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VÁLLALKOZÁSOK 

SZOLGÁLATÁBAN

„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.”
gróf Széchenyi István
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KCÉLUNK, HIVATÁSUNK ALAPVETŐ FELADATAINK

 � Kamaránk célja – a gazdasági kamarákról szóló törvényben meghatározott 
köztestületi feladatokon túl –, hogy tagjaink között olyan együttműködési 
lehetőségeket alakítsunk ki és tartsunk fenn, amelyek az érdekazonosság 
alapján segítik, és folyamatosan biztosítják a magánszemélyek, a vállalko-
zók, a jogi személyek közötti közvetlen gazdasági, társadalmi kapcsolatokat, 
valamint – a gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel is összhangban – a 
kölcsönös érdeken alapuló együttműködést.

 � Kamaránk hivatása, hogy – a kamarai törvénynek és az alapszabálynak meg-
felelően – köztestületi működésünkkel előmozdítsuk a gazdaság fejlődését 
és önszerveződését, megteremtsük és megőrizzük az üzleti forgalom bizton-
ságát, a piaci magatartás tisztességét és a gazdasági tevékenységet folyta-
tók együttes érdekeinek érvényesülését.

 �  Törvényben rögzített jogunknak megfelelően véleményezzük a kormányzat 
és az önkormányzatok gazdaságot érintő jogszabály-, illetve rendeletterve-
zeteit.

 �  A kamara és a kamara önkéntes tagjai is kezdeményezhetik jogszabályok 
módosítását, amennyiben azok a gazdálkodók nagyobb csoportjainak érde-
keivel összhangban állnak.

MIÉRT FONTOS A VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA A KAMARAI TAGSÁG?

Mert a kereskedelmi és iparkamarák: 
 � támogatja az üzleti élet fejlődését helyi és regionális szinten;
 � közvetíti a vállalkozók szakmai javaslatait az állam és a közhivatalok felé;
 � a szolgáltatások széles választékát nyújtja a megye üzleti közösségének, 
mint például: szakképzés, gazdasági információk, a kül- és belkereskedelem 
valamint a cégek közötti együttműködések támogatása, infrastruktúra-fej-
lesztés és -menedzselés, segítségnyújtás a kereskedelmi viták rendezésé-
ben, az innováció támogatása, új technológiák és minőséggel kapcsolatos 
intézkedések, külföldi befektetések, üzleti lehetőségek feltárása, üzleti utak, 
üzletember-találkozók szervezése;

 � konzultációs fórumot biztosít a legkülönbözőbb méretű és bármely szektor-
ban tevékenységet folytató vállalkozások számára;

 � közvetlen kapcsolatteremtési lehetőséget kínál az üzleti élet szereplőinek;
 � támogatott és kedvezményes oktatásokkal, képzésekkel – mesterképzés, 
gyakorlati-oktatói képzés, hatósági feladatokhoz kapcsolódó oktatás – segíti 
a vállalkozások munkáját; 

 � a Széchenyi Kártya Programmal támogatja a kkv-k finanszírozását; 
 � vezető pozícióit a gazdasági szektorból választott vállalkozók töltik be;
 � a tagvállalatok munkájának elismerésével, kitüntetések adományozásával 
erősíti a cégimázst, a megye gazdaságának pozitív megítélését;

 � helyi és regionális szinten egy nagy hagyományokkal bíró gazdasági hálózat 
része, amely kiterjed Európára és a világ többi részére.
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K SZOLGÁLTATÁSAINK JEGYZÉKE 

Gazdaságfejlesztés
 � Jogszabályok, rendeletek véleményezése, módosítások kezdeményezése, 
 � Kül- és belföldi üzleti programok szervezése,
 � Üzleti partnerkeresés nemzetközi kapcsolataink bevonásával,
 � Klaszterek, szekciók, szervezetek működtetése (NOHAC–Észak-magyarországi Autó-

ipari Klaszter, Miskolc Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter, Önkormányzati Szekció, 
Fiatal Vállalkozók Szekciója, Kárpáti Kamarák Szövetsége),

 � Széchenyi Kártya hitelügyintézés,
 � Szakmai tájékoztató rendezvények, tanfolyamok szervezése,
 � Szakmai klubok működtetése (HR Klub, Könyvelői Klub, Hatósági Klub, Kamarai Tár-

salgó),
 � Területfejlesztés – közreműködés a megyei programok kidolgozásában, megvalósítá-

sában,
 � A vállalkozások K+F+I tevékenységének támogatása, együttműködés a Miskolci Egye-

temmel, a Miskolci Akadémiai Bizottsággal és a Bay Zoltán Kutatóintézettel,
 � Gazdálkodó szervezetek kötelező nyilvántartásba vétele,
 � Építőipari kivitelezői nyilvántartásba vétel,
 � Üzletviteli, pályázati és hiteltanácsadás,
 � Jogi és szellemitulajdon-védelmi tanácsadás,
 � Okmányhitelesítés (származási bizonyítvány, ATA Carnet, cégkivonat),

 Szakképzés
 � Szakképzési, felnőttoktatási és felnőttképzési tanácsadás és fórumok
 � Tanulószerződések felügyelete,
 � Együttműködési megállapodások felügyelete,
 � Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése,
 � Kamarai garanciavállalás,
 � Szintvizsgák szervezése,
 � Vizsgadelegálás,
 � Mesterképzés és vizsgáztatás,
 � Gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás,
 � Pályaorientációs tevékenységek,
 � Szakmai bemutatók, képzések, versenyek szervezése (Szakma Kiváló Tanulója Verseny, 

Szakma Sztár Fesztivál, Nemzetközi szakmai versenyek: Euroskills, Worldskills)
 � Szakoktatói névjegyzékek kezelése,
 � Felsőoktatási duális képzés – kapcsolattartás a Miskolci Egyetemmel.

