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2016 – EGY MEGHATÁROZÓ ÉV
A jövőt meghatározó év előtt áll megyénk gazdasága és a jövőt meghatározó feladatok
várnak kamaránkra is 2016-ban.
A gazdaság szempontjából az egyik legfontosabb idei történés, hogy beindul a
„pályázati nagyüzem”, folyamatosan nyílnak meg a 2020-ig tartó uniós fejlesztési ciklus
forrásai, amelyek – ha sikeresen veszik az akadályokat a cégek és az önkormányzatok
– hosszútávra határozzák meg megyénk helyzetét, gazdasági erejét. Bizakodásra ad
okot, hogy minden elemzés, gazdasági mutató, kamarai felmérés azt erősíti: jó helyzetből indulunk: a megye gazdasága felszálló ágban van. A válság nehézségeit maga
mögött hagyva, a cégek döntő többsége megerősödve, pozitív várakozással tekint az
elkövetkező időszak elé. Biztató az is, hogy a kormány döntése értelmében az uniós
pénzek 60 százaléka a gazdaság fejlesztését szolgálja majd.
A kamara szempontjából ez a gazdasági aktivitás sok meghatározó teendőt generál 2016-ra. Először is fontos számunkra és az általunk képviselt vállalkozások számára, hogy a BOKIK rangjának, gazdasági súlyának megfelelően vegyen részt a megye
gazdaságát alakító folyamatok irányításában. Minden rendelkezésünkre álló eszközzel
azon kell lennünk, hogy segítsük a vállalkozások kül- és belföldi piacainak bővülését, a
kutatás-fejlesztés-innováció hármasának erősítését. A fejlődés másik elengedhetetlen
feltétele a vállalkozások igényeinek megfelelő, jól képzett munkaerő biztosítása, aminek egyik garanciája a duális szakképzés magas színvonalú működtetése, a kamarai
garanciavállalás maradéktalan érvényesítése.
Köztestületünk számára 2016 még egy szempontból meghatározó esztendő:
ez ugyanis a tisztújítás éve is, és ez az esemény egy szervezet életében egyszerre
irányítja rá a figyelmet a számvetésre és a jövőtervezésre. Idén tehát mérlegre kerül
az elvégzett munka és az előttünk álló stratégiai feladatok meghatározása. Ez utóbbit
partnereinkkel, a vállalkozásokkal közösen végezzük el, hiszen folyamatban van az „ötszázas céglátogatásunk”, amely személyes találkozás, helyzetfeltárás, igényfelmérés
és közös jövőtervezés is egyben a megye meghatározó vállalkozásainak vezetőivel.
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I. GAZDASÁG- ÉS KERESKEDELEMFEJLESZTÉS
1. Az éves munka célja
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2016. évi munkatervének fő prioritása az elmúlt időszakban – az alábbi területeken – beindult pozitív tendenciák támogatása és erősítése:
- a foglalkoztatás növekedése,
- a munkanélküliségi ráta csökkenése,
- új befektetők megjelenése megyénkben,
- a vállalkozások versenyképességének növekedése,
- a vállalkozások exportképességének növekedése,
- az innovációs eredmények felhasználása a gazdasági élet minden területén.
Ezeknek a prioritásoknak a megvalósítása során figyelembe kell venni a vállalkozások szinte személyre szabott igényeit, ugyanis feltétlenül szükséges különbséget tenni a nagyvállalatok, illetve a mikro-, kis- és középvállalkozások által
támasztott követelmények között.
A kitűzött célokra vonatkozó szerteágazó gazdaságfejlesztési akciók megtervezésekor ugyanakkor a stratégiailag
fontos földrajzi területek, külpiacok kijelölése is elengedhetetlen, melyekkel kapcsolatosan kamaránk eddigi tevékenységét, kapcsolatait, és a jövőre vonatkozó terveit, elképeléseit, valamint a vállalkozások igényeit figyelembe véve, az
alábbi területi prioritások meghatározóak:
- kassai kapcsolatok,
- a Kárpáti Kamarák Szövetségében folyó együttműködések,
- a hagyományos exportpiacoknak számító nyugat-európai és egyéb európai országok,
- távolabbi, feltörekvő és nagy üzleti lehetőségeket rejtő országok,
- belföldi piaci lehetőségek.
Ez vonatkozik a gazdaságfejlesztési terület minden tevékenységére:
- szolgáltatások, tanácsadások, üzleti információk,
- kereskedelemfejlesztési akciók: üzleti és piacfeltáró utak, gazdasági fórumok, üzletember találkozók, üzleti partnerkeresések,
- klaszterek működtetése,
- Széchenyi Kártyával kapcsolatos ügyintézés,
- beszállítói tevékenység támogatása,
- területfejlesztés,
- innovációt segítő tevékenységek,
- ipari parkok működésének koordinálása,
- pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás,
- iparjogvédelmi szolgáltatások,
- Önkormányzati Szekció működtetése.
A tervezéskor azonban nehézséget jelent, hogy több nemzetközi pályázatunk az elmúlt évben befejeződött, és a
munkánkat segítő pályázatokat egyelőre nem írták ki, így a legtöbb programot a kamarai eszközök és lehetőségek
igénybevételével, illetve a részt vevő cégek, vállalkozások hozzájárulásával kell megoldanunk.
Itt szeretnénk kiemelni azt is, hogy a különböző kamarai programokat, rendezvényeket, akciókat és szolgáltatásokat
propagálni szükséges a kamarán kívüli vállalkozások körében is, főként a kötelező kamarai regisztráció kapcsán nyilvántartásba vett cégek és vállalkozók felé, annak érdekében, hogy megismerhessék munkánkat, és ennek kapcsán
önkéntes kamarai tagokká váljanak.
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2. Kereskedelemfejlesztés
A kereskedelemfejlesztés területén végzendő feladatokat és akciókat ebben az évben – a már vázolt területi prioritások figyelembevételével – öt nagyobb egységre bontva tervezzük megvalósítani.
Kassai kapcsolatok
Kamaránk hagyományosan jó kapcsolatot ápol a Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara Kassai Regionális Irodájával.
Az elmúlt időszakban az iroda vezetésében és munkájában változás történt, ami a két kamara közötti együttműködést
még intenzívebbé tette. Egyidejűleg szoros kapcsolatot sikerült kialakítanunk a Kassai Magyar Főkonzulátus munkatársaival is, akik szintén nagyon aktívan közreműködnek a terület gazdaságfejlesztési tevékenységében. A fentieken
túlmenően, az elmúlt év végén megnyitotta kapuit a Magyar Nemzeti Kereskedőház Közép-Európai Kereskedelemfejlesztési Hálózatának Kassai Képviseleti Irodája, melynek irodavezetője, Mihók Gábor szintén régi együttműködő
partnerünk.
A fentiekre alapozva célszerű a Miskolc-Kassa kapcsolat további erősítése és az ebben rejlő lehetőségek mind nagyobb mértékű kiaknázása a vállalkozások érdekében: üzleti találkozók, gazdasági fórumok szervezése és üzleti delegációk kölcsönös fogadása formájában.
Ide tartozik a tavalyi évben megkezdett, Gömör Expóhoz kapcsolódó, és a Gömör Expó gazdaságélénkítő hatását
támogatni hivatott rendezvény, nemzetközi gazdasági fórum és üzleti találkozó megszervezése, melyet együttműködő
partnereinkkel ebben az évben is megrendezünk.
Kárpáti Kamarák Szövetsége
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által 1993-ban alapított szervezet tevékenységének
intenzitása az elmúlt évek során igen hullámzó tendenciát mutatott. Ugyanakkor a szövetségben együttműködő ukrán, szlovák, lengyel és román kamarák száma folyamatosan nőtt, és a partnerek közötti együttműködések száma is
jelentősen megnövekedett, ami többek között a Visegrádi Alapból finanszírozott nemzetközi pályázatnak a Kárpáti
Kamarák Szövetsége keretében történt megvalósítása folytán következett be.
Sikerült tovább erősíteni a szövetségen belüli jó kapcsolatokat többek között az Ungvári Kereskedelmi és Iparkamarával, és a krosnoi székhelyű Kárpátaljai Kereskedelmi Kamarával, egyidejűleg a szövetségen belül új aktív együttműködő partnerre találtunk a Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara Trencsényi Regionális Kamarájában. Az ily módon
kialakult és megerősödött kapcsolatokat ebben az évben mindenképpen tovább kell építeni, főként a vállalkozások
számára szervezett üzleti utak és üzleti találkozók formájában.
Nyugat-európai és egyéb európai országok
A gazdaság- és kereskedelemfejlesztési akciók tervezése során, a vállalkozások számára további üzleti és együttműködési lehetőségeket kínáló országok között mindenképpen vezető helyen szerepelnek az Európai Unió tagállamai,
illetve az unión kívüli egyéb fontos európai országok is. Megyénk hagyományos és legfontosabb exportpiacai Németország, Ausztria és Szlovákia, megyénk vállalkozásait ezeken kívül számos üzleti kapcsolat fűzi Csehországhoz,
Svájchoz, Olaszországhoz, Franciaországhoz, hogy csak a legfontosabbakat említsük.
A fentebb felsorolt területekre célszerű egy-egy kiállítás látogatással egybekötött üzleti utat szervezni, melyek kapcsán – a kiállítások nyújtotta üzleti lehetőségeken túl – alkalom nyílik a résztvevő vállalkozások számára az adott területen dolgozó külgazdasági attasékkal, szakdiplomatákkal való kapcsolatfelvételre is.
A következő kiállításokat természetesen egy év leforgása alatt nem lehet mind megtekinteni, ezekből a vállalkozások
között végzett felmérések alapján, az ő igényeik szerint lehet kiválasztani azokat, amelyekre ténylegesen kiutazást
szervezhetünk.
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Ajánlott kiállítások:
Ország

Város

Kiállítás neve

Kiállítás tematikája

Németország

Augsburg

Renexpo

Energia, megújuló energiák szakkiállítás

Németország

Frankfurt

Automechanika

Személygépkocsik beszállítói
világkiállítása

Németország

Stuttgart

Clean Energy Building

Nemzetközi energiatakarékos építészet

Olaszország

Rimini

Ecomondo

Hulladék- és energia újrahasznosítás
szakkiállítás

Csehország

Brno

MSV/IMT

Nemzetközi gépipari, fémmegmunkálási
szakvásár

Franciaország

Párizs

Midest

Nemzetközi beszállítóipari szakkiállítás

Lengyelország

Poznan

Metalforum

Nemzetközi ipari technológiák és
beruházási javak vására

Svájc

Basel

Swisstech, Prodex

Nemzetközi ipari nyersanyagok,
komponensek, részegységek vására,
nemzetközi szerszámgépipari vásár

Minden évben szükség van arra, hogy a vállalkozások külpiaci tevékenységének bővítése és exportlehetőségeik növelése érdekében újabb piacokat ismertessünk meg a megyei cégekkel. Ezek az új piacok nem feltétlenül valamiféle
kuriózumot jelentenek, hanem olyan országokat, melyekkel eddig kamaránknak nem volt szorosabb kapcsolata, így
vélhetően a kamarai tagság nagy részére is hordozhatnak új lehetőségeket.
Ide sorolhatók a következő programok:
- az ELMIA Subcontractor beszállítói kiállítás meglátogatása a svédországi Jönköpingben,
- részvétel a finnországi Tamperében megrendezésre kerülő Alihankinta nemzetközi beszállítóipari szakkiállításon,
- fehéroroszországi üzleti út (főként a személyes jó kapcsolatokra alapozva).
- Az elmúlt évhez hasonlóan, a kiutazó delegációk számára a kiutazás előtt az adott országgal és piaccal
kapcsolatos tudnivalók beszerzése céljából gazdasági fórumot, információs napot szervezünk, amelyeken természetesen más érdeklődő vállalkozások is részt vehetnek.
Az európai térséggel folytatott együttműködések között kell megemlítenünk a jelenleg is folyamatban lévő pályázatunkat, a STEEP – energiahatékonysági projektet. A 2014-ben indult projekt az energiahatékonyság témakörét öleli fel, az
Eurochambres vezetésével. Fő célja a megyei vállalkozások segítése energiahatékonyságuk fokozásában. A projektben kamaránkon kívül együttműködik még tíz európai ország kamarája, valamint egyetemek és kutató intézetek, illetve
20 bevont megyei vállalkozás. A korábban megkezdett tevékenység folytatásaként ebben az évben is folyamatosan
felmérjük a bevont vállalkozások energiaszintjét, számukra tanácsadásokat valósítunk meg, és előreláthatóan négy
workshopot szervezünk az energiatakarékos megoldások, megújuló energiák, újrahasznosítás témakörökben. Ezen
kívül kamaránk részt vesz a projekt két brüsszeli partneri találkozóján, valamint a Franciaországban megrendezendő
tanulási hálózati megbeszélésen is.
Távolabbi, feltörekvő és nagy üzleti lehetőségeket rejtő országok
Kamaránk az elmúlt egy-két évben több kiutazó, piacfeltáró delegációt szervezett, illetve több, megyénkbe látogató
külföldi delegációt fogadott az alcímben felsorolt régiókból, akikkel sikerült szorosabb és megbízható kapcsolatokat
kialakítani. Annak érdekében, hogy ezeket a kapcsolatokat mind jobban ki tudjuk aknázni a vállalkozások érdekében, a
megkezdett folyamatokat mindenképpen folytatni és bővíteni szükséges. Fontos meghívni azokat a kamarákat, szervezeteket és tagjaikat, akiknél megyei vállalkozásaink megfordultak, többek között a török Kayseri és Tekirdag városokból, a kínai Shandong tartományból, illetve az oroszországi Jekatyerinburg városából.

6

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
2016. ÉVI MUNKATERVE
Oroszország és Ukrajna vonatkozásában célszerű feleleveníteni a korábbi jó kapcsolatokat az utóbbi időben kissé háttérbe szorult Vologdai és Cserkasszi kamarákkal, mivel mindkét terület óriási kiaknázatlan lehetőséget nyújt megyénk
vállalkozásai számára, esetlegesen kiutazó üzleti delegációk formájában.
Az elmúlt évekhez hasonlóan, természetesen teret adunk és segítséget nyújtunk a külföldi partnerek megkeresései
alapján kamaránkba tervezett külgazdasági fórumok és üzleti találkozók megrendezéséhez. Ebben az évben várhatóan
indiai és azeri fórumok megszervezésével színesíthetjük a kereskedelemfejlesztési tevékenységünk palettáját.
Belföldi piaci lehetőségek, együttműködések és egyéb rendezvények
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara minden évben megrendezi az immár hagyományos TOP 100 rendezvényét a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal és a Russmédia Kft.-vel együttműködve, így
erre ebben az évben is sor kerül. A TOP 100 rendezvény megyénkben az egyik legrangosabb gazdasági esemény, melyen évről évre egyre több vállalkozás és érdeklődő vesz részt, több százas résztvevői számmal.
A cégek besorolása a megyei adóhivatal adatai alapján három kategóriába történik kezdetektől fogva, így a TOP 100as listában – az átfedések miatt – mintegy 150-170 cég szerepel évente.
Érdemes lenne a rendszert továbbfejleszteni, hogy átfogóbb képet kaphassunk megyénk gazdaságának helyzetéről.
Kamaránk szempontjából nem lenne érdektelen, ha például minden járásból külön kijelölésre kerülhetne a járási TOP
10, mert ezekből az adatokból következtetni tudnánk az adott járás gazdasági helyzetére, illetve fontos lenne a megyei
cégek exportadatai alapján történő besorolás, mely a külgazdasági területen folyó munka tervezésére mindenképpen
hatással lehet.
A BOKIK külgazdasági tevékenysége során együttműködik nemzetközi szervezetekkel, kamarákkal, valamint a legfontosabb belföldi gazdaságfejlesztési szervekkel, így például a:
- külgazdasági szakdiplomata hálózattal,
- a vegyes kamarákkal,
- a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.-vel,
- a HIPA-val.
Természetesen kamaránkat a tevékenysége során más kamarák és egyéb szervezetek is felkérik együttműködésre,
rendezvényeiken való részvételre, melyeken a tagvállalataink érdeklődésének függvényében részt veszünk.
Az MKIK Nemzetközi Igazgatósága és az MKIK tagozatai rendszeresen szerveznek információs napokat és tájékoztató rendezvényeket a világ különböző országairól, melyet az érdeklődők számára mindig több fórumon is meghirdetünk.
Ugyanakkor ezek a rendezvények számunkra is rengeteg új információt szolgáltatnak, melyet a tagok számára végzett
tanácsadási tevékenységünk kapcsán hasznosíthatunk, ezért szükséges, hogy az egyes rendezvényeken kamaránk
részéről legalább egy-egy munkatárs lehetőség szerint vegyen részt.

3. Klaszterek működtetése
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az általa alapított klaszterek közül kettőnek a mai napig
ellátja a menedzsment feladatait és működteti őket.
Észak-Magyarországi Autóipari Beszállítói Klaszter – NOHAC
A NOHAC jelenleg 78 tagvállalkozás részvételével működik. Márciusban esedékes a tisztújítás, ahol a bizottságok
tagjai kerülnek megválasztásra a következő 3 évre. Szintén ebben a hónapban esedékes a menedzsment kft. törzstőkéjének a megemelése.
A NOHAC célja, hogy minél több bemutatkozási lehetőséget adjon tagjainknak, ezt szolgálja a tervezett üzemlátogatások,
szakmai napok, beszállítói rendezvények megszervezése. A klaszter-stratégia mentén haladva, jelentős innováció tartalommal bíró fejlesztések elindítása a feladat, ezen belül elsősorban egy járműipari vizsgálóközpont, egy hőkezelő centrum megvalósítása. Ennek keretében szorosan együttműködik több tagvállalkozás, magas innováció tartalommal bíró projektek készülnek, melyhez a megfelelő anyagi forrás biztosítását az akkreditációs cím és megfelelő pályázatok segítségével tervezzük.
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Tervezett programok 2016-ban:
- üzemlátogatás a Hőker Kft.-nél,
- beszállítói nap a ZF Hungária Zrt.-nél,
- Ipar Napjai szakmai kiállítás,
- gyárlátogatás az AUDI Hungáriánál,
- kapcsolatfelvétel a Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszterrel,
- VW beszállítói nap,
- Automotive 2016. kiállítás.
A Miskolci Egyetemmel közösen ki kell építeni a duális felsőoktatási képzést járműipari alapszakon, a helyi cégek bevonásával. Siker esetén tovább bővíthető a szakmák köre. A tagság részéről komoly az érdeklődés a közép-, és felsőfokú
duális képzés iránt, nagy várakozással figyelik a kezdeményezést. Ennek oka részben az, hogy jelentős problémát
jelent a tagvállalatok számára a munkaerőhiány, és a megoldás egyik kulcsa a duális szakképzés.
Jó a NOHAC kapcsolata a megyében működő akkreditált klaszterekkel, ennek köszönhetően a tagvállalkozások megtalálhatják a szakterületükhöz köthető együttműködési pontokat. Kiemelt feladat a klaszteren belül az elkészült kompetencia-térkép élesítése és hasznosítása. Ez az adatbázis a tagokról szolgáltat információkat kereshető formában.

Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter
Ebben az évben a klaszter főként olyan programok megvalósítását tervezi, amelyekkel kapcsolódik más kamarai vagy
városi programhoz. A rendezvényekhez való kapcsolódás fontos, hiszen a klaszter logója és neve ezeken az eseményeken láthatóvá válik, így egyre ismertebb lehet. Ez pedig a taglétszámra is pozitív hatást eredményezhet, a PR
értéken felül.
Általános feladatok:
- együttműködési lehetőségek, partnerkapcsolatok keresése helyi és országos szervezetekkel és klaszterekkel,
- a klasztertagok információinak megjelenítése a klaszter aloldalán (avagy leendő honlapján), esetlegesen
önálló honlap készíttetése,
- FACEBOOK aloldal létrehozása a klaszter részére,
- közös értékesítés-ösztönző program: Belvárosi Kuponfüzet (kedvezményes vásárláshoz),
- aktív belvárosi érdekképviselet, kapcsolattartás az önkormányzat, a város illetékeseivel (problémák és
javaslatok megfogalmazása, eljuttatása),
- folyamatos együttműködés a támogató szervezetekkel, kiemelt együttműködés a MIDMAR Kft.-vel,
- pályázati lehetőség figyelése (pl. EU-s források, illetve a Visegrádi Alap pályázatai),
- amennyiben lehetőség lesz pályázatra, úgy mindenképp hasznos lehet a jó gyakorlatok további tanulmányozása, pl. környező városokba történő utazásokkal, a helyi szereplők bevonásával (Kamara, helyi
szervezet), a tapasztalatcsere és az aktuális trendek megismerése érdekében (klasztertagok részére),
továbbá kiállítás, vagy önálló rendezvény szervezése,
- éves fenntartási jelentés készítése, záró jelentés készítése a NORDA részére (december), a klaszterpályázat fenntartási kötelezettsége 2016. december 31.
- indikátorok teljesülésének figyelése, fenntartási kötelezettség teljesítése.
Programok/rendezvények:
Tervezett rendezvények, amelyhez együttműködő partnerként kíván kapcsolódni a klaszter 2016-ban:
- Becherovka Kocsonya Farsang – együttműködés kialakítása (január),
- Utazási Kiállítás – Miskolc (március),
- Borangolás (május),
- Fröccsfesztivál (június),
- Bartók+ Nemzetközi Operafesztivál – együttműködés, közös akció, kirakatverseny (június),
- Játékos Városjárás programhoz való kapcsolódás – ajándékok, esetlegesen plakát (szeptember),
- Jameson Nemzetközi Filmfesztivál (szeptember),
- Adventi Vásár – együttműködés kialakítása, javaslatok megfogalmazása (december).
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Pályázati forrás elnyerése esetén megvalósítható program:
- CITY NIGHT OPEN (bevásárló est) szervezése (együttműködésben a MIK Zrt.-vel
- Kapcsolódás a Régiségvásárhoz: ingyenes megjelenési lehetőség biztosítása a klasztertagoknak + a
helyi értékek képviselőinek (1 alkalom/év, nyári időszakban)
Egyéb:
- workshop, szakmai előadás (kereskedelem, marketing, urbanisztika témákban) szervezése a klasztertagok részére,
- belvárosi fórum szervezése (tájékozódás elősegítése érdekében, a belvárost érintő projektek kapcsán,
tagtoborzás érdekében).

4. Széchenyi kártya
A Széchenyi Kártya Program (SZKP) 2016-ban várhatóan a legnépszerűbb termék lesz a kkv szektor vállalati hitelezésében. Ennek oka a Növekedési Hitelprogram kivezetése, valamint a SZKP elemeinek fejlesztése lehet.
Idén további lendületet adhat a programnak megyénkben a kamara Önkormányzati Szekciójával történő együttműködés, amelynek elemei között szerepel a Széchenyi Kártya Program – elsősorban az Agrár Széchenyi Kártya – elemeinek a népszerűsítése, tájékoztató rendezvények szervezése.
A Széchenyi Kártya forgalmazásában érezhető szerepe van az ügyintézők, illetve a banki kapcsolattartók közötti személyes kapcsolatnak, ezért a cél – a kamara kezdeményezésére – egy olyan szakmai nap megszervezése, amelyen
részt vesznek a banki alkalmazottak, így jobban meg tudják ismerni egymást a közreműködők.
Továbbra is előadássorozattal, rendezvényeken való tájékoztatással, elektronikus hírlevelekkel kell elősegíteni a program termékeinek megismertetését, népszerűsítését.

5. Beszállítói tevékenység támogatása
A magyar kormány kiemelt célja, hogy a magyar kis- és középvállalkozások minél versenyképesebben tudjanak bekapcsolódni a hazánkban gyártókapacitással rendelkező nagyvállalatok beszállítási láncába. Ezt a szándékot támogathatja
a BOKIK is beszállítói képzések szervezésével, fórumok tartásával, nagyvállalatok bevonásával, a szakmai szövetségekkel való kapcsolattartással. Fontos törekvés, hogy a megyei kkv-k minél nagyobb szerepet kapjanak a Magyarországon letelepedett integrátorok beszállítói láncában.

6. Területfejlesztés
Az Európai Unió 2014-2020 tervezési időszakához kapcsolódóan számos új program és terv készült megyénkben és
országosan is.
A BOKIK – a gazdasági szereplők érdekképviselete mellett – felvállalta a stratégiai tervezésben, a gazdaságfejlesztésben valamint a beruházás ösztönzésben és foglalkoztatás élénkítésben megfogalmazott célok képviseletét. 2016ban várhatóan a tervek megvalósítása, a programok beindulása intenzíven történik majd. Törekedni kell arra, hogy a
pályázatok meghirdetése előtt a kamara támogató véleménye és egyetértése mellett induljanak be a folyamatok. El
kell fogadtatni a politikai döntéshozókkal, hogy a területfejlesztés és gazdaságfejlesztés szorosan összekapcsolódó
pályázati csomagok.
Fel kell készülni arra, hogy a kormányzati szándék szerint 2018-ra a 2014-2020 források egészére kiírják a pályázatokat. Meg fog növekedni a tanácsadást kérő vállalkozások száma.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakértői a tervezés során a következő stratégiák
kidolgozásában vettek részt. A törekvésünk az, hogy valamennyi program megvalósítása során meghatározó szerepet
kapjon a kamara.
- Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) 2014-2030
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Fejlesztési Program 2014-2020
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- Az Európai Unió Horizon2020 innovációt segítő és támogató programja
- Intelligens Szakosodás Stratégia „s3magyarország”
Az önkormányzati törvény módosítását követően a megyei önkormányzatok hatáskörébe került a területfejlesztés.
Ezzel együtt nem elhanyagolható, elsősorban hídképző szerepe van és lesz a kamarának a területfejlesztés területén,
mely elválaszthatatlanul összekapcsolódik a megyében működő vállalkozások fejlesztésével. Javasolt egy állandó munkabizottság szervezése, a folyamatos egyeztetés a megyei önkormányzat illetékeseivel.
A stratégiák elfogadását követően a kamarának az év további részében is jelentős feladatai lesznek. A területfejlesztési
stratégia főbb prioritási tengelyei közül négy közvetlenül, míg a további három közvetve érinti a kamarai munkát.
- A kutatás-fejlesztés és innováció prioritást a kamarának – innovációs munkatársán és a kamarai innovációs szolgáltatásokon keresztül – a már működő innovatív vállalkozások és az innovációs ötletre épülő
Start-up vállalkozások információhoz és pályázati lehetőségekhez való hozzáférésének javításával kell
hatékonnyá tennie.
- A vállalkozások versenyképességének javítása és foglalkoztatás ösztönzése prioritásban elsősorban
a KKV-k versenyképességének javítása érdekében a beszállítói képességek felmérése és fejlesztése,
valamint a külpiaci potenciállal rendelkező vállalkozások export célkitűzéseinek támogatása képezi a
kamarai feladatokat.
- Az energetika prioritási tengely hatékony működésébe a kamara elsősorban a vállalkozások energiafelhasználásának racionalizálása és csökkentése érdekében nyújtott szolgáltatásokkal (előadások szervezése, energetikai klub) kell, hogy bekapcsolódjon.
- A turizmus prioritási tengely a kamara turisztikai osztályának tagjait érinti elsősorban, az ő tevékenységük segítése, pályázatfigyelés, információ közvetítés lesz a stratégia megvalósításában a kamarára
háruló feladat.
Magyarország az Európa2020 stratégia keretein belül célul tűzte ki a 20-64 év közötti népességre vonatkozó foglalkoztatási ráta 75 százalékra való növelését. Ennek elérése érdekében szükséges a megye gazdaságában meghatározó szerepet betöltő KKV-k naprakész információkkal való ellátása, mely legegyszerűbben és leghatékonyabban a
kamarai hálózaton keresztül valósítható meg.
Ugyanakkor a megyei export csaknem 90 százalékát adó nagyvállalatok kamarai szolgáltatásokkal való támogatása,
a KKV szektor és a nagyvállalatok hálózatosodásának elősegítése is a területfejlesztés tárgykörébe tartozó, kamarai
keretek között hatékonyan megoldható feladat.
A területfejlesztés szakmai munka keretében új szolgáltatásként a kamarai hírlevélben a legújabb megnyíló pályázatokról rövid ismertetőt kell adni. Dömpingszerűen nyílnak meg a források, fel kell hívni nemcsak a kamarai tagok, de
valamennyi a rendszerünkben regisztrált és elektronikus úton elérhető vállalkozás figyelmét ezekre a lehetőségekre.
A pályázati tanácsadáshoz kapcsolódóan, fontos, hogy a pályázati elszámolás és dokumentálás szabályai változóban
vannak, az érintett kollegákat a változásokat ismertető workshop-okra és képzésekre delegálni kell.

7. Innováció
Összhangban az Európai Uniós 2014-2020 tervezési ciklus legfontosabb célkitűzésével a gazdaságpolitika meghatározó célja a vállalati innováció támogatása. A hazai innovációs és K+F+I ráfordítások nagysága alapján az uniós
rangsor végén kullog Magyarország. A megyénkben működő rugalmas és nemzetközi piacokon versenyző vállalatokon túl, segíteni kell a fiatal vállalkozás indításában gondolkodó nemzedéket. Ennek érdekében a FIVOSZ és a BOKIK
együttműködésében sor kerülhetne egy mentori hálózat kiépítésére. A középiskolás és egyetemista korosztály vállalkozói ötleteit felkarolni, segíteni hivatott mentori hálózat kiépítésére és működtetésére pályázatot is adhat be a kamara,
amennyiben a megfelelő pályázati lehetőségek elérhetőek lesznek.
Sok vállalkozás esetében gondot jelent az utódlás, a családban nem tudják, vagy nem akarják a szülők vállalkozását
tovább menedzselni a gyerekek vagy unokák. Segíthetünk a leköszönni készülő vállalkozóknak megtalálni egy új menedzseri réteget. „Előttem az utódom” program keretében a bekapcsolódó cégtulajdonosok kinevelhetik a cégük
későbbi menedzsereit.
Fontos az innovációs tevékenységek támogatása szempontjából, hogy a 2014-ben sikerrel zárult innovációs pályázat
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ismételt kiírása még 2016 első félévében történjen meg.
A 2014-ben útjára indított kamarai innovációs díj ebben az évben is kiadásra kerül, oly módon, hogy ismételten pályázatot hirdetünk a vállalkozások számára. A beérkezett pályamunkákat egy innovációs szakemberektől álló bizottság
bírálja el, és a legjobbak lehetőséget kapnak arra, hogy egy nagyszabású innovációs konferencia keretén belül mutassák be a nyilvánosságnak.

8. Ipari parkok együttműködésének koordinálása
2012-ben kezdte el a BOKIK az ipari parkok közötti együttműködések koordinálását, a közöttük lévő kommunikáció
megerősítését annak érdekében, hogy a megyében megjelenő befektetők komplexebb kiszolgálásban részesüljenek.
Ebben az évben e tevékenység folytatását továbbra is napirenden tartjuk. Alapfeladat az adatbázisok folyamatos
frissítése, teljessé tétele, és fontos a kihelyezett megbeszélések, tanácskozások megtartása, valamint az Ipari Parkok
Szövetségének segítségével egy esetleges ipari parki konferencia megszervezése megyénkben.
A megye ipari parkjainak naprakész, egységes adatbázisát az év első negyedévében össze kell állítani, és a lehetséges befektetők tájékoztatása céljából a www.bokik.hu-n közzé kell tenni.
Az adatok összegyűjtéséhez fontos a kamara képviselője és az ipari parkok vezetőinek személyes ismeretsége, ennek
érdekében a megyében működő parkok személyes felkeresése.

9. Pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás
Kamaránknak a vállalkozások tájékoztatása, a tanácsadás szempontjából elengedhetetlen a pályázati kiírások figyelése és nyomon követése.
A naprakész pályázati ismeretek alapján lehet eldönteni azt is, hogy mely pályázatokban kíván kamaránk is részt venni,
amelyeket a tagvállalatok és egyéb vállalkozások érdekében hasznosíthat, úgy üzleti, mint oktatási területeken.
Annak érdekében, hogy teljes körű információ álljon rendelkezésünkre, nem elég csupán az interneten és egyéb
felületeken rendelkezésre álló információk begyűjtése, hanem kollégáinknak rendszeresen részt kell venniük a meghirdetett pályázati információs napokon is. Ugyanakkor pályázati referenseink maguk is tartanak a rendelkezésükre álló
információ alapján pályázati szemináriumokat központunkban és képviseleti irodáinkban is.
A pályázati tevékenységgel összefüggésben kollégáink feladata továbbá a kamarában futó pályázatokkal kapcsolatos
pénzügyi elszámolások, beszámolók és fenntartási jelentések elkészítése is.
Ebben az évben különösen nagy hangsúlyt kap a pályázati munka, mivel egyéb finanszírozás hiányában több területen
is a várhatóan ebben az évben megjelenő hazai és uniós pályázati forrásokból szándékozunk kamarai programokat és
akciókat megvalósítani, főként az alábbi területeken:
- Üzletépítés, piacfeltárás
- Belvárosi Gazdaságfejlesztő Klaszter programjai, honlap fejlesztése
- Szakképzési együttműködések Európai Uniós partnerekkel.

10. Iparjogvédelmi szolgáltatások
A tanácsadási feladatok között 2016-ban hangsúlyosabbá válik az iparjogvédelmi tanácsadás, melyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával kötött VIVACE szerződés alapján legalább heti négy órában ingyenesen kell a vállalkozások
részére biztosítanunk.
Az ügyfélszolgálaton végzett, kijelölt időpontokban tartott, tanácsadáson kívül érdemes megfontolni azonban a kamara
területi irodáiban meghirdetett „kampányszerű” tanácsadó alkalmak szervezését, tekintettel arra, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében három szerződött VIVACE partnerből (a kamarán kívül a Miskolci Egyetem és a NORRIA)
három működik a megyeszékhelyen.
Lehetőség van az SZTNH-val előre egyeztetett módon szakértő előadók meghívására, így Iparjogvédelmi rendezvény
szervezésére is a 2016-os évben.

11

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
2016. ÉVI MUNKATERVE

11. Önkormányzati Szekció működtetése
Az Önkormányzati Szekció – mely az ország kamarái közül egyedül megyénkben működik – fontos szerepet játszhat
a befektetők tájékoztatásában, az egyes helyszínekre történő betelepülésükben, a helyi cégek és vállalkozók tájékoztatásában. A szekció további fenntartása mindenképpen indokolt, de az alakulás óta eltelt idő alatt megváltozott
feltételek miatt, elsődlegesen az elnökség és a tagság megújítása a fő feladat. Az elnökség megújítása az elmúlt évben
megtörtént, a tagság szervezése pedig folyamatos mind a mai napig.
A gazdaságfejlesztés célrendszerével összhangban van egy modern, új típusú, a gazdasági és társadalmi kihívásoknak megfelelő önkormányzati gondolkodás.
Az ezzel járó feladatok megkövetelnek a településvezetőktől a társadalmi és gazdasági folyamatokat települési szinten
összefüggésében kezelő szemléletet. Ennek központi eleme a helyi gazdasági folyamatok közvetett vagy közvetlen
élénkítése, valamint a folyamatos kapcsolattartás a gazdaság helyi szereplőivel és az ezeket tömörítő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával.
Az önkormányzatok településfejlesztési funkciójának erősítéséhez tudatos jövőépítésre van szükség, és egy vállalkozásbarát, befektetésre ösztönző gazdasági hátteret kell biztosítani, illetve minden lehetőséget megteremteni ahhoz,
hogy termelőegységek, munkahelyek létesüljenek a településeken.
Mindezen célok elérését a BOKIK az Önkormányzati Szekció révén kívánja elősegíteni, melynek elsődleges feladata
egy olyan gazdaságfejlesztési együttműködés létrehozása, mely által szinkronba kerülnek, találkoznak a befektetői,
vállalkozói igények, valamint az önkormányzatok által jelenleg, illetve a jövőben kínált gazdaságfejlesztési lehetőségek.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az Önkormányzati Szekció tagjait
az alábbi szolgáltatások nyújtásával segíti:
- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara havonta megjelenő lapjának, a
Gazdasági Iránytűnek, illetve a kamara elektronikus hírlevelének a szekció tagjai számára történő
eljuttatása, melyekből az önkormányzatok is értesülhetnek a vállalkozásaikat érintő fontos információkról, rendezvényekről;
- az önkormányzati szekció tagjai részt vehetnek a kamara különféle rendezvényein, fórumain, konferenciáin – gazdasági, külgazdasági, szakképzési, jogi, hatósági és egyéb rendezvények – díjmentesen, illetve a kamarai tagok számára megállapított kedvezményes díjakon;
- adatbázis létrehozása az önkormányzati befektetési, gazdaságfejlesztési lehetőségekről, melyek
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján (www.bokik.hu) közzétételre kerülnek egy erre a célra kialakított internetes felületen;
- gazdaságfejlesztési jó gyakorlatok felkutatása, bemutatása, adaptálása;
- a gazdaságfejlesztés, befektetés ösztönzés és munkahelyteremtés feladatainak megoldásában
szükséges a külgazdasági, külpiaci kapcsolatok felhasználása is, beleértve a külföldön már sikeressé vált jó gyakorlatok megismerését és hazai környezetbe történő adaptálását is;
- közfoglalkoztatási modellek, jó gyakorlatok összegyűjtése, adaptálása, elősegítve ezzel a versenyszférába történő átmenetet, az ehhez kapcsolódó gazdasági és jogi háttér harmonizálása;
- a vállalkozói szférában megjelenő gazdaságfejlesztési tervek, igények megismerése, közvetítése
az önkormányzatokhoz;
- a fenti feladatok támogatása céljából fórumok, konferenciák szervezése az önkormányzatok és a
területükön található vállalkozások közös részvételével;
- az önkormányzatok, projektgazdák felkészítése a befektetők fogadására: tárgyalások előkészítése, információnyújtás, tanácsadás, települések önkormányzatait befektetők fogadására felkészítő képzések szervezése, programok, konferenciák szervezése;
- promóció: információnyújtás a térség üzleti lehetőségeiről, gazdasági mutatóiról és eredményeiről, külföldi bemutatkozási lehetőségek szervezése;
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- tanácsadás közbeszerzési pályázatok kiírásával és lebonyolításával kapcsolatosan annak érdekében, hogy azokon a helyi vállalkozások sikeresebben szerepelhessenek;
- tanácsadás a helyi adók kialakításával kapcsolatban a vállalkozások érdekvédelmének céljából;
- a kamara szolgáltatásainak bemutatása egy-egy térség önkormányzatainak segítségével az
adott területen tevékenykedő vállalkozások számára, a kamarai szolgáltatások jobb megismerése és kihasználása céljából (külgazdasági, nemzetközi munka, szakképzési feladatok, Széchenyi
kártya igénybevétele, tanácsadás jogi és hatósági területeken).

12. Képviseletek
A kamarai képviseleti irodák profiltisztítása ez év elején megtörténik, ebből adódóan az egyes képviseleteken végzett
tevékenységek szakmai színvonala nagymértékben kell, hogy növekedjen. A központban végzett tevékenységek nagy
részét a képviseleti munkatársak maguk is végzik napi feladataik során, természetesen a tagvállalatok mindenkori
igényeinek megfelelően.
A képviseleti irodák egy része szervez különféle tájékoztató rendezvényeket is a térségben működő vállalkozások számára, ezek többnyire a következő témaköröket ölelik fel: jogi tanácsadás, pályázati előadások, tanácsadások, adó- és
munkaügyi információk, Széchenyi Kártyával kapcsolatos rendezvények. Ebben az évben célként jelöljük meg, hogy
az egyes fent felsorolt témájú, jórészt minden vállalkozást érintő információkat hordozó rendezvények minden egyes
kamarai képviseleti irodában valósuljanak meg, a térségekben működő cégek intenzívebb tájékoztatása érdekében.
A képviseleteken folyó munkát ugyanakkor színesíteni szükséges, hogy az egyes térségek vállalkozói – akik Miskolcra
ritkán jutnak el – szintén első kézből kaphassanak naprakész információkat. Ezért egyes nemzetközi, illetve egyéb
információs rendezvény megtartását célszerű egy-egy adott képviselet városában megszervezni.
A képviseleteket az egyes központi rendezvények szervezési munkálataiba is fokozottabban be kell vonni, és a meghirdetett rendezvényekhez a részvevők toborzását is fokozottabban ki kell terjeszteni rájuk is, hiszen a térségükben
tevékenykedő vállalkozásokat ők ismerhetik a leginkább.
A képviseleteknek munkájuk végzése kapcsán folyamatos együttműködésre van szükségük – a területükön működő
vállalkozásokon kívül – a területükhöz tartozó Járási hivatalokkal, illetve a helyi médiával is.
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II. SZAKKÉPZÉS

1. A 2016. évi munka célja: a közjogi elemek megyei szintű, pontos és szakszerű ellátása.
Vizsgadelegálás:
- Szakmai záróvizsgák vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagjainak delegálásával kapcsolatos feladatok ellátása - kiválasztás, telefonos egyeztetés, javaslattétel (IUK rendszerben), közvetlen delegálás (ISZIIR
rendszerben), az előírt határidőt betartva - 124 kamarai szakképesítésben, valamint az ISZIIR rendszer
folyamatos működtetése, karbantartása; vizsgadokumentáció nyomtatása, postázása.
- A Vizsgabizottsági elnökök és tagok tájékoztatása, segítése az IUK komplex rendszer elektronikus ügymenetéhez (vej.nive.hu) kapcsolódóan.
- Szakmai záróvizsgák bejelentéseinek fogadása online rendszerben és postai úton, azok formai tartalmi,
jogszabályi szempontok szerinti átvizsgálása, elfogadása.
- Névjegyzékek folyamatos karbantartása, új vizsgabizottsági tagok, adatváltozások rögzítése a rendszerben.
- A meglévő vizsgabizottsági tagok kinevezésének lejárta esetén hosszabbítási kérelmek befogadása,
ellenőrzése, felrögzítése az ISZIIR rendszerbe, valamint a tájékoztató levél megküldése a vizsgabizottsági tagnak.
- Névjegyzékekre való pályázatok beadásához segítségnyújtás - elnöki, tagi.
- Részvétel az MKIK által szervezett felkészítőn, vizsgán, szakmai értekezleten.
- Kapcsolattartás, együttműködés a vizsgaengedélyt kiadó kormányhivatalokkal, vizsgaszervezőkkel és
képviselőikkel. Az ISZIIR program változásainak megismerésében, működésében, használatában a vizsgaszervezők szakmai segítése.
- AZ ISZIIR és az IUK program napi figyelése, esetleges problémáinak megoldása és kezelése, fejlesztési
javaslatok megfogalmazása az IUK program működésével kapcsolatban.
Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése:
- A szakképző iskolai tanulók gyakorlati képzésével összefüggő, a szakképzésről szóló törvény szerinti, a
BOKIK illetékességi körébe tartozó gyakorlati képzést folytató szervezetek ellenőrzése az MKIK Szakképzési Önkormányzati Szabályzat eljárásrendjének figyelembevételével:
- a jogszabályi előírások szerint a gyakorlati képzésre jogosultak nyilvántartásának gondozása az
ISZIIR rendszerben,
- a fenti tevékenységekhez kapcsolódó szervezési, bonyolítási, adminisztrációs, valamint adatfeldolgozási feladatok ellátása,
- a képzőhely ellenőrzéshez kapcsolódó adatbázis folyamatos tisztítása, illetve karbantartása.
- A 2016. évben ellenőrizni kívánt gazdálkodó szervezetek kiválasztása, ellenőrzési terv összeállítása.
- A gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése (750 db), dokumentációja, rögzítése.
- Ellenőrzést végző szakértők felkészítése, vizsgáztatása (30 fő).
Szintvizsgák:

- A 2015/2016-os tanév szintvizsgáinak előkészítése és lebonyolítása a területi gazdasági érdekkép-

viseleti szervekkel együttműködve.
- 2703 fő szintvizsgáztatása (2016. 01. 02. – 2016. 11. 15.).
- A szintvizsgáztatás dokumentálása az ISZIIR rendszerben (tanulói adatbázis, vizsga dokumentációk,
értékelések nyilvántartása).
- A sikeres szintvizsgáról IGAZOLÁS elkészítése és átadása a tanulóknak.
- Szakmai fórumok szervezése: szintvizsgaelnökök és a szakképző iskolák képviselői, tanulóképzéssel
foglalkozó gyakorlati képzőhelyek számára.
- Szintvizsga elnökök felkészítése, vizsgáztatása (89 fő).
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- A gyakorlati szintvizsga feladatbankkal kapcsolatos észrevételek, tapasztalatok összegzése, továbbítás
az MKIK munkatársa felé.
- Szintvizsga elnökök pályáztatása a kamarai szakképesítésekben.
- A 2016/2017-es tanév szintvizsgáinak előkészítése (adatkérés).
Szakma Kiváló Tanulója Verseny, Országos Szakmai Tanulmányi Verseny:
- A 2015/2016-os tanévhez kapcsolódó SZKTV/OSZTV versenyek előkészítése (versenyfelhívás közzététele a kamarai honlapon, toborzás a szakképző iskolákban).
- Tájékoztatás az elektronikus jelentkezés módjáról, eljárásáról, határidejéről.
- Az írásbeli elődöntők lebonyolítása az előzetesen jelentkezett 318 fő részére (2016. 01. 05 – 21.).
- Az SZKTV/OSZTV döntőjére (2016. 04. 18-19.) 410 fő szakképző iskolai és általános iskolai diákok
utaztatása.
A tanulószerződéses tanácsadói hálózat színvonalas és eredményes működtetése:
- A tanulószerződéses állomány gondozása, a szervezési és dokumentációs feladatok ellátása.
- Tanácsadási tevékenység folytatása gyakorlati képzéssel foglalkozó vállalkozásoknál (Negyedévente
minimum 32 látogatás).
- Az Együttműködési megállapodások rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
- Az Együttműködési megállapodások adatfeldolgozása, nyilvántartásba vétele.
- Az adatok, nyilvántartások, adatbázisok tisztítása, folyamatos karbantartása.
- A TOP 100-hoz tartozó megyei cégek/vállalkozások felkeresése, információnyújtás.
- Új gyakorlati képzőhelyek feltárása a megye kiemelten támogatott szakképesítéseiben.
- Gyakorlati képzőhely kapacitás-térkép elkészítésében való közreműködés.
- Szakmai továbbképzésen való részvétel.
- A tanácsadási tevékenységet segítő dokumentumok, tájékoztató anyagok összeállítása.
- Központi dokumentumok véleményezése.
- A tanulószerződés tanácsadási tevékenység értékelése.
A pályaorientációs és pályaválasztási tevékenység segítése tanácsadó közreműködésével:
- A BOKIK pályaorientációval kapcsolatos tanácsadási, szervezési feladatainak és adatfeldolgozási,
adatnyilvántartási kötelezettségeinek végrehajtása.
- Üzemlátogatások (40 db), gazdálkodó szervezetek képviselői által az üzemeknél, iskoláknál tartandó
előadások - osztályfőnöki órák, szülői értekezletek (20 db), tájékoztatók előkészítése, szervezése (108
db tevékenység).
- Látogatói csoportok szervezése az SZKTV és OSZTV országos döntőire és „tárlatvezetés” a Szakma
Sztár Fesztiválon.
- Egyéb pályaorientációs rendezvényeken való részvétel.
- Részvétel a pályaválasztási kiállításokon, börzéken.
- Széleskörű tájékoztatás, promóciós anyagok készítése.
- Tevékenységek dokumentálása (ISZIIR rendszerben való rögzítése), megjelenítése írott, olvasott sajtóban, rádióban, honlapon, facebookon.
- Szakmák bemutatása, tájékoztató előadások szervezése, lebonyolítása.
- Versenyek szervezése, pályaválasztási vetélkedők összeállítása, koordinálása a szakmák népszerűsítése érdekében.
- Kapcsolatrendszer kiépítése a megyei általános iskolákkal.
- Szakképző intézmények munkájának segítése nyílt napokon, egyéb pályaválasztási eseményeken.
- Pályaválasztás előtt álló általános iskolások továbbtanulási tendenciájának megismerését célzó országos felmérés (713 kérdőív) terepmunkájának végrehajtása, dokumentálása.
- SkillsHungary Nemzeti Döntőre (2016. 04. 18-19.) szak-, illetve szakközépiskolás végzős diákok utaztatása, látogatási csoport szervezése (40 fő).
- Részvétel szakmai felkészítőn, vizsgán.
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2. Helyi, megyei szintű szakképzési feladatok:
Kamarai garanciavállalás:
-

Tanulói statisztikák bekérése a szakképző iskolák fenntartóitól
Képzőhely-kapacitások felülvizsgálata
Potenciális képzőhelyek feltárása
Szintvizsgákon való részvétellel a kamarai garanciavállalás folyamatának indítása
Folyamatos egyeztetés a szakképző iskolák kapcsolattartó személyeivel
Elektronikus tanulószerződés-rögzítésének elterjesztése a gyakorlati képzéssel foglalkozó vállalkozások számára
- A törvény által meghatározott esetekben kamarai igazolások kiállítása
Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság működtetése:
- Működteti a megyei fejlesztési és képzési bizottságot, és ellátja a bizottság működéséhez kapcsolódó
munkaszervezeti feladatokat.
- A bizottság egy évben hat alkalommal ülésezik, kiegészítve az egyes feladatrészek előkészítő munkáját
segítő munkabizottsági, illetve munkaértekezleti ülések alkalmaival.
- A MKIK irányításával, szorosan együttműködve más területi kereskedelmi és iparkamarákkal, illetékes közigazgatási szervekkel, képzőintézményekkel és azok fenntartóival, valamint a megye szakmai és érdekképviseleti szervezeteivel, előkészíti, és a bizottság munkaszervezeteként előterjeszti a megyei fejlesztési és
képzési bizottság képzési irányokra és beiskolázási arányokra vonatkozó javaslatát minden év március 31-ig.
- Folyamatos közreműködésével segíti az MFKB szakképzési szereplőkkel történő együttműködését, különös tekintettel a szakképzésben közvetlenül részt vállaló gazdálkodók vonatkozásában.
- Az országos egyeztetéseknek, a közösen kialakított elveknek megfelelően előkészíti a szakképzés-fejlesztési koncepció felülvizsgálatát, szükség esetén koordinálja annak átdolgozását.
- Biztosítja az MFKB szakképzési szereplőkkel történő együttműködését, különös tekintettel a szakképzésben közvetlenül részt vállaló gazdálkodók vonatkozásában.
- Folyamatosan egyeztet a közigazgatási határokon átnyúló, szakképzést érintő MFKB javaslatokról, ös�szehangolva a térség szakképzés-fejlesztési irányait.
- Végrehajtja a vállalatok szakképzett munkaerő iránti keresletének és a fiatal pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzetének megismerését célzó országos felmérés kapcsolódó terepmunkáját és
adatbevitelét. Ennek keretében 380 db kérdőívet tölt ki és rögzít az erre a célra szolgáló on-line rendszerben. A kutatás lebonyolítása 2015. december 1. és 2016. február 24. közötti időszakban zajlik.
Mesterképzés, mestervizsgáztatás:
- Mesterképzés erősítése az új szakképzési törvény előírásainak figyelembevételével.
- Mestervizsga tanfolyamok megszervezése és lebonyolítása – pályázati program előkészítése, szervezési munkák előkészítése.
- Felkészítő tanfolyamok szervezése (mestervizsga bizottsági elnökök).
- 26 fő gyakorlati oktató felkészítése és vizsgáztatása.
Szakképzéssel kapcsolatos munkabizottságok működtetése:
- Együttműködés a Miskolci, Ózdi, Szerencsi Szakképzési Centrumok főigazgatóival, szakképzési munkatársaival
- Együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megye járási tankerületeinek vezetőivel
- Együttműködés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Főosztályával

- Együttműködés az egyházi, magán, illetve alapítványi fenntartású intézmények fenntartóinak
képviselőivel
- A Kamara Szakképzési Bizottságának működtetése
- HR-klub működtetése
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Kamarai honlap szakképzési részének és a kirakati megjelenítők gondozása:
- A Szakképzés-mesterképzés menüponthoz tartozó információs anyagok gondozása
- IKT feladatok ellátása
Rendezvények:
-

Kézműves Kupa szervezése, lebonyolítása
Megyei tanévnyitó igazgatói értekezlet előkészítése és lebonyolítása
Az SZKTV/OSZTV-n részt vett és helyezést elért diákok, felkészítő tanárok jutalmazása
Elismerő oklevél adományozási ünnepség megszervezése (szakmunkás tanulók)
Elismerő oklevél adományozása (kiemelkedő képzőhely)
Szakképző iskolák tájékoztatása a kamara szakképzési feladatainak teljesítéséről (gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése, gyakorlati szintvizsgák)
- Megyei Szakképzési Konferencia szervezése (MFKB)
- Felnőttképzési Konferencia szervezése felnőttképzéssel foglalkozó intézmények, vállalkozások számára
Felsőoktatás – duális képzés:
-

Tovább erősíteni, bővíteni a BOKIK és Miskolci Egyetem szakmai kapcsolatát
Közös kutatások, projektek megvalósítása
A duális képzés szerepe a felsőoktatásban
Cégek, vállalkozások tájékoztatása a felsőoktatási duális képzésről
A duális képzésben szerepet vállaló gazdálkodó szervezetek feltérképezése
Fórumok szervezése a felsőoktatási duális képzés szereplői számára
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III. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, SZOLGÁLTATÁSOK
1. Ügyfélszolgálat
Az ügyfélszolgálati iroda zavartalan működésének biztosítása, illetve a munkafolyamatok koordinálása rendben történik. Törekszünk az ügyfelek egyre magasabb szintű kiszolgálására. Elsődleges szempont a minél hatékonyabb és
gyorsabb kiszolgálás, melynek személyi és technikai feltételei adottak.
A személyi változások problémamentesen mentek végbe, teljes értékű munkát végez mindenki a maga területén.

2. Kötelező kamarai regisztráció
A kötelező kamarai regisztráció 2012. január elsejei bevezetése óta a vállalkozói állomány betöltésre került a kamarai
rendszerbe, az aktív állomány 32 ezer körül látszik stabilizálódni. Folyamatosan alakulnak új vállalkozások is, azonban
sok cég szűnik meg, kerül felszámolás, végelszámolás alá, illetve költözik el a megyéből. Hosszabb távon sem tűnik
valószínűnek, hogy ez a szám számottevően emelkedne.
A BOKIK az országosan regisztrált vállalkozások 3,72 százalékát tartja nyilván. Az országos adatokhoz képest mind a
befizetésekben (5,39 százalék), mind a rendezett regisztrációban (5,58 százalék) meghaladjuk az országos súlyunkat.
A regisztrált vállalkozások számára kamaránk a törvény által előírt kötelező szolgáltatásokon túlmenően is számos
szolgáltatást nyújt, még az országos kamarai hálózattól eltérően is. A kötelező szolgáltatások köre megtalálható a
BOKIK és az MKIK honlapján, de ezeket folyamatosan, széles körben propagáljuk is. A regisztrált vállalkozásokat
megpróbáljuk bevonni a kamara egyéb rendezvényeibe, felhívjuk a figyelmüket a jogszabályi változásokra és minden
fontos gazdasági információra.

3. Békéltető Testület
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés
megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése. 2015-ben 553 békéltető
testületi ügy zárult le a BOKIK békéltető testületénél. Tekintettel az ügyek növekedésének egyértelmű tendenciájára,
2016-ben is 500 feletti ügyszám prognosztizálható.

4. Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
Ez a vitarendezési lehetőség több mint két éve működő jogintézmény, amely a 2013. évi XXXIV. törvény alapján a
megrendelő, tervező, kivitelező, vagy az alvállalkozó kérelme alapján ad szakvéleményt a teljesítésigazolás kiadhatóságával összefüggő vitás ügyekben. A jogalkotó célja, hogy a vitás ügyek nagy része lehetőleg a bíróság elkerülésével, a
TSZSZ által kiadott szakvéleményben foglaltaknak megfelelően megoldódjanak. A TSZSZ eljárásáról idén is folytatjuk
a tájékoztatást, hiszen az eljárás az illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál, így a BOKIK-nál is kezdeményezhető.

5. Építőipari vállalkozások regisztrálása
Folytatjuk az építőipari regisztrációról szóló előadásokat a kamara központjában és a képviseleteken is. Bemutatjuk
az építőipari regisztrációban való keresés módját, illetve az építési szerződésekre vonatkozó kötelező szerződési
feltételeket, és a regisztráció fontosságát a közbeszerzési eljárásoknál, és az elektronikus építési napló vezetésénél.
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IV. KÖZJOGI FELADATOK, HATÓSÁGI KAPCSOLATOK
A BOKIK feladata a megye gazdaságának erősítése a gazdaság fejlődését segítő üzleti környezet kialakításával, a
közjogi feladatok hatékony ellátásával.
A kamara a közjogi feladatai okán is élhet a gazdálkodó szervezeteket érintő jogszabályok alkotásával, módosításával
kapcsolatos véleményezéssel és kezdeményezéssel, tapasztalatok továbbításával.

1. A kamara közjogi feladatai:
-

szakképzési feladatok ellátása,
gazdálkodó szervezetek kötelező nyilvántartása,
Választott Bíróság,
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv,
építőipari vállalkozások regisztrálása.
A gazdaság fejlesztésével összefüggésben:

- a kamara részt vesz az átfogó gazdaságfejlesztési, gazdaságstratégiai döntések előkészítésében, és
együttműködik az állami és a helyi önkormányzati szervekkel, illetve a gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel;
- tájékoztatást ad a gazdasággal összefüggő magyar és külföldi jogszabályokról, valamint a gazdálkodó
szervezetek tevékenységét érintő gazdaságpolitikai döntésekről és intézkedésekről, előmozdítja a gazdasági együttműködés fejlődését;
- közreműködik a területfejlesztési koncepciók és programok gazdaságfejlesztési munkarészeinek kidolgozásában és végrehajtásában;
- ellátja a szakképzésről szóló törvényben és végrehajtási rendeletében, valamint a felnőttképzésről szóló
törvényben és végrehajtási rendeletében meghatározott feladatait, szervezi és végzi a mesterképzést
és a mestervizsgáztatást;
- a külgazdaság feltételrendszerének javítása érdekében közreműködik a kereskedelemfejlesztéssel, a
külföldön végzett vagy külföldre irányuló, továbbá a külföldiek számára belföldön végzett gazdasági tájékoztató és propagandamunkában, a gazdálkodó szervezetek ez irányú tevékenységét összehangolja,
ennek keretében vásárokat, kiállításokat, konferenciákat és más rendezvényeket szervez;
- közreműködik az európai uniós csatlakozásból, illetve tagságból eredő, a gazdálkodó szervezeteket
és az egyes szakmákat érintő tájékoztatási és képzési feladatok ellátásában - kivéve azokat a képzési
területeket, ahol a kamarák ellenőrzési jogkörrel rendelkeznek - ennek részeként pályázati módszertani
útmutatót állít össze, tájékoztatást ad az európai uniós pályázati lehetőségekről és feltételekről és az
egyes szakmákat érintő közösségi jogszabályokról, a közösségi intézmények egyéb aktusairól és az
Európai Bizottság döntéseiről;
- előmozdítja a gazdálkodó szervezeteknek a szabványosítással, minőségüggyel és az iparjogvédelemmel összefüggő tevékenységét, ezekhez módszertani segítséget nyújt és támogatja e területeken a
képzést és a továbbképzést;
- a gazdálkodó szervezetek döntéseinek megalapozottsága érdekében hazai, európai uniós és nemzetközi gazdasági, műszaki, környezetvédelmi és jogi információkat gyűjt, rendszerez és bocsát a gazdálkodó szervezetek rendelkezésére;
- külön törvények rendelkezései szerint, feladataikkal összefüggő célokat szolgáló elkülönített állami
pénzalapok és költségvetési előirányzatok felhasználására vonatkozó döntések előkészítésében közreműködik.

2. Gazdálkodó szervezetek kötelező nyilvántartása
A kamarai regisztráció jogi, közigazgatási feladataival kapcsolatos ügyek intézése.
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3. Választott Bíróság
A gazdálkodó szervezetek számára tájékoztatás a Választott Bíróság működéséről, elérhetőségéről, a választott bírósági eljárásról.

4. Etikai Bizottság
Várható, hogy több vállalkozás fog panaszával az Etikai Bizottsághoz fordulni, illetve tájékoztatást kérni az etikai eljárásokhoz. Fontos, hogy a vállalkozások a kamarán belül működő etikai bizottság előtt kezdeményezzék a vitás ügyek
rendezését, mivel így egy érdekektől mentes kamarai szervezet előtti egyességgel, rövid úton rendezhetik vitájukat. A
vállalkozások tájékoztatása érdekében a bizottság munkájáról szakmai anyagot állítunk össze és továbbítjuk a vállalkozásoknak.

5. Közbeszerzés
A gazdasági élet szereplői számára az egyik legfontosabb jogszabály a közbeszerzésekről szóló törvény. A közbeszerzésben részt vevők és a kamara számára egyaránt fontos, hogy átlátható, ellenőrizhető és ennek következtében tiszta
közbeszerzési eljárások lefolytatására kerüljön sor. A jogszabályi lehetőségek keretén belül a BOKIK tanácsadással
segíti tagjait a tendereken, közbeszerzési eljárásokon való részvételben.
Az elmúlt években a kamara otthont adott a közbeszerzési konferenciáknak, ahol neves előadók tájékoztatták a közbeszerzéssel foglalkozó szakembereket a jogszabályi változásokról. Elmondható hogy a megyében számos közbeszerzéssel kapcsolatos feladat a kamarában került ellátásra.
2016 első negyedévében tervezzük egy nagyszabású Közbeszerzési Konferencia megszervezését.

6. Hatósági Klub
Szeretnénk továbbra is szorgalmazni a vállalkozásbarát hatósági gyakorlat alkalmazását. A kamara ezen a
területen jelentős sikereket ért el, ma már a legtöbb hatóság egyetért a prevenció alkalmazásával.
A vállalkozásbarát hatósági gyakorlat az jelenti, hogy a hatóságok és a kamara együttműködik – a feladat- és hatáskörüket meghatározó jogszabályok ellátása keretében – az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás
tisztességének megteremtése, megőrzése, illetve fokozása érdekében, segítik a vállalkozásokat a jogszerű működési
feltételek elérésében és megvalósításában.
A klub tervezett rendezvényei:
Ingyenes rendezvények tervezett témái:
- NÉBIH engedélyek
- Munkaügyi szabályok, nyilvántartások, hatósági ellenőrzések
- Munkavédelmi szabályok változásai
Fizetős rendezvények tervezett témái és előadói:

- Az elektronikus építési naplóval kapcsolatos előadások folytatása a tavaszi építőipari szezon
megindulásáig

7. Együttműködési megállapodások
Az elmúlt években együttműködési megállapodásokat kötöttünk a megye meghatározó szervezeteivel, így
többek között az adóhatósággal. Tekintettel arra, hogy ez utóbbi 2016-ban jelentős átalakuláson ment át, esetükben
szükség lenne – a vállalkozások érdekében – egy új együttműködési megállapodás megkötésére.
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8. Kapcsolat a járási hivatalokkal
A Kormányhivatal a kamara fontos partnere ezért éves feladataink fontos része a hatékony együttműködés, és a térségi kapcsolatok ápolása a járási hivatalokkal. Az elmúlt években sorra látogattuk a megye járási hivatalait, ezt a kapcsolattartást 2016-ban folytatni kell. (Járási hivatalok a megyében: Cigánd, Edelény, Encs, Gönc, Kazincbarcika, Mezőcsát,
Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Putnok, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs, Szikszó, Tiszaújváros, Tokaj)

9. Céglátogatások
A kamaránk már az elmúlt évben megkezdte a kamarai tagvállalatokkal és regisztrált vállalkozásokkal a személyes
találkozók lebonyolítását. Feladatunk egyrészt a régi tagvállalatok még intenzívebb kiszolgálása, illetve intenzívebb
bevonása a kamarai életbe, másrészt a nem kamarai tagok körében az önkéntes tagság népszerűsítése.

10. 2016. évi kamarai választások – tisztújítás
Határidők:
- A 2016. márciusi 31-i Küldöttgyűlés feladata, hogy szükség esetén módosítsa az Alapszabályt a Szervezeti és Működési szabályzatot és a Választási szabályzatot, Választási menetrendet.
- Az elnökség hatáskörébe tartozik a választási, jelölő, mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottságok megválasztása, melyet a 2016. júniusi elnökségi ülésünknek kell elfogadni.
- Le kell bonyolítani a bizottsági tagok megkérdezését, el kell készíteni és alá kell íratni az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat.
- Kamarai referensek aktualizálása (2016. július)
- Kamarai munkatársak felkészítése a választásokra (2016. július)
- Névjegyzékek előkészítése, ellenőrzése
- Választási iratminták elkészítése
- Választási Bizottság összehívása (alakuló ülés július)
- 2016. júliusban tájékoztatás közzététele a megyei napilapban (Észak-Magyarország) a jelölő- és küldöttválasztó ülések és a kifüggesztés időpontjáról és helyszínéről.
- Jelölő, Szavazatszámláló, Mandátumvizsgáló Bizottságok összehívása (2016. augusztus eleje)
- A névjegyzékek kifüggesztése
- Lebonyolításra kerülnek a jelölő- és küldöttválasztó ülések (2016. szeptember)
- A Tisztújító küldöttgyűlés időpontja: 2016. szeptember 30. péntek

11. Önkormányzatok
Erősíteni kell az önkormányzatok képviselő-testületeinek hatáskörébe tartozó döntések előkészítésében, véleményezésében való kamarai részvételt. Tapasztalataink szerint egyre több önkormányzat fordul a kamaránkhoz, hogy a helyi
adó rendelek módosítását véleményezzük.

12. Központi jogalkotás
- Nagyon fontos feladat a jogalkotókra való kamarai szakmai befolyásgyakorlás, oly módon, hogy gazdálkodó szervezetek által észlelt, és kezdeményezett jogszabály módosítások szakmai anyagának az ös�szeállításában vegyünk részt. A javaslatokat pedig az MKIK-n keresztül juttassuk el a döntéshozókhoz.
Az új államigazgatási rendszerben még ismeretlen eljárásokat meg kell ismertetni a vállalkozásokkal. A
gazdálkodó szervezetek ellenőrzését végző hatóságokkal a szakmai együttműködést még szorosabbá
kell tennünk. Azokkal a szervezetekkel pedig, amelyekkel eddig nem volt munkakapcsolatunk, meg kell
kezdeni a párbeszédet, az együttműködést.
- A jogszabályi értelmezések egységesítése, illetve állásfoglalások kérése, ezeknek a vállalkozások felé
való továbbítása, a vállalkozások képzése a hatóságok és a kamara érdeke is.
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V. A KAMARA PR TEVÉKENYSÉGE
1. A BOKIK PR tevékenységének legfontosabb céljai:
-

a vállalkozók tájékoztatása, információk nyújtása
a kamara szolgáltatásainak, tevékenységeinek népszerűsítése
a kamara ismertségének, elismertségének növelése
egységes kamarai arculat alkalmazása

Ezeket a feladatokat a BOKIK saját lapján keresztül, elektronikus címadatbázisa segítségével, a www.bokik.hu használatával, a különböző internetes közösségi felületek használatával, alkalmazásával, valamint a megyében működő médiumok bevonásával (televíziók, írott sajtó, rádiók, és internetes újságok) látja el.
A cél 2016. évben, hogy a már működő kommunikációs csatornáinkat hatékonyabban használjuk.
- A kamara honlapjának, a www.bokik.hu-nak naprakész működtetése,
- Még tudatosabbá kell tenni az új internetes alkalmazások használatát a kamara programjainak népszerűsítése érdekében
- Folytatni kívánjuk a Gazdasági Iránytű különszámának megjelentetését, amely a kamara szolgáltatásait
népszerűsíti, és lehetőséget nyújt a kiemelkedő vállalkozások bemutatására
- A megye nagyobb városaiban működnek helyi televíziók, ezek segítségével közelebb juthatunk a vállalkozókhoz. Egy, a kamarai tagságot népszerűsítő reklámfilmet ezekben a televíziókban be lehetne
mutatni. A helyi tv-ket ugyanis szinte mindenki nézi.
- A már meglévő sajtókapcsolatainkat, média-szerződéseinket aktívabban használni a BOKIK népszerűsítésére. Gondolok itt rendszeres magazinműsor összeállítására.
- A Gazdasági Iránytűben továbbra is véleménynyilvánítási, bemutatkozási lehetőséget adni a vállalkozásoknak.

2. Kommunikáció:
Továbbra is fontosak a következők:
- sajtótájékoztatók szervezése, sajtóanyagok készítése,
- a BOKIK számára fontos, aktuális témák megjelenésének megszervezése a sajtóban,
- híradás a BOKIK rendezvényeiről a helyi és országos médiumokban,
- kapcsolattartás az MKIK sajtóosztályával.
Összességében a célunk az, hogy a kamara tevékenysége a magas színvonalon megvalósított PR tevékenységnek
köszönhetően megfelelő ismertséget érjen el, elsősorban a gazdaság szereplői körében, de a közvélemény előtt is.

3. Klubjaink működtetése:
Az elmúlt években kezdte meg kamaránk a Kamarai Társalgó és a Könyvelői Klub működtetését. A tapasztalataink azt mutatják, hogy mindkét klub igen népszerű, rendezvényeik sok érdeklődőt vonzanak.
2016-ban, alkalmazkodva a vállalkozói elvárásokhoz – amellett, hogy a már működő klubjaink programjait megszervezzük – két új klub beindítását tervezzük. Ezek a HR Klub és az Informatikai Klub. A HR Klub, a humánerőforrással
foglalkozó céges szakemberek munkáját kívánja segíteni a tapasztalatcserével, illetve a jó gyakorlatok bemutatásával.
Az Informatikai Klub pedig főként a kis- és közepes vállalkozásoknak kíván segítséget nyújtani abban, hogyan használhatják a világhálót üzleti sikereik érdekében.
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A kamarai klubok tevékenysége:
Kamarai Társalgó: A társalgó programjain nem elsősorban a gazdaságról, a pénzügyi mutatókról, a jogszabályokról
van szó. A középpontban a gazdaságot (is) alakító ember áll, akinek segíteni szeretnénk az egészséges életmód kialakításában, a szellemi és lelki egyensúly megtalálásában.
Könyvelői Klub: a számviteli, pénzügyi és adójogszabályok értelmezésében, gyakorlati alkalmazásában segít a
Könyvelői Klub. Az aktuális témákról rendszeresen szervez előadásokat a klub.
HR Klub: A klub rendezvényein cégvezetők, humánpolitikai vezetők ismerhetik meg az e területen alkalmazott új és
hatékony módszereket, eljárásokat. Lehetőség van a cégek „jó példáinak” megosztására, bemutatására. A résztvevők
a terület neves szakembereinek előadásaival frissíthetik, bővíthetik ismereteiket.
Informatikai Klub: A klub legfontosabb feladata a vállalkozások vezetőivel, informatikával foglalkozó munkatársaival
megismertetni az e területen alkalmazott új és hatékony módszereket, technológiákat, alkalmazásokat. Lehetőséget
biztosítunk egy-egy vállalkozás ez irányú tevékenységének bemutatására. Előadásokkal hívjuk fel a figyelmet arra,
hogyan alkalmazhatók hatékonyan az üzleti életben a közösségi média felületek.
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VI. KÖLTSÉGVETÉS
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2016. évi költségvetési terve
BEVÉTELEK

Adatok (eFt)

Tagdíj
Kamarai hozzájárulás
Okmányhitelesítés (EU Original, ATA Carnet)
Békéltető Testület támogatása

50 000
140 000
16 000
15 589

Szakképzési támogatás összesen
Tanulószerződéses tanácsadói hálózat működtetése
Szintvizsga rendszerének működtetése
Gyakorlati képzőhelyek kétszintű ellenőrzése
Szakmai vizsgadelegálás
OSZTV, SZKTV
Pályaválasztás, pályaorientáció
Mesterképzés és vizsgáztatás
MFKB
Pályázati támogatás összesen
HUSKROUA/0901/106 E-Jobguide
HUSKROUA/1001/058 DECC
IVF 21370113 (Visegrádi 4.)
STEEEP IEE/13/844/512
EGYÉB TÁMOGATÁSOK (TOP)
Mesterképzés (önerő)
Széchenyi kártya díj
KFT törlesztés
Szolgáltatások bevétele (cégkivonat, rendezvénysz. építőip.r.)
Kamatbevétel

141 747
50 990
35 178
13 968
5 110
3 958
13 623
6 240
12 680
15 438
250
888
300
4 000
10 000
1 560
10 000
5 000
6 000
10 000

Bevételek összesen:

411 334
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2016. évi költségvetési terve
KIADÁSOK

Ssz.
I.

Anyagköltségek (I.1+I.2)

I.1.

Irodaszer, nyomtatvány

I.2.

Üzemanyag, egyéb anyag

II.

Igénybe vett szolgáltatások (II.1+…+II.14)

II.1.

Bérleti díj

II.2.

Javítás, karbantartás (épület, műszaki berendezések, gépkocsi)

II.3.

Szemétszállítás, fuvarozás

II.4.

Közüzemi díjak, rezsiköltség

II.5.

PR költség

II.6.

Oktatás és továbbképzés

II.7.

Fordítás, tolmácsolás

II.8.

Utazási és kiküldetési költségek, szállás (belföld, külföld)

II.9.

Posta, telefon, telekommunikáció, céginformáció

II.10.

Rendszerkarbantartás

II.11.

Szakkönyv, szaklap, napilap

II.12.

Kiállítás, kiadványok, sokszorosítás (egyéb tájékoztató anyagok)

II.13.

Könyvvizsgálat, jogi szolgáltatás

II.14.

Egyéb igénybe vett szolgáltatás
SZAKKÉPZÉS: Tanulószerződéses tanácsadói h., szintvizsgáztatás, gyak.képzőhelyek ell.,
szakmai vizsgadelegálás, OSZTV, SZKTV, pályaválasztás-pályaorientáció, mesterképzés,
MFKB működtetése (költségek bérköltség nélkül)
Békéltető Testület költségei (számlás szakértők)

III.
III.1.

Személyi jellegű költségek (III.1+III.2+III.3)
Bérköltség
Főállású dolgozók bére
Megbízási díjak (Békéltető Testület, szakképzési pályázatok, egyéb)

III.2.

Egyéb személyi jellegű kifizetések
Ajándék (járulékokkal)
Táppénz, betegszabadság
Reprezentáció (belföldi, külföldi)
Gépkocsi, béren kívüli juttatások

III.3.
IV.

Bérjárulékok
Egyéb szolgáltatások (IV.1+IV.2+IV.3)

IV.1.

MKIK: tagdíj, okmányforgalmazás, kamarai hozzájárulás 10 %-a

IV.2.

Egyéb tagdíj

IV.3.

Bankköltség, hatósági díj, biztosítás

V.

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)

VI.

Ráfordítások (VI.1+VI.2)

VI.1.

Ellenszolgáltatás nélkül adott támogatás

VI.2.

Bírságok, adók, ELÁBÉ

VII.

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (V+VI)

VIII.

Beruházás

IX.

KIADÁSOK ÖSSZESEN - tényleges kifizetés (VII+VIII)
TÁRGYÉVI EREDMÉNY

X.
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Adatok (eFt)

12 000
10 000
2 000
125 500
6 500
10 000
3 000
13 000
17 000
1 000
500
7 000
10 000
1 500
1 500
1 000
11 000
42 500
40 000
2 500
214 800
141 000
126 000
15 000
36 800
1 000
800
10 000
25 000
37 000
26 500
18 000
500
8 000
378 800
2 500
1 000
1 500
381 300
10 000
391 300
20 034
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2016. évi költségvetési terve az állami finanszírozású
közfeladatok, a kamarai regisztráció, az általános feladatok, szolgáltatások, valamint az elnyert pályázatok várható bevétele és költségigénye alapján lett összeállítva, a takarékossági szempontok figyelembevétele mellett.

1. Bevételek:
Tagdíj
Az önkéntes kamarai tagsági kör döntő része stabil, a fizetési morál nem romlott.
Az agrárkamarai érintettség miatt a tagdíjbevétel növekedésével nem számolhatunk.
Kötelező regisztráció
A kamarai hozzájárulás bevételeként 140 millió Ft-ot tervezünk. Az összeg csökkenésének oka, hogy az előző évek
elmaradásának jelentős része 2015. évben teljesült.
Szakképzési feladatok
A MKIK-val való együttműködésünk kapcsán, a szakképzéssel kapcsolatos közjogi feladataink finanszírozására forrásokat kapunk. A szerződésben meghatározott támogatás összegével tervezünk.
Közjogi tevékenység
A Békéltető Testület működtetésére kapott támogatási összeg csökkent, viszont az ügyszám évről évre növekedést
mutat.
Szolgáltatások
A Széchenyi Kártya Program iránti igény dinamikája mérséklődött, új termékek megjelenése révén az elmúlt évi bevétel
nagyságával terveztünk.
Pályázatok
Az előző években elnyert, áthúzódó pályázatok bevételeivel számolunk.

2. Kiadások
A BOKIK 2016. évi kiadásainak tervezésekor az ésszerű takarékosság mellett a célszerűséget vettük figyelembe.
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A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KERESKEDELMI
ÉS IPARKAMARA ELÉRHETŐSÉGEI
Miskolc
3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.
Tel.: 46/501-090 • Fax: 46/501-099
e-mail: bokik@bokik.hu • www.bokik.hu

Sátoraljaújhely
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 3.
Tel./fax: 47/521-001
e-mail: saujh.bokik@t-online.hu

Kazincbarcika
3700 Kazincbarcika, Mátyás király út 2.
Tel./fax: 48/512-100
e-mail: kbarc.bokik@t-online.hu

Sárospatak
3950 Sárospatak, Kossuth út 20.
Tel.: 47/311-034
e-mail: sarospatak@bokik.hu

Mezőkövesd
3400 Mezőkövesd, Szent L. tér 17.
Tel./fax: 49/500-100
e-mail: mkov.bokik@t-online.hu

Szerencs
3900 Szerencs, Ondi út 1. I. emelet
Tel./fax: 47/561-001
e-mail: szerencs@bokik.hu

Ózd
3600 Ózd, Jászi O. u. 3.
Tel./fax: 48/569-228
e-mail: juhasz.istvan@bokik.t-online.hu

Tiszaújváros
3580 Tiszaújváros, Szent István út 1/A, I./9.
Tel./fax: 49/540-100
e-mail: tujv.bokik@t-online.hu
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