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A TECHNOLÓGIAI KORSZAKVÁLTÁS KIHÍVÁSAI
Az elmúlt év gazdasági mutatóinak ismeretében bátran kijelenthetjük, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasága dinamikusan fejlődik. Ezt támasztják alá a legfrissebb statisztikai adatok mellett kamaránk munkatársainak a céglátogatások során szerzett személyes
tapasztalatai is.
Megyénkben az elmúlt évben növekedett a foglalkoztatottak száma, ezzel egyidejűleg természetesen csökkent a munkanélküliségi ráta. Jelentős mértékben bővült az ipari termelés,
de növekedést regisztrálhattunk a beruházások, az értékesítés – ezen belül is az exportértékesítés –, valamint a turizmus területén is. A vállalkozók pályázati források igénybevételével
– de adott esetben sajáterő felhasználásával is – folyamatosan fejlesztenek, beruháznak.
Modern, a mai kor igényeinek megfelelő üzemcsarnokok épülnek, új gyártósorokon, gépeken folyik a termelés.
A vállalkozásoknál tett személyes látogatások során az is kiderült, hogy az előttünk álló időszak egyik nagy kihívása a munkaerőhiány kezelése, ennek megoldása halasztást nem tűrő
feladat. Tény az is, hogy a pozitív tendenciák csak akkor tarthatók fenn, ha a gazdasági növekedés töretlen, ennek előfeltétele a cégek versenyképességének megtartása, fokozása.
Kamaránk idei céljainak meghatározását döntően befolyásolta, hogy az ipar Magyarországon is egy új, technológiai korszakváltásba lépett. A változás kapcsán gyakran emlegetett fogalmak: az Ipar 4.0, a digitalizáció, a robotizáció, Ez utóbbiak megyénk multinacionális nagyvállalatainál már működő rendszerek, de a kis- és közepes vállalkozások számára jelentős
kihívásokat tartogatnak.
Éppen ezért 2018-ban kiemelt szerepet szánunk – a kamara hagyományos feladatrendszerének minőségi ellátása mellett – azoknak a témáknak, amelyek meggyőződésünk szerint
nélkülözhetetlenek a vállalkozások további fejlődéséhez.
Ezek a területek a következők:
• Ipar 4.0 – ehhez kapcsolódva a digitalizáció, robotizáció,
• A kkv-knál folyó innovációs tevékenység erősítése, valamint a minőségi szakember
utánpótlás biztosítása érdekében szoros együttműködés a Miskolci Egyetemmel, a Megyei Akadémiai Bizottsággal, és más kutatóintézetekkel,
• Környezettudatos vállalatirányítási rendszerek megismertetése, és elterjesztése a vállalkozások között,
• A szakemberhiány, a foglalkoztatási problémák kezelése érdekében együttműködés a
foglalkoztatási paktum résztvevőivel,
A fiatal vállalkozók szekciójának bővítése, a start-up cégek támogatása
A kamara kommunikációs csatornáinak bővítése, korszerűsítése.
Kamaránk a felsorolt feladatok elvégzését az egyes területekhez rendelt kamarai munkatársakkal és természetesen az adott területeken nagy tapasztalatokkal rendelkező elnökségi
tagok bevonásával tervezi megoldani.
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I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÉS KÜLGAZDASÁG
A BOKIK továbbra is a megye teljes gazdaságát kívánja képviselni. Fő feladatunknak tekintjük, hogy az önkéntes
tagságnak a gazdasági élet minden területén megfelelő szolgáltatásokat, támogatást és segítséget nyújtsunk. Ugyanakkor kiemelt feladatunk az önkéntes tagok körének folyamatos bővítése is.
A vállalkozások helyzetének, igényeinek feltérképezése érdekében 2018-ban is folytatni kívánjuk a 2015-ben elkezdett
céglátogatásokat, amelynek célja, hogy a megye meghatározó cégeivel folytatott személyes párbeszéd segítségével,
az összegyűjtött adatok, információk, javaslatok feldolgozásával képet kapjunk a térség – számokon túli – gazdasági
potenciáljáról, közvetlenül megismerjük a vállalkozások terveit, problémáit, várható szakemberigényét, és azokat a
területeket, amelyek feltérképezésében a kamara gazdaságszervező ereje meghatározó lehet.

