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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 szeptemberében alkalmazha-
tó üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 404 Ft/l

Gázolaj 4 1 1  Ft/l

Keverék 441 Ft/l

LPG-autógáz 243 Ft/l

Szeptemberi üzemanyagárak

Újgenerációs
iskolák
Épületek újulnak meg, új 

eszközökkel gazdagodik 

négy szakképzőiskola 

Miskolcon annak a 

komplett iskolafej-

lesztési programnak a 

keretében, amelyet az 

Innovációs és Technoló-

giai Minisztérium indít 

– jelentette be Palkovics 

László, a szaktárca ve-

zetője szeptember 4-én, 

a Miskolci Egyetemen. 

A fejlesztési program 

keretében Miskolcon 

6,5 milliárd forintos 

támogatással újulnak 

meg  intézmények.

Euroskills 
Budapest 2018

Bihall Tamás elnök, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedemi és Iparkamara

A Euroskills versenyeket a szakmák Európa Bajnokságának is szokták ne-
vezni és két évente, páros években rendezik meg. 2018-ban Budapest a 
házigazdája ennek a kiemelkedő rendezvénynek, és ezt a versenyt a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezi a SkillStar 2018 Nonprofi t Kft.-n 
keresztül, a Magyar Kormány támogatásával.

A verseny jövő héten, szeptember 26-a és 28-a között zajlik majd a 
Hungexpo teljes területén. A 6 szakma csoportban (építési és épület 
technológiák, gépjárműipar és logisztika, gyártási és mérnöki techno-
lógiák, információs és kommunikációs technológiák, kreatív művésze-
tek és divat, szociális és személyi szolgáltatások) 28 országból közel 
600 versenyző méri össze a tudását, köztük az eddigi legnépesebb 
magyar csapat: 30 fő 27 szakmában.

Nagy létszámú külföldi delegációkat is várunk: Ausztriából 1000, 
Oroszországból 800 fő érkezik, hisz az elkövetkező versenyek rendezői 
ők lesznek.

Magyarország versenyképességének erősítéséhez nélkülözhetet-
len a jól képzett, piacképes szaktudással rendelkező munkaerő. Erre 
hívja fel a fi gyelmet a Euroskills versenysorozat. Ez a megmérettetés 
nagyszerű eszköz arra, hogy a szakmai tudást, a szakember-életpályát 
népszerűsítsük a fi atalok körében. Nagyon fontos szempont az is, hogy 
a hazai ipar képviselői számára nemzetközi színtű megjelenési lehető-
séget is biztosítsunk.

Az elmúlt hetekben tanévnyitó rendezvények sorozata volt ország-
szerte, így megyénkben és Miskolc városában is. Örvendetes Palkovics 
László szakminiszter nálunk tett bejelentése, miszerint a szakiskolai 
oktatás korszerűsítésére, fejlesztésére 6,5 milliárd forintot biztosít a 
kormány. A vállalatok kiemelten érdekeltek a duális képzés erősítésé-
ben és a kamara koordinációjában; egy erősödő, megújuló szakképzési 
rendszer jön létre rövidesen Magyarországon és megyénkben is. Újabb 
és újabb kihívások jelennek meg az oktatás egész területén, különösen 
a szakképzésben, hiszen látható, hogy a digitalizáció, az ipari fejlő-
dés, a versenyképesség kiélezett harca nagyon gyorsan alakítja át a 
szakmákat, és ehhez a vállalatok, valamint az iskolák alkalmazkodása 
egyaránt szükséges. Kiemelendő az informatika szerepének növeke-
dése egy-egy szakma művelése során, és az is látható, hogy olyan új 
szakmák megjelenése is várható, amelyek pontos tartalmát még nem 
is ismerjük. 

A kereskedelmi és iparkamara készül ennek a változásnak a támo-
gatására, a szeptember végi szakmák Európa Bajnoksága pedig meg is 
mutatja, hogy hol tart a világ ebben a folyamatban.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Központi Kórház és Egyetemi Okta-

tó Kórház Fül- Orr- Gégészeti és Fej- 

Nyaksebészeti Osztálya jótékonysági 

estet szervez október 13-án, szomba-

ton 17 órától a Miskolci Nemzeti Szín-

házban. A résztvevők az esten való 

részvétellel, a jegyvásárlással egy új 

endoszkópos torony beszerzését tá-

mogatják, amely nagy segítség az 

osztály gyógyító munkájához. Az est 

fővédnökei: Miskolc MJV Önkormány-

zata, valamint a megyei kórház. 

Már javában tart az idén 15. születés-

napját ünneplő Jameson CineFest, 

amely az eltelt évek alatt Magyar-

ország vezető fi lmfesztiváljává vált. 

Ma már a Miskolci Nemzetközi Film-

fesztivál a fi atal fi lm egyik legjelen-

tősebb közép-európai fóruma. 

Az alkotásokat idén az Arany Orosz-

lán-díjas Krzysztof Zanussi vezette 

zsűri értékeli, a legendás lengyel ren-

dező mesterkurzust is tartott Miskol-

con, és a nyitóünnepségen átvette 

„Az európai mozi nagykövete díjat”. 

A fesztivál szeptember 23-ig tart, 

tehát, még nem késő bekapcsolódni 

a programokba. A nagyjátékfi lmes 

mezőnyben kizárólag magyar pre-

mierek láthatók, erős az amerikai 

függetlenfi lm-vonal és persze a leg-

érdekesebb és legmerészebb eu-

rópai rendezők is képviseltetik ma-

gukat Miskolcon. Cannes, Velence, 

Berlin legjobbjait gyűjtötték össze a 

szervezők egy csokorba. A verseny-

fi lmek mellett számos kísérőprog-

ram várja vasárnapig a közönséget. 

A CineClassics fi lmtörténeti prog-

ramsorozat Zanussi három felújí-

tott mesterműve mellett fergeteges 

Tímár Péter-vígjátékokból válogat 

(vetítések szeptember 19-én és 20-

án – ezen a napon a közönség a ren-

dezővel is találkozhat), az életműdí-

jat pedig szombaton, 22-én este az 

egyik legnagyobb magyar operatőr, 

Hildebrand István veszi át, aki az Egy 

magyar nábob, a Kárpáthy Zoltán 

és más legendás fi lmek képi világá-

nak megalkotója. Szeptember 23-ig 

minden este jobbnál jobb fi lmek és 

bulik várják a Miskolcra látogatókat.

A Miskolc Belvárosi Gazdaságfej-

lesztő Klaszter a rendezvény együtt-

működő partnere. 

Többek között a BOKIK munkájáról 

hallgattak meg beszámolót a megyei 

közgyűlés tagjai a testület szeptem-

beri ülésén. A köztestület 2017. évi te-

vékenységét és idei legfontosabb te-

endőit Dudás Tiborné, a BOKIK titkára 

ismertette. Szó volt többek között a 

kamara külgazdasági tevékenységé-

ről, a szakképzésben ellátott felada-

tairól és a megye gazdaságfejlesztése 

érdekében végzett munkájáról. 

A BOKIK az elmúlt év októberében 

megkezdte az Interreg V-A Szlová-

kia-Magyarország Együttműködé-

si Program által társfi nanszírozott 

InnoService (Határon átnyúló in-

novatív szolgáltatások portfóliója) 

című projekt megvalósítását. A pro-

jekt konzorciumvezetője a Beszter-

cebányai Kereskedelmi és Iparka-

mara, és részt vesz a programban 

Szlovákiából a Kassai Kereskedelmi 

és Iparkamara is. A szlovák kamarák 

és a BOKIK mellett további két ma-

gyar kamara, a Heves és a Nógrád 

megyei is részese a pályázatnak. 

A projekt fő célkitűzése, hogy erősítse 

a szlovák és a magyar kereskedelmi 

és iparkamarák közötti együttműkö-

dést, növelje a határmenti régiók gaz-

dasági jólétét és versenykésességét. 

Ennek elősegítése érdekében a ka-

marák összegyűjtik régióik kutatási és 

fejlesztési lehetőségeit, majd készíte-

nek egy online innovációs portfóliót, 

amely tartalmazza a délkelet-szlová-

kiai és északkelet-magyarországi ré-

giók elérhető K+F infrastrukturális és 

innovációs lehetőségeit. A projekt ke-

retében eddig négy partnertalálkozót 

és három tematikus wokshopot tar-

tottak, október 15-én és16-án pedig 

a BOKIK rendezi meg Miskolcon az 

ötödik partnertalálkozót és a soron 

következő tematikus workshopot. A 

középpontban az innovációs straté-

giák állnak majd. 

A kamaráról 
a közgyűlésen

Jótékonysági est 

Partnerekkel az innovációs stratégiákról

Világhírű rendezők és premier fi lmek
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Folytatás az 1. oldalról

Épületek újulnak meg, új eszközökkel 

gazdagodik négy szakképzőiskola 

Miskolcon egy komplex iskolafej-

lesztési program keretében, amelyet 

az Innovációs és Technológiai Mi-

nisztérium indít – mondta Palkovics 

László, a szaktárca vezetője.

A bejelentést a Regionális Szakkép-

zési és Felnőttképzési Tanévnyitó 

Konferencián tette a miniszter. A 

szakmai eseményen jelen voltak töb-

bek között a szakképzésben, felnőtt-

képzésben részvevő intézmények 

igazgatói, érdeklődő pedagógusai, 

az általános iskolák igazgatói, pálya-

választással, pályaorientációval fog-

lalkozó pedagógusai, munkatársai, 

valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

és a helyi vállalatok képviselői is.

Felkészültek a kihívásokra

Tátrai István József, a Miskolci 

Szakképzési Centrum főigazgatója 

előadásában úgy fogalmazott, az 

előttünk álló időszak sok kihívást 

tartogat a szakmai képzés számára, 

de mindannyiunk érdeke az, hogy 

megtaláljuk az innovatív megoldá-

sok eredményes felhasználását és 

továbbvitelét. 

Ebben Miskolc városa is partnere 

az intézményeknek és a vállalatok-

nak, és kiemelkedő szerepet vállal a 

szakmai képzés rendszerében. Kriza 

Ákos, a megyeszékhely polgármes-

tere elmondta: Miskolcon a közok-

tatásról egységes rendszerben gon-

dolkodnak, és ennek jelentős szelete 

a szakképzés. Tájékoztatott arról is:, 

hogy elkészült a város gazdaságfej-

lesztési programja, amihez szervesen 

kapcsolódik a szakképzésfejlesztési 

koncepció.

„Célunk a piaci igények és a képzési 

rendszer hosszútávú összehango-

lása. Elkötelezettek vagyunk abban, 

hogy az oktatásban és a szakkép-

zésben megfeleljünk a negyedik ipari 

forradalom kihívásainak” – hangsú-

lyozta Kriza Ákos.

Megújuló szakképzők

Palkovics László innovációs és tech-

nológiai miniszter a kormány gaz-

daságfejlesztési stratégiai céljairól 

adott tájékoztatást előadásában. Ki-

fejtette, az a cél, hogy Magyarország 

2030-ra Európa első 5 olyan országa 

közé tartozzon, ahol a legjobb élni, 

lakni és dolgozni. Ehhez három terü-

leten – kreatív magyarok, innovatív 

vállalkozások, gyors és biztonságos 

közlekedési rendszer és energetika – 

közel háromszáz olyan akciót, intéz-

kedést határoztak meg, amelyekkel 

a cél elérhetővé válhat.

Palkovics László kiemelte: újgenerá-

ciós szakképző iskolák jönnek létre, 

ennek érdekében komplex iskolafej-

lesztési programot indít az Innovációs 

és Technológiai Minisztérium, amely a 

szakképző iskolák teljes körű tartalmi 

és külső megújítását is jelenti. Miskol-

con mintegy 6,5 milliárd forintos tá-

mogatással valósulhat meg egy pilot 

projekt, amelynek keretében megújul 

a szakképzés feltételrendszere.

A duális képzés helyzete 

A konferencián előadást tartott 

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke is, 

ismertette a kamara szakképzési 

feladatait, és bemutatta a duális 

képzés megyei helyzetét. Elmondta, 

hogy Borsod-Abaúj-Zemplénben 

966 gazdálkodószervezet foglalko-

zik gyakorlati képzéssel, és összesen 

több mint ezer képzőhelyen folyik a 

mintegy 4500 tanulószerződéses 

diák gyakorlati felkészítése. A leg-

több tanulószerződést a gépészeti 

szakmacsoportban kötötték a ka-

mara munkatársai (935), ezt követi 

a vendéglátás, turisztika (655) és a 

kereskedelem (326). Az elnök szólt a 

kamara által szervezett szakmai ver-

senyekről, külön kiemelte a szakmák 

Európa-bajnokságát, amelynek idén 

Budapest ad otthont.  

Újgenerációs szakképzőiskolák
6,5 milliárd forintos fejlesztési programot jelentett be az innovációs és technológiai miniszter

Tátrai István József, a Miskolci SzC főigazgatója

A szeptember 4-i Regionális Szakképzési és Felnőtt-

képzési Tanévnyitó Konferencián nagy örömmel fo-

gadtuk Palkovics miniszter úr bejelentését, és velünk 

együtt örültek az érintett iskolák tanárai és diákjai, a 

szakképzési centrumok vezetői pedig gratuláltak a 

lehetőséghez.

A pilot programot a projekt előkészítettségének 

köszönhetően kaphattuk meg. A Modern Vá-

rosok Program keretében elkészült Miskolc MJV 

Szakképzésfejlesztési Koncepciója, amely részle-

tes elemzésnek vetette alá a miskolci szakképző 

intézményeket. A helyzetértékelésben részt vettek a 

gazdálkodó szervezetek, a BOKIK, az önkormányzat 

és az iskolák képviselői. Az elemzés eredménye-

ként kiderült, hogy melyek azok az iskolák, amelyek 

infrastruktúrafejlesztést igényelnek, és azt követően 

alkalmasak stabilan, huzamosabb ideig a gazdaság 

szakemberigényének kielégítésére. Számításaink 

szerint a projekt végrehajtását követően diákjaink 

döntő többsége szép iskolai környezetben, korsze-

rű eszközök segítségével tanulhat, és a jelenlegi 

helyzettel ellenétben senki nem kényszerül leromlott 

állapotú épületbe. 

A program célja, hogy a pályaválasztás előtt álló diá-

kok számára a szakmatanulás reális, vonzó lehetőség 

legyen, amihez hozzájárul a szép iskolai környezet, az 

izgalmas laboratóriumok, és a tartalmas diákéletet 

lehetővé tevő közösségi terek kialakítása. További cél 

az iskolaépületek környezetbarát fenntarthatóságá-

nak, biztosítása.

Terveink szerint négy tagintézményünkben lesz 

kiemelt fejlesztés.

A Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Szak-

gimnáziuma egy 21. századi színvonalú iskolaépü-

letben a régió vezető informatikai iskolájává válhat. A 

sokat emlegetett Ipar 4.0 középfokú szakemberigé-

nyét lesz hivatott biztosítani. 

Hasonló feladatot kap a Miskolci SZC Andrássy 

Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközép-

iskolája, amely új épületrésszel bővül. Ebben nagy 

befogadóképességű közösségi tér létesül, és speciális 

informatikai és gépészeti oktató termek jönnek létre. 

Az iskola sportpályája és sportöltözői is megújulnak.

A Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakgimnázi-

uma, Szakközépiskolája és Kollégiuma az ország 

egyik legnagyobb létszámú iskolája. A panelépület 

hőszigetelésével és nyílászáróinak cseréjével az 

energetikai hatékonyság javulásán túl megújul az 

iskola külső megjelenése. A fejlesztés során korszerű 

eszközök kerülnek az autóipari tanműhelybe.

A Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és 

Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolá-

ja az energetikai korszerűsítés mellett új tornaterem-

mel és tanbolttal is gazdagodik.

A projekt végrehajtását az Innovációs és Technológiai 

Minisztériumhoz kötődő projektszervezet irányítja 

majd.

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke

A kamara nagy örömmel fogadta Palkovics László 

miniszter úr bejelentését a 6,5 milliárdos fejlesztési 

támogatásról. A projekt céljai egyeznek a kamara cél-

jaival, amelyek a következők: a szakképzés verseny-

képességének növelése, jó iskolák, a képzés tartalmi 

és infrastrukturális megújulása. A gazdasági kihívások 

jelentős szakmunkásigényt generálnak, ezért is elke-

rülhetetlen a duális szakképzés megerősítése, a még 

szorosabb együttműködés a cégekkel. El kell érnünk 

azt is, hogy a szakgimnáziumokból egyenes legyen az 

út a felsőoktatásba.

Vélemények

Palkovics László 

A MOL Petrolkémia Zrt. az idei eszten-

dőben is elindítja a vegyésztechnikus, 

illetve a villanyszerelő duális képzési 

programját.

A kiemelkedő eredménnyel végző 

első vegyésztechnikusi évfolyam 

után a MOL Petrolkémia úgy dön-

tött, elindítja a duális képzési prog-

ramjának második évfolyamát is. Az 

oktatási programnak köszönhetően 

33 tanuló – 30 vegyésztechnikus 

és 3 villanyszerelő – szerezhet érté-

kes gyakorlati tapasztalatot a cég 

tiszaújvárosi műszeres analitikai la-

boratóriumában és üzemeiben. 

Az új évfolyam megújult környezet-

ben kezdheti meg a tanévet: a válla-

lat több száz millió forintot fordított 

a képzési feltételek fejlesztésére. A 

beruházás keretében 2 darab, 30 fő 

befogadására alkalmas oktatóter-

met alakítottak ki, és megújultak az 

irodahelységek és laborterek is. A leg-

magasabb szintű gyakorlati képzés 

biztosítása érdekében 13 vegyipari 

berendezést telepített a társaság. 

 „Az első, rendkívül sikeres évfolyam 

után egy pillanatig sem volt kér-

dés, hogy folytatjuk a duális képzési 

programunkat. A képzési feltételeket 

fejlesztettük, így még hatékonyab-

ban adhatjuk át az évtizedek során 

felhalmozott tudásunkat a jövő 

szakembereinek” – mondta Zsinkó 

Tibor, a MOL Petrolkémia Zrt. vezér-

igazgatója.

A BOKIK a 2018-19-es tanévben is megszervezi a szintvizsgákat a szak-

képző iskolákkal együttműködve. A vizsgák célja annak mérése, hogy a 

tanuló elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges 

kompetenciákat. A szintvizsga sikeres teljesítése az alapja a tanulószerző-

dés megkötésének, hiszen eredményessége jelzi, hogy a tanuló szakmai 

ismeretei megfelelőek és alkalmassá teszik arra, hogy megkezdhesse a 

gyakorlati képzést külső helyszínen, vállalkozásnál. 

Kamaránknál szeptember közepén megkezdődött a létszámadatok fel-

mérése, valamint a szintvizsga elnöki pályázatok beadása és hosszabbí-

tása.  

Felhívjuk minden gyakorlati képzés-

sel jelenleg vagy a jövőben foglalkozó 

gazdálkodó és egyéb szervezet, vala-

mint gyakorlati oktató fi gyelmét, hogy 

2019. szeptember 1-jétől csak kamarai 

gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal ren-

delkező szakemberek foglalkozhatnak 

tanulóval az iskolai rendszerű szakkép-

zésben, kivéve, ha a szakképzési tör-

vény 31. § (3) bekezdésében leírt men-

tességében nem részesül. Képzésre és 

vizsgára a területileg illetékes kereske-

delmi és iparkamaráknál – esetünk-

ben a BOKIK-nál – lehet jelentkezni. 

A 2018 őszi időszakban összesen 5, a 

„pilot” projektben részt vevő területi 

kamara – köztük a BOKIK – valósítja 

meg a képzéseket és a vizsgákat. 

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és 

vizsga részben támogatott, a jelentke-

zőnek egy 20 százalékos (24 000 fo-

rintos) önrészt kell befi zetniük a kép-

zést szervező területi kamaránál. 

A képzésre és vizsgára egy időben 

kell jelentkezni a jelentkezési lap ki-

töltésével és beküldésével. Az önrész 

összegének befi zetése és a képzési 

szerződés megkötése a képzés első 

napjáig esedékes. Az induló képzések-

ről a BOKIK ad tájékoztatást.

Ez a képzés fejlődési lehetőséget biz-

tosít a gyakorlati oktatóknak, szak-

oktatóknak a tanulókkal való egyes 

problémás szituációk kezelésében, 

ugyanakkor minőségi tudásra tehet-

nek szert, amelynek köszönhetően nő 

a gyakorlati oktatás színvonala. 

A képzési idő összesen 50 óra, amely 

két szakaszból áll: 25 óra elmélet és 

25 óra (3 napos) tréning. Az elméleti 

szakasz pedagógiai, szociálpszicho-

lógiai, kommunikációs és a gyakorlati 

képzéssel kapcsolatos dokumentációs 

ismeretekre terjed ki. Az első három té-

makörben olyan tudásanyaggal talál-

kozhatnak a résztvevők, amelyek a fi a-

tal generáció oktatása során felmerülő 

nevelési, kommunikációs nehézségek-

ben jelentenek segítséget. A gyakorlati 

képzéssel kapcsolatos dokumentációs 

ismeretek pedig segítenek az admi-

nisztrációban. A tréning szakaszban a 

gyakorlati oktatók olyan képességekre 

tehetnek szert, amelyek segítenek saját 

és mások érzelmeit megérteni, kezelni, 

pozitívan befolyásolni. Olyan életszerű 

szituációk ezek, amelyek támogatják a 

gyakorlati oktatói munka során felme-

rülő kihívások kezelését.

Az elsajátított tudásról vizsgán kell 

számot adniuk a gyakorlati oktatók-

nak. Az elméleti képzés egy online 

vizsgával végződik, és ennek sike-

rességétől függ, hogy a résztvevő to-

vább léphet-e a tréning szakaszába. 

A tréninget egy szituációs helyzetben 

teljesítendő gyakorlati vizsga zárja, 

amelynek sikeressége esetén tanúsít-

ványt vehetnek kézhez a vizsgázók. Ez 

a tanúsítvány a birtokosát feljogosítja 

– a szakképzési törvényben meghatá-

rozott egyéb feltételek teljesítése mel-

lett – a gyakorlati oktatói tevékenység 

folyatására.

Információs napra várják az érdeklődőket a „Munkahelyi képzések támoga-

tása” című projekt keretében október 11-én, csütörtökön 10 órára a Miskolci 

Felnőttképzési Központba (Soltész Nagy Kálmán út 10.). A projekt célja a 

gazdaság versenyképességének megőrzése, a vállalkozások versenyké-

pességének támogatása, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel 

és kompetenciákkal rendelkező munkaerő biztosítása. A részletes prog-

ramról a www.bokik.hu-n található bővebb információ.

Üzleti fórumot szervez a BOKIK október 2-án és 3-án Miskolcon, a Bur-

gaszi Kereskedelmi és Iparkamara által delegált üzletemberek számára. 

Burgasz Miskolc testvérvárosa, így a két város közötti együttműködés több 

évre nyúlik vissza. A rendezvény fő célja, hogy erősítse a két régió gazdasági 

és kulturális kapcsolatait. A rendezvény kiváló alkalom arra, hogy a bolgár 

delegáltak és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozások új üzleti kap-

csolatokat köthessenek, megismerhessék egymást. A kétoldalú tárgya-

lások mellett a delegáció tagjai különböző előadásokat is hallgathatnak 

majd a megyei befektetési lehetőségekről. Többek között az autóiparban, 

a víztisztításban, vízkezelésben, a bányászat területén működő vállalkozá-

sok, illetve az agrártermékek kereskedelmével foglalkozó cégek részvételé-

re számítanak a szervezők. 

Kamarai képzés gyakorlati oktatóknakFolyamatban a szintvizsgák szervezése

Információs nap októberben

Bolgár üzletemberek Miskolcon

Folytatódik a duális képzési program 
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Már csak néhány nap és kezdődik a 
szakmák Európa-bajnokságaként 
is emlegetett EuroSkills  Budapest 
2018. A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara szervezésében szep-
tember 26-28. között 37 szakmában 
28 ország versenyzői mérik össze 
tudásukat a HUNGEXPO csarnokai-
ban. Megyei indulónk is lesz Varholik 
Dávid személyében, aki ápolás szak-
mában áll „rajthoz”.