Alternatív vitarendezési fórumaink:
 � Békéltető Testület

 – Fogyasztói érdekképviselet
 – Jogviták bírósági úton kívüli feloldása

 � Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
 –  Építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési munkák elvégzésének szakér-

tői igazolása
 �  Választottbíróság

 –  Az érintettek jogvitájuk eldöntését a rendes bírósági eljárás mellőzésével a 
felek által kijelölt választottbíróságra bízzák

Projektjeink:
 � Modern Vállalkozások Programja (GINOP-3.2.1-15-2015-00001) 
 � Munkahelyi képzések támogatása (GINOP-6.1.7-17-2018-00001)
 � Országos Vállalkozói Mentorprogram (GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001)
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  2019

 � 34 szakértő munkatársunk áll a vállalkozások rendelkezésére, akik 4 nyelven – angol, 
német, francia, orosz – segítik üzleti céljaik elérését.

 � Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7 városában – Mezőkövesden, Tiszaújvárosban, Sze-
rencsen, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen, Kazincbarcikán és Ózdon) működtetünk 
irodát annak érdekében, hogy vállalkozása ügyeit minél közelebb intézhesse.

 � Közel 2000 önkéntes kamarai tagunk aktív szakmai együttműködésével veszünk 
részt a régió gazdasági és társadalmi céljainak megvalósításában.

 � A kamara küldöttgyűlésében, bizottságaiban, osztályaiban mintegy 150 vállalkozás 
képviselője társadalmi munkában dolgozik, lát el különböző feladatokat a megye 
üzleti közösségének érdekeit szem előtt tartva.

 � 9 szakmai kollégium, 4 szakmai klub, 2 klaszter, 2 szakmai szekció, valamint a Kár-
páti Kamarák Szövetsége – amely 5 ország regionális kamaráit fogja össze – műkö-
dik a BOKIK menedzselésében.

 � Évente átlagosan 250 rendezvényt, eseményt szerveznek meg és bonyolítanak le 
munkatársaink.

 � 18-20 000-re tehető azoknak a vállalkozóknak a száma, akikkel éves szinten kapcso-
latba kerülünk. Ők azok, akik részt vesznek rendezvényeinken, illetve igénybe veszik 
valamelyik szolgáltatásunkat.

 � A kamarai törvénynek megfelelően 36 000 regisztrált vállalkozásnak nyújtunk ta-
nácsadást.

 � Nemzetközi rendezvényeinken évente 15–20 ország üzletembereit köszönthetjük.

 � Kamaránk évente átlagosan 50 külgazdasági témájú rendezvényt szervez. A progra-
mokon résztvevő cégek száma éves szinten eléri az 500-at.

 � Az elmúlt 5 évben 12 nemzetközi szinten megvalósított projektben vettünk részt a 
gazdaság kiemelt ágazatainak fejlesztése érdekében, mint például a munkaerőpi-
ac, a turizmus, a vállalkozás-fejlesztés, a kereskedelem, a környezetipar, a kulturális 
örökség és az innováció.

 � Az Észak-magyarországi Autóipari Klaszter tagvállalatainak száma 77, a cégek árbe-
vétele éves szinten meghaladja a 2000 milliárd forintot.

 � A Széchenyi Kártya program indulása óta a BOKIK irodáiban 15 000 hiteligénylést 
nyújtottak be a vállalkozások. A kihelyezett hitelállomány meghaladja a 85 milliárd 
forintot.

 � Évente átlagosan 120 szintvizsgát szervezünk a megyében, ami mintegy 1300–
1400 9. évfolyamos tanulót érint. A szintvizsgák lebonyolításában több mint 300 
szakember vesz részt. 

 � Tanulószerződéseink száma éves átlagban meghaladja a 4500 darabot.

 � A gazdálkodószervezeteknél folyó gyakorlati-képzés ellenőrzése során évente átla-
gosan 600 képzőhely ellenőrzését szervezik meg munkatársaink.

 � Több mint 2000 általános iskolás diák vesz részt pályaorientációs rendezvényeinken 
éves szinten.

 � A tanulmányi versenyek év eleji elődöntőiben mintegy 400 diák vesz részt me-
gyénkből.

 � Szervezésünkben közel 500-an szereztek Mesterlevelet a megyében 2019-ig 

 � A gyakorlati oktatói képzés során 400 résztvevőnek biztosít támogatott képzést ka-
maránk 2018–2019-ben.

 � Az országban az elsők között hoztuk létre Önkormányzati szekciónkat és az Ipar 4.0 
munkabizottságot.

Ha felkeltette érdeklődését kamaránk tevékenysége, bekapcsolódna a BOKIK munká-
jába, keresse fel honlapunkat: www.bokik.hu, vagy érdeklődjön személyesen a 46/501-
870-es számon!


