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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 júniusában alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 379 Ft/l

Gázolaj 387 Ft/l

Keverék 416 Ft/l

LPG-autógáz 222 Ft/l

Júniusi üzemanyagárak

Indul az 
idegenforgalmi 
szezon
A turizmus megyei hely-
zete szerepelt a BOKIK 
legutóbbi – június 18-i 
– elnökségi ülésének 
napirendjén. A testület 
tagjai tájékoztatót hall-
gattak meg a beutazás 
megyei és miskolci 
helyzetéről, a marke-
ting szerepéről.Lapunk 
e havi számában is a 
turizmusé a főszerep, 
a szezon kezdetén a 
trendekről, a kilátások-
ról beszélgettünk az 
ágazat szakembereivel.

Szárnyal a turizmus

Bágyi Pál, a BOKIK Idegenforgalmi és 
Vendéglátóipari Osztályának elnöke

A 2017-es rekordévet követően az idei első félév zárásához közeledve is 
optimizmusra adnak okot a számok. A dinamikus növekedést minden 
bizonnyal jelentősen segíti a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában 
foglaltak megvalósulása, amelynek fő koordinátora a Magyar Turisztikai 
Ügynökség. A kormány a jelenlegi 10 százalékról 16 százalékra tervezi nö-
velni a turizmus és idegenforgalmi szektor hozzájárulását a GDP-hez. A 
2018 március közepén lezárult Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstruk-
ció keretében a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési 
térségben számos szálloda és panzió újulhat meg. A konstrukció célja a 
szolgáltatási színvonal emelése, a tematikus szolgáltatások kapacitásának 
növelése, továbbá új szolgáltatások bevezetése.

A szálláshelyek létesítésére kiírt pályázati felhívás kapcsán sokan gon-
dolkodtak kisebb panziók kialakításán, azonban be kell látni, hogy a régi, 
történelmi épületek panzióként történő üzemeltetése lehet igazán haté-
kony. A műemlék épületek megfelelő turisztikai célú hasznosítása során 
kulturális értékeket őrzünk meg, és különleges, egyedi szálláshelykínálat 
jön létre. Ezeknek a megfelelő funkcióval ellátott épületnek az állaga – 
éppen az üzemeltetésből következően – megőrizhető, emellett pozitív 
pénzügyi eredményeket produkálhat és munkahelyeket is jelenthet.

Itt azonban meg kell jegyezni, hogy igen jelentős gond a szállodai- 
és vendéglátóipari szakmában a megfelelően képzett munkaerő hiá-
nya. A szakmunkásképzés tekintetében különösen magas az elvárás, 
például egy pincér esetében alapvető a széleskörű tájékozottság és 
legalább egy idegen nyelv ismerete. A szakácsok és cukrászok vonat-
kozásában pedig kritérium a modern gasztronómiai irányelvek elsajá-
títása. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a jól felkészült, fi atal szakemberek 
külföldön keresnek munkalehetőséget a magas bérezés reményében. 
Nálunk a szakmunkás bérek folyamatos emelése ellenére sem sikerül 
megközelíteni a külföldi és a kiemelt belföldi régiókban jellemző 
béreket. A magasan képzett munkaerő elvándorlását kizárólag a 
külföldi bérekkel versenyképes díjazással lehetne teljes mértékben 
megállítani. Pozitív kezdeményezés volt a 2018 januárjától érvényes 
áfacsökkentés a melegkonyhás vendéglátóegységek tekintetében, 
azonban hasonló mértékű csökkentésre lenne szükség a szálláshelyek 
áfájánál is. Az így keletkező profi tot a bérek növelésére lehetne fel-
használni, ezáltal is helyben tartva a megfelelően képzett és motivált 
munkaerőt.

A trendriportok mutatószámai folyamatos növekedést mutatnak 
a bel- és külföldi turisták által eltöltött vendégéjszakák számának 
alakulásában, azonban ezen értékek jelentős részét továbbra is a frek-
ventált turisztikai desztinációk teszik ki (Budapest, Balaton, Hévíz). 
Megyénk is töretlenül halad a jó irányba a turizmust támogató fejlesz-
tések tekintetében: a zempléni régióban kivitelezés alatt álló vasút-
villamosítás lerövidítheti az utazási időt. De feltétlenül szükséges a 
37-es főút gyorsforgalmi úttá történő átalakítása is, ezáltal az autóval 
érkező vendégek rövidebb idő alatt és biztonságosan közelíthetik meg 
térségünket.

A Bosch miskolci gyárában elkészült a 

százmilliomodik kéziszerszám. A jubileum 

alkalmából rendezett ünnepségen részt 

vett Szijjártó Péter külgazdasági és kül-

ügyminiszter és Kriza Ákos Miskolc polgár-

mestere is. A BOKIK képviseletében Bihall 

Tamás elnök volt jelen a rendezvényen.

A Bosch a magyar gazdaság minőségi meg-

újulását is elősegíti – jelentette ki Szíjjártó 

Péter. Hozzátette: a miskolci üzem Európa 

legnagyobb kéziszerszám-gyárává vált, az 

itt előállított termékek 79 százalékát ex-

portálták. 

Kriza Ákos polgármester beszédében azt 

emelte ki, hogy 18 éve, amióta a Bosch gyárat épített itt, 

fejlődik és gyarapodik a város, a cég több mint 6,5 ezer em-

bert foglalkoztat, biztos és megbízható partnere a város-

nak, a kapcsolat kölcsönösen előnyös.

Fükő László, a Robert Bosch Power Tool Elektromos Szer-

számgyártó Kft. ügyvezető igazgatója a jubileumi termék 

megünneplésekor úgy fogalmazott: „a teljes egészében 

kompetencia alapú technológiai törekvéseink eredményé-

nek tartjuk, hogy elértük a százmilliós nagyságrendet, és 

tíz év alatt megnégyszereztük termelési kapacitásunkat”. 

A Bosch termékeivel 1898 óta van jelen Magyarországon. 

A konszern idén ünnepli első magyarországi kirendeltsége 

megnyitásának 100 éves évfordulóját, a vállalatcsoportnak 

kilenc leányvállalata van hazánkban.

A napokban sikeresen lezárult 
a BOKIK miskolci, Szentpáli 
utcai székházának felújítására 
kiírt nyílt közbeszerzési pályá-
zat. A tenderkiírás 11 vállalko-
zás – köztük 4 miskolci – ér-
deklődését keltette fel.
A munkálatok kivitelezésére 
a legelőnyösebb ajánlatot a 
miskolci székhelyű FK Raszter 
Építő Zrt. tette. A cég valamint 
a BOKIK és a BOKIK Kft. veze-
tői június 12-én írták alá a fel-
újításra vonatkozó vállalkozói 
szerződést. 

A BOKIK asz elmúlt év októberében meg-

kezdte az „InnoService” Határokon Átnyúló 

Innovatív Szolgáltatások Portfóliója című 

projekt megvalósítását. A pályázat kon-

zorciumvezetője a Besztercebányai Ke-

reskedelmi és Iparkamara, a résztvevők a 

BOKIK mellett: a Kassai Kereskedelmi és 

Iparkamara, valamint a Nógrád és a He-

ves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 

A projekt keretein belül a kamarák össze-

gyűjtik a délkelet-szlovákiai és északkelet-

magyarországi régióban található K+F inf-

rastruktúrával és innováció-szolgáltatással 

kapcsolatos információkat, majd ezt az 

információhalmazt nyomtatott katalógus, 

weboldal és mobilalkalmazás által elérhe-

tővé teszik az érdeklődők számára. 

A projektben együttműködő kamarák 

mindegyike szervez egy-egy találkozót. Ed-

dig Besztercebányán, Egerben és Kassán 

volt ilyen rendezvény, július 2-án a Nógrád 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ad 

otthont a negyedik találkozónak. Kiemelt 

fontosságúak a tematikus workshopok is, 

július 3-án szintén a nógrádiak adják ennek 

a programnak a helyszínét.

„Az építésfelügyeleti eljárá-

sok és annak intézkedései, 

valamint az e-napló alkal-

mazása” címmel szervezett 

előadást a BOKIK június 19-

én, 10 órától Miskolcon, a 

Jakab Oktatási Kft. épületé-

ben. A rendezvény előadója: 

Orbán Zsuzsanna, a Megyei 

Kormányhivatal Miskolci 

Járási Hivatala Hatósági Fő-

osztályának osztályvezetője 

volt.

Lapunkban több alkalommal 

beszámoltunk már arról, hogy 

idén Budapesten rendezik 

a  szakmák Európa-bajnok-

ságát szeptember 26-28. kö-

zött. A rangos eseménynek a  

HUNGEXPO Vásárközpont ad 

otthont. Az MKIK által szerve-

zett EuroSkills-re 39 szakmá-

ban 500 versenyzőt, több mint 

80 ezer látogatót  várnak, va-

lamint 500 szakértőt. Borsod-

Abaúj-Zemplén megyéből a ka-

mara szervezésében 1400 diák 

utazik nézőként a versenyre, 

akiket 29 autóbusz szállít majd 

a helyszínre.

Megkezdődik a 
BOKIK székház 
felújítása

A kamarával 
a EuroSkills-re

ÉpítésügyekInnoService partnertalálkozó és workshop

A százmilliomodik kéziszerszám

Szijjártó Péter, Fükő László és Kriza Ákos az ünnepi programon 
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A korábbi évekhez képest jó irányba 
halad, fejlődik Miskolc és a megye 
beutazó idegenforgalma. Új attrak-
ciók születtek, amelyek vonzzák a 
turistákat - mondta lapunknak Bár-
dos István, a miskolci Szerviz Iroda 
Utazási Központ marketing mene-
dzsere. A szakember véleménye 
szerint azonban még vannak szabad 
kapacitásaink. 

Nem a csoportos beutazás a jellemző 

megyénkben, többségben vannak a 

saját szervezésű, egyéni, vagy kisebb 

létszámú csoportos utak – derült ki 

Bárdos István tájékoztatójából.

Marketing nélkül nem megy

Miskolc sok új látnivalót kínál, olyan 

attrakciókat, amelyek megfelelően 

vonzók, és a városnak jó a marke-

tingje is. De a megye egészét tekintve 

a marketing területén még akad ten-

nivaló. Az egyes turisztikai célpont-

ok – így a történelmi városok, mint 

Sárospatak, Sátoraljaújhely, Sze-

rencs, vagy a mezőkövesdi, bogácsi, 

tiszaújvárosi gyógyfürdők, illetve a 

megújult kastélyok, várak – igyekez-

nek önállóan bemutatkozni a nagy-

közönség előtt, de hiányzik a megyét 

egységesen képviselő, megmutató 

marketing. Pedig ez az összehangolt 

kiajánlás lehet az egyik módja annak, 

hogy belföldön és külföldön is jobban 

felfi gyeljenek értékeinkre, és a még 

kihasználatlan kapacitásainkat le-

kössük. Bárdos István szerint a másik 

probléma, hogy a hazánkba érkező 

külföldiek célpontja – a beutaztató 

cégek főváros centrikussága miatt – 

Budapest. Ezeknek a csoportoknak 

az egynapos vidéki kirándulásaiba 

Eger, Miskolc, Tokaj még belefér, saj-

nos azonban a beutaztató utazás-

szervezők nem nagyon törekednek 

arra, hogy tudomásul vegyék a bel-

földi fejlesztéseket, újdonságokat. 

Így egy-egy távoli országból érkező 

csoport programja gyakran csak a 

fővárosból és egynapos vidéki kirán-

dulásból áll.

Pedig a szakember tapasztalatai 

szerint a szálláshelyeinkre is a pozi-

tív változás a jellemző. Miskolc ebből 

a szempontból nagyjából rendben 

van, a Hegyalján is jó színvonalú 

szállodák várják a vendégeket, talán 

Tokaj az a város, ahol még van teen-

dő ezen a területen. A gyógyfürdőink 

szálláshelyei nagy részben belföldi 

vendégek fogadására vannak felké-

szülve – magyarázza Bárdos István.

Új külföldi kedvencek

A turizmus másik ága a kiutazás, 

amelyben a Szerviz Iroda mene-

dzserének több évtizedes tapaszta-

lata van. Elmondása szerint az idei 

szezonban a hagyományos tenger-

partok – mint a spanyol, a horvát, a 

görög, a bolgár, vagy a török riviéra 

– mellett új célpontként megjelent 

Albánia és Montenegró is. 

Miután a nagy tour operatorok né-

hány éve bevezették az előfoglalási 

kedvezményeket, mire eljön a sze-

zon már csak kevés hely áll a későn 

határozók rendelkezésére. S, hogy 

milyenek a foglalási szokásaink? Ez 

is két részre bontható: a belföldi pi-

acot az online foglalási rendszerek 

„ragadták” magukhoz. Ez egy kisebb 

kockázatú terület, itt nagyrészt „szép 

kártyával” történnek a fi zetések. A 

külföldi foglalásoknál viszont ma is 

az utazási irodák dominálnak, hiszen 

komolyabb összegek forognak, és a 

több százezer forintos családi nyara-

lásoknál már szükség van a bizton-

ságra, a garanciára, ha pedig mégis 

probléma adódik, van hova fordulni.

Szezon után

Ha vége a nyárnak, természetszerűen 

megtorpan a turizmus. A kiutazások 

esetében a téli hónapokban az eg-

zotikus, melegebb tájak a kedveltek. 

Az október és a november belföldön 

már a rendezvény- és konferenciatu-

rizmus időszaka. Ezek a programok 

is tömegeket mozgatnak. Mi ebből 

a szempontból nem állunk rosszul, 

de jól sem – fogalmazott Bárdos Ist-

ván. Mit kell ezen érteni? Azt, hogy 

vannak jó szálláshelyeink, jó rendez-

vényterekkel, de

egy-két kivétellel nem tudnak na-

gyobb létszámú konferenciát fogad-

ni. A nagyobb létszám esetünkben 

120 főt, vagy annál többet jelent. A 

szakember úgy vélte: Miskolcnak 

szükség lenne egy rendezvénycsar-

nokra, hogy ne maradjunk ki a turiz-

musnak ebből a fontos üzlet ágából 

sem.

Vonzó célpont a város és a megye 
Bárdos István: a beutaztatók nem nagyon veszik tudomásul a belföldi fejlesztéseket

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében – a KSH adatai szerint – a kereskedelmi szállás-

helyeken a vendégek meghatározó része, 79 százaléka belföldi volt, vendégéjszakáik 

száma 8,4 százalékkal bővült. A külföldiek vendégéjszakái szerényebben, 2,4 száza-

lékkal nőttek.

A legtöbb külföldivendég-éjszakát (együttesen 111 ezret) a Lengyelországból és 

Szlovákiából érkezők töltötték el a szálláshelyeken. Vendégéjszakáik száma 3,6 és 11 

százalékkal meghaladta az előző évit.

A vendégéjszakák 55 százalékát regisztráló szállodák forgalma 5,2 százalékkal 

élénkült.

2017-ben a megyei kereskedelmi szálláshelyeken 12,6 milliárd forint bruttó árbevétel 

képződött. Az árbevétel folyó áron 17 százalékkal emelkedett. 61 százalékát a szállás-

díjak, 28 százalékát a vendéglátás és 11 százalékát az egyéb szolgáltatások bevételei 

adták. A belföldi vendégek az elfogadóhelyeken 1,1 milliárd forint értékben fi zettek 

SZÉP-kártyával, ami elmaradt (2,3 százalékkal) az egy évvel korábbitól.

Megyénk legtöbb vendéget fogadó települése Miskolc, a megyei kereskedelmi szál-

láshelyekre érkező vendégek közel 40 százaléka itt száll meg. A megyeszékhely után 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye két legnagyobb vendégforgalmú települése, Bogács 

és Mezőkövesd közel azonos arányban részesedik a megye vendégforgalmából.

Idegenforgalom számokban

Szükség lenne a megyei attrakciók egységes kiajánlására 

Június elsején tartotta soron következő rendezvényét a 

BOKIK HR Klubja. A kamara a vállalkozásoktól beérkező igé-

nyek alapján határozza meg a klub összejöveteleinek témáit, 

segítséget nyújtva ezzel a felmerülő problémák megoldásá-

hoz. Ezúttal a megyei munkaerő-piaci lehetőségek és a mun-

kaerő-hiány kezelésének alternatívái köré csoportosultak az 

előadások, amelyeket rendkívül nagy érdeklődés kísért.

A program helyszínén, a miskolci Joyson Safety Systems Kft.-

nél Bihall Tamás, a BOKIK elnöke köszöntötte a résztvevőket, 

majd a Randstad Hungary Kft. képviseletében Bánhegyi Ta-

más, a cég business development managere vázolt megol-

dási javaslatokat arra, hogyan tarthatják és találhatják meg 

a cégek munkatársaikat. Ezt követően Szilágyi Éva a HD Jobs 

Kft. tulajdonosa beszélt a külföldi munkavállalók alkalma-

zásának lehetőségeiről és ennek tapasztalatairól. Bemutat-

kozott a Dramex Kft. is, majd megismerhették a jelenlévők a 

megyei helyzetképet a humánerőforrás biztosításának és fej-

lesztésének lehetőségeiről. Szekeres Áron, a Joyston miskolci 

HR menedzsere a szakterület jó gyakorlatait osztotta meg a 

vendégekkel, akik az előadásokat követően üzemlátogatá-

son vettek részt (képünkön). A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara öt éve szervez cégláto-
gatásokat a pályaválasztás előtt álló általá-
nos iskolások számára. A cél, hogy a diákok 
megismerkedjenek a szakmákkal, lássanak 
munkakörnyezetet, minél több cégnél be-
pillantást nyerhessenek a napi teendőkbe, a 
szervezeti egységek hálójába.

Az ilyen típusú események nem csupán a 

cégek népszerűsítését szolgálják, hanem 

a diákok, illetve rajtuk keresztül a szülők is 

képet kaphatnak a környék munkaadóiról, 

a munkahelyekről. Az elmúlt félév során a 

BOKIK 40 céglátogatást szervezett, 635 diák 

részvételével. A programok lebonyolításához 

a szervezés mellett az utazás költségeit is a 

kamara vállalja.

Az idei céglátogatások keretében felkere-

sett helyszínek: Auchan Magyarország Kft., 

Avalon Park Kft., BPI Group Hungary Kft., 

Gála Kereskedelmi Zrt., HBH Söröző, Étte-

rem, Panzió, Heinzler Gépgyártó Kft., Hotel 

BorsodChem, Intern Kft., Jánosik és Társai 

Kft., Joyson Safety Systems Hungary Kft., Kis 

Kft., MVK Zrt., PM-Energo Kft., Robert Bosch 

Energy & Body Systems Kft., Ro-Pánt’ 95 Bt., 

Ts Hungária Kft.

A Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása 
mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró 
megyei kormányhivatalok és a járási hivatalok 
megvalósításával „Nyári diákmunka 2018.” elne-
vezéssel munkaerőpiaci program indul. 

A korábbi években a „Nyári diákmunka” program-

ban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható 

munkáltató a területi, települési önkormányzat és 

önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye 

lehetett. Idén a programot kiterjesztették az ágazati 

munkaerőhiány kezelése érdekében a mezőgazdaság 

és a vendéglátás területére is.

A program keretében a munkaadók számára a 

célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban 

történő alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 órás 

foglalkoztatás támogatható. A munkabér és a kap-

csolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegé-

nek 75 százaléka kerül megtérítésre a rendelkezésre 

álló pénzügyi forrás fi gyelembevételével legfeljebb 2,5 

hónap időtartamra. A fennmaradó bérköltséget és 

járulékait a foglalkoztatónak kell viselnie.  

Ennek megfelelően a támogatás megállapítása 

során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő 

munkakör esetében 135 375 Ft/fő/hó, szakképzettsé-

get nem igénylő munkakör esetében pedig 103 500 

Ft/fő/hó összeg vehető fi gyelembe, amely összegen 

felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó – 

előbb említettek szerinti – arányos része. 

A napi 8 óránál rövidebb munkaidőben történő 

foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan 

csökken. 

A központi program keretében a rendelkezésre álló 

pénzügyi forrás fi gyelembevételével legfeljebb 2,5 hó-

nap időtartamra, 2018. június 18. és 2018. augusztus 

31. közötti időszakra igényelhető a támogatás a 16-25 

év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok 

foglalkoztatásához. A foglalkoztatásnak a vendéglá-

tás vagy a mezőgazdaság területén kell megvalósul-

nia, a betöltött munkakörnek ehhez kell igazodnia. 

A támogatás igénylésének első lépéseként a tervezett 

foglalkoztatás kezdetét megelőzően a járási hivatal 

foglalkoztatási osztályán munkaerőigényt, illetve 

kérelmet kell benyújtaniuk. A szükséges dokumentu-

mok körével kapcsolatban a járási hivatal foglalkoz-

tatási osztályának munkatársai készséggel állnak 

rendelkezésére.

A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos 

diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy tartózkodási 

helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási 

osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez sze-

mélyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolvá-

nyával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése 

miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazo-

lásával kell - szintén a munkaviszony kezdete előtt - a 

járási hivatal foglalkoztatási osztályára befáradnia 

annak érdekében, hogy a programba vonásának elő-

feltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A támogatás a járási hivatal foglalkoztatási osztálya 

által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkozta-

tásához nyújtható, vissza nem térítendő formában, 

amely a tárgyhót követően benyújtott elszámolási 

dokumentumok alapján utólag kerül kifi zetésre.

Bővebb tájékoztatás a területileg illetékes, állami fog-

lalkoztatási szervként eljáró járási hivatalnál kérhető.

Támogatás igényelhető a nyári diákmunkára

Munkahelyek testközelből

HR Klub: fókuszban 
a munkaerőhiány 

Bárdos István 
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Erősödik Miskolc népszerűsége
Nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai termékek létrehozása a cél

Miskolc második legfontosabb gaz-

dasági ágazata a turizmus. A város 

turizmusának fellendülése 2010-ben 

kezdődött, a vendégéjszakák száma 

azóta folyamatosan és töretlenül 

emelkedik. A Központi Statisztikai 

Hivatal adatai szerint az éves átla-

gos növekedési ütem kiemelkedő, 

2010 és 2017 között összesen 92,6 

százalékkal nőtt a vendégéjszakák 

száma. 

A fellendülés elsősorban a megvaló-

sított önkormányzati fejlesztéseknek 

köszönhető. Mára a korábban lerom-

lott állapotú turisztikai infrastruktúra 

és attrakciók jelentős része megújult. 

Az új termék és szolgáltatás kínálat 

új keresletet generált, és elérte azt, 

hogy Északkelet-Magyarország leg-

nagyobb városának népszerűsége 

folyamatosan erősödik az utazók 

körében. A fejlődés jelentős hatással 

van a térségére is, a környező tele-

pülések beléptek Miskolc turisztikai 

egyesületébe, és elköteleződtek a 

turizmus fejlesztése mellett.

Több vendég érkezik

Megyeszékhelyünkön a 2010-es 

szinthez képest 88 százalékos nö-

vekedés tapasztalható a vendégek 

számában, ami a megyei jogú város-

ok között a 4. helyet, illetve a TOP 10 

turisztikai desztináció közé kerülést 

jelenti.

Miskolc elsősorban a családosok 

kedvelt üdülő- és kirándulóhelye, 

bővítendő célcsoportok a mai hu-

szonévesek, illetve a senior kor-

osztály. A legfontosabb belföldi 

küldő-területek Budapest és agg-

lomerációja, valamint a Dél-Alföld, 

illetve az Észak-Alföld, ahonnan jel-

lemzően egynapos kirándulásra ér-

keznek vendégek. A legjelentősebb 

külföldi küldő-területek: Lengyelor-

szág, Ukrajna, Szlovákia, Románia, 

kisebb mértékben Oroszország és 

Csehország.

Miskolcon kimagasló – 162 száza-

lékos növekedés – tapasztalható a 

bruttó szállásdíj bevételekben is, a 

2010-es szinthez képest. A turisztikai 

eredmények az idegenforgalmi adó-

bevételek alakulásában is megmu-

tatkoznak.

A fejlesztés nem áll meg

A város gazdag turisztikai erőforrás-

okban, azonban azok csak részben 

hasznosítottak. Az elmúlt évek keres-

leti adatai visszaigazolták a város tu-

risztikai potenciálját: a természeti kör-

nyezet, a kulturális attrakciók, a fürdők 

turisták százezreit vonzották hozzánk. 

A város meglévő, erős márkaértékkel 

bíró turisztikai termékei adják a tu-

rizmusfejlesztés alapját, elsősorban 

azok tervezett vagy folyamatban lévő 

tartalmi fejlesztése, szolgáltatásmi-

nőség-növelése révén.

Miskolc a térség motorja kíván lenni, 

stratégiai célkitűzése a nemzetközi 

szinten is versenyképes turisztikai 

termékek, ezen belül a térség örök-

ségeire és természeti értékeire épülő 

attrakciók létrehozása, elősegítve a 

látogatottság és a tartózkodási idő 

növelését és a szezonalitás mérsék-

lését, a minőségi turizmus megte-

remtését. Kiemelt téma a meghatá-

rozó turisztikai vonzerők körzetében 

a szálláshelyek mennyiségi és mi-

nőségi fejlesztésének támogatása, 

elsősorban magas minőségű szol-

gáltatásokat nyújtó szálláshelyek 

létesítése céljából.

„Egy percre sem állunk meg”

A korábbi évek önkormányzati erő-

feszítéseinek köszönhetően számos 

fejlesztés indult és indul a városban 

a közeljövőben, mely közvetlenül 

érinti Miskolc turizmusát, turisztikai 

infrastruktúráját. Ezek a fejlesztések 

előkészítés alatt vannak és a tervek 

szerint 2017 és 2020 között megva-

lósulnak. 

„Egy percre sem állunk meg a turiz-

mus fejlesztésében” – mondta dr. 

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere. 

„A következő években teljesen meg-

újul a Diósgyőri Vár és környezete, 

megszépül a Miskolci Állatkert és 

Kutúrpark, a Miskolctapolcai Strand-

fürdő második fejlesztési üteme is le-

zárul. A történelmi Avason látványos 

fejlesztésbe kezdünk és megújul a 

belváros. A kirándulóknak kedvezve 

újabb kerékpárutakat alakítunk ki, 

fejlesztjük a kisvasutat, hogy a kultu-

rális turizmus mellett Miskolc az ak-

tív kikapcsolódás terén is egyre több 

lehetőséget kínáljon” – összegezte 

a terveket a megyeszékhely polgár-

mestere.GRAFIKA: ÉKN. FORRÁS: MMJV POLGÁRMESTERI HIVATAL

Miskolc IFA-bevételek alakulása 2010–2017
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Miskolc a térség motorja kíván lenni. A város meglévő, erős márkaértékkel bíró 

turisztikai termékei adják a turizmusfejlesztés alapját 

A BOKIK idén is köszöntötte és Elis-

merő Oklevéllel jutalmazta a szak-

májukban kiváló eredményt elért 

végzős tanulókat. A rendezvényt 

június 4-én, hétfőn, 11 órától tartotta 

a kamara a Népkerti Vigadóban. Az 

eseményen 31 iskola 85 diákja vett 

részt. A fi atalokat köszöntötte Bihall 

Tamás, a BOKIK elnöke, Kriza Ákos, 

Miskolc polgármestere és Kovács J. 

Attila, a kamara kézműves tagozatá-

nak elnöke.

Az elismerésben részesült diákok:

MSZC Andrássy Gyula Gépipari Szak-

gimnáziuma és Szakközépiskolája:

- Figeczki Péter (gépgyártás-techno-

lógiai technikus)

- Komáromi Ákos (gépgyártás-tech-

nológiai technikus)

- Németh Attila (gépgyártás-tech-

nológiai technikus)

 

MSZC Szentpáli István Kereskedelmi 

és Vendéglátó Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája

- Székely Dávid (pincér)

- Tomorszki Péter (szakács)

- Glonczi Milán (cukrász)

 

MSZC Stúdium Közgazdasági és Üz-

leti Szakgimnáziuma és Szakközép-

iskolája

- Czine Vanda (pénzügyi-számviteli 

ügyintéző)

- Jaszik Júlia (vám-, jövedéki-, ter-

mékdíj ügyintéző)

-  Illyés Felícia (fodrász)

 

MSZC Szemere Bertalan Szakgim-

náziuma, Szakközépiskolája és Kol-

légiuma:

- Szabó Réka Orsolya (fodrász)

- Bartók Bence (fotográfus és fotó-

termék-kereskedő)

- Török Péter Gábor (autótechnikus)

 

MSZC Kós Károly Építőipari Szak-

gimnáziuma

- Pusztai Gergő (épületgépész-techn.)

- Kovács Klaudia Mónika (víziközmű 

technikus)

- Kovács Máté (magasépítő techni-

kus)

 

MSZC Mezőkövesdi Szent László 

Gimnáziuma, Közgazdasági Szak-

gimnáziuma és Kollégiuma

- Szabó Gyöngyi (logisztikai és szál-

lítmányozási ügyintéző)

- Bacsi Alexandra (pénzügyi-számvi-

teli ügyintéző)

- Tóth Klaudia (pénzügyi-számviteli 

ügyintéző)

 

MSZC Bláthy Ottó Villamosipari 

Szakgimnáziuma

- Kereszturi Gábor (erősáramú elekt-

rotechnikus)

- Kónya Tamás Olivér (erősáramú 

elektrotechnikus)

- Laboda Dániel Balázs (informatikai 

rendszergazda)

 

MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi 

Szakgimnáziuma

- Göndör Enikő (gyakorló ápoló)

- Gál Viktória (gyakorló ápoló)

- Dukát Ádám (gyakorló ápoló)

 

MSZC Berzeviczy Gergely Szakgim-

náziuma

- Vályi Alexandra (pénzügyi-számvi-

teli ügyintéző)

- Veres Orsolya (turisztikai szervező-

értékesítő)

- Bréda Gábor (vendéglátásszerv.)

 

MSZC Baross Gábor Szakgimnáziuma

- Oravecz Roland (vasútforgalmi 

szolgálattevő)

- Mercsek Szabolcs (vasúti jármű vil-

lamos rendszereinek szerelője)

- Göncfalvi Gábor (vasúti villamos 

jármű szerelője)

 

MSZC Diósgyőr-Vasgyári Szakképző 

Iskolája és Kollégiuma

- Ónodi Gábor Zsigmond (karosszé-

rialakatos)

- Csóka Barnabás (gépgyártás-tech-

nológiai technikus)

 

MSZC Kandó Kálmán Informatikai 

Szakgimnáziuma

- Palotás Sándor (elektronikai techn.)

- Czagány Dorina (gazdasági inform.)

- Turóczi Róbert (műszaki inform.)

 

Ózdi SZC Surányi Endre Szakgimnázi-

uma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

- Czakó Kristóf (eladó)

- Karczagi Orsolya (fodrász)

- Megyesi János (autótechnikus)

 

Ózdi SZC Pattantyús-Ábrahám Géza 

Szakképző Iskolája

- Gyarmati Gábor (hegesztő)

- Darmó Vivien (szociális gondozó és 

ápoló)

 Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző Is-

kolája

- Tóth Bence (gépgyártástechnológiai 

technikus)

- Stelcz Attila (gépgyártás-technoló-

giai technikus és CNC gépkezelő)

- Bíró Zoltán (gépgyártástechnológiai 

technikus és CNC gépkezelő)

 

Ózdi SZC Deák Ferenc Szakképző 

Iskolája és Művészeti Szakgimnázi-

uma

- Szőke István (hegesztő)

- Kovács Roland (épületgépész techn.)

- Kocsis Diána Kitti (grafi kus)

 

Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai 

Sámuel Szakgimnáziuma és Szak-

középiskolája

- Löki Zoltán (ipari gépész)

- Molnár Zoltán (gépgyártás-tech-

nológiai technikus)

- Matula Lili (ügyviteli titkár)

 

Ózdi Széchenyi István Katolikus Gim-

názium és Szakgimnázium

- Forgony Evelin (logisztikai és szál-

lítmányozási ügyintéző)

- Árkosi Viktória (logisztikai ügyinté-

ző)

- Ivánkó Klaudia (ügyviteli titkár)

 

Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium és Pe-

dagógiai Szakgimnázium

- Ancsák Lejla Szulamit (pedagógia 

ágazat)

- Szaniszló Veronika (pedagógia 

ágazat)

 

MIOK József Nádor Gimnázium és 

Szakképző Iskola

- Balogh Szabolcs Bertalan (festő, 

mázoló, tapétázó)

- Demeter Péter (hegesztő)

-  Éliás Gyula (festő, mázoló, tapé-

tázó)

 

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gim-

názium, Szakgimnázium és Szakkö-

zépiskola

- Gombos Brigitta (egészségügy 

ágazat)

- Csomós Petra Marietta (egészség-

ügy ágazat)

- Jánosi Zsófi a (turisztika ágazat)

 

Nyitott Ajtó Baptista Szakképző Is-

kola Edelény

- Balla Beatrix (női szabó)

- Kalocsai Loretta (női szabó)

- Balogh Krisztián (hegesztő)

 

Nyitott Ajtó Szakképző Iskola Mis-

kolc

- Bréda Emese (grafi kus)

- Sebő Dénes (hegesztő)

 

Kézfogás Baptista Szakiskola

- Kiss Dávid (sütőipari és gyorspék-

ségi munkás)

- Balogh Zsolt (sütőipari és gyors-

pékségi munkás)

 

Mentor Baptista Általános Iskola 

Gimnázium és Szakképző Iskola

- Kéri Laura (gyakorló gyógyszertári 

asszisztens)

- Tóth Melissza (pincér)

- Horváth Csaba (hegesztő)

 

V. István Katolikus Szakközépiskola 

és Gimnázium

- Prokop Norbert (rendszerüzemel-

tető)

-  Jesztrebszki Csaba János (szoft-

verfejlesztő)

- Ondó Alexandra (pénzügyi-szám-

viteli ügyintéző)

 

Don Bosco Általános Iskola, Szakkö-

zépiskola, Szakgimnázium, Gimnázi-

um és Kollégium

- Mihók István (épület-és szerkezet-

lakatos)

- Sikora Veronika (szociális gondozó 

és ápoló)

- Orgona László (központifűtés- és 

gázhálózat rendszerszerelő)

 

Szent Benedek Általános Iskola, Kö-

zépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola

- Papp Melinda (szakács)

 

Mezőkövesdi Széchenyi István kato-

likus Középiskola

- Berengyán Zsófi a (kereskedő)

- Szalontai Adrienn (kereskedő)

 

Abigél TCI

- Lakatos Attila Renátó (hegesztő)

- Vásárhelyi Alexandra Georgina (női 

szabó)

- Adorján Roland (hegesztő)

 

Bocskai István Katolikus Gimnázium 

és Szakgimnázium

- Hornyák Noémi (ügyintéző titkár)

- Kovács Dóra (ügyintéző titkár)

- Sárai Evelin (ügyintéző titkár)

Kiváló diákokat köszöntött a kamara
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A győri Audi gyárban jártak
a klasztertagok
A győri Audi gyárban jártak május 25-én az Észak-
magyarországi Autóipari Klaszter (NOHAC) tagjai. 
A NOHAC tagvállalatok képviselőiből álló csoport 
programja egy fi lmvetítéses gyártörténeti bemu-
tatóval kezdődött, majd a résztvevők testközel-
ből élhették át, miként születik meg egy új autó.
A gyárlátogatás során a járműgyár prés – karosz-
széria – és összeszerelő üzemébe, valamint mo-
torgyártási folyamatába nyerhettek bepillantást 
a vendégek. Figyelemmel kísérhették a préselési 
folyamat fázisait, a karosszériaüzem futurisztikus 
világát és azt, miként válik menetkész autóvá egy 
csupasz karosszéria.

Parragh László, a Magyar Kereske-

delmi és Iparkamara elnöke az MKIK 

37. küldöttgyűlésén mondott be-

szédében kifejtette: önmagában a 

monetáris és a fi skális politika nem 

elegendő a fenntarthatóság eléré-

séhez a gazdaságban, az alrendsze-

rek átalakítására is szükség van. Ez 

azért is lényeges, mert az egészség-

ügyben, a nyugdíjrendszerben és az 

oktatás területén történő változások 

kihatnak az egész társadalomra.

  

A legfontosabb, hogy tudásalapúvá 

tegyük a gazdaságot – jegyezte meg, 

utalva arra, hogy ez a szemlélet az 

Innovációs és Technológiai Minisz-

térium létrehozásával a kormányzati 

struktúrában is megjelent. 

Fenntarthatóságon a hangsúly

Parragh László szerint a következő 

években a fenntarthatóságot kell 

a középpontba helyezni. Szerinte 

a fenntartható fejlődéshez a gaz-

daságot segítő hatékony államra, 

költségvetési fegyelemre, az adóék 

csökkentésére, a gazdaság fehéríté-

sének a folytatására, a termelékeny-

ség növelésére, a szakképzés von-

zerejének növelésére, az alternatív 

foglalkoztatási formák elterjesztésé-

re és a felnőttképzésben részt vevők 

számának növelésére van szükség.

A kamara elnöke hangsúlyozta, a kor-

mánynak oda kell fi gyelni arra, hogy 

a magyar kkv-k minél sikeresebben 

képesek legyenek bekapcsolódni a 

beszállítói láncokba. A kamara és a 

kormány négy évente kötött megál-

lapodása előkészítés alatt áll – tá-

jékoztatta a résztvevőket Parragh 

László utalva arra, hogy az előadásá-

ban szereplő megállapítások ebben 

a dokumentumban „visszaköszön-

nek”. Az elnök arról is beszélt, hogy 

ősszel Magyarországon rendezik 

meg a fi atal szakemberek Euroskills 

2018 nevű nemzetközi vetélkedőjét, 

ahova 80 ezer vendéget várnak.

Növelni kell a termelékenységet

A küldöttgyűlésen napirend előtt 

tartott előadásában Nagy Márton, az 

MNB alelnöke kifejtette, miután 2010 

óta sikerült a fi skális és a monetáris 

politikán keresztül megteremteni a 

pénzügyi stabilitást Magyarorszá-

gon, a versenyképesség javítására 

kell fektetni a hangsúlyt.

Nagy Márton az utóbbi időben ta-

pasztalt piaci turbulenciákkal kap-

csolatban megjegyezte: biztos 

abban, hogy az ország képes lesz 

megőrizni pénzügyi stabilitását. Ami 

a versenyképességet illeti, a kulcs a 

termelékenység növelése, 2030-ig 

a kis- és közepes vállalatok termelé-

kenységének évi 6 százalékkal kelle-

ne növekednie – mutatott rá az MNB 

alelnöke. A kkv-k termelékenysége 

az országban jelenleg harmada a 

nagyvállalatokénak, évi 6 százalékos 

növekedéssel 2030-ra kétszeresre 

csökkenthető a különbség, ami már 

„normálisnak mondható” – tette 

hozzá.

Hat olyan területet sorolt fel az MNB 

alelnöke, amellyel a termelékeny-

ségbeli elmaradottság csökkenthe-

tő a kkv-k-nál. Az egyik a mérethaté-

konyság kérdése, arra lenne szükség, 

hogy a kkv-k körében több legyen 

a nagyobb vállalkozás – húzta alá 

Nagy Márton utalva arra, hogy jelen-

leg 90 százalék a mikrocégek aránya. 

A kkv-szektor jelenleg 6 százalékos-

ra tehető részesedését az exportból 

is növelni kell, Ausztriában például a 

kisebb cégek súlya ennek kétszere-

se. Az importnál pedig a hozzáadott 

érték növelésére lenne szükség - fej-

tette ki.

A termelékenység továbbá Nagy 

Márton szerint a technológiai felké-

szültség javításával, az innovációs 

tevékenység erősítésével és az okta-

táson keresztül a humántőke fejlesz-

tésével javítható.

Szükség lenne továbbá arra is, hogy 

a vállalati hitelállomány Magyar-

országon évente 10-15 százalékkal 

növekedjen. Ekkora mértékű bővü-

léssel elérhető lenne az alelnök sze-

rint 2030-ra az a cél, hogy a vállalati 

hitelállomány GDP-arányosan a je-

lenlegi 17 százalékról 30 százalékra 

nőjön.

A növekedési hitelprogram ellenére 

is 2017-ben történelmi mélypontra 

süllyedt a vállalatok eladósodott-

sága az országban – mutatott rá 

az alelnök. A mikrovállalkozások 

10 százaléka, a kisvállalkozások 40 

százaléka, a középvállalkozások 

50 százaléka rendelkezik hitellel az 

országban. A bankrendszer a ma-

gángazdaságot nem fi nanszíroz-

za eléggé – összegezte a központi 

pénzintézet alelnöke.

Tudásalapú gazdaság a cél
Parragh László: A fenntarthatósághoz szükséges az alrendszerek átalakítása

Nagy Márton, az MNB alelnöke is előadást tartott a küldöttgyűlésen 

A Modern Vállalkozások Programja 

(MVP) keretében szervezte meg a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkama-

ra és a BOKIK azt a Digitális KKV 

Napot, amelynek témája a turizmus 

digitalizációja volt. A rendezvénynek 

a Tudomány és Technika Háza adott 

otthont június 12-én, Miskolcon.

A Digitális KKV Napot Dudás 

Tiborné, a BOKIK titkára nyitotta 

meg. Köszöntőjében szólt a Modern 

Vállalkozások Programjának jelentő-

ségéről, annak előnyeiről. Elmondta: 

Borsod-Abaúj-Zemplénben eddig 

mintegy 700 céglátogatást szervez-

tek meg az MVP keretében.

A Nap első előadója Koleszár Péter az 

MKIK vezető IKT tanácsadója volt, aki 

a turizmus digitalizációjának helyzetét 

mutatta be. Érdekes példákkal vázol-

ta, hol tart jelenleg ez a terület, és mire 

számíthatunk a jövőben, miért fontos 

a vállalkozásoknak – nagyságtól füg-

getlenül – már most komolyan venni 

a digitalizációs fejlesztéseket. Bemu-

tatta a Modern Vállalkozások Prog-

ramja által kínált lehetőségeket is.

Szanyi Gábor, a DO-Q-MENT Kft. 

sales managere előadásában arra 

hívta fel a fi gyelmet, hogy erre az 

ágazatra is érvényes a szabály: aki a 

digitalizációban lemarad, az akár be 

is zárhat. 

„Nincs elveszett hívás, nincs elveszett 

foglalás!” – ez volt a címe Kovács 

János előadásának. A Minerva-Soft 

Kft. értékesítési igazgatója beszélt 

az ügyfélszolgálati hibákról, példák-

kal támasztotta alá, miért fontos, 

hogy legyen a híváskezeléshez kü-

lön rendszere az adott vállalkozás-

nak. Részletesen bemutatta azokat 

a web-alapú rendszereket, amelyek 

megkönnyítik az ügyfél és a szolgál-

tató tevékenységét is.

Török Csaba, a Using Kft. ügyvezető 

igazgatója előadásában az online 

szobamenedzsment rendszer lénye-

gét mutatta be. Részletezte a ven-

déglátás szoftveres támogatásának 

módszerét, amely segíti a vendég 

foglalását, és a menedzsment tevé-

kenységét is.

Az Online Számla Rendszer-

ről, valamint a számlákkal 

kapcsolatos adatszolgálta-

tásról három alkalommal 

– június 19-én, június 26-án 

és június 28-án – tart nyílt 

napot a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal B.-A.-Z. Megyei 

Adó- és Vámigazgatósága. 

A vállalkozások számára a 

NAV által kifejlesztett ingye-

nes online számlázó prog-

ram is hamarosan elérhető 

lesz. A kötelező adatszolgál-

tatásra való felkészüléshez 

minden információ megta-

lálható a NAV Online Számla 

aloldalán.

Július elsejétől minden olyan 

számláról, amelynek belföldi 

adóalanyra áthárított áfa-

tartalma minimum 100 ezer 

forint, adatot kell küldeni a 

NAV-hoz. Az adatküldést leg-

könnyebben online számlázó 

program használatával lehet 

megvalósítani. Olyan szám-

lázó programra van szükség, 

amely alkalmas arra, hogy 

az adatokat automatikusan 

továbbítsa az Online Számla 

rendszerbe. 

Az adatszolgáltatás azok-

nak is kötelező, akik kézzel 

kiállított számlákat, azaz 

számlatömböt alkalmaznak. 

Amennyiben ezen a számlán 

az áfa legalább 100 ezer fo-

rint, öt napon belül, ha pedig 

eléri az 500 ezer forintot, a 

kiállítás utáni napon kell el-

végezni az adatszolgáltatást 

manuális feltöltéssel. Az ed-

dig számlatömböt használó 

vállalkozásoknak is érdemes 

megfontolni az áttérést a 

jóval kevesebb adminisztrá-

cióval járó számlázó progra-

mokra.

Az új szabályok megismeré-

sét segíti három alkalommal 

a NAV megyei igazgatósá-

ga. (Az első rendezvényt 

lapzártánkkal egy időben 

tartották.) A szakmai felké-

szítő előadások helyszíne a 

megyei igazgatóság Miskolc, 

Kazinczy út 19. szám alatt ta-

lálható irodaházának I. eme-

leti előadóterme.

Az időpontok a következők:

2018. június 26. (kedd), 10 

óra és június 28. (csütörtök), 

10 óra.

A részvétel ingyenes. A ren-

dezvényekre a miskolc.

sajto@nav.gov.hu e-mail cí-

men lehet jelentkezni.

Május végén tartotta ülését a BOKIK gépipari 

osztálya. A rendezvényen szó volt többek kö-

zött az aktuális munkaerőpiaci helyzetről. 

A vállalkozók hozzászólásaiból kiderült, a 

megyénkben is meglévő tendenciák – így 

például az elvándorlás, a hiányszakmák köre 

(informatika, gépészet területéről) – aktívan 

érintik az osztályt. Egyre inkább gondot okoz 

a növekvő megrendelői igények kielégítése.  

A jelenlévők megállapították, hogy a mun-

kaerőpiacon a feszültség várhatóan még egy 

ideig nőni fog. A munkaerőhiány, az elván-

dorlás enyhítése érdekében a cégeknek akár 

a nyereség ellenében is, de komoly erőfeszí-

téseket kell tenni a versenyképes bérek felé. 

Ez a munkabéreket terhelő járulékok csök-

kentése nélkül szinte kivitelezhetetlen. 

Felmerültek a küszöbön álló digitális forra-

dalommal járó változások, valamint a kép-

zett, kvalifi kált munkaerő fontossága.

A munkahelyi képzések pályázati forrásból 

történő támogatásáról tartottak informá-

ciós napot május végén a Magyar Kereske-

delmi és Iparkamara munkatársai, egyetemi 

és céges szakemberek Miskolcon, a Felnőtt-

képzési Központban.

A rendezvény célja a már elérhető pályáza-

ti lehetőségek bemutatása volt. A GINOP-

6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása 

mikro-, kis és középvállalatok munkavállalói 

számára és a GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi 

képzések támogatása nagyvállalatok mun-

kavállalói számára pályázatok kiemelt célja 

az egész életen át tartó tanulásban való rész-

vétel ösztönzése és támogatása. A pályáza-

tok segítik, hogy minél többen férjenek hozzá 

a munkahelyi tanulási lehetőségekhez.

A pályázatok:

GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támo-

gatása mikro-, kis és középvállalatok munka-

vállalói számára

Rendelkezésre álló forrás: 

13 040 000 000 forint 

Támogatás mértéke: 

3 000 000 – 50 000 000 forint

Támogatási kérelem benyújtásának határ-

ideje: 2018. március 13-án 10.00 órától kez-

dődően 2018. december 3-án 12.00 óráig 

GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támoga-

tása nagyvállalatok munkavállalói számára

Rendelkezésre álló forrás: 

18 520 000 000 forint 

Támogatás mértéke:

10 000 000 – 100 000 000 forint

Támogatási kérelem benyújtásának határ-

ideje: 2018. március 13-án 10.00 órától kez-

dődően 2018. december 3-án 12.00 óráig 

Részletes információ: Dr. Bári Imre 70/636-

6368, bari.imre@mkik.hu; Tóthné Farkas 

Evelin, 20/777-3124, farkas.evelin@mkik.hu.

A turizmus digitalizációját is segíti az MVP

Adózói Fórum az Online 
Számla Rendszerről

Munkahelyi képzések támogatása 

Versenyképes bérek kellenek
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A győri Audi gyárban jártak
a klasztertagok
A győri Audi gyárban jártak május 25-én az Észak-
magyarországi Autóipari Klaszter (NOHAC) tagjai. 
A NOHAC tagvállalatok képviselőiből álló csoport 
programja egy fi lmvetítéses gyártörténeti bemu-
tatóval kezdődött, majd a résztvevők testközel-
ből élhették át, miként születik meg egy új autó.
A gyárlátogatás során a járműgyár prés – karosz-
széria – és összeszerelő üzemébe, valamint mo-
torgyártási folyamatába nyerhettek bepillantást 
a vendégek. Figyelemmel kísérhették a préselési 
folyamat fázisait, a karosszériaüzem futurisztikus 
világát és azt, miként válik menetkész autóvá egy 
csupasz karosszéria.

Parragh László, a Magyar Kereske-

delmi és Iparkamara elnöke az MKIK 

37. küldöttgyűlésén mondott be-

szédében kifejtette: önmagában a 

monetáris és a fi skális politika nem 

elegendő a fenntarthatóság eléré-

séhez a gazdaságban, az alrendsze-

rek átalakítására is szükség van. Ez 

azért is lényeges, mert az egészség-

ügyben, a nyugdíjrendszerben és az 

oktatás területén történő változások 

kihatnak az egész társadalomra.

  

A legfontosabb, hogy tudásalapúvá 

tegyük a gazdaságot – jegyezte meg, 

utalva arra, hogy ez a szemlélet az 

Innovációs és Technológiai Minisz-

térium létrehozásával a kormányzati 

struktúrában is megjelent. 

Fenntarthatóságon a hangsúly

Parragh László szerint a következő 

években a fenntarthatóságot kell 

a középpontba helyezni. Szerinte 

a fenntartható fejlődéshez a gaz-

daságot segítő hatékony államra, 

költségvetési fegyelemre, az adóék 

csökkentésére, a gazdaság fehéríté-

sének a folytatására, a termelékeny-

ség növelésére, a szakképzés von-

zerejének növelésére, az alternatív 

foglalkoztatási formák elterjesztésé-

re és a felnőttképzésben részt vevők 

számának növelésére van szükség.

A kamara elnöke hangsúlyozta, a kor-

mánynak oda kell fi gyelni arra, hogy 

a magyar kkv-k minél sikeresebben 

képesek legyenek bekapcsolódni a 

beszállítói láncokba. A kamara és a 

kormány négy évente kötött megál-

lapodása előkészítés alatt áll – tá-

jékoztatta a résztvevőket Parragh 

László utalva arra, hogy az előadásá-

ban szereplő megállapítások ebben 

a dokumentumban „visszaköszön-

nek”. Az elnök arról is beszélt, hogy 

ősszel Magyarországon rendezik 

meg a fi atal szakemberek Euroskills 

2018 nevű nemzetközi vetélkedőjét, 

ahova 80 ezer vendéget várnak.

Növelni kell a termelékenységet

A küldöttgyűlésen napirend előtt 

tartott előadásában Nagy Márton, az 

MNB alelnöke kifejtette, miután 2010 

óta sikerült a fi skális és a monetáris 

politikán keresztül megteremteni a 

pénzügyi stabilitást Magyarorszá-

gon, a versenyképesség javítására 

kell fektetni a hangsúlyt.

Nagy Márton az utóbbi időben ta-

pasztalt piaci turbulenciákkal kap-

csolatban megjegyezte: biztos 

abban, hogy az ország képes lesz 

megőrizni pénzügyi stabilitását. Ami 

a versenyképességet illeti, a kulcs a 

termelékenység növelése, 2030-ig 

a kis- és közepes vállalatok termelé-

kenységének évi 6 százalékkal kelle-

ne növekednie – mutatott rá az MNB 

alelnöke. A kkv-k termelékenysége 

az országban jelenleg harmada a 

nagyvállalatokénak, évi 6 százalékos 

növekedéssel 2030-ra kétszeresre 

csökkenthető a különbség, ami már 

„normálisnak mondható” – tette 

hozzá.

Hat olyan területet sorolt fel az MNB 

alelnöke, amellyel a termelékeny-

ségbeli elmaradottság csökkenthe-

tő a kkv-k-nál. Az egyik a mérethaté-

konyság kérdése, arra lenne szükség, 

hogy a kkv-k körében több legyen 

a nagyobb vállalkozás – húzta alá 

Nagy Márton utalva arra, hogy jelen-

leg 90 százalék a mikrocégek aránya. 

A kkv-szektor jelenleg 6 százalékos-

ra tehető részesedését az exportból 

is növelni kell, Ausztriában például a 

kisebb cégek súlya ennek kétszere-

se. Az importnál pedig a hozzáadott 

érték növelésére lenne szükség - fej-

tette ki.

A termelékenység továbbá Nagy 

Márton szerint a technológiai felké-

szültség javításával, az innovációs 

tevékenység erősítésével és az okta-

táson keresztül a humántőke fejlesz-

tésével javítható.

Szükség lenne továbbá arra is, hogy 

a vállalati hitelállomány Magyar-

országon évente 10-15 százalékkal 

növekedjen. Ekkora mértékű bővü-

léssel elérhető lenne az alelnök sze-

rint 2030-ra az a cél, hogy a vállalati 

hitelállomány GDP-arányosan a je-

lenlegi 17 százalékról 30 százalékra 

nőjön.

A növekedési hitelprogram ellenére 

is 2017-ben történelmi mélypontra 

süllyedt a vállalatok eladósodott-

sága az országban – mutatott rá 

az alelnök. A mikrovállalkozások 

10 százaléka, a kisvállalkozások 40 

százaléka, a középvállalkozások 

50 százaléka rendelkezik hitellel az 

országban. A bankrendszer a ma-

gángazdaságot nem fi nanszíroz-

za eléggé – összegezte a központi 

pénzintézet alelnöke.

Tudásalapú gazdaság a cél
Parragh László: A fenntarthatósághoz szükséges az alrendszerek átalakítása

Nagy Márton, az MNB alelnöke is előadást tartott a küldöttgyűlésen 

A Modern Vállalkozások Programja 

(MVP) keretében szervezte meg a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkama-

ra és a BOKIK azt a Digitális KKV 

Napot, amelynek témája a turizmus 

digitalizációja volt. A rendezvénynek 

a Tudomány és Technika Háza adott 

otthont június 12-én, Miskolcon.

A Digitális KKV Napot Dudás 

Tiborné, a BOKIK titkára nyitotta 

meg. Köszöntőjében szólt a Modern 

Vállalkozások Programjának jelentő-

ségéről, annak előnyeiről. Elmondta: 

Borsod-Abaúj-Zemplénben eddig 

mintegy 700 céglátogatást szervez-

tek meg az MVP keretében.

A Nap első előadója Koleszár Péter az 

MKIK vezető IKT tanácsadója volt, aki 

a turizmus digitalizációjának helyzetét 

mutatta be. Érdekes példákkal vázol-

ta, hol tart jelenleg ez a terület, és mire 

számíthatunk a jövőben, miért fontos 

a vállalkozásoknak – nagyságtól füg-

getlenül – már most komolyan venni 

a digitalizációs fejlesztéseket. Bemu-

tatta a Modern Vállalkozások Prog-

ramja által kínált lehetőségeket is.

Szanyi Gábor, a DO-Q-MENT Kft. 

sales managere előadásában arra 

hívta fel a fi gyelmet, hogy erre az 

ágazatra is érvényes a szabály: aki a 

digitalizációban lemarad, az akár be 

is zárhat. 

„Nincs elveszett hívás, nincs elveszett 

foglalás!” – ez volt a címe Kovács 

János előadásának. A Minerva-Soft 

Kft. értékesítési igazgatója beszélt 

az ügyfélszolgálati hibákról, példák-

kal támasztotta alá, miért fontos, 

hogy legyen a híváskezeléshez kü-

lön rendszere az adott vállalkozás-

nak. Részletesen bemutatta azokat 

a web-alapú rendszereket, amelyek 

megkönnyítik az ügyfél és a szolgál-

tató tevékenységét is.

Török Csaba, a Using Kft. ügyvezető 

igazgatója előadásában az online 

szobamenedzsment rendszer lénye-

gét mutatta be. Részletezte a ven-

déglátás szoftveres támogatásának 

módszerét, amely segíti a vendég 

foglalását, és a menedzsment tevé-

kenységét is.

Az Online Számla Rendszer-

ről, valamint a számlákkal 

kapcsolatos adatszolgálta-

tásról három alkalommal 

– június 19-én, június 26-án 

és június 28-án – tart nyílt 

napot a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal B.-A.-Z. Megyei 

Adó- és Vámigazgatósága. 

A vállalkozások számára a 

NAV által kifejlesztett ingye-

nes online számlázó prog-

ram is hamarosan elérhető 

lesz. A kötelező adatszolgál-

tatásra való felkészüléshez 

minden információ megta-

lálható a NAV Online Számla 

aloldalán.

Július elsejétől minden olyan 

számláról, amelynek belföldi 

adóalanyra áthárított áfa-

tartalma minimum 100 ezer 

forint, adatot kell küldeni a 

NAV-hoz. Az adatküldést leg-

könnyebben online számlázó 

program használatával lehet 

megvalósítani. Olyan szám-

lázó programra van szükség, 

amely alkalmas arra, hogy 

az adatokat automatikusan 

továbbítsa az Online Számla 

rendszerbe. 

Az adatszolgáltatás azok-

nak is kötelező, akik kézzel 

kiállított számlákat, azaz 

számlatömböt alkalmaznak. 

Amennyiben ezen a számlán 

az áfa legalább 100 ezer fo-

rint, öt napon belül, ha pedig 

eléri az 500 ezer forintot, a 

kiállítás utáni napon kell el-

végezni az adatszolgáltatást 

manuális feltöltéssel. Az ed-

dig számlatömböt használó 

vállalkozásoknak is érdemes 

megfontolni az áttérést a 

jóval kevesebb adminisztrá-

cióval járó számlázó progra-

mokra.

Az új szabályok megismeré-

sét segíti három alkalommal 

a NAV megyei igazgatósá-

ga. (Az első rendezvényt 

lapzártánkkal egy időben 

tartották.) A szakmai felké-

szítő előadások helyszíne a 

megyei igazgatóság Miskolc, 

Kazinczy út 19. szám alatt ta-

lálható irodaházának I. eme-

leti előadóterme.

Az időpontok a következők:

2018. június 26. (kedd), 10 

óra és június 28. (csütörtök), 

10 óra.

A részvétel ingyenes. A ren-

dezvényekre a miskolc.

sajto@nav.gov.hu e-mail cí-

men lehet jelentkezni.

Május végén tartotta ülését a BOKIK gépipari 

osztálya. A rendezvényen szó volt többek kö-

zött az aktuális munkaerőpiaci helyzetről. 

A vállalkozók hozzászólásaiból kiderült, a 

megyénkben is meglévő tendenciák – így 

például az elvándorlás, a hiányszakmák köre 

(informatika, gépészet területéről) – aktívan 

érintik az osztályt. Egyre inkább gondot okoz 

a növekvő megrendelői igények kielégítése.  

A jelenlévők megállapították, hogy a mun-

kaerőpiacon a feszültség várhatóan még egy 

ideig nőni fog. A munkaerőhiány, az elván-

dorlás enyhítése érdekében a cégeknek akár 

a nyereség ellenében is, de komoly erőfeszí-

téseket kell tenni a versenyképes bérek felé. 

Ez a munkabéreket terhelő járulékok csök-

kentése nélkül szinte kivitelezhetetlen. 

Felmerültek a küszöbön álló digitális forra-

dalommal járó változások, valamint a kép-

zett, kvalifi kált munkaerő fontossága.

A munkahelyi képzések pályázati forrásból 

történő támogatásáról tartottak informá-

ciós napot május végén a Magyar Kereske-

delmi és Iparkamara munkatársai, egyetemi 

és céges szakemberek Miskolcon, a Felnőtt-

képzési Központban.

A rendezvény célja a már elérhető pályáza-

ti lehetőségek bemutatása volt. A GINOP-

6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása 

mikro-, kis és középvállalatok munkavállalói 

számára és a GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi 

képzések támogatása nagyvállalatok mun-

kavállalói számára pályázatok kiemelt célja 

az egész életen át tartó tanulásban való rész-

vétel ösztönzése és támogatása. A pályáza-

tok segítik, hogy minél többen férjenek hozzá 

a munkahelyi tanulási lehetőségekhez.

A pályázatok:

GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támo-

gatása mikro-, kis és középvállalatok munka-

vállalói számára

Rendelkezésre álló forrás: 

13 040 000 000 forint 

Támogatás mértéke: 

3 000 000 – 50 000 000 forint

Támogatási kérelem benyújtásának határ-

ideje: 2018. március 13-án 10.00 órától kez-

dődően 2018. december 3-án 12.00 óráig 

GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támoga-

tása nagyvállalatok munkavállalói számára

Rendelkezésre álló forrás: 

18 520 000 000 forint 

Támogatás mértéke:

10 000 000 – 100 000 000 forint

Támogatási kérelem benyújtásának határ-

ideje: 2018. március 13-án 10.00 órától kez-

dődően 2018. december 3-án 12.00 óráig 

Részletes információ: Dr. Bári Imre 70/636-

6368, bari.imre@mkik.hu; Tóthné Farkas 

Evelin, 20/777-3124, farkas.evelin@mkik.hu.

A turizmus digitalizációját is segíti az MVP

Adózói Fórum az Online 
Számla Rendszerről

Munkahelyi képzések támogatása 

Versenyképes bérek kellenek
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Erősödik Miskolc népszerűsége
Nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai termékek létrehozása a cél

Miskolc második legfontosabb gaz-

dasági ágazata a turizmus. A város 

turizmusának fellendülése 2010-ben 

kezdődött, a vendégéjszakák száma 

azóta folyamatosan és töretlenül 

emelkedik. A Központi Statisztikai 

Hivatal adatai szerint az éves átla-

gos növekedési ütem kiemelkedő, 

2010 és 2017 között összesen 92,6 

százalékkal nőtt a vendégéjszakák 

száma. 

A fellendülés elsősorban a megvaló-

sított önkormányzati fejlesztéseknek 

köszönhető. Mára a korábban lerom-

lott állapotú turisztikai infrastruktúra 

és attrakciók jelentős része megújult. 

Az új termék és szolgáltatás kínálat 

új keresletet generált, és elérte azt, 

hogy Északkelet-Magyarország leg-

nagyobb városának népszerűsége 

folyamatosan erősödik az utazók 

körében. A fejlődés jelentős hatással 

van a térségére is, a környező tele-

pülések beléptek Miskolc turisztikai 

egyesületébe, és elköteleződtek a 

turizmus fejlesztése mellett.

Több vendég érkezik

Megyeszékhelyünkön a 2010-es 

szinthez képest 88 százalékos nö-

vekedés tapasztalható a vendégek 

számában, ami a megyei jogú város-

ok között a 4. helyet, illetve a TOP 10 

turisztikai desztináció közé kerülést 

jelenti.

Miskolc elsősorban a családosok 

kedvelt üdülő- és kirándulóhelye, 

bővítendő célcsoportok a mai hu-

szonévesek, illetve a senior kor-

osztály. A legfontosabb belföldi 

küldő-területek Budapest és agg-

lomerációja, valamint a Dél-Alföld, 

illetve az Észak-Alföld, ahonnan jel-

lemzően egynapos kirándulásra ér-

keznek vendégek. A legjelentősebb 

külföldi küldő-területek: Lengyelor-

szág, Ukrajna, Szlovákia, Románia, 

kisebb mértékben Oroszország és 

Csehország.

Miskolcon kimagasló – 162 száza-

lékos növekedés – tapasztalható a 

bruttó szállásdíj bevételekben is, a 

2010-es szinthez képest. A turisztikai 

eredmények az idegenforgalmi adó-

bevételek alakulásában is megmu-

tatkoznak.

A fejlesztés nem áll meg

A város gazdag turisztikai erőforrás-

okban, azonban azok csak részben 

hasznosítottak. Az elmúlt évek keres-

leti adatai visszaigazolták a város tu-

risztikai potenciálját: a természeti kör-

nyezet, a kulturális attrakciók, a fürdők 

turisták százezreit vonzották hozzánk. 

A város meglévő, erős márkaértékkel 

bíró turisztikai termékei adják a tu-

rizmusfejlesztés alapját, elsősorban 

azok tervezett vagy folyamatban lévő 

tartalmi fejlesztése, szolgáltatásmi-

nőség-növelése révén.

Miskolc a térség motorja kíván lenni, 

stratégiai célkitűzése a nemzetközi 

szinten is versenyképes turisztikai 

termékek, ezen belül a térség örök-

ségeire és természeti értékeire épülő 

attrakciók létrehozása, elősegítve a 

látogatottság és a tartózkodási idő 

növelését és a szezonalitás mérsék-

lését, a minőségi turizmus megte-

remtését. Kiemelt téma a meghatá-

rozó turisztikai vonzerők körzetében 

a szálláshelyek mennyiségi és mi-

nőségi fejlesztésének támogatása, 

elsősorban magas minőségű szol-

gáltatásokat nyújtó szálláshelyek 

létesítése céljából.

„Egy percre sem állunk meg”

A korábbi évek önkormányzati erő-

feszítéseinek köszönhetően számos 

fejlesztés indult és indul a városban 

a közeljövőben, mely közvetlenül 

érinti Miskolc turizmusát, turisztikai 

infrastruktúráját. Ezek a fejlesztések 

előkészítés alatt vannak és a tervek 

szerint 2017 és 2020 között megva-

lósulnak. 

„Egy percre sem állunk meg a turiz-

mus fejlesztésében” – mondta dr. 

Kriza Ákos, Miskolc polgármestere. 

„A következő években teljesen meg-

újul a Diósgyőri Vár és környezete, 

megszépül a Miskolci Állatkert és 

Kutúrpark, a Miskolctapolcai Strand-

fürdő második fejlesztési üteme is le-

zárul. A történelmi Avason látványos 

fejlesztésbe kezdünk és megújul a 

belváros. A kirándulóknak kedvezve 

újabb kerékpárutakat alakítunk ki, 

fejlesztjük a kisvasutat, hogy a kultu-

rális turizmus mellett Miskolc az ak-

tív kikapcsolódás terén is egyre több 

lehetőséget kínáljon” – összegezte 

a terveket a megyeszékhely polgár-

mestere.GRAFIKA: ÉKN. FORRÁS: MMJV POLGÁRMESTERI HIVATAL

Miskolc IFA-bevételek alakulása 2010–2017
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Miskolc a térség motorja kíván lenni. A város meglévő, erős márkaértékkel bíró 

turisztikai termékei adják a turizmusfejlesztés alapját 

A BOKIK idén is köszöntötte és Elis-

merő Oklevéllel jutalmazta a szak-

májukban kiváló eredményt elért 

végzős tanulókat. A rendezvényt 

június 4-én, hétfőn, 11 órától tartotta 

a kamara a Népkerti Vigadóban. Az 

eseményen 31 iskola 85 diákja vett 

részt. A fi atalokat köszöntötte Bihall 

Tamás, a BOKIK elnöke, Kriza Ákos, 

Miskolc polgármestere és Kovács J. 

Attila, a kamara kézműves tagozatá-

nak elnöke.

Az elismerésben részesült diákok:

MSZC Andrássy Gyula Gépipari Szak-

gimnáziuma és Szakközépiskolája:

- Figeczki Péter (gépgyártás-techno-

lógiai technikus)

- Komáromi Ákos (gépgyártás-tech-

nológiai technikus)

- Németh Attila (gépgyártás-tech-

nológiai technikus)

 

MSZC Szentpáli István Kereskedelmi 

és Vendéglátó Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája

- Székely Dávid (pincér)

- Tomorszki Péter (szakács)

- Glonczi Milán (cukrász)

 

MSZC Stúdium Közgazdasági és Üz-

leti Szakgimnáziuma és Szakközép-

iskolája

- Czine Vanda (pénzügyi-számviteli 

ügyintéző)

- Jaszik Júlia (vám-, jövedéki-, ter-

mékdíj ügyintéző)

-  Illyés Felícia (fodrász)

 

MSZC Szemere Bertalan Szakgim-

náziuma, Szakközépiskolája és Kol-

légiuma:

- Szabó Réka Orsolya (fodrász)

- Bartók Bence (fotográfus és fotó-

termék-kereskedő)

- Török Péter Gábor (autótechnikus)

 

MSZC Kós Károly Építőipari Szak-

gimnáziuma

- Pusztai Gergő (épületgépész-techn.)

- Kovács Klaudia Mónika (víziközmű 

technikus)

- Kovács Máté (magasépítő techni-

kus)

 

MSZC Mezőkövesdi Szent László 

Gimnáziuma, Közgazdasági Szak-

gimnáziuma és Kollégiuma

- Szabó Gyöngyi (logisztikai és szál-

lítmányozási ügyintéző)

- Bacsi Alexandra (pénzügyi-számvi-

teli ügyintéző)

- Tóth Klaudia (pénzügyi-számviteli 

ügyintéző)

 

MSZC Bláthy Ottó Villamosipari 

Szakgimnáziuma

- Kereszturi Gábor (erősáramú elekt-

rotechnikus)

- Kónya Tamás Olivér (erősáramú 

elektrotechnikus)

- Laboda Dániel Balázs (informatikai 

rendszergazda)

 

MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi 

Szakgimnáziuma

- Göndör Enikő (gyakorló ápoló)

- Gál Viktória (gyakorló ápoló)

- Dukát Ádám (gyakorló ápoló)

 

MSZC Berzeviczy Gergely Szakgim-

náziuma

- Vályi Alexandra (pénzügyi-számvi-

teli ügyintéző)

- Veres Orsolya (turisztikai szervező-

értékesítő)

- Bréda Gábor (vendéglátásszerv.)

 

MSZC Baross Gábor Szakgimnáziuma

- Oravecz Roland (vasútforgalmi 

szolgálattevő)

- Mercsek Szabolcs (vasúti jármű vil-

lamos rendszereinek szerelője)

- Göncfalvi Gábor (vasúti villamos 

jármű szerelője)

 

MSZC Diósgyőr-Vasgyári Szakképző 

Iskolája és Kollégiuma

- Ónodi Gábor Zsigmond (karosszé-

rialakatos)

- Csóka Barnabás (gépgyártás-tech-

nológiai technikus)

 

MSZC Kandó Kálmán Informatikai 

Szakgimnáziuma

- Palotás Sándor (elektronikai techn.)

- Czagány Dorina (gazdasági inform.)

- Turóczi Róbert (műszaki inform.)

 

Ózdi SZC Surányi Endre Szakgimnázi-

uma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

- Czakó Kristóf (eladó)

- Karczagi Orsolya (fodrász)

- Megyesi János (autótechnikus)

 

Ózdi SZC Pattantyús-Ábrahám Géza 

Szakképző Iskolája

- Gyarmati Gábor (hegesztő)

- Darmó Vivien (szociális gondozó és 

ápoló)

 Ózdi SZC Gábor Áron Szakképző Is-

kolája

- Tóth Bence (gépgyártástechnológiai 

technikus)

- Stelcz Attila (gépgyártás-technoló-

giai technikus és CNC gépkezelő)

- Bíró Zoltán (gépgyártástechnológiai 

technikus és CNC gépkezelő)

 

Ózdi SZC Deák Ferenc Szakképző 

Iskolája és Művészeti Szakgimnázi-

uma

- Szőke István (hegesztő)

- Kovács Roland (épületgépész techn.)

- Kocsis Diána Kitti (grafi kus)

 

Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai 

Sámuel Szakgimnáziuma és Szak-

középiskolája

- Löki Zoltán (ipari gépész)

- Molnár Zoltán (gépgyártás-tech-

nológiai technikus)

- Matula Lili (ügyviteli titkár)

 

Ózdi Széchenyi István Katolikus Gim-

názium és Szakgimnázium

- Forgony Evelin (logisztikai és szál-

lítmányozási ügyintéző)

- Árkosi Viktória (logisztikai ügyinté-

ző)

- Ivánkó Klaudia (ügyviteli titkár)

 

Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium és Pe-

dagógiai Szakgimnázium

- Ancsák Lejla Szulamit (pedagógia 

ágazat)

- Szaniszló Veronika (pedagógia 

ágazat)

 

MIOK József Nádor Gimnázium és 

Szakképző Iskola

- Balogh Szabolcs Bertalan (festő, 

mázoló, tapétázó)

- Demeter Péter (hegesztő)

-  Éliás Gyula (festő, mázoló, tapé-

tázó)

 

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gim-

názium, Szakgimnázium és Szakkö-

zépiskola

- Gombos Brigitta (egészségügy 

ágazat)

- Csomós Petra Marietta (egészség-

ügy ágazat)

- Jánosi Zsófi a (turisztika ágazat)

 

Nyitott Ajtó Baptista Szakképző Is-

kola Edelény

- Balla Beatrix (női szabó)

- Kalocsai Loretta (női szabó)

- Balogh Krisztián (hegesztő)

 

Nyitott Ajtó Szakképző Iskola Mis-

kolc

- Bréda Emese (grafi kus)

- Sebő Dénes (hegesztő)

 

Kézfogás Baptista Szakiskola

- Kiss Dávid (sütőipari és gyorspék-

ségi munkás)

- Balogh Zsolt (sütőipari és gyors-

pékségi munkás)

 

Mentor Baptista Általános Iskola 

Gimnázium és Szakképző Iskola

- Kéri Laura (gyakorló gyógyszertári 

asszisztens)

- Tóth Melissza (pincér)

- Horváth Csaba (hegesztő)

 

V. István Katolikus Szakközépiskola 

és Gimnázium

- Prokop Norbert (rendszerüzemel-

tető)

-  Jesztrebszki Csaba János (szoft-

verfejlesztő)

- Ondó Alexandra (pénzügyi-szám-

viteli ügyintéző)

 

Don Bosco Általános Iskola, Szakkö-

zépiskola, Szakgimnázium, Gimnázi-

um és Kollégium

- Mihók István (épület-és szerkezet-

lakatos)

- Sikora Veronika (szociális gondozó 

és ápoló)

- Orgona László (központifűtés- és 

gázhálózat rendszerszerelő)

 

Szent Benedek Általános Iskola, Kö-

zépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola

- Papp Melinda (szakács)

 

Mezőkövesdi Széchenyi István kato-

likus Középiskola

- Berengyán Zsófi a (kereskedő)

- Szalontai Adrienn (kereskedő)

 

Abigél TCI

- Lakatos Attila Renátó (hegesztő)

- Vásárhelyi Alexandra Georgina (női 

szabó)

- Adorján Roland (hegesztő)

 

Bocskai István Katolikus Gimnázium 

és Szakgimnázium

- Hornyák Noémi (ügyintéző titkár)

- Kovács Dóra (ügyintéző titkár)

- Sárai Evelin (ügyintéző titkár)

Kiváló diákokat köszöntött a kamara
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A korábbi évekhez képest jó irányba 
halad, fejlődik Miskolc és a megye 
beutazó idegenforgalma. Új attrak-
ciók születtek, amelyek vonzzák a 
turistákat - mondta lapunknak Bár-
dos István, a miskolci Szerviz Iroda 
Utazási Központ marketing mene-
dzsere. A szakember véleménye 
szerint azonban még vannak szabad 
kapacitásaink. 

Nem a csoportos beutazás a jellemző 

megyénkben, többségben vannak a 

saját szervezésű, egyéni, vagy kisebb 

létszámú csoportos utak – derült ki 

Bárdos István tájékoztatójából.

Marketing nélkül nem megy

Miskolc sok új látnivalót kínál, olyan 

attrakciókat, amelyek megfelelően 

vonzók, és a városnak jó a marke-

tingje is. De a megye egészét tekintve 

a marketing területén még akad ten-

nivaló. Az egyes turisztikai célpont-

ok – így a történelmi városok, mint 

Sárospatak, Sátoraljaújhely, Sze-

rencs, vagy a mezőkövesdi, bogácsi, 

tiszaújvárosi gyógyfürdők, illetve a 

megújult kastélyok, várak – igyekez-

nek önállóan bemutatkozni a nagy-

közönség előtt, de hiányzik a megyét 

egységesen képviselő, megmutató 

marketing. Pedig ez az összehangolt 

kiajánlás lehet az egyik módja annak, 

hogy belföldön és külföldön is jobban 

felfi gyeljenek értékeinkre, és a még 

kihasználatlan kapacitásainkat le-

kössük. Bárdos István szerint a másik 

probléma, hogy a hazánkba érkező 

külföldiek célpontja – a beutaztató 

cégek főváros centrikussága miatt – 

Budapest. Ezeknek a csoportoknak 

az egynapos vidéki kirándulásaiba 

Eger, Miskolc, Tokaj még belefér, saj-

nos azonban a beutaztató utazás-

szervezők nem nagyon törekednek 

arra, hogy tudomásul vegyék a bel-

földi fejlesztéseket, újdonságokat. 

Így egy-egy távoli országból érkező 

csoport programja gyakran csak a 

fővárosból és egynapos vidéki kirán-

dulásból áll.

Pedig a szakember tapasztalatai 

szerint a szálláshelyeinkre is a pozi-

tív változás a jellemző. Miskolc ebből 

a szempontból nagyjából rendben 

van, a Hegyalján is jó színvonalú 

szállodák várják a vendégeket, talán 

Tokaj az a város, ahol még van teen-

dő ezen a területen. A gyógyfürdőink 

szálláshelyei nagy részben belföldi 

vendégek fogadására vannak felké-

szülve – magyarázza Bárdos István.

Új külföldi kedvencek

A turizmus másik ága a kiutazás, 

amelyben a Szerviz Iroda mene-

dzserének több évtizedes tapaszta-

lata van. Elmondása szerint az idei 

szezonban a hagyományos tenger-

partok – mint a spanyol, a horvát, a 

görög, a bolgár, vagy a török riviéra 

– mellett új célpontként megjelent 

Albánia és Montenegró is. 

Miután a nagy tour operatorok né-

hány éve bevezették az előfoglalási 

kedvezményeket, mire eljön a sze-

zon már csak kevés hely áll a későn 

határozók rendelkezésére. S, hogy 

milyenek a foglalási szokásaink? Ez 

is két részre bontható: a belföldi pi-

acot az online foglalási rendszerek 

„ragadták” magukhoz. Ez egy kisebb 

kockázatú terület, itt nagyrészt „szép 

kártyával” történnek a fi zetések. A 

külföldi foglalásoknál viszont ma is 

az utazási irodák dominálnak, hiszen 

komolyabb összegek forognak, és a 

több százezer forintos családi nyara-

lásoknál már szükség van a bizton-

ságra, a garanciára, ha pedig mégis 

probléma adódik, van hova fordulni.

Szezon után

Ha vége a nyárnak, természetszerűen 

megtorpan a turizmus. A kiutazások 

esetében a téli hónapokban az eg-

zotikus, melegebb tájak a kedveltek. 

Az október és a november belföldön 

már a rendezvény- és konferenciatu-

rizmus időszaka. Ezek a programok 

is tömegeket mozgatnak. Mi ebből 

a szempontból nem állunk rosszul, 

de jól sem – fogalmazott Bárdos Ist-

ván. Mit kell ezen érteni? Azt, hogy 

vannak jó szálláshelyeink, jó rendez-

vényterekkel, de

egy-két kivétellel nem tudnak na-

gyobb létszámú konferenciát fogad-

ni. A nagyobb létszám esetünkben 

120 főt, vagy annál többet jelent. A 

szakember úgy vélte: Miskolcnak 

szükség lenne egy rendezvénycsar-

nokra, hogy ne maradjunk ki a turiz-

musnak ebből a fontos üzlet ágából 

sem.

Vonzó célpont a város és a megye 
Bárdos István: a beutaztatók nem nagyon veszik tudomásul a belföldi fejlesztéseket

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében – a KSH adatai szerint – a kereskedelmi szállás-

helyeken a vendégek meghatározó része, 79 százaléka belföldi volt, vendégéjszakáik 

száma 8,4 százalékkal bővült. A külföldiek vendégéjszakái szerényebben, 2,4 száza-

lékkal nőttek.

A legtöbb külföldivendég-éjszakát (együttesen 111 ezret) a Lengyelországból és 

Szlovákiából érkezők töltötték el a szálláshelyeken. Vendégéjszakáik száma 3,6 és 11 

százalékkal meghaladta az előző évit.

A vendégéjszakák 55 százalékát regisztráló szállodák forgalma 5,2 százalékkal 

élénkült.

2017-ben a megyei kereskedelmi szálláshelyeken 12,6 milliárd forint bruttó árbevétel 

képződött. Az árbevétel folyó áron 17 százalékkal emelkedett. 61 százalékát a szállás-

díjak, 28 százalékát a vendéglátás és 11 százalékát az egyéb szolgáltatások bevételei 

adták. A belföldi vendégek az elfogadóhelyeken 1,1 milliárd forint értékben fi zettek 

SZÉP-kártyával, ami elmaradt (2,3 százalékkal) az egy évvel korábbitól.

Megyénk legtöbb vendéget fogadó települése Miskolc, a megyei kereskedelmi szál-

láshelyekre érkező vendégek közel 40 százaléka itt száll meg. A megyeszékhely után 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye két legnagyobb vendégforgalmú települése, Bogács 

és Mezőkövesd közel azonos arányban részesedik a megye vendégforgalmából.

Idegenforgalom számokban

Szükség lenne a megyei attrakciók egységes kiajánlására 

Június elsején tartotta soron következő rendezvényét a 

BOKIK HR Klubja. A kamara a vállalkozásoktól beérkező igé-

nyek alapján határozza meg a klub összejöveteleinek témáit, 

segítséget nyújtva ezzel a felmerülő problémák megoldásá-

hoz. Ezúttal a megyei munkaerő-piaci lehetőségek és a mun-

kaerő-hiány kezelésének alternatívái köré csoportosultak az 

előadások, amelyeket rendkívül nagy érdeklődés kísért.

A program helyszínén, a miskolci Joyson Safety Systems Kft.-

nél Bihall Tamás, a BOKIK elnöke köszöntötte a résztvevőket, 

majd a Randstad Hungary Kft. képviseletében Bánhegyi Ta-

más, a cég business development managere vázolt megol-

dási javaslatokat arra, hogyan tarthatják és találhatják meg 

a cégek munkatársaikat. Ezt követően Szilágyi Éva a HD Jobs 

Kft. tulajdonosa beszélt a külföldi munkavállalók alkalma-

zásának lehetőségeiről és ennek tapasztalatairól. Bemutat-

kozott a Dramex Kft. is, majd megismerhették a jelenlévők a 

megyei helyzetképet a humánerőforrás biztosításának és fej-

lesztésének lehetőségeiről. Szekeres Áron, a Joyston miskolci 

HR menedzsere a szakterület jó gyakorlatait osztotta meg a 

vendégekkel, akik az előadásokat követően üzemlátogatá-

son vettek részt (képünkön). A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara öt éve szervez cégláto-
gatásokat a pályaválasztás előtt álló általá-
nos iskolások számára. A cél, hogy a diákok 
megismerkedjenek a szakmákkal, lássanak 
munkakörnyezetet, minél több cégnél be-
pillantást nyerhessenek a napi teendőkbe, a 
szervezeti egységek hálójába.

Az ilyen típusú események nem csupán a 

cégek népszerűsítését szolgálják, hanem 

a diákok, illetve rajtuk keresztül a szülők is 

képet kaphatnak a környék munkaadóiról, 

a munkahelyekről. Az elmúlt félév során a 

BOKIK 40 céglátogatást szervezett, 635 diák 

részvételével. A programok lebonyolításához 

a szervezés mellett az utazás költségeit is a 

kamara vállalja.

Az idei céglátogatások keretében felkere-

sett helyszínek: Auchan Magyarország Kft., 

Avalon Park Kft., BPI Group Hungary Kft., 

Gála Kereskedelmi Zrt., HBH Söröző, Étte-

rem, Panzió, Heinzler Gépgyártó Kft., Hotel 

BorsodChem, Intern Kft., Jánosik és Társai 

Kft., Joyson Safety Systems Hungary Kft., Kis 

Kft., MVK Zrt., PM-Energo Kft., Robert Bosch 

Energy & Body Systems Kft., Ro-Pánt’ 95 Bt., 

Ts Hungária Kft.

A Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása 
mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró 
megyei kormányhivatalok és a járási hivatalok 
megvalósításával „Nyári diákmunka 2018.” elne-
vezéssel munkaerőpiaci program indul. 

A korábbi években a „Nyári diákmunka” program-

ban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható 

munkáltató a területi, települési önkormányzat és 

önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye 

lehetett. Idén a programot kiterjesztették az ágazati 

munkaerőhiány kezelése érdekében a mezőgazdaság 

és a vendéglátás területére is.

A program keretében a munkaadók számára a 

célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban 

történő alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 órás 

foglalkoztatás támogatható. A munkabér és a kap-

csolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegé-

nek 75 százaléka kerül megtérítésre a rendelkezésre 

álló pénzügyi forrás fi gyelembevételével legfeljebb 2,5 

hónap időtartamra. A fennmaradó bérköltséget és 

járulékait a foglalkoztatónak kell viselnie.  

Ennek megfelelően a támogatás megállapítása 

során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő 

munkakör esetében 135 375 Ft/fő/hó, szakképzettsé-

get nem igénylő munkakör esetében pedig 103 500 

Ft/fő/hó összeg vehető fi gyelembe, amely összegen 

felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó – 

előbb említettek szerinti – arányos része. 

A napi 8 óránál rövidebb munkaidőben történő 

foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan 

csökken. 

A központi program keretében a rendelkezésre álló 

pénzügyi forrás fi gyelembevételével legfeljebb 2,5 hó-

nap időtartamra, 2018. június 18. és 2018. augusztus 

31. közötti időszakra igényelhető a támogatás a 16-25 

év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok 

foglalkoztatásához. A foglalkoztatásnak a vendéglá-

tás vagy a mezőgazdaság területén kell megvalósul-

nia, a betöltött munkakörnek ehhez kell igazodnia. 

A támogatás igénylésének első lépéseként a tervezett 

foglalkoztatás kezdetét megelőzően a járási hivatal 

foglalkoztatási osztályán munkaerőigényt, illetve 

kérelmet kell benyújtaniuk. A szükséges dokumentu-

mok körével kapcsolatban a járási hivatal foglalkoz-

tatási osztályának munkatársai készséggel állnak 

rendelkezésére.

A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos 

diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy tartózkodási 

helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási 

osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez sze-

mélyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolvá-

nyával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése 

miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazo-

lásával kell - szintén a munkaviszony kezdete előtt - a 

járási hivatal foglalkoztatási osztályára befáradnia 

annak érdekében, hogy a programba vonásának elő-

feltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A támogatás a járási hivatal foglalkoztatási osztálya 

által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkozta-

tásához nyújtható, vissza nem térítendő formában, 

amely a tárgyhót követően benyújtott elszámolási 

dokumentumok alapján utólag kerül kifi zetésre.

Bővebb tájékoztatás a területileg illetékes, állami fog-

lalkoztatási szervként eljáró járási hivatalnál kérhető.

Támogatás igényelhető a nyári diákmunkára

Munkahelyek testközelből

HR Klub: fókuszban 
a munkaerőhiány 

Bárdos István 
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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 júniusában alkalmazható 
üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 379 Ft/l

Gázolaj 387 Ft/l

Keverék 416 Ft/l

LPG-autógáz 222 Ft/l

Júniusi üzemanyagárak

Indul az 
idegenforgalmi 
szezon
A turizmus megyei hely-
zete szerepelt a BOKIK 
legutóbbi – június 18-i 
– elnökségi ülésének 
napirendjén. A testület 
tagjai tájékoztatót hall-
gattak meg a beutazás 
megyei és miskolci 
helyzetéről, a marke-
ting szerepéről.Lapunk 
e havi számában is a 
turizmusé a főszerep, 
a szezon kezdetén a 
trendekről, a kilátások-
ról beszélgettünk az 
ágazat szakembereivel.

Szárnyal a turizmus

Bágyi Pál, a BOKIK Idegenforgalmi és 
Vendéglátóipari Osztályának elnöke

A 2017-es rekordévet követően az idei első félév zárásához közeledve is 
optimizmusra adnak okot a számok. A dinamikus növekedést minden 
bizonnyal jelentősen segíti a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában 
foglaltak megvalósulása, amelynek fő koordinátora a Magyar Turisztikai 
Ügynökség. A kormány a jelenlegi 10 százalékról 16 százalékra tervezi nö-
velni a turizmus és idegenforgalmi szektor hozzájárulását a GDP-hez. A 
2018 március közepén lezárult Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstruk-
ció keretében a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési 
térségben számos szálloda és panzió újulhat meg. A konstrukció célja a 
szolgáltatási színvonal emelése, a tematikus szolgáltatások kapacitásának 
növelése, továbbá új szolgáltatások bevezetése.

A szálláshelyek létesítésére kiírt pályázati felhívás kapcsán sokan gon-
dolkodtak kisebb panziók kialakításán, azonban be kell látni, hogy a régi, 
történelmi épületek panzióként történő üzemeltetése lehet igazán haté-
kony. A műemlék épületek megfelelő turisztikai célú hasznosítása során 
kulturális értékeket őrzünk meg, és különleges, egyedi szálláshelykínálat 
jön létre. Ezeknek a megfelelő funkcióval ellátott épületnek az állaga – 
éppen az üzemeltetésből következően – megőrizhető, emellett pozitív 
pénzügyi eredményeket produkálhat és munkahelyeket is jelenthet.

Itt azonban meg kell jegyezni, hogy igen jelentős gond a szállodai- 
és vendéglátóipari szakmában a megfelelően képzett munkaerő hiá-
nya. A szakmunkásképzés tekintetében különösen magas az elvárás, 
például egy pincér esetében alapvető a széleskörű tájékozottság és 
legalább egy idegen nyelv ismerete. A szakácsok és cukrászok vonat-
kozásában pedig kritérium a modern gasztronómiai irányelvek elsajá-
títása. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a jól felkészült, fi atal szakemberek 
külföldön keresnek munkalehetőséget a magas bérezés reményében. 
Nálunk a szakmunkás bérek folyamatos emelése ellenére sem sikerül 
megközelíteni a külföldi és a kiemelt belföldi régiókban jellemző 
béreket. A magasan képzett munkaerő elvándorlását kizárólag a 
külföldi bérekkel versenyképes díjazással lehetne teljes mértékben 
megállítani. Pozitív kezdeményezés volt a 2018 januárjától érvényes 
áfacsökkentés a melegkonyhás vendéglátóegységek tekintetében, 
azonban hasonló mértékű csökkentésre lenne szükség a szálláshelyek 
áfájánál is. Az így keletkező profi tot a bérek növelésére lehetne fel-
használni, ezáltal is helyben tartva a megfelelően képzett és motivált 
munkaerőt.

A trendriportok mutatószámai folyamatos növekedést mutatnak 
a bel- és külföldi turisták által eltöltött vendégéjszakák számának 
alakulásában, azonban ezen értékek jelentős részét továbbra is a frek-
ventált turisztikai desztinációk teszik ki (Budapest, Balaton, Hévíz). 
Megyénk is töretlenül halad a jó irányba a turizmust támogató fejlesz-
tések tekintetében: a zempléni régióban kivitelezés alatt álló vasút-
villamosítás lerövidítheti az utazási időt. De feltétlenül szükséges a 
37-es főút gyorsforgalmi úttá történő átalakítása is, ezáltal az autóval 
érkező vendégek rövidebb idő alatt és biztonságosan közelíthetik meg 
térségünket.

A Bosch miskolci gyárában elkészült a 

százmilliomodik kéziszerszám. A jubileum 

alkalmából rendezett ünnepségen részt 

vett Szijjártó Péter külgazdasági és kül-

ügyminiszter és Kriza Ákos Miskolc polgár-

mestere is. A BOKIK képviseletében Bihall 

Tamás elnök volt jelen a rendezvényen.

A Bosch a magyar gazdaság minőségi meg-

újulását is elősegíti – jelentette ki Szíjjártó 

Péter. Hozzátette: a miskolci üzem Európa 

legnagyobb kéziszerszám-gyárává vált, az 

itt előállított termékek 79 százalékát ex-

portálták. 

Kriza Ákos polgármester beszédében azt 

emelte ki, hogy 18 éve, amióta a Bosch gyárat épített itt, 

fejlődik és gyarapodik a város, a cég több mint 6,5 ezer em-

bert foglalkoztat, biztos és megbízható partnere a város-

nak, a kapcsolat kölcsönösen előnyös.

Fükő László, a Robert Bosch Power Tool Elektromos Szer-

számgyártó Kft. ügyvezető igazgatója a jubileumi termék 

megünneplésekor úgy fogalmazott: „a teljes egészében 

kompetencia alapú technológiai törekvéseink eredményé-

nek tartjuk, hogy elértük a százmilliós nagyságrendet, és 

tíz év alatt megnégyszereztük termelési kapacitásunkat”. 

A Bosch termékeivel 1898 óta van jelen Magyarországon. 

A konszern idén ünnepli első magyarországi kirendeltsége 

megnyitásának 100 éves évfordulóját, a vállalatcsoportnak 

kilenc leányvállalata van hazánkban.

A napokban sikeresen lezárult 
a BOKIK miskolci, Szentpáli 
utcai székházának felújítására 
kiírt nyílt közbeszerzési pályá-
zat. A tenderkiírás 11 vállalko-
zás – köztük 4 miskolci – ér-
deklődését keltette fel.
A munkálatok kivitelezésére 
a legelőnyösebb ajánlatot a 
miskolci székhelyű FK Raszter 
Építő Zrt. tette. A cég valamint 
a BOKIK és a BOKIK Kft. veze-
tői június 12-én írták alá a fel-
újításra vonatkozó vállalkozói 
szerződést. 

A BOKIK asz elmúlt év októberében meg-

kezdte az „InnoService” Határokon Átnyúló 

Innovatív Szolgáltatások Portfóliója című 

projekt megvalósítását. A pályázat kon-

zorciumvezetője a Besztercebányai Ke-

reskedelmi és Iparkamara, a résztvevők a 

BOKIK mellett: a Kassai Kereskedelmi és 

Iparkamara, valamint a Nógrád és a He-

ves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 

A projekt keretein belül a kamarák össze-

gyűjtik a délkelet-szlovákiai és északkelet-

magyarországi régióban található K+F inf-

rastruktúrával és innováció-szolgáltatással 

kapcsolatos információkat, majd ezt az 

információhalmazt nyomtatott katalógus, 

weboldal és mobilalkalmazás által elérhe-

tővé teszik az érdeklődők számára. 

A projektben együttműködő kamarák 

mindegyike szervez egy-egy találkozót. Ed-

dig Besztercebányán, Egerben és Kassán 

volt ilyen rendezvény, július 2-án a Nógrád 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ad 

otthont a negyedik találkozónak. Kiemelt 

fontosságúak a tematikus workshopok is, 

július 3-án szintén a nógrádiak adják ennek 

a programnak a helyszínét.

„Az építésfelügyeleti eljárá-

sok és annak intézkedései, 

valamint az e-napló alkal-

mazása” címmel szervezett 

előadást a BOKIK június 19-

én, 10 órától Miskolcon, a 

Jakab Oktatási Kft. épületé-

ben. A rendezvény előadója: 

Orbán Zsuzsanna, a Megyei 

Kormányhivatal Miskolci 

Járási Hivatala Hatósági Fő-

osztályának osztályvezetője 

volt.

Lapunkban több alkalommal 

beszámoltunk már arról, hogy 

idén Budapesten rendezik 

a  szakmák Európa-bajnok-

ságát szeptember 26-28. kö-

zött. A rangos eseménynek a  

HUNGEXPO Vásárközpont ad 

otthont. Az MKIK által szerve-

zett EuroSkills-re 39 szakmá-

ban 500 versenyzőt, több mint 

80 ezer látogatót  várnak, va-

lamint 500 szakértőt. Borsod-

Abaúj-Zemplén megyéből a ka-

mara szervezésében 1400 diák 

utazik nézőként a versenyre, 

akiket 29 autóbusz szállít majd 

a helyszínre.

Megkezdődik a 
BOKIK székház 
felújítása

A kamarával 
a EuroSkills-re

ÉpítésügyekInnoService partnertalálkozó és workshop

A százmilliomodik kéziszerszám

Szijjártó Péter, Fükő László és Kriza Ákos az ünnepi programon 