A fi atal szakemberek európai verse-

nye látványos nyitóceremóniával in-

dul szeptember 25-én a Papp László 

Budapest Sportarénában, ugyanitt 

lesz az eredményhirdetés és a díjáta-

dó 29-én. E két esemény között zaj-

lanak majd – igen szigorú szabályok 

szerint – a versenyek, amelyekről a 

legfontosabb tudnivalókat szedtük 

csokorba.

• A EuroSkills Budapest 2018 ver-

senyen kiemelkedően ügyes, fi atal 

szakemberek mérik össze tudásukat 

és képességeiket Európa számos 

országából. A szakmák Európa-baj-

nokságának is nevezett verseny tíz 

éves történetében ez az első alka-

lom, hogy a Közép-Kelet-Európa 

ad otthont e nemzetközi megmé-

rettetésnek. Az, hogy ennek hazánk 

a házigazdája, hatalmas elismerés 

számunkra. 

• Magyarország 2014-ben Norvégi-

ával szemben nyerte el a rendezés 

jogát.

• Budapesten, a EuroSkills 3 napján 

28 ország 600 versenyzője 37 szak-

mában méri össze a tudását.

• Büszkék vagyunk rá, hogy megyénk 

versenyzője is indul, Varholik Dávid 

ápolás szakmában áll a „rajthoz”. A 

tehetséges fi atalember a szakértők 

szerint éremesélyes – szurkolunk 

neki.

• A verseny gördülékeny lebonyolí-

tását 500 szakértő segíti majd, és 

mintegy 100 ezer látogatót várnak a 

szervezők. A BOKIK 1400 diákot – ál-

talános iskolásokat, és középiskolá-

sokat – utaztat a versenyre.

• Egy versenyző egyszer indulhat 

EuroSkills versenyen, minden ország 

– szakmánként – egy versenyzőt, 

vagy egy versenyzői csapatot nevez-

het a megmérettetésre. A versenyzők 

korhatára a verseny évében betöltött 

25 év. A verseny hivatalos nyelve az 

angol.

• Magyarország 2007 óta vesz részt a 

WorldSkills és a EuroSkills versenye-

ken, és a magyar csapat az elmúlt 

években kiemelkedően teljesített. Az 

elmúlt tíz évben összesen 10 arany, 

12 ezüst, 20 bronz és 15 kiválósági ér-

met szereztek versenyzőink.

Szeptember végén EuroSkills Budapest 
Ápolás szakmában megyei versenyzőnek szurkolhatunk a szakmák Európa-bajnokságán

Arról, hogy hogyan zajlott Varholik Dávid felkészülése, Fehér Zsuzsanna, a 

SkillsHungary szakmai szakértője, Dávid mentora a következőket mondta.

„A felkészülési időszak első felében az ápolás számos, a verseny szempontjából 

fontos területét végigjárva, a legjobb szakemberek útmutatásai alapján fejlesztettük 

Dávid elméleti és gyakorlati tudását a lehető legmagasabb szintre. A felkészülési 

időszak második fele intenzív, specifi kus versenytréning, ami jelenleg is zajlik, és itt 

már csak a versenyfeladatok gyakorlására koncentrálunk” – mondta Fehér Zsuzsa. 

Hozzátette, szakmai támogatójuk az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi 

Erőforrás Fejlesztési Főigazgatósága, amely az anyagi támogatás mellett segített 

megszervezni a felkészülést, amelyben segítségükre volt még a Magyar Honvédség 

Egészségügyi Központ Honvédkórháza, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, a 

Budapest Hospice Ház, illetve a versenyző munkahelye, amely esetünkben a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, illetve ezen 

intézmények munkatársai.

Megtudtuk, a verseny három napja alatt 13 feladatot kell majd megoldani, amelyek 

gyakorlati szituációkat modelleznek. A betegeket imitátorok, színészek alakítják, aki-

ket a szakma szabályainak megfelelően kell majd a versenyzőknek ellátni – termé-

szetesen közönség előtt, megfelelően berendezett környezetben.

3 nap, 13 feladat 

Varholik Dávid már visszaszámol
Nem volt egyszerű utolérni a fi atal miskolci versenyzőt, hiszen a több hetes 

budapesti felkészítés minden percét lekötötte. Amikor végre sikerült telefo-

non beszélnünk, elmondta, hogy igen intenzív tanulási időszakon vannak túl 

a többi versenyzővel együtt, de az utolsó hét már lazább lesz, jut idő a pihe-

nésre, és biztosan elkezd majd izgulni is. Amikor megemlítettük, hogy érem-

esélyesnek tartják a szakemberek, nevetve válaszolta, ennek örül, hiszen ak-

kor bíznak benne, és reméli, igazuk lesz az esélylatolgatóknak. 

Megtudtuk azt is, hogy nagyon erős a mezőny ápoló szakmában, a legkemé-

nyebb ellenfelek – a korábbi évek tapasztalatai alapján – várhatóan a német, 

a svéd, a fi nn és a norvég versenyzők lesznek. 

Végül a rövid beszélgetést azzal zártuk, hogy szorítunk neki, és találkozunk a 

EuroSkillsen Budapesten.       

A magyar csapat 

Épül a kamarai székház
Már javában zajlik, és az ütemezésnek megfelelő tempóban halad a BOKIK székhá-
zának felújítása Miskolc belvárosában. A Szentpáli út 1. szám alatt található épület 
új külsőt kap, és korszerűsítik az energiarendszereit is. A munkálatok kivitelezője – a 
közbeszerzési eljárás végeredményeként – az FK-Raszter Zrt. A kamara várhatóan 
jövő év tavaszán költözik vissza régi otthonába, addig is a Vologda út 3. szám alatt 
várják ügyfeleiket, partnereiket. 

A Shinwa Magyarország Precíziós 

Kft. 1998-ban indította miskolci üze-

mét, és azóta folyamatos a fejlődés. 

A cég a közelmúltban a műszerfal-

elemek, audio-előlapok, klímavezér-

lő panelek, gombszettek gyártása 

mellett beindította elektronikai üz-

letágát. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 

hogy antenna-elektronika gyártás és 

autórádió összeszerelés folyik a di-

ósgyőri üzemben, és a tervek szerint 

hamarosan az autórádiók gyártását 

is megkezdik. Bottyán Zsolttal, a 

miskolci gyár igazgatójával a válto-

zásokról beszélgettünk. 

Az elmúlt évben a JVCKenwood 

Hong Kong Holdings felvásárolta a 

Shinwa cégcsoportot. Mit jelentett, 

illetve jelent ez a tulajdonosváltás 

a miskolci vállalat számára?  

– Egy nagyobb cégcsoport tagjaként 

több lehetőségünk van a fejlődésre, a 

tagvállalatok közötti piaci együttmű-

ködésre, és arra is, hogy együttgon-

dolkodva megfelelő válaszokat ad-

junk az ipar 4.0 kihívásaira. Ez utóbbi 

területen is jól érzékeljük a támoga-

tás, hiszen alapvető feladat, hogy ezt 

komolyan kezeljük. A nevünk viszont 

megmaradt, mert a Shinwa mint 

Tier2-es beszállító nagyon jó már-

ka, így ismernek minket a Tier1-es 

partnerek. Az, hogy így az elektronika 

irányába tudunk határozottabban 

elmozdulni, nagy előny, mert ebben 

nem volt tapasztalatunk.

Hány dolgozójuk van jelenleg, és 

terveznek-e létszámbővítést?

– Nagyjából stagnálunk a 750-es 

létszám közelében. Ha nő az érté-

kesítésünk a következő években, ez 

nem jelent automatikus létszámnö-

vekedést, mert a versenyképességet 

máshogy kell biztosítani. A műanyag-

alkatrész üzletág mellett ezért is vág-

tunk bele az elektronikai gyártásba. 

Két új üzletágat indítottunk, az autó-

antennák elektronikájának gyártását 

és az autórádió-összeszerelést. Eh-

hez kapcsolódóan tavaly 1 milliárd 

forintot ruháztunk be, és idén további 

egymilliárdot fordítunk az új üzlet-

ágra. Jelenleg a Skodának szerelünk 

össze autórádiót. Abban bízunk, hogy 

hamarosan a gyártás is nálunk fog 

zajlani.

Hogyan alakul a vevőkör?

– Tier2-es beszállítóként közvetetten 

a Mercedesnek, a Volkswagen-cso-

portnak, a BMW-nek, a Renault-nak, 

a PSA-csoportnak, a Fiatnak, a Toyo-

tának szállítunk. A termékek globális 

szintre jutnak el, mert Európán kívül 

szállítunk például Kínába, Mexikóba.

Kik a Tier1-es beszállítói partnere-

ik?

– A teljesség igénye nélkül a 

Continental, a Panasonic, a BHTC 

(Behr-Hella-Thermocontrol), a Valeo, 

vagy a Flextronics Magyarország.

A munkaerőhiány okoz problémát? 

– Pár éve még a szakképzett munka-

erőből volt a legnagyobb hiány, most 

operátor-szinten van nagy fl uktuáció. 

Persze ez nemcsak az autóiparra, és 

nemcsak Magyarországra jellemző, 

mindenki ezzel küzd.

Milyen módszerekkel igyekeznek 

csökkenteni a fl uktuációt?

– Ma a legújabb generáció agyával 

kell gondolkodni. Számukra már 

nem biztos, hogy a fi zetés, a pozíció, 

a felelősségi szint a legfontosabbak, 

hanem a rugalmas munkavégzés, 

a részmunkaidő lehetősége. Át kell 

gondolni, hogy hogyan lehet megtar-

tani a kismamákat, akik lehet, hogy 

család mellett már nem szívesen 

dolgoznának heti 40 órában. Mi re-

habilitált munkaerőt is foglalkozta-

tunk, és létezik a részmunkaidő is. A 

nagyokhoz képest kicsik, a kicsikhez 

képest nagyok vagyunk, de a mi elő-

nyünk a multikkal szemben az, hogy 

itt mindenki jobban odafi gyel a má-

sikra, családias a hangulat.

Gazdasági szakemberekből álló de-

legáció járt a közelmúltban Kínában, 

a csoport tagjai tárgyalásokat foly-

tattak Pekingben, Shanghaiban és 

Taizhouban, valamint céglátogatá-

sokon is részt vettek. A delegáció ve-

zetője Tállai András miniszterhelyet-

tes volt, a BOKIK-ot Dudás Tiborné, 

a kamara titkára képviselte. A ma-

gyar üzletemberek Taizhouban részt 

vettek a helyi egyetem által szerve-

zett konferencián, amelynek témája 

a nemzetközi technológiai transzfer 

volt. A rendezvényen együttműkö-

dési megállapodást írt alá a BOKIK 

nevében Dudás Tiborné (képün-

kön) a Taizhou Yanyuan Start-up 

Technology cég vezetőjével. Ez a 

vállalkozás ipari parkok létesítésé-

ben játszik meghatározó szerepet, 

továbbá támogatja a műszaki inno-

vációt és az ipari fejlesztéseket.    

Shinwa: új tulajdonos, régi név 
Megkezdték az autóantennák elektronikájának gyártását és az autórádió-összeszerelést

Kínai céggel működik 
együtt a BOKIK
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A turizmus megyénk gazdaságának 
egyre meghatározóbb ágazata, és 
a statisztikák tanúsága szerint az 
elmúlt években fejlődési mutatói 
folyamatosan emelkednek. Az idei 
júliusi adatok szerint a második leg-
több belföldi vendégéjszakát Észak-
Magyarországon töltötték el a ven-
dégek, ahol 5,3 százalékos bővülést 
mértek a szálláshelyek. Körkérdé-
sünkben annak jártunk utána, hogy 
a turizmus megyei szereplői hogyan 
értékelik az idei nyári szezont?
 

„Magyarországon, benne megyénk-

ben is a turizmus szépen fejlődött 

idén is. Kiváló földtani és földrajzi 

adottságaink mellett e vidék a törté-

nelem szinte minden korából hordoz 

értékes emlékeket, emlékhelyeket” – 

kezdte a válaszadást Üszögh Lajos, a 

BOKIK szolgáltatási területért felelős 

alelnöke. Hozzátette: mára sikerült 

a „BAZ” megye stílustalan kifejezést 

elhomályosítani térségünk valódi 

értékeinek nevesítésével és felmu-

tatásával. A hozzánk érkezőket a tér-

ségi sajátságaink elbővülik, hegyeink 

csodálatosak, gasztronómiánk nívós 

és elismert, ódon boraink kiválóak, 

friss vizeink üdítőek, gyógyfürdőink 

vize egyedi hatású. Külön kiemelen-

dő, hogy a Helyiek Kedvenc Fürdője 

2018 kategóriában második helyen 

a Miskolctapolcai Strandfürdő vég-

zett. 

Egyre népszerűbb Mezőkövesd

Mezőkövesd az idei nyáron is a tu-

risták kedvelt célpontja volt. A város 

attrakciói, a Zsóry-fürdő és a matyó 

népművészet igen nagyszámú ven-

déget vonzott országhatáron innen 

és túlról. Kedvező megközelíthe-

tőségének köszönhetően mind az 

üdülők, mind az egy napos egyéni 

és csoportos kirándulók számára 

ideális célpont. A város szálláshely 

kínálata igen széles a négy csillagos 

wellness szállodától a panziókon 

át az apartman házakig, ezek nagy 

része a Zsóry-fürdő körüli üdülőte-

rületen található. A nyári főszezon 

három hónapjában ezeken a szál-

láshelyeken növekedés volt tapasz-

talható. Az előzetes adatok szerint a 

vendégek és a vendégéjszakák szá-

mában is két számjegyű, körülbelül 

10 százalékos a növekedés, az elő-

ző év azonos időszakához képest. A 

szállóvendégek összetételét tekintve 

mintegy kétharmad részük belföldi, 

egyharmaduk külföldi volt, közülük is 

a lengyelek, a szlovákok, a csehek és 

a németek körében legnépszerűbb a 

matyó főváros.

Júliusban és augusztusban az ország 

ezen részén szerencsére többségé-

ben kedvező, sőt sokszor kánikulai 

időjárás volt, melynek köszönhető-

en rengetegen keresték fel a Zsóry 

Gyógy- és Strandfürdőt. A tavaly 

nyári időszakhoz képest idén nyáron 

25 százalékkal több látogatója volt a 

fürdőnek, mely jóval az országos át-

lag fölötti teljesítmény. Így a nyári hó-

napokban összesen 246 266 vendég 

kereste fel a fürdőt. A kedvező ada-

tokhoz nagyban hozzájárult, hogy a 

vendégek a nyári szünet kezdetén 

vehették birtokba a nemrég épült 

vadonatúj csúszdaparkot, amellyel 

a családoknak, illetve a fi ataloknak 

tudtak új, hiánypótló szolgáltatást 

biztosítani. A nyár folyamán zajlott 

az Év fürdője 2018 szavazás, a Zsóry 

– az ország legnagyobb fürdői közti 

versenyben – megtartotta előkelő 9. 

helyét.

A fürdőn túl természetesen sokan 

látogatnak el a város múzeumai-

ba, alkotóházaiba is, ahol a matyó 

népművészet remekeivel, mezőgaz-

dasági gépekkel, Takács István fres-

kóművész életművével, vagy éppen 

a kézműves mesterségek valame-

lyikével ismerkedhetnek meg. Több 

ezer érdeklődőt vonzottak a nyári 

nagyrendezvények, élő koncertek, 

mint például a Város Napja, a Zsóry 

Fesztivál vagy a Matyóföldi Folklór-

fesztivál. Idén első alkalommal, de 

hagyományteremtő szándékkal egy 

nemzetközi sztárfellépőt, a világhírű 

skót Nazareth rockegyüttest is lát-

hatták Mezőkövesden a vendégek.

Szeptemberben is teltházzal

Az üzletember szállodaként ismert 

négycsillagos belvárosi City Hotel 

ebben a szezonban is szép eredmé-

nyeket ért el. A hotel átlagos kihasz-

náltsága 70 százalék fölötti. Miután 

a nagyobb tömegeket megszólító 

rendezvények száma is növekedik 

Miskolcon, ez is érzékelhető a fogla-

lásokban. Dr. Barkóczi István, a hotel 

tulajdonosa elmondta, hogy a szep-

temberi hónapjuk például szinte vé-

gig teltházas: a sörfesztiválra, illetve 

a CineFest-re látogatók töltik meg a 

házat. Az is látható a statisztikában, 

hogy egyre több család választja a 

hétvégi pihenéshez a City Hotelt, hi-

szen innen is csak 10 perc autóval a 

közkedvelt Barlangfürdő. 

„Emelkedést tapasztalunk a hotel-

ben rendezendő esküvők számában 

is. Sokan kedvelik szolgáltatásain-

kat, illetve az elegáns környezetet.  A 

A turizmus erősödése töretlen 
hotelhez tartozó DRÓT Bisztró nyári 

Barkland-Borteraszos rendezvénye-

it is szerették a szállóvendégek és a 

miskolciak is” – értékelt a tulajdo-

nos. 

Sikeres a Vigadó első szezonja

A 2017 januárjában történt tulajdo-

nosváltást követően megkezdődött 

a – Hajós Alfréd olimpiai bajnok által 

tervezett, és éppen 90 éves fennállá-

sát ünneplő – Népkerti Vigadó épü-

letének felújítása. Az év végi báli sze-

zonra dr. Barkóczi István tulajdonos 

– ígéretéhez híven – átadta a felújí-

tott nagytermet, melyet az épületet 

tervező Hajós Alfréd olimpiai bajnok-

ról neveztek el.  A Vigadó megtartot-

ta régi patináját, de technikai fel-

szereltségben megkapta a legújabb 

hang-, fény- és vizuáltechnikát. A 

házasuló fi atalok körében is népsze-

rű maradt a nevezetes hely, ugyanis 

áprilistól–októberig minden szom-

baton megtölti a házat a násznép. 

Sőt egyre gyakoribbak lettek a pén-

teki esküvők is. A Népkerti Vigadó és 

Söröző célja, hogy bekapcsolódjon a 

helyi kulturális életbe, ezért koncer-

tekkel, zenés vacsoraestekkel, stand 

up estekkel, gyerekprogramokkal 

várja egész évben a miskolciakat és 

az ide érkezőket.

A barlangjárók is gyarapodnak

Már biztos, hogy rekordévet zárhat-

nak a Bükki Nemzeti Park Igazga-

tóság bemutatóhelyei és az elmúlt 

év második felében elindított új 

ökoturisztikai fejlesztési program 

is meghozta a várt eredményeket, 

hiszen már augusztus végére jelen-

tősen meghaladták a látogatottsági 

adatok a tavalyi egész éves forgal-

mat – áll az igazgatóság sajtóköz-

leményében. A program kiemelke-

dő eredményeként az Ipolytarnóci 

Ősmaradványok természetvédelmi 

területen több mint 20 ezerrel több 

látogató fordult meg az év első nyolc 

hónapjában, mint 2017 hasonló idő-

szakában. A lillafüredi Szent István-

barlang sem panaszkodhat: augusz-

tus végéig 11 ezer fővel több vendég 

kereste fel, mint tavaly ilyenkor, ami 

33 százalékos vendégszám-bővülést 

jelent. Az összes bemutatóhely ada-

tai alapján mintegy 32 százalékos az 

eddigi forgalombővülés.

Vonzó a sokszínű Zemplén

A zempléni térségben az előző évhez 

hasonlóan 2018-ban is növekedett a 

vendégéjszakák száma mind a szál-

lodák, mind a panziók vonatkozásá-

ban. A nyári szezonban ez minden 

bizonnyal a jó időjárással is magya-

rázható, továbbá előszeretettel hasz-

nálják fel a vendégek a SZÉP kártyán 

található egyenlegüket szállás és 

étkezés igénybevételére – kezdte 

tapasztalatainak összefoglalását 

Bágyi Pál, a BOKIK Idegenforgalmi 

és Turisztikai Osztályának elnöke. Ki-

fejtette: egyre nagyobb igény mutat-

kozik a minőségi szolgáltatások iránt, 

ennek köszönhetően a négycsillagos 

szállodai szektor örvendett a legna-

gyobb népszerűségnek a zempléni 

térségben. Továbbra is a 2-3 éjszakás 

pihenések a leggyakoribbak a szállo-

dák tekintetében, azonban a nyári 

főszezonban ilyen rövid feltöltődé-

sekre több alkalommal is eljönnek a 

fi atal párok és a családok. A panziók 

és kempingek vonatkozásában gya-

kori az 5 éjszakás, vagy az azt meg-

haladó tartózkodási idő.

A régió turisztikai vonzerejének ala-

kulása szempontjából továbbra is 

a kulturális értékek és a történelmi 

örökség a dominánsak, emellett a 

második helyen szerepelnek a ter-

mészeti kincsek. A térségben számos 

vár újult meg a Nemzeti Kastély- és 

Várprogram keretében, a füzéri vár 

teljesen visszanyerte egykori pom-

páját, a Magyar Nemzeti Múzeum-

hoz tartozó sárospataki Rákóczi-vár 

pedig Magyarország egyik legszeb-

ben restaurált reneszánsz kori vára. 

Az érintetlen természet és az erdők, 

valamint a jelölt túraösvények kitű-

nő lehetőséget biztosítanak az aktív 

életmódot kedvelő turistáknak. Em-

lítésre méltó a bor és gasztronómiai 

turizmus folyamatos emelkedése, 

egyre többen választják úti célként 

a Tokaj-hegyaljai Borvidéket, ahol 

a kiemelkedő borok mellett egyre 

több a színvonalas, modern gaszt-

ronómiát képviselő étterem várja a 

vendégeket. Az egészségturisztikai 

vonzerők szempontjából kiemelen-

dőek a régióban található fürdőhe-

lyek, amelyek kiváló látogatottsági 

számokkal büszkélkedhetnek. A sza-

badidő eltöltésére kitűnő lehetősé-

gek kínál a sátoraljaújhelyi Zemplén 

Kalandpark, melynek bob-pályája 

továbbra is az országban a leghosz-

szabb, emellett egyedi élmény a két 

hegy közötti kabinos kötélpálya és az 

extrém átcsúszó pálya.

A zempléni térségben is egyre töb-

ben keresik a minőségi négycsilla-

gos szállodai szolgáltatásokat, egyre 

több szálloda minősítteti magát a 

HOTELSTARS nemzeti szállodai ta-

núsító védjegy által, így a vendégek 

biztosan azt a szolgáltatás kapják, 

amit elvárnak az adott kategóri-

ától. A sárospataki Hotel Bodrog 

Wellness**** vendégéjszakáinak 

alakulása is alátámasztja, hogy a 

vendégek hajlandóak felárat fi zetni 

a superior szobákért és az ehhez tar-

tozó magasabb szintű szolgáltatá-

sokért. Továbbra is a wellness szek-

tor a leginkább keresett a szállodák 

között, hiszen a kulturális feltöltődés 

mellett a testi- és lelki feltöltődés is 

egyre fontosabb a pihenésre vágyók 

körében.

A statisztikák szerint a belföldi ven-

dégek látogatják a legnagyobb 

számban a térségünket, azonban 

növekedés tapasztalható a szlovák 

és lengyel vendégek számában is. 

A bor- és gasztronómiai programok 

nagy számban vonzották a turistá-

kat a régióba, emellett kiemelendő 

a kulturális rendezvények (például 

a Zempléni Fesztivál) turizmus-

élénkítő hatása is. A főszezon végén 

már tapasztalható az érdeklődés az 

őszi programok és hosszú hétvégék 

iránt, ennek következtében minden 

bizonnyal sikeres évet zárnak majd 

a turisztikai szektorban részt vevő 

zempléni szolgáltatók és szálláshe-

lyek.

A sátoraljaújhelyi kalandpark a Zemplén egyik kedvenc turisztikai célpontja 

A megújult Füzéri vár sokakat vonz 

Matyőföldön a hagyományőrző programok is kedveltek 

A Diósgyőri vár programjai mindig telt 

házasak 
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A turizmus megyénk gazdaságának 
egyre meghatározóbb ágazata, és 
a statisztikák tanúsága szerint az 
elmúlt években fejlődési mutatói 
folyamatosan emelkednek. Az idei 
júliusi adatok szerint a második leg-
több belföldi vendégéjszakát Észak-
Magyarországon töltötték el a ven-
dégek, ahol 5,3 százalékos bővülést 
mértek a szálláshelyek. Körkérdé-
sünkben annak jártunk utána, hogy 
a turizmus megyei szereplői hogyan 
értékelik az idei nyári szezont?
 

„Magyarországon, benne megyénk-

ben is a turizmus szépen fejlődött 

idén is. Kiváló földtani és földrajzi 

adottságaink mellett e vidék a törté-

nelem szinte minden korából hordoz 

értékes emlékeket, emlékhelyeket” – 

kezdte a válaszadást Üszögh Lajos, a 

BOKIK szolgáltatási területért felelős 

alelnöke. Hozzátette: mára sikerült 

a „BAZ” megye stílustalan kifejezést 

elhomályosítani térségünk valódi 

értékeinek nevesítésével és felmu-

tatásával. A hozzánk érkezőket a tér-

ségi sajátságaink elbővülik, hegyeink 

csodálatosak, gasztronómiánk nívós 

és elismert, ódon boraink kiválóak, 

friss vizeink üdítőek, gyógyfürdőink 

vize egyedi hatású. Külön kiemelen-

dő, hogy a Helyiek Kedvenc Fürdője 

2018 kategóriában második helyen 

a Miskolctapolcai Strandfürdő vég-

zett. 

Egyre népszerűbb Mezőkövesd

Mezőkövesd az idei nyáron is a tu-

risták kedvelt célpontja volt. A város 

attrakciói, a Zsóry-fürdő és a matyó 

népművészet igen nagyszámú ven-

déget vonzott országhatáron innen 

és túlról. Kedvező megközelíthe-

tőségének köszönhetően mind az 

üdülők, mind az egy napos egyéni 

és csoportos kirándulók számára 

ideális célpont. A város szálláshely 

kínálata igen széles a négy csillagos 

wellness szállodától a panziókon 

át az apartman házakig, ezek nagy 

része a Zsóry-fürdő körüli üdülőte-

rületen található. A nyári főszezon 

három hónapjában ezeken a szál-

láshelyeken növekedés volt tapasz-

talható. Az előzetes adatok szerint a 

vendégek és a vendégéjszakák szá-

mában is két számjegyű, körülbelül 

10 százalékos a növekedés, az elő-

ző év azonos időszakához képest. A 

szállóvendégek összetételét tekintve 

mintegy kétharmad részük belföldi, 

egyharmaduk külföldi volt, közülük is 

a lengyelek, a szlovákok, a csehek és 

a németek körében legnépszerűbb a 

matyó főváros.

Júliusban és augusztusban az ország 

ezen részén szerencsére többségé-

ben kedvező, sőt sokszor kánikulai 

időjárás volt, melynek köszönhető-

en rengetegen keresték fel a Zsóry 

Gyógy- és Strandfürdőt. A tavaly 

nyári időszakhoz képest idén nyáron 

25 százalékkal több látogatója volt a 

fürdőnek, mely jóval az országos át-

lag fölötti teljesítmény. Így a nyári hó-

napokban összesen 246 266 vendég 

kereste fel a fürdőt. A kedvező ada-

tokhoz nagyban hozzájárult, hogy a 

vendégek a nyári szünet kezdetén 

vehették birtokba a nemrég épült 

vadonatúj csúszdaparkot, amellyel 

a családoknak, illetve a fi ataloknak 

tudtak új, hiánypótló szolgáltatást 

biztosítani. A nyár folyamán zajlott 

az Év fürdője 2018 szavazás, a Zsóry 

– az ország legnagyobb fürdői közti 

versenyben – megtartotta előkelő 9. 

helyét.

A fürdőn túl természetesen sokan 

látogatnak el a város múzeumai-

ba, alkotóházaiba is, ahol a matyó 

népművészet remekeivel, mezőgaz-

dasági gépekkel, Takács István fres-

kóművész életművével, vagy éppen 

a kézműves mesterségek valame-

lyikével ismerkedhetnek meg. Több 

ezer érdeklődőt vonzottak a nyári 

nagyrendezvények, élő koncertek, 

mint például a Város Napja, a Zsóry 

Fesztivál vagy a Matyóföldi Folklór-

fesztivál. Idén első alkalommal, de 

hagyományteremtő szándékkal egy 

nemzetközi sztárfellépőt, a világhírű 

skót Nazareth rockegyüttest is lát-

hatták Mezőkövesden a vendégek.

Szeptemberben is teltházzal

Az üzletember szállodaként ismert 

négycsillagos belvárosi City Hotel 

ebben a szezonban is szép eredmé-

nyeket ért el. A hotel átlagos kihasz-

náltsága 70 százalék fölötti. Miután 

a nagyobb tömegeket megszólító 

rendezvények száma is növekedik 

Miskolcon, ez is érzékelhető a fogla-

lásokban. Dr. Barkóczi István, a hotel 

tulajdonosa elmondta, hogy a szep-

temberi hónapjuk például szinte vé-

gig teltházas: a sörfesztiválra, illetve 

a CineFest-re látogatók töltik meg a 

házat. Az is látható a statisztikában, 

hogy egyre több család választja a 

hétvégi pihenéshez a City Hotelt, hi-

szen innen is csak 10 perc autóval a 

közkedvelt Barlangfürdő. 

„Emelkedést tapasztalunk a hotel-

ben rendezendő esküvők számában 

is. Sokan kedvelik szolgáltatásain-

kat, illetve az elegáns környezetet.  A 

A turizmus erősödése töretlen 
hotelhez tartozó DRÓT Bisztró nyári 

Barkland-Borteraszos rendezvénye-

it is szerették a szállóvendégek és a 

miskolciak is” – értékelt a tulajdo-

nos. 

Sikeres a Vigadó első szezonja

A 2017 januárjában történt tulajdo-

nosváltást követően megkezdődött 

a – Hajós Alfréd olimpiai bajnok által 

tervezett, és éppen 90 éves fennállá-

sát ünneplő – Népkerti Vigadó épü-

letének felújítása. Az év végi báli sze-

zonra dr. Barkóczi István tulajdonos 

– ígéretéhez híven – átadta a felújí-

tott nagytermet, melyet az épületet 

tervező Hajós Alfréd olimpiai bajnok-

ról neveztek el.  A Vigadó megtartot-

ta régi patináját, de technikai fel-

szereltségben megkapta a legújabb 

hang-, fény- és vizuáltechnikát. A 

házasuló fi atalok körében is népsze-

rű maradt a nevezetes hely, ugyanis 

áprilistól–októberig minden szom-

baton megtölti a házat a násznép. 

Sőt egyre gyakoribbak lettek a pén-

teki esküvők is. A Népkerti Vigadó és 

Söröző célja, hogy bekapcsolódjon a 

helyi kulturális életbe, ezért koncer-

tekkel, zenés vacsoraestekkel, stand 

up estekkel, gyerekprogramokkal 

várja egész évben a miskolciakat és 

az ide érkezőket.

A barlangjárók is gyarapodnak

Már biztos, hogy rekordévet zárhat-

nak a Bükki Nemzeti Park Igazga-

tóság bemutatóhelyei és az elmúlt 

év második felében elindított új 

ökoturisztikai fejlesztési program 

is meghozta a várt eredményeket, 

hiszen már augusztus végére jelen-

tősen meghaladták a látogatottsági 

adatok a tavalyi egész éves forgal-

mat – áll az igazgatóság sajtóköz-

leményében. A program kiemelke-

dő eredményeként az Ipolytarnóci 

Ősmaradványok természetvédelmi 

területen több mint 20 ezerrel több 

látogató fordult meg az év első nyolc 

hónapjában, mint 2017 hasonló idő-

szakában. A lillafüredi Szent István-

barlang sem panaszkodhat: augusz-

tus végéig 11 ezer fővel több vendég 

kereste fel, mint tavaly ilyenkor, ami 

33 százalékos vendégszám-bővülést 

jelent. Az összes bemutatóhely ada-

tai alapján mintegy 32 százalékos az 

eddigi forgalombővülés.

Vonzó a sokszínű Zemplén

A zempléni térségben az előző évhez 

hasonlóan 2018-ban is növekedett a 

vendégéjszakák száma mind a szál-

lodák, mind a panziók vonatkozásá-

ban. A nyári szezonban ez minden 

bizonnyal a jó időjárással is magya-

rázható, továbbá előszeretettel hasz-

nálják fel a vendégek a SZÉP kártyán 

található egyenlegüket szállás és 

étkezés igénybevételére – kezdte 

tapasztalatainak összefoglalását 

Bágyi Pál, a BOKIK Idegenforgalmi 

és Turisztikai Osztályának elnöke. Ki-

fejtette: egyre nagyobb igény mutat-

kozik a minőségi szolgáltatások iránt, 

ennek köszönhetően a négycsillagos 

szállodai szektor örvendett a legna-

gyobb népszerűségnek a zempléni 

térségben. Továbbra is a 2-3 éjszakás 

pihenések a leggyakoribbak a szállo-

dák tekintetében, azonban a nyári 

főszezonban ilyen rövid feltöltődé-

sekre több alkalommal is eljönnek a 

fi atal párok és a családok. A panziók 

és kempingek vonatkozásában gya-

kori az 5 éjszakás, vagy az azt meg-

haladó tartózkodási idő.

A régió turisztikai vonzerejének ala-

kulása szempontjából továbbra is 

a kulturális értékek és a történelmi 

örökség a dominánsak, emellett a 

második helyen szerepelnek a ter-

mészeti kincsek. A térségben számos 

vár újult meg a Nemzeti Kastély- és 

Várprogram keretében, a füzéri vár 

teljesen visszanyerte egykori pom-

páját, a Magyar Nemzeti Múzeum-

hoz tartozó sárospataki Rákóczi-vár 

pedig Magyarország egyik legszeb-

ben restaurált reneszánsz kori vára. 

Az érintetlen természet és az erdők, 

valamint a jelölt túraösvények kitű-

nő lehetőséget biztosítanak az aktív 

életmódot kedvelő turistáknak. Em-

lítésre méltó a bor és gasztronómiai 

turizmus folyamatos emelkedése, 

egyre többen választják úti célként 

a Tokaj-hegyaljai Borvidéket, ahol 

a kiemelkedő borok mellett egyre 

több a színvonalas, modern gaszt-

ronómiát képviselő étterem várja a 

vendégeket. Az egészségturisztikai 

vonzerők szempontjából kiemelen-

dőek a régióban található fürdőhe-

lyek, amelyek kiváló látogatottsági 

számokkal büszkélkedhetnek. A sza-

badidő eltöltésére kitűnő lehetősé-

gek kínál a sátoraljaújhelyi Zemplén 

Kalandpark, melynek bob-pályája 

továbbra is az országban a leghosz-

szabb, emellett egyedi élmény a két 

hegy közötti kabinos kötélpálya és az 

extrém átcsúszó pálya.

A zempléni térségben is egyre töb-

ben keresik a minőségi négycsilla-

gos szállodai szolgáltatásokat, egyre 

több szálloda minősítteti magát a 

HOTELSTARS nemzeti szállodai ta-

núsító védjegy által, így a vendégek 

biztosan azt a szolgáltatás kapják, 

amit elvárnak az adott kategóri-

ától. A sárospataki Hotel Bodrog 

Wellness**** vendégéjszakáinak 

alakulása is alátámasztja, hogy a 

vendégek hajlandóak felárat fi zetni 

a superior szobákért és az ehhez tar-

tozó magasabb szintű szolgáltatá-

sokért. Továbbra is a wellness szek-

tor a leginkább keresett a szállodák 

között, hiszen a kulturális feltöltődés 

mellett a testi- és lelki feltöltődés is 

egyre fontosabb a pihenésre vágyók 

körében.

A statisztikák szerint a belföldi ven-

dégek látogatják a legnagyobb 

számban a térségünket, azonban 

növekedés tapasztalható a szlovák 

és lengyel vendégek számában is. 

A bor- és gasztronómiai programok 

nagy számban vonzották a turistá-

kat a régióba, emellett kiemelendő 

a kulturális rendezvények (például 

a Zempléni Fesztivál) turizmus-

élénkítő hatása is. A főszezon végén 

már tapasztalható az érdeklődés az 

őszi programok és hosszú hétvégék 

iránt, ennek következtében minden 

bizonnyal sikeres évet zárnak majd 

a turisztikai szektorban részt vevő 

zempléni szolgáltatók és szálláshe-

lyek.

A sátoraljaújhelyi kalandpark a Zemplén egyik kedvenc turisztikai célpontja 

A megújult Füzéri vár sokakat vonz 

Matyőföldön a hagyományőrző programok is kedveltek 

A Diósgyőri vár programjai mindig telt 

házasak 
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Már csak néhány nap és kezdődik a 
szakmák Európa-bajnokságaként 
is emlegetett EuroSkills  Budapest 
2018. A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara szervezésében szep-
tember 26-28. között 37 szakmában 
28 ország versenyzői mérik össze 
tudásukat a HUNGEXPO csarnokai-
ban. Megyei indulónk is lesz Varholik 
Dávid személyében, aki ápolás szak-
mában áll „rajthoz”.

A fi atal szakemberek európai verse-

nye látványos nyitóceremóniával in-

dul szeptember 25-én a Papp László 

Budapest Sportarénában, ugyanitt 

lesz az eredményhirdetés és a díjáta-

dó 29-én. E két esemény között zaj-

lanak majd – igen szigorú szabályok 

szerint – a versenyek, amelyekről a 

legfontosabb tudnivalókat szedtük 

csokorba.

• A EuroSkills Budapest 2018 ver-

senyen kiemelkedően ügyes, fi atal 

szakemberek mérik össze tudásukat 

és képességeiket Európa számos 

országából. A szakmák Európa-baj-

nokságának is nevezett verseny tíz 

éves történetében ez az első alka-

lom, hogy a Közép-Kelet-Európa 

ad otthont e nemzetközi megmé-

rettetésnek. Az, hogy ennek hazánk 

a házigazdája, hatalmas elismerés 

számunkra. 

• Magyarország 2014-ben Norvégi-

ával szemben nyerte el a rendezés 

jogát.

• Budapesten, a EuroSkills 3 napján 

28 ország 600 versenyzője 37 szak-

mában méri össze a tudását.

• Büszkék vagyunk rá, hogy megyénk 

versenyzője is indul, Varholik Dávid 

ápolás szakmában áll a „rajthoz”. A 

tehetséges fi atalember a szakértők 

szerint éremesélyes – szurkolunk 

neki.

• A verseny gördülékeny lebonyolí-

tását 500 szakértő segíti majd, és 

mintegy 100 ezer látogatót várnak a 

szervezők. A BOKIK 1400 diákot – ál-

talános iskolásokat, és középiskolá-

sokat – utaztat a versenyre.

• Egy versenyző egyszer indulhat 

EuroSkills versenyen, minden ország 

– szakmánként – egy versenyzőt, 

vagy egy versenyzői csapatot nevez-

het a megmérettetésre. A versenyzők 

korhatára a verseny évében betöltött 

25 év. A verseny hivatalos nyelve az 

angol.

• Magyarország 2007 óta vesz részt a 

WorldSkills és a EuroSkills versenye-

ken, és a magyar csapat az elmúlt 

években kiemelkedően teljesített. Az 

elmúlt tíz évben összesen 10 arany, 

12 ezüst, 20 bronz és 15 kiválósági ér-

met szereztek versenyzőink.

Szeptember végén EuroSkills Budapest 
Ápolás szakmában megyei versenyzőnek szurkolhatunk a szakmák Európa-bajnokságán

Arról, hogy hogyan zajlott Varholik Dávid felkészülése, Fehér Zsuzsanna, a 

SkillsHungary szakmai szakértője, Dávid mentora a következőket mondta.

„A felkészülési időszak első felében az ápolás számos, a verseny szempontjából 

fontos területét végigjárva, a legjobb szakemberek útmutatásai alapján fejlesztettük 

Dávid elméleti és gyakorlati tudását a lehető legmagasabb szintre. A felkészülési 

időszak második fele intenzív, specifi kus versenytréning, ami jelenleg is zajlik, és itt 

már csak a versenyfeladatok gyakorlására koncentrálunk” – mondta Fehér Zsuzsa. 

Hozzátette, szakmai támogatójuk az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi 

Erőforrás Fejlesztési Főigazgatósága, amely az anyagi támogatás mellett segített 

megszervezni a felkészülést, amelyben segítségükre volt még a Magyar Honvédség 

Egészségügyi Központ Honvédkórháza, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, a 

Budapest Hospice Ház, illetve a versenyző munkahelye, amely esetünkben a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, illetve ezen 

intézmények munkatársai.

Megtudtuk, a verseny három napja alatt 13 feladatot kell majd megoldani, amelyek 

gyakorlati szituációkat modelleznek. A betegeket imitátorok, színészek alakítják, aki-

ket a szakma szabályainak megfelelően kell majd a versenyzőknek ellátni – termé-

szetesen közönség előtt, megfelelően berendezett környezetben.

3 nap, 13 feladat 

Varholik Dávid már visszaszámol
Nem volt egyszerű utolérni a fi atal miskolci versenyzőt, hiszen a több hetes 

budapesti felkészítés minden percét lekötötte. Amikor végre sikerült telefo-

non beszélnünk, elmondta, hogy igen intenzív tanulási időszakon vannak túl 

a többi versenyzővel együtt, de az utolsó hét már lazább lesz, jut idő a pihe-

nésre, és biztosan elkezd majd izgulni is. Amikor megemlítettük, hogy érem-

esélyesnek tartják a szakemberek, nevetve válaszolta, ennek örül, hiszen ak-

kor bíznak benne, és reméli, igazuk lesz az esélylatolgatóknak. 

Megtudtuk azt is, hogy nagyon erős a mezőny ápoló szakmában, a legkemé-

nyebb ellenfelek – a korábbi évek tapasztalatai alapján – várhatóan a német, 

a svéd, a fi nn és a norvég versenyzők lesznek. 

Végül a rövid beszélgetést azzal zártuk, hogy szorítunk neki, és találkozunk a 

EuroSkillsen Budapesten.       

A magyar csapat 

Épül a kamarai székház
Már javában zajlik, és az ütemezésnek megfelelő tempóban halad a BOKIK székhá-
zának felújítása Miskolc belvárosában. A Szentpáli út 1. szám alatt található épület 
új külsőt kap, és korszerűsítik az energiarendszereit is. A munkálatok kivitelezője – a 
közbeszerzési eljárás végeredményeként – az FK-Raszter Zrt. A kamara várhatóan 
jövő év tavaszán költözik vissza régi otthonába, addig is a Vologda út 3. szám alatt 
várják ügyfeleiket, partnereiket. 

A Shinwa Magyarország Precíziós 

Kft. 1998-ban indította miskolci üze-

mét, és azóta folyamatos a fejlődés. 

A cég a közelmúltban a műszerfal-

elemek, audio-előlapok, klímavezér-

lő panelek, gombszettek gyártása 

mellett beindította elektronikai üz-

letágát. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 

hogy antenna-elektronika gyártás és 

autórádió összeszerelés folyik a di-

ósgyőri üzemben, és a tervek szerint 

hamarosan az autórádiók gyártását 

is megkezdik. Bottyán Zsolttal, a 

miskolci gyár igazgatójával a válto-

zásokról beszélgettünk. 

Az elmúlt évben a JVCKenwood 

Hong Kong Holdings felvásárolta a 

Shinwa cégcsoportot. Mit jelentett, 

illetve jelent ez a tulajdonosváltás 

a miskolci vállalat számára?  

– Egy nagyobb cégcsoport tagjaként 

több lehetőségünk van a fejlődésre, a 

tagvállalatok közötti piaci együttmű-

ködésre, és arra is, hogy együttgon-

dolkodva megfelelő válaszokat ad-

junk az ipar 4.0 kihívásaira. Ez utóbbi 

területen is jól érzékeljük a támoga-

tás, hiszen alapvető feladat, hogy ezt 

komolyan kezeljük. A nevünk viszont 

megmaradt, mert a Shinwa mint 

Tier2-es beszállító nagyon jó már-

ka, így ismernek minket a Tier1-es 

partnerek. Az, hogy így az elektronika 

irányába tudunk határozottabban 

elmozdulni, nagy előny, mert ebben 

nem volt tapasztalatunk.

Hány dolgozójuk van jelenleg, és 

terveznek-e létszámbővítést?

– Nagyjából stagnálunk a 750-es 

létszám közelében. Ha nő az érté-

kesítésünk a következő években, ez 

nem jelent automatikus létszámnö-

vekedést, mert a versenyképességet 

máshogy kell biztosítani. A műanyag-

alkatrész üzletág mellett ezért is vág-

tunk bele az elektronikai gyártásba. 

Két új üzletágat indítottunk, az autó-

antennák elektronikájának gyártását 

és az autórádió-összeszerelést. Eh-

hez kapcsolódóan tavaly 1 milliárd 

forintot ruháztunk be, és idén további 

egymilliárdot fordítunk az új üzlet-

ágra. Jelenleg a Skodának szerelünk 

össze autórádiót. Abban bízunk, hogy 

hamarosan a gyártás is nálunk fog 

zajlani.

Hogyan alakul a vevőkör?

– Tier2-es beszállítóként közvetetten 

a Mercedesnek, a Volkswagen-cso-

portnak, a BMW-nek, a Renault-nak, 

a PSA-csoportnak, a Fiatnak, a Toyo-

tának szállítunk. A termékek globális 

szintre jutnak el, mert Európán kívül 

szállítunk például Kínába, Mexikóba.

Kik a Tier1-es beszállítói partnere-

ik?

– A teljesség igénye nélkül a 

Continental, a Panasonic, a BHTC 

(Behr-Hella-Thermocontrol), a Valeo, 

vagy a Flextronics Magyarország.

A munkaerőhiány okoz problémát? 

– Pár éve még a szakképzett munka-

erőből volt a legnagyobb hiány, most 

operátor-szinten van nagy fl uktuáció. 

Persze ez nemcsak az autóiparra, és 

nemcsak Magyarországra jellemző, 

mindenki ezzel küzd.

Milyen módszerekkel igyekeznek 

csökkenteni a fl uktuációt?

– Ma a legújabb generáció agyával 

kell gondolkodni. Számukra már 

nem biztos, hogy a fi zetés, a pozíció, 

a felelősségi szint a legfontosabbak, 

hanem a rugalmas munkavégzés, 

a részmunkaidő lehetősége. Át kell 

gondolni, hogy hogyan lehet megtar-

tani a kismamákat, akik lehet, hogy 

család mellett már nem szívesen 

dolgoznának heti 40 órában. Mi re-

habilitált munkaerőt is foglalkozta-

tunk, és létezik a részmunkaidő is. A 

nagyokhoz képest kicsik, a kicsikhez 

képest nagyok vagyunk, de a mi elő-

nyünk a multikkal szemben az, hogy 

itt mindenki jobban odafi gyel a má-

sikra, családias a hangulat.

Gazdasági szakemberekből álló de-

legáció járt a közelmúltban Kínában, 

a csoport tagjai tárgyalásokat foly-

tattak Pekingben, Shanghaiban és 

Taizhouban, valamint céglátogatá-

sokon is részt vettek. A delegáció ve-

zetője Tállai András miniszterhelyet-

tes volt, a BOKIK-ot Dudás Tiborné, 

a kamara titkára képviselte. A ma-

gyar üzletemberek Taizhouban részt 

vettek a helyi egyetem által szerve-

zett konferencián, amelynek témája 

a nemzetközi technológiai transzfer 

volt. A rendezvényen együttműkö-

dési megállapodást írt alá a BOKIK 

nevében Dudás Tiborné (képün-

kön) a Taizhou Yanyuan Start-up 

Technology cég vezetőjével. Ez a 

vállalkozás ipari parkok létesítésé-

ben játszik meghatározó szerepet, 

továbbá támogatja a műszaki inno-

vációt és az ipari fejlesztéseket.    

Shinwa: új tulajdonos, régi név 
Megkezdték az autóantennák elektronikájának gyártását és az autórádió-összeszerelést

Kínai céggel működik 
együtt a BOKIK
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Folytatás az 1. oldalról

Épületek újulnak meg, új eszközökkel 

gazdagodik négy szakképzőiskola 

Miskolcon egy komplex iskolafej-

lesztési program keretében, amelyet 

az Innovációs és Technológiai Mi-

nisztérium indít – mondta Palkovics 

László, a szaktárca vezetője.

A bejelentést a Regionális Szakkép-

zési és Felnőttképzési Tanévnyitó 

Konferencián tette a miniszter. A 

szakmai eseményen jelen voltak töb-

bek között a szakképzésben, felnőtt-

képzésben részvevő intézmények 

igazgatói, érdeklődő pedagógusai, 

az általános iskolák igazgatói, pálya-

választással, pályaorientációval fog-

lalkozó pedagógusai, munkatársai, 

valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

és a helyi vállalatok képviselői is.

Felkészültek a kihívásokra

Tátrai István József, a Miskolci 

Szakképzési Centrum főigazgatója 

előadásában úgy fogalmazott, az 

előttünk álló időszak sok kihívást 

tartogat a szakmai képzés számára, 

de mindannyiunk érdeke az, hogy 

megtaláljuk az innovatív megoldá-

sok eredményes felhasználását és 

továbbvitelét. 

Ebben Miskolc városa is partnere 

az intézményeknek és a vállalatok-

nak, és kiemelkedő szerepet vállal a 

szakmai képzés rendszerében. Kriza 

Ákos, a megyeszékhely polgármes-

tere elmondta: Miskolcon a közok-

tatásról egységes rendszerben gon-

dolkodnak, és ennek jelentős szelete 

a szakképzés. Tájékoztatott arról is:, 

hogy elkészült a város gazdaságfej-

lesztési programja, amihez szervesen 

kapcsolódik a szakképzésfejlesztési 

koncepció.

„Célunk a piaci igények és a képzési 

rendszer hosszútávú összehango-

lása. Elkötelezettek vagyunk abban, 

hogy az oktatásban és a szakkép-

zésben megfeleljünk a negyedik ipari 

forradalom kihívásainak” – hangsú-

lyozta Kriza Ákos.

Megújuló szakképzők

Palkovics László innovációs és tech-

nológiai miniszter a kormány gaz-

daságfejlesztési stratégiai céljairól 

adott tájékoztatást előadásában. Ki-

fejtette, az a cél, hogy Magyarország 

2030-ra Európa első 5 olyan országa 

közé tartozzon, ahol a legjobb élni, 

lakni és dolgozni. Ehhez három terü-

leten – kreatív magyarok, innovatív 

vállalkozások, gyors és biztonságos 

közlekedési rendszer és energetika – 

közel háromszáz olyan akciót, intéz-

kedést határoztak meg, amelyekkel 

a cél elérhetővé válhat.

Palkovics László kiemelte: újgenerá-

ciós szakképző iskolák jönnek létre, 

ennek érdekében komplex iskolafej-

lesztési programot indít az Innovációs 

és Technológiai Minisztérium, amely a 

szakképző iskolák teljes körű tartalmi 

és külső megújítását is jelenti. Miskol-

con mintegy 6,5 milliárd forintos tá-

mogatással valósulhat meg egy pilot 

projekt, amelynek keretében megújul 

a szakképzés feltételrendszere.

A duális képzés helyzete 

A konferencián előadást tartott 

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke is, 

ismertette a kamara szakképzési 

feladatait, és bemutatta a duális 

képzés megyei helyzetét. Elmondta, 

hogy Borsod-Abaúj-Zemplénben 

966 gazdálkodószervezet foglalko-

zik gyakorlati képzéssel, és összesen 

több mint ezer képzőhelyen folyik a 

mintegy 4500 tanulószerződéses 

diák gyakorlati felkészítése. A leg-

több tanulószerződést a gépészeti 

szakmacsoportban kötötték a ka-

mara munkatársai (935), ezt követi 

a vendéglátás, turisztika (655) és a 

kereskedelem (326). Az elnök szólt a 

kamara által szervezett szakmai ver-

senyekről, külön kiemelte a szakmák 

Európa-bajnokságát, amelynek idén 

Budapest ad otthont.  

Újgenerációs szakképzőiskolák
6,5 milliárd forintos fejlesztési programot jelentett be az innovációs és technológiai miniszter

Tátrai István József, a Miskolci SzC főigazgatója

A szeptember 4-i Regionális Szakképzési és Felnőtt-

képzési Tanévnyitó Konferencián nagy örömmel fo-

gadtuk Palkovics miniszter úr bejelentését, és velünk 

együtt örültek az érintett iskolák tanárai és diákjai, a 

szakképzési centrumok vezetői pedig gratuláltak a 

lehetőséghez.

A pilot programot a projekt előkészítettségének 

köszönhetően kaphattuk meg. A Modern Vá-

rosok Program keretében elkészült Miskolc MJV 

Szakképzésfejlesztési Koncepciója, amely részle-

tes elemzésnek vetette alá a miskolci szakképző 

intézményeket. A helyzetértékelésben részt vettek a 

gazdálkodó szervezetek, a BOKIK, az önkormányzat 

és az iskolák képviselői. Az elemzés eredménye-

ként kiderült, hogy melyek azok az iskolák, amelyek 

infrastruktúrafejlesztést igényelnek, és azt követően 

alkalmasak stabilan, huzamosabb ideig a gazdaság 

szakemberigényének kielégítésére. Számításaink 

szerint a projekt végrehajtását követően diákjaink 

döntő többsége szép iskolai környezetben, korsze-

rű eszközök segítségével tanulhat, és a jelenlegi 

helyzettel ellenétben senki nem kényszerül leromlott 

állapotú épületbe. 

A program célja, hogy a pályaválasztás előtt álló diá-

kok számára a szakmatanulás reális, vonzó lehetőség 

legyen, amihez hozzájárul a szép iskolai környezet, az 

izgalmas laboratóriumok, és a tartalmas diákéletet 

lehetővé tevő közösségi terek kialakítása. További cél 

az iskolaépületek környezetbarát fenntarthatóságá-

nak, biztosítása.

Terveink szerint négy tagintézményünkben lesz 

kiemelt fejlesztés.

A Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Szak-

gimnáziuma egy 21. századi színvonalú iskolaépü-

letben a régió vezető informatikai iskolájává válhat. A 

sokat emlegetett Ipar 4.0 középfokú szakemberigé-

nyét lesz hivatott biztosítani. 

Hasonló feladatot kap a Miskolci SZC Andrássy 

Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközép-

iskolája, amely új épületrésszel bővül. Ebben nagy 

befogadóképességű közösségi tér létesül, és speciális 

informatikai és gépészeti oktató termek jönnek létre. 

Az iskola sportpályája és sportöltözői is megújulnak.

A Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakgimnázi-

uma, Szakközépiskolája és Kollégiuma az ország 

egyik legnagyobb létszámú iskolája. A panelépület 

hőszigetelésével és nyílászáróinak cseréjével az 

energetikai hatékonyság javulásán túl megújul az 

iskola külső megjelenése. A fejlesztés során korszerű 

eszközök kerülnek az autóipari tanműhelybe.

A Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és 

Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolá-

ja az energetikai korszerűsítés mellett új tornaterem-

mel és tanbolttal is gazdagodik.

A projekt végrehajtását az Innovációs és Technológiai 

Minisztériumhoz kötődő projektszervezet irányítja 

majd.

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke

A kamara nagy örömmel fogadta Palkovics László 

miniszter úr bejelentését a 6,5 milliárdos fejlesztési 

támogatásról. A projekt céljai egyeznek a kamara cél-

jaival, amelyek a következők: a szakképzés verseny-

képességének növelése, jó iskolák, a képzés tartalmi 

és infrastrukturális megújulása. A gazdasági kihívások 

jelentős szakmunkásigényt generálnak, ezért is elke-

rülhetetlen a duális szakképzés megerősítése, a még 

szorosabb együttműködés a cégekkel. El kell érnünk 

azt is, hogy a szakgimnáziumokból egyenes legyen az 

út a felsőoktatásba.

Vélemények

Palkovics László 

A MOL Petrolkémia Zrt. az idei eszten-

dőben is elindítja a vegyésztechnikus, 

illetve a villanyszerelő duális képzési 

programját.

A kiemelkedő eredménnyel végző 

első vegyésztechnikusi évfolyam 

után a MOL Petrolkémia úgy dön-

tött, elindítja a duális képzési prog-

ramjának második évfolyamát is. Az 

oktatási programnak köszönhetően 

33 tanuló – 30 vegyésztechnikus 

és 3 villanyszerelő – szerezhet érté-

kes gyakorlati tapasztalatot a cég 

tiszaújvárosi műszeres analitikai la-

boratóriumában és üzemeiben. 

Az új évfolyam megújult környezet-

ben kezdheti meg a tanévet: a válla-

lat több száz millió forintot fordított 

a képzési feltételek fejlesztésére. A 

beruházás keretében 2 darab, 30 fő 

befogadására alkalmas oktatóter-

met alakítottak ki, és megújultak az 

irodahelységek és laborterek is. A leg-

magasabb szintű gyakorlati képzés 

biztosítása érdekében 13 vegyipari 

berendezést telepített a társaság. 

 „Az első, rendkívül sikeres évfolyam 

után egy pillanatig sem volt kér-

dés, hogy folytatjuk a duális képzési 

programunkat. A képzési feltételeket 

fejlesztettük, így még hatékonyab-

ban adhatjuk át az évtizedek során 

felhalmozott tudásunkat a jövő 

szakembereinek” – mondta Zsinkó 

Tibor, a MOL Petrolkémia Zrt. vezér-

igazgatója.

A BOKIK a 2018-19-es tanévben is megszervezi a szintvizsgákat a szak-

képző iskolákkal együttműködve. A vizsgák célja annak mérése, hogy a 

tanuló elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges 

kompetenciákat. A szintvizsga sikeres teljesítése az alapja a tanulószerző-

dés megkötésének, hiszen eredményessége jelzi, hogy a tanuló szakmai 

ismeretei megfelelőek és alkalmassá teszik arra, hogy megkezdhesse a 

gyakorlati képzést külső helyszínen, vállalkozásnál. 

Kamaránknál szeptember közepén megkezdődött a létszámadatok fel-

mérése, valamint a szintvizsga elnöki pályázatok beadása és hosszabbí-

tása.  

Felhívjuk minden gyakorlati képzés-

sel jelenleg vagy a jövőben foglalkozó 

gazdálkodó és egyéb szervezet, vala-

mint gyakorlati oktató fi gyelmét, hogy 

2019. szeptember 1-jétől csak kamarai 

gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal ren-

delkező szakemberek foglalkozhatnak 

tanulóval az iskolai rendszerű szakkép-

zésben, kivéve, ha a szakképzési tör-

vény 31. § (3) bekezdésében leírt men-

tességében nem részesül. Képzésre és 

vizsgára a területileg illetékes kereske-

delmi és iparkamaráknál – esetünk-

ben a BOKIK-nál – lehet jelentkezni. 

A 2018 őszi időszakban összesen 5, a 

„pilot” projektben részt vevő területi 

kamara – köztük a BOKIK – valósítja 

meg a képzéseket és a vizsgákat. 

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és 

vizsga részben támogatott, a jelentke-

zőnek egy 20 százalékos (24 000 fo-

rintos) önrészt kell befi zetniük a kép-

zést szervező területi kamaránál. 

A képzésre és vizsgára egy időben 

kell jelentkezni a jelentkezési lap ki-

töltésével és beküldésével. Az önrész 

összegének befi zetése és a képzési 

szerződés megkötése a képzés első 

napjáig esedékes. Az induló képzések-

ről a BOKIK ad tájékoztatást.

Ez a képzés fejlődési lehetőséget biz-

tosít a gyakorlati oktatóknak, szak-

oktatóknak a tanulókkal való egyes 

problémás szituációk kezelésében, 

ugyanakkor minőségi tudásra tehet-

nek szert, amelynek köszönhetően nő 

a gyakorlati oktatás színvonala. 

A képzési idő összesen 50 óra, amely 

két szakaszból áll: 25 óra elmélet és 

25 óra (3 napos) tréning. Az elméleti 

szakasz pedagógiai, szociálpszicho-

lógiai, kommunikációs és a gyakorlati 

képzéssel kapcsolatos dokumentációs 

ismeretekre terjed ki. Az első három té-

makörben olyan tudásanyaggal talál-

kozhatnak a résztvevők, amelyek a fi a-

tal generáció oktatása során felmerülő 

nevelési, kommunikációs nehézségek-

ben jelentenek segítséget. A gyakorlati 

képzéssel kapcsolatos dokumentációs 

ismeretek pedig segítenek az admi-

nisztrációban. A tréning szakaszban a 

gyakorlati oktatók olyan képességekre 

tehetnek szert, amelyek segítenek saját 

és mások érzelmeit megérteni, kezelni, 

pozitívan befolyásolni. Olyan életszerű 

szituációk ezek, amelyek támogatják a 

gyakorlati oktatói munka során felme-

rülő kihívások kezelését.

Az elsajátított tudásról vizsgán kell 

számot adniuk a gyakorlati oktatók-

nak. Az elméleti képzés egy online 

vizsgával végződik, és ennek sike-

rességétől függ, hogy a résztvevő to-

vább léphet-e a tréning szakaszába. 

A tréninget egy szituációs helyzetben 

teljesítendő gyakorlati vizsga zárja, 

amelynek sikeressége esetén tanúsít-

ványt vehetnek kézhez a vizsgázók. Ez 

a tanúsítvány a birtokosát feljogosítja 

– a szakképzési törvényben meghatá-

rozott egyéb feltételek teljesítése mel-

lett – a gyakorlati oktatói tevékenység 

folyatására.

Információs napra várják az érdeklődőket a „Munkahelyi képzések támoga-

tása” című projekt keretében október 11-én, csütörtökön 10 órára a Miskolci 

Felnőttképzési Központba (Soltész Nagy Kálmán út 10.). A projekt célja a 

gazdaság versenyképességének megőrzése, a vállalkozások versenyké-

pességének támogatása, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel 

és kompetenciákkal rendelkező munkaerő biztosítása. A részletes prog-

ramról a www.bokik.hu-n található bővebb információ.

Üzleti fórumot szervez a BOKIK október 2-án és 3-án Miskolcon, a Bur-

gaszi Kereskedelmi és Iparkamara által delegált üzletemberek számára. 

Burgasz Miskolc testvérvárosa, így a két város közötti együttműködés több 

évre nyúlik vissza. A rendezvény fő célja, hogy erősítse a két régió gazdasági 

és kulturális kapcsolatait. A rendezvény kiváló alkalom arra, hogy a bolgár 

delegáltak és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalkozások új üzleti kap-

csolatokat köthessenek, megismerhessék egymást. A kétoldalú tárgya-

lások mellett a delegáció tagjai különböző előadásokat is hallgathatnak 

majd a megyei befektetési lehetőségekről. Többek között az autóiparban, 

a víztisztításban, vízkezelésben, a bányászat területén működő vállalkozá-

sok, illetve az agrártermékek kereskedelmével foglalkozó cégek részvételé-

re számítanak a szervezők. 

Kamarai képzés gyakorlati oktatóknakFolyamatban a szintvizsgák szervezése

Információs nap októberben

Bolgár üzletemberek Miskolcon

Folytatódik a duális képzési program 
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Felelős kiadó: Bihall Tamás  
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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 szeptemberében alkalmazha-
tó üzemanyagárak a következők:
ESZ 95 motorbenzin 404 Ft/l

Gázolaj 4 1 1  Ft/l

Keverék 441 Ft/l

LPG-autógáz 243 Ft/l

Szeptemberi üzemanyagárak

Újgenerációs
iskolák
Épületek újulnak meg, új 

eszközökkel gazdagodik 

négy szakképzőiskola 

Miskolcon annak a 

komplett iskolafej-

lesztési programnak a 

keretében, amelyet az 

Innovációs és Technoló-

giai Minisztérium indít 

– jelentette be Palkovics 

László, a szaktárca ve-

zetője szeptember 4-én, 

a Miskolci Egyetemen. 

A fejlesztési program 

keretében Miskolcon 

6,5 milliárd forintos 

támogatással újulnak 

meg  intézmények.

Euroskills 
Budapest 2018

Bihall Tamás elnök, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedemi és Iparkamara

A Euroskills versenyeket a szakmák Európa Bajnokságának is szokták ne-
vezni és két évente, páros években rendezik meg. 2018-ban Budapest a 
házigazdája ennek a kiemelkedő rendezvénynek, és ezt a versenyt a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezi a SkillStar 2018 Nonprofi t Kft.-n 
keresztül, a Magyar Kormány támogatásával.

A verseny jövő héten, szeptember 26-a és 28-a között zajlik majd a 
Hungexpo teljes területén. A 6 szakma csoportban (építési és épület 
technológiák, gépjárműipar és logisztika, gyártási és mérnöki techno-
lógiák, információs és kommunikációs technológiák, kreatív művésze-
tek és divat, szociális és személyi szolgáltatások) 28 országból közel 
600 versenyző méri össze a tudását, köztük az eddigi legnépesebb 
magyar csapat: 30 fő 27 szakmában.

Nagy létszámú külföldi delegációkat is várunk: Ausztriából 1000, 
Oroszországból 800 fő érkezik, hisz az elkövetkező versenyek rendezői 
ők lesznek.

Magyarország versenyképességének erősítéséhez nélkülözhetet-
len a jól képzett, piacképes szaktudással rendelkező munkaerő. Erre 
hívja fel a fi gyelmet a Euroskills versenysorozat. Ez a megmérettetés 
nagyszerű eszköz arra, hogy a szakmai tudást, a szakember-életpályát 
népszerűsítsük a fi atalok körében. Nagyon fontos szempont az is, hogy 
a hazai ipar képviselői számára nemzetközi színtű megjelenési lehető-
séget is biztosítsunk.

Az elmúlt hetekben tanévnyitó rendezvények sorozata volt ország-
szerte, így megyénkben és Miskolc városában is. Örvendetes Palkovics 
László szakminiszter nálunk tett bejelentése, miszerint a szakiskolai 
oktatás korszerűsítésére, fejlesztésére 6,5 milliárd forintot biztosít a 
kormány. A vállalatok kiemelten érdekeltek a duális képzés erősítésé-
ben és a kamara koordinációjában; egy erősödő, megújuló szakképzési 
rendszer jön létre rövidesen Magyarországon és megyénkben is. Újabb 
és újabb kihívások jelennek meg az oktatás egész területén, különösen 
a szakképzésben, hiszen látható, hogy a digitalizáció, az ipari fejlő-
dés, a versenyképesség kiélezett harca nagyon gyorsan alakítja át a 
szakmákat, és ehhez a vállalatok, valamint az iskolák alkalmazkodása 
egyaránt szükséges. Kiemelendő az informatika szerepének növeke-
dése egy-egy szakma művelése során, és az is látható, hogy olyan új 
szakmák megjelenése is várható, amelyek pontos tartalmát még nem 
is ismerjük. 

A kereskedelmi és iparkamara készül ennek a változásnak a támo-
gatására, a szeptember végi szakmák Európa Bajnoksága pedig meg is 
mutatja, hogy hol tart a világ ebben a folyamatban.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Központi Kórház és Egyetemi Okta-

tó Kórház Fül- Orr- Gégészeti és Fej- 

Nyaksebészeti Osztálya jótékonysági 

estet szervez október 13-án, szomba-

ton 17 órától a Miskolci Nemzeti Szín-

házban. A résztvevők az esten való 

részvétellel, a jegyvásárlással egy új 

endoszkópos torony beszerzését tá-

mogatják, amely nagy segítség az 

osztály gyógyító munkájához. Az est 

fővédnökei: Miskolc MJV Önkormány-

zata, valamint a megyei kórház. 

Már javában tart az idén 15. születés-

napját ünneplő Jameson CineFest, 

amely az eltelt évek alatt Magyar-

ország vezető fi lmfesztiváljává vált. 

Ma már a Miskolci Nemzetközi Film-

fesztivál a fi atal fi lm egyik legjelen-

tősebb közép-európai fóruma. 

Az alkotásokat idén az Arany Orosz-

lán-díjas Krzysztof Zanussi vezette 

zsűri értékeli, a legendás lengyel ren-

dező mesterkurzust is tartott Miskol-

con, és a nyitóünnepségen átvette 

„Az európai mozi nagykövete díjat”. 

A fesztivál szeptember 23-ig tart, 

tehát, még nem késő bekapcsolódni 

a programokba. A nagyjátékfi lmes 

mezőnyben kizárólag magyar pre-

mierek láthatók, erős az amerikai 

függetlenfi lm-vonal és persze a leg-

érdekesebb és legmerészebb eu-

rópai rendezők is képviseltetik ma-

gukat Miskolcon. Cannes, Velence, 

Berlin legjobbjait gyűjtötték össze a 

szervezők egy csokorba. A verseny-

fi lmek mellett számos kísérőprog-

ram várja vasárnapig a közönséget. 

A CineClassics fi lmtörténeti prog-

ramsorozat Zanussi három felújí-

tott mesterműve mellett fergeteges 

Tímár Péter-vígjátékokból válogat 

(vetítések szeptember 19-én és 20-

án – ezen a napon a közönség a ren-

dezővel is találkozhat), az életműdí-

jat pedig szombaton, 22-én este az 

egyik legnagyobb magyar operatőr, 

Hildebrand István veszi át, aki az Egy 

magyar nábob, a Kárpáthy Zoltán 

és más legendás fi lmek képi világá-

nak megalkotója. Szeptember 23-ig 

minden este jobbnál jobb fi lmek és 

bulik várják a Miskolcra látogatókat.

A Miskolc Belvárosi Gazdaságfej-

lesztő Klaszter a rendezvény együtt-

működő partnere. 

Többek között a BOKIK munkájáról 

hallgattak meg beszámolót a megyei 

közgyűlés tagjai a testület szeptem-

beri ülésén. A köztestület 2017. évi te-

vékenységét és idei legfontosabb te-

endőit Dudás Tiborné, a BOKIK titkára 

ismertette. Szó volt többek között a 

kamara külgazdasági tevékenységé-

ről, a szakképzésben ellátott felada-

tairól és a megye gazdaságfejlesztése 

érdekében végzett munkájáról. 

A BOKIK az elmúlt év októberében 

megkezdte az Interreg V-A Szlová-

kia-Magyarország Együttműködé-

si Program által társfi nanszírozott 

InnoService (Határon átnyúló in-

novatív szolgáltatások portfóliója) 

című projekt megvalósítását. A pro-

jekt konzorciumvezetője a Beszter-

cebányai Kereskedelmi és Iparka-

mara, és részt vesz a programban 

Szlovákiából a Kassai Kereskedelmi 

és Iparkamara is. A szlovák kamarák 

és a BOKIK mellett további két ma-

gyar kamara, a Heves és a Nógrád 

megyei is részese a pályázatnak. 

A projekt fő célkitűzése, hogy erősítse 

a szlovák és a magyar kereskedelmi 

és iparkamarák közötti együttműkö-

dést, növelje a határmenti régiók gaz-

dasági jólétét és versenykésességét. 

Ennek elősegítése érdekében a ka-

marák összegyűjtik régióik kutatási és 

fejlesztési lehetőségeit, majd készíte-

nek egy online innovációs portfóliót, 

amely tartalmazza a délkelet-szlová-

kiai és északkelet-magyarországi ré-

giók elérhető K+F infrastrukturális és 

innovációs lehetőségeit. A projekt ke-

retében eddig négy partnertalálkozót 

és három tematikus wokshopot tar-

tottak, október 15-én és16-án pedig 

a BOKIK rendezi meg Miskolcon az 

ötödik partnertalálkozót és a soron 

következő tematikus workshopot. A 

középpontban az innovációs straté-

giák állnak majd. 

A kamaráról 
a közgyűlésen

Jótékonysági est 

Partnerekkel az innovációs stratégiákról

Világhírű rendezők és premier fi lmek