1. A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS KÜLGAZDASÁGI TERÜLET KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése,
a cégek külföldi terjeszkedésének elősegítése,
a kis- és középvállalkozások exportképességének növelése,
piacfeltáró munka a vállalkozások érdekében,
a Kárpáti Kamarák Szövetségének további működtetése úgy, hogy a mai kihívásoknak megfeleljen,
a határmenti térség országaival a meglévő gazdasági kapcsolatok minnél szélesebb körű kihasználása,
kapcsolatépítés az Európai Unió tagországaival,
a tagság igényeinek megfelelően a távolabbi piacokkal történő kapcsolatfelvétel,
a kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása,
a kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek bemutatása (Széchenyi Kártya),
pályázati tanácsadás,
klasztereink menedzselése,
a vállalkozások informatikai tudásának fejlesztése, az informatikai vívmányok egyre szélesebb körben történő alkalmazásának támogatása,
a területfejlesztési koncepciók megvalósításában történő szerepvállalás,
tevékeny részvétel a foglalkoztatási paktumok működtetésében,
az önkormányzatok további bevonása a kamarai munkába, a megyei vállalkozások helyzetének javítása érdekében

2. PROGRAMOK, AKCIÓK A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
Vállalkozói fórumok a kamarával
A kamara sokoldalú tevékenységének részletes megismertetése, a közvetlen találkozás, a vállalkozók problémáinak,
véleményének személyes megismerése érdekében folytatjuk megyénk városaiban, nagyobb településein a vállalkozói fórumok szervezését.
A tervezett helyszínek a következők: Kazincbarcika, Cigánd, Gönc, Tokja, Encs, Edelény, Szikszó, Mezőkeresztes,
Nyékládháza, Emőd. Természetesen a vállalkozói igények alapján a lista bővíthető.
Üzletember találkozók
• Külkapcsolati munkánk részeként kamaránk eddig számos ország bemutatkozását szervezte meg. 2018-ban
azokra a területekre szeretnénk fókuszálni, melyek eddig egyáltalán nem szerepeltek a rendezvényeink
sorában: így például India, Belorusszia, illetve egyes dél-amerikai, afrikai területek. Ugyanakkor visszatérően be
kívánjuk mutatni azokat a külpiacokat is, amelyek iránt folyamatos az érdeklődés, mivel a legfontosabb külkereskedelmi partnereink. Így például Németországot, Ausztriát, Szlovákiát, Romániát, Lengyelországot.
• Folytatjuk az együttműködést a Kárpáti Kamarák Szövetségének tagjaival is, melyben szlovák, lengyel, ukrán és román kamarák az együttműködő partnereink. Az együttműködés részeként tervezzük – a finanszírozási
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lehetőségek függvényében – beutazó delegációk fogadását, és kiutazó delegációk szervezését a partner kamarák által szervezett különböző találkozókra, kiállításokra. Megrendezzük továbbá a Kárpáti Kamarák Szövetségének elnöki találkozóját, mivel egyrészt a szövetség számára ki kell jelölni az új, a gazdasági környezethez igazodó
feladatokat; másrészt – a mandátum lejárta miatt – át kell ruházni az elnöki teendőket az Ungvári Kamarától egy
másik, közösen megválasztott kamarára.
•

Folytatjuk a piacfeltáró utak szervezését a tagság számára, illetve a külföldi üzletemberek fogadását.
Ebben az évben kiemelt fontosságot kap két terület: Lengyelország és az Amerikai Egyesült Államok. Kamaránk
kiterjedt lengyel kapcsolatokkal rendelkezik, ezen beül együttműködési megállapodásban rögzített a kapcsolatunk a Katowicei régióval. Terveink szerint az év első felében katowicei üzletemberek látogatnak megyénkbe, az
év második felében pedig magyar üzletemberekkel látogatunk el a Katowicében megrendezésre kerülő kis- és
középvállalkozások konferenciájára. Ez irányú törekvéseinket egyaránt támogatja Miskolc városának vezetése,
valamint Katowice városa, és a vajdaság vezetői is.

•

Kamaránk 2017-ben felvette a kapcsolatot a New Yorkban székelő amerikai-magyar kamarával, ezt a
kapcsolatot szintén a megyei vállalkozások számára szeretnénk kamatoztatni az év második felében Miskolcon
megrendezendő kamarai és üzleti találkozóval.

•

Természetesen a hagyományos külpiaci partnereink sem hagyhatók figyelmen kívül, így ózdi és kazincbarcikai
vállalkozói igények alapján, az év végén szakmai utat tervezünk a nürnbergi adventi vásárra.

•

Három évvel ezelőtt kamaránk a Gömör Expóhoz kapcsolódóan üzleti találkozók megszervezésével csatlakozott
a kiállítás sikeréhez, melyet minden évben megszervezzünk. Idén a gazdasági fórummal egybekötött magyar-szlovák üzleti találkozót várhatóan májusban rendezzük meg.

•

Kamaránk idegenforgalmi osztálya idén is részt vesz a „Menjünk világgá!” kiállításon.

•

A Fiatal Vállalkozók Szekciójának közreműködésével fórumokat, üzleti találkozókat workshopokat szervezünk, bevonva a megyében dolgozó, sikeres, nagy tapasztalattal rendelkező üzletembereket.

•

A startup cégek munkájának támogatása érdekében szorosabbra fűzzük az együttműködést a Magyar Nemzeti
Kereskedőház szakembereivel, akik személyre szabott szolgáltatásokat nyújtanak ezen a területen a cégeknek.

•

A gazdaság- és kereskedelemfejlesztés területén folytatott tevékenységünk során szorosan együttműködünk
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által alapított vegyes kamarákkal (magyar-ukrán, magyar-szlovák, magyar-szerb kamarák) és viszonylati tagozatokkal (horvát, kazah, kínai, mongol, német, orosz, román, szlovák, szlovén, török, nyugat-balkáni, szubszaharai, közel-keleti és észak-afrikai tagozatok), valamint az ICC magyar tagozatával. Együttműködünk továbbá a Magyar Nemzeti Kereskedőházzal, a Közép-európai Kereskedelemfejlesztési
Hálózattal, a HIPÁ-val és a szakdiplomata hálózattal is, és minden fontosabb belföldi szakmai szervezettel is.

3. CÉGLÁTOGATÁSOK, JÓ GYAKORLATOK
Tapasztalataink szerint a megyei vállalkozások részéről igény van olyan céglátogatások megszervezésére, amelyeken
a vállalkozások bemutathatják egymásnak, üzleti partnereiknek és az érdeklődőknek saját tevékenységüket, azt hogy
eredményeiket milyen módszerekkel érik el. Ez a rendezvénytípus az üzleti kapcsolatok fejlesztésére is alkalmas.
•

Idén is szervezünk majd nagyvállalati látogatásokat, bemutatkozókat, amelyek azért népszerűek, mert egyedi fórumok a multinacionális cégek és a kkv-k közötti üzleti kapcsolatfelvételre.

•

A közepes és kisebb cégek egymás előtti bemutatkozása, ahol egy-egy terület, kamarai osztály vagy klaszter tagjai ismerhetik meg egymást, azért fontos, mert a jó gyakorlatok bemutatására, a tapasztalatcserére is lehetőség
nyílik.
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4. SZERVEZÉSI, TANÁCSADÁSI FELADATAINK
Kamaránknak a gazdaságfejlesztési és nemzetközi tevékenysége során következő szervezési és tanácsadási feladatokat folyamatosan el kell látnia:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

folyamatos tanácsadás az egyes kamarai munkaterületek felelőseinek részvételével, a kamara vidéki irodáiban is

(egy hónapban minden képviseleten egy-egy kijelölt tanácsadói nap – külgazdasági, innovációs, pályázati, külkereskedelem technikai stb. területeken),
iparjogvédelmi tanácsadás,
külföldi üzleti ajánlatok közvetítése,
belföldi üzleti ajánlatok közvetítése,
hirdetések, üzleti ajánlatok továbbítása a kamara elektronikus hírlevelében,
hirdetések, üzleti ajánlatok megjelenítése a kamara honlapján,
céginformációs anyagok küldése a külgazdasági szakdiplomaták számára,
címszolgáltatás, céglisták kérése,
céginformáció beszerzése,
okmányhitelesítés,
ATA-Carnet hitelesítés,
igazolások, kamarai referencia levelek kiadása.

5. SZÉCHENYI KÁRTYA
A Széchenyi Kártya Program (SZKP) 2018-ban várhatóan a legnépszerűbb termék lesz a kkv szektor vállalati hitelezésében. A hitelösszeg termékenként 100 millióra, az egy vállalkozás által összesen felvehető hitel maximuma 250
millió forintra emelkedett. Ez az emelkedés várhatóan 2018-ban is növelni fogja mind az igénylések számát, mind a kért
hitelek összegét.
Ebben az évben várhatóan új termékkel bővül majd a paletta, a Széchenyi Export Hitellel, ami szintén új kört hozhat,
ugyanis eddig az exporttevékenység támogatása kizártként volt kezelendő. További bővülést eredményezhet a Gt.
hatálya alá nem tartozó vállalkozások bevonása (ügyvédek, közjegyzők, stb.).
Előadássorozattal, tájékoztatókkal, elektronikus hírlevelekkel segítjük 2018-ban a program termékeinek megismertetését, népszerűsítését. Egy országos roadshow állomásaként kamaránk idén is számíthat szervezési feladatokra.

6. INNOVÁCIÓ
Összhangban az európai uniós 2014–2020 tervezési ciklus legfontosabb célkitűzésével a gazdaságpolitika meghatározó célja a vállalati innováció támogatása.
•

•

Ennek érdekében szorosabbra fűzzük a kapcsolatot a megye vállalkozói és a vezető tudományos intézmények
között, mint a Miskolci Egyetem és a Megyei Akadémiai Bizottság. Üzleti reggelik, szemináriumok, interaktív találkozók szervezését tervezzük, amelyeken a tudományos szervezetek megismerhetik a vállalkozók igényeit, illetve
a cégek, vállalkozások képet kaphatnak azokról a szolgáltatásokról, amelyet ezek a szervezetek nyújtani tudnak.
A korábban hagyományteremtő céllal elindított – és a vállalkozások körében nagy sikert aratott – „Az innováció
a fejlődés rugója” című pályázat és rendezvénysorozat következő rendezvényét 2018 tavaszán szervezzük meg.
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7. PÁLYÁZATAINK
A BOKIK a pályázatfigyelő és pályázati tanácsadó tevékenységén túlmenően saját projekteket is megvalósít, ez utóbbiak természetesen a megyei vállalkozások számára nyújtanak szolgáltatásokat.
•

•

Az elmúlt év végén indult el a Magyar-Szlovák Határon Átnyúló alapból finanszírozott „Innoservice” című több
éves projektünk, amelyben a BOKIK mellett besztercebányai, kassai, nógrádi és hevesi kamarák vesznek részt.
A projekt célja: erősíteni és fejleszteni a szlovák és a magyar területi kereskedelmi és iparkamarák közötti együttműködést, növelve a munkatársak ismereteit és tapasztalatait a vállalkozók számára nyújtott egyedi innovációs
szolgáltatások terén. A projekt során a kamarák összegyűjtik az információkat a K+F infrastruktúrával és innovációs szolgáltatásokkal kapcsolatban a délkelet-szlovákiai és északkelet-magyarországi területekről, és egy újonnan kifejlesztett online eszköz segítségével a nap 24 órájában elérhetővé teszik valamennyi érdeklődő számára.
Ennek megvalósítása érdekében a kamarai munkatársak projekttalálkozókon és tematikus workshopokon vesznek részt.
Kamaránknak emellett két beadott, nemzetközi pályázata van folyamatban, amelyekben még nem született döntés, pozitív elbírálás esetén azonban megvalósításukat 2018-ban meg kell kezdeni.
Az első ezek közül a Danube Transnational Programme-ban benyújtott „Enterpeneur Cult” című pályázat, melynek
fő pályázója a Romániai Technológia Transzfer és Innovációs Ügynökség. Ebben 20 partner vesz részt. A projekt
célja: A vállalkozói kultúra fejlesztése a Duna régióban.
A második pályázat a HUSKROUA határon átnyúló kiírásban került benyújtásra, és „A kézművesség és gasztronómia, mint a Kárpátok Eurorégió Kulturális örökségének promotálása” címet viseli. Ennek fő pályázója a Máramaros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, egy-egy magyar, román és ukrán gazdaságfejlesztési szervezet és
egyetem vesz részt benne.

8. KLASZTEREINK
Célunk a működő klasztereink további működtetése, menedzselése és megerősítése.
•

NOHAC – Észak-magyarországi Autóipari Beszállítói Klaszter
A NOHAC jelenleg 77 tagvállalkozás részvételével működik, amelyek össz árbevétele megközelíti a kétezer milliárd forintot. Az elmúlt évben két pályázatot is nyert klaszterünk, az egyik az Akkreditált Innovációs Klaszter cím,
amelyet két évre szól, de 2018 nyarán felülvizsgálják a vállalásainkat; a másik a GINOP 1.3.2. pályázat, amelynek
címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása. Az idei évben szeretnénk nemzetközi akkreditációt szerezni az ESCA minősítő szervezetnél.

Legfontosabb tervezett programok:
• Céglátogatások a klaszter tagjainál (Technoplast Group Kft., Kék Kémiai Felületkezelő Kft., BPI Hungary Kft., majd
ezt követően a többi tagnál),
• GE beszállítói nap Debrecenben,
• II. NOHAC Állásbörze, a Miskolci Egyetem II. Járműipari Konferenciájának programpontjaként,
• Két saját rendezésű nemzetközi konferencia, melynek során ki szeretnék szélesíteni nemzetközi kapcsolatainkat,
együttműködési megállapodást kívánunk kötni egy lengyel klaszterrel, és előkészítési fázisban van több hasonló
kezdeményezés,
• Saját stand az Ipar Napjai szakmai kiállításon, Budapesten,
• Gyárlátogatás az AUDI Hungáriánál összekötve egy másik környékbeli céglátogatással, AK klaszter látogatásával,
• Saját stand az októberi Automotive Hungary – 2018 kiállításon, Budapesten.
• Szeretnénk minél több bemutatkozási lehetőséget adni tagjainknak, az igényekhez igazodva üzemlátogatást,
szakmai napot, beszállítói rendezvényt kívánunk előkészíteni.
• Idén elsősorban a klasztertagok meglévő kapacitásának maximális kihasználását lehetővé tevő informatikai-rendszer kiépítését tűztük ki célul. Ehhez közel 5 millió forintból szoftver- és honlap-fejlesztés készül.
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•
•

Az elnyert GINOP 1.3.2. pályázat segítségével el tudunk készíteni egy minőségi, többnyelvű kiadványt, ami tájékoztatást nyújt klaszterünkről és tagjainkról.
A Miskolci Egyetemmel közösen folytatni kell a duális felsőoktatási képzést járműipari alapszakon, a helyi cégek
bevonásával. Siker esetén a szakmák köre tovább bővíthető. A tagság részéről komoly érdeklődést tapasztalunk
a közép-, és felsőfokú duális képzés iránt, nagy várakozással figyelik a kezdeményezést.

Ezeknek a programoknak a finanszírozásához nagy segítséget nyújt az elnyert 75 százalékos GINOP pályázati támogatás, amelynek zárási határideje 2018. december 31., tehát ebben az évben a vállalásainkat teljesíteni kell.
Előkészítés fázisban van az egyesülés az Észak-Magyarországi Műanyagipari Klaszterrel. Egyeztetés alatt áll a MOL
Petrolkémia Zrt. klaszterben történő szerepvállalása, pozitív kifejlet esetén külön szakmai részt kapnának a vegyiparosok a klaszteren belül.
•

Belvárosi Gazdaságfejlesztési Klaszter

A Belvárosi Gazdaságfejlesztési Klaszter fenntartási kötelezettsége 2016. december 31-el lezárult. Ennek ellenére az
elmúlt évek tapasztalatai alapján feltétlenül fontos a klaszter eddigi gazdaságfejlesztő tevékenységének folytatása, az
esetlegesen ezen a területen megnyíló pályázati lehetőségek felhasználásával.
Továbbra is együttműködünk Miskolc város vezetésével, a MIDMAR Kft.-vel, és más szervezetekkel a klasztertagok
érdekeinek érvényesítése céljából. Fontos célkitűzés, hogy a klaszterben résztvevő tagvállalatok – üzletek és egyéb
idegenforgalmi és vendéglátó ipari egységek – száma folyamatosan növekedjen, tehát a tagszervezés változatlanul
alapfeladat.
2018-ban a klaszterben tisztújító közgyűlés megtartására van szükség, mivel az elnökség mandátuma lejárt.
Fő feladatok ebben az évben:
• Együttműködési lehetőségek, partnerkapcsolatok keresése helyi és országos szervezetekkel, klaszterekkel,
• A klasztertagok információinak megjelenítése a klaszter aloldalán,
• Esetlegesen önálló honlap készíttetése (Ehhez kapcsolódóan 2 domain név: belvarosikalszter.hu, citypartnermiskolc.hu lefoglalva);
• Közös értékesítés-ösztönző program kialakítása: Belvárosi Kuponfüzet
• Aktív belvárosi érdekképviselet, kapcsolattartás az önkormányzat, a város illetékeseivel (problémák és javaslatok
megfogalmazása, eljuttatása, figyelemmel kísérése, ehhez kapcsolódó feladatok megvalósítása),
• Együttműködés a belvárosi rendezvényekkel
Amennyiben lehetőség nyílik pályázatra, úgy mindenképp hasznos lehet a jó gyakorlatok további tanulmányozása, az
aktuális trendek megismerése, továbbá kiállításokon, rendezvényeken, konferenciákon való részvétel.

9. ÖNKORMÁNYZATI SZEKCIÓ
Kamaránk az országban elsőként hozta létre az Önkormányzati Szekciót, amelynek révén szeretnénk segíteni a megye önkormányzatainak gazdaságfejlesztési tevékenységét.
A gazdaság szempontjából idén kiemelt feladatunk – az önkormányzatok közreműködésével – a munkaerőhiánnyal
kapcsolatos vállalkozói gondok enyhítése. Ennek kapcsán szem előtt tartjuk azt a tényt, hogy a fiatalok megtartásához
a kulcselem nemcsak a vonzó álláslehetőség, hanem az életkörülmények, élhető, komfortos környezet – városokban,
községekben – egyaránt. A helyben maradást erősítik a minőségi kulturális programok, a gasztronómia, a szabadidős,
kikapcsolódási kínálat, a sportolási lehetőségek, a minőségi vásárlási, bevásárlási lehetőségek, közösségi terek. A
szekció tagjainak bevonásával, a településvezetők és vállalkozásvezetők részvételével olyan fórumok szervezését tervezzük, amelyeken közösen mérlegeljük az elvárásokat és a lehetőségeket.
Szükségesnek tartjuk nagyobb léptékű rendezvények szervezését, amelyeken a megye egészét érintő (úgy az önkormányzatokat, mint a vállalkozásokat) jó gazdaság- és területfejlesztési modelleket mutatunk be.
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10. IPAR 4.0
Magyarországon az Ipar 4.0 program elsősorban a kkv-k oldaláról kritikus stratégiai döntés. Egyrészt a multinacionális
vállalatoknak megvan a saját válaszuk a témában, másrészt a kkv-k számára ez egyben versenyképességi kérdés is.
• A kamara feladata felismertetni a cégekkel, cégvezetőkkel ennek a felkészülésnek a halaszthatatlan megkezdését,
felkészíteni őket a változásra. A kormányzattal elfogadtatni az ezt célzó képzési, szemléletformáló programokat és
beruházásokat, fejlesztéseket támogató projekteket.
• Munkacsoportot alakítunk a tagvállalataink vezetőiből, amelynek célja, hogy a helyi sajátosságokat figyelembe vevő programot alkosson, és megszervezzük ennek illetve a már működő jó gyakorlatoknak a népszerűsítését. Mindezekhez igénybe kívánjuk venni a már felkészült cégek szakértelmét is (pl. a Bosch-ét).

11. DIGITALIZÁCIÓ, MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA
Századunk egyik legnagyobb kihívása a digitalizáció elterjesztése a vállalkozások mindennapi tevékenységében. Kamaránk együttműködik – a MKIK által működtetett – Modern Vállalkozások Programja, vagy más néven Vállalkozz digitálisan projekt megvalósításában. A projekt célja a kis- és középvállalkozások informatikai „képességének” fejlesztése,
ezáltal a versenyképességük javítása, növelése.

12. FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMOK
Kötelező együttműködő partnerként részt veszünk a megyei foglalkoztatási paktumok munkájában, amelyek fő feladata a keresletnek megfelelő munkaerő biztosítása, az álláskereső hátrányos helyzetűek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása, valamint a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése.
Megyénkben 13 foglalkoztatási paktum jött létre, melyek közül egy a megye egész területére kiterjed, egy paktum
Miskolc város vonzáskörzetében tevékenykedik, illetve 11 úgynevezett helyi paktum az egész megyét lefedi. Tevékenységük széleskörű együttműködésen alapul, a munkában részt vesznek a foglalkoztatási szervek, kamarák, munkaadók,
civil szervezetek.
•
•

Kamaránk a foglalkoztatási paktumok tevékenysége során segítséget nyújt a munkaerő-piaci igények felmérésében, a munkáltatók igényeinek felkutatásában, különféle rendezvények, tájékoztatók megszervezésében.
A projektekkel kapcsolatosan fő szempontnak tekintjük, hogy a paktumok csak olyan képzéseket indíthassanak el, melyek mögött konkrét, a megye vállalkozásaitól beérkezett munkaerőigények húzódnak meg.

13. TOP 100
Megszervezzük 2018-ban is az immár hagyományos TOP 100 rendezvényt a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, vaéamint az Észak-Magyarország című napilappal együttműködve. A TOP 100 rendezvény megyénkben az egyik legrangosabb gazdasági esemény, amelyen évről évre egyre több vállalkozás és érdeklődő vesz részt. A TOP 100 céget és a megye gazdaságát bemutató kiadvány ünnepélyes átadásán talál gazdára a TOP 100 Gazdasági díj is.

14. KÖTELEZŐ KAMARAI REGISZTRÁCIÓ
A 2012. január 1-től életbe lépett rendelkezés alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek kamarai nyilvántartásba
vételüket kezdeményezni a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál. (Kivételt képeznek azok a vállalkozások, amelyek fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet, illetve ehhez közvetlenül kapcsolