázolaj 374 Ft/l
Keverék 408 Ft/l
LPG-autógáz 2 2 1  Ft/l

Májusi üzemanyagárak

A szakmák 
megyei sztárjai
Két ezüst, egy bronz – ez a XI. 
Szakma Sztár Fesztivál megyei 
mérlege. A Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara által szervezett 
országos megmérettetést Bu-
dapesten, a Hungexpo területén 
tartották április 23–25. között. 
A megnyitón beszédet mondott 
Orbán Viktor miniszterelnök és 
Parragh László, az MKIK elnöke. 
A záróünnepség keretében 43 
szakmában hirdették ki az első 
3 helyezettet. A BOKIK május 
18-án köszöntötte a versenyen 
megyénket képviselő 11 diákot és 
felkészítő tanáraikat (képün-
kön).  (FOLYTATÁS A 2. oldalon)

Oktatásfejlesztési 
javaslatok

Bihall Tamás elnök, BOKIK

2018-ban 25 éves lett a szakképzési törvény és 25 éves a kamarai törvény 
is. Az egybeesés nem is véletlen, hisz a szakképzési törvény már 1993-ban 
számos feladatot adott a kereskedelmi és iparkamaráknak a tanulószer-
ződés intézménye, a gyakorlati képzőhely ellenőrzés, a vizsgáztatás és a 
mesterképzés tekintetében.

Áttekintve az elmúlt 25 évet, azt állapíthatjuk meg, hogy a kamara 
mindig progresszív erőként volt jelen a szakképzésben, erősítve a 
vállalati igények megjelenítését, s ezzel együtt az új tudás, a korszerű 
technológiák bevezetésének szükségességét is. Eredménynek érté-
keljük az MKIK�Kormány 2010-es megállapodásából eredően, hogy 
2013-tól elmondható, Magyarországon duális képzés folyik. Látható, 
hogy egy ilyen rendszert tökéletesre alig-alig lehet formálni, folytonos 
kiigazítások szükségesek, ebben az évben a jelentős szakemberhiány 
(tanulóhiány), a digitalizáció és az Ipar 4.0 jelent olyan kihívásokat, 
amelyekhez igazodni kell. Ezért a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
javaslatokat fogalmaz meg a most alakuló kormány számára, hogy 
mely területeken indokoltak a változások. Ennek első feltétele az 
úgynevezett SWOT-analízis elkészítése, amelyben számba vehetjük a 
rendszer erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit egyaránt.

Az elemzést elkészítettük, terjedelmi okok miatt csak az erősségek-
ből idéznék egy-két pontot: Hagyományok, tradíciók, szakmakultúra. 
Még van rendelkezésre álló szakember és a piac részéről folyamatos 
a munkaerőigény. Felhasználható a nemzetközi know-how, egyre 
sűrűbben jelennek meg korszerű tananyagok, az állam jelentős sze-
repet vállal a szakképzés fi nanszírozásában, és a vállalatok részvétele 
is folyamatosan erősödik, ezt napi szinten lehet érezni. Ugyanakkor 
számos terület közül kettőt említenék meg: pályaorientáció-pályavá-
lasztás, ágazati stratégiák és az ebből adódó információk hiánya (ennek 
a feloldására szolgál majd az ágazati készségtanácsok rendszere), ame-
lyekben biztosan változásokat kell generálni. Erősíteni kell az iskolák 
vonzóképességét, a pedagógusok felkészítését az új követelmények-
re, hisz a mai generációt nem lehet úgy tanítani, mint 20-30 éve, ez 
részben digitalizációs, részben új tudásalapokat is jelenthet. Erősíteni 
kell a gyerekek motivációját, elkötelezettségét a szakmatanulás iránt, 
és a vállalatok képzési hatékonyságát is összességében javítani kell. 
Vannak javaslataink, van kellő tapasztalatunk ahhoz, hogy ezekről a 
kérdésekről érdemben tárgyaljunk a döntéshozókkal.

Pár napja köszöntöttük megyénk kiváló tanulóit, akik a Szakma Sztár 
versenyeken helyt álltak, példát mutatva társaiknak, hogy a szakkép-
zésben milyen kiváló eredményeket lehet elérni. Fontos napokat él 
a gazdaság, hisz folynak az érettségik, felvételik. A magyar oktatás 
hatékony működése alapvetően határozza meg gazdaságunk verseny-
képességét. Ez egy kiemelten fontos terület, amelynek rendszerszintű 
kezelésével jelentős javulást lehet és kell elérni.

A kamara mind országosan, mind pedig megyei és városi szinten 
kész feladatot vállalni a gyerekek sikeres oktatása és a gazdaság igé-
nyeinek megfelelő szakemberek képzése érdekében.

Második alkalommal szervezett 

üzleti reggelit a BOKIK a Mis-

kolci Egyetemmel közösen. A 

rendezvénysorozat célja: hogy 

lehetőséget adjon az egyetem 

és a vállalatok kapcsolatrend-

szerének további bővítésére.

A rendezvény keretében 

tematikusan mutatkoznak be 

az Egyetem Karai – április 25-én 

a Gépészmérnöki és Informati-

kai Kar valamint az Elektronikai 

és Informatikai Kutató Intézet – 

amelyek az érintett területhez 

kapcsolódóan mutatták be leg-

újabb kutatási eredményeiket.

Az idei Bartók Plusz a fesztivál tör-
ténetének legnagyszabásúbb nem-
zetközi összefogással létrejövő 
Bartók-produkciójával nyitja meg 
kapuit. A rendezvény június 8-17. kö-
zött várja az érdeklődőket.

Új korszak kezdődik a világhírű Michał 

Znaniecki rendezésével. A jövőben 

Miskolc igazi „Bartók-Bayreuth”-tá 

fog válni, ahova évről évre a világ leg-

kiválóbb alkotói és előadói kapnak 

meghívást, hogy egyedi, kizárólag Mis-

kolcra készült előadásukkal csábítsák 

ide az operarajongókat a világ minden 

szegletéből. A fesztivál második hét-

végéjén színre kerülő „Ezrek operája”, 

a RockGiovanni pedig talán a fesztivál 

történetének legpimaszabb tehetségű 

produkciója. Igazi szellemi agytorna: mi 

történne, ha Mozart közénk csöppen-

ne, és megismerkedne korunk hang-

szereivel, zenei stílusaival és zenélési 

szokásaival? E két pillér között feszül a 

fesztivál: István királlyal, Semmelweis-

szel, Callassal és a többiekkel. 

Akció a klasztertagoknál

A Miskolc Belvárosi Gazdaságfejlesztő 

Klaszter ebben az évben is akcióval 

kapcsolódik a Bartók Plusz Opera-

fesztiválhoz: annak, aki június 8-17. 

között bemutatja operafesztiváli be-

lépőjegyét a megjelölt üzletekben, kü-

lönböző kedvezményeket biztosítanak 

az akcióban részt vevő klasztertagok. 

(az akció plakátját keresse az üzletek 

bejáratánál).

A Bartók Plusz Operafesztivál és a 

Klaszter együttműködésének része-

ként, a fesztivál szóróanyagai is ha-

marosan elérhetőek lesznek a főutcai 

klasztertagok üzleteiben.

További információ: www.

operafesztival.hu

A BOKIK 2014-ben indította el 

hagyományteremtő céllal az „In-

nováció a fejlődés rugója” című 

rendezvényt, amelynek folyta-

tásaként 2018 őszén ismét kon-

ferenciát szervez. A konferencia 

keretein belül megyénk innovatív 

cégei és vállalkozói bemutathat-

ják gazdasági eredményt hozó 

innovatív ötleteiket, fejlesztése-

iket, megoldásaikat, innovációs 

pályázatokon elnyert támogatá-

sokból megvalósított projektjei-

ket. A kamara várja tehát a cégek 

pályázatait. A beérkezett mun-

kaanyagokat egy szakértőkkel 

kibővített bizottság tekinti majd 

át. A munkaanyagok benyúj-

tásának határideje: 2018 július 

31.Részletek: www.bokik.hu

Május 11-13. között rendezték meg a XX. Gömör 
Expót és Fesztivált a putnoki városi sportcsar-
nokban és környékén. A háromnapos eseményt 
a szokásoknak megfelelően színvonalas progra-
mok kísérték.

A rendezvény a polgármesteri hivatal dísztermében 

megtartott jubileumi ünnepséggel kezdődött, ahol 

Tamás Barnabás polgármester nyitóbeszédét köve-

tően bemutatták a Gömör Expók történetéről készült 

kisfi lmet. A jubileumi rendezvényt Török Dezső, a me-

gyei közgyűlés elnöke nyitotta meg, majd átadták a 

vásár díjait. Ebben az évben a BOKIK különdíját a Héti 

Szikvízüzem kapta. A díjat Juhász István, a BOKIK ózdi 

képviseletének vezetője adta át (képünkön).

A helyi és környékbeli vállalkozók, a testvérvárosok 

delegációi mellett a hazai és külföldi üzletemberek is 

részt vettek az eseményen, ami jelzi, hogy a gazdaság 

szereplőinek továbbra is fontos a Gömör Expo.
Felhívás

Üzleti reggeli

Miskolc igazi „Bartók-Bayreuth”-tá válik

A kamara különdíjasa a Héti Szikvíz


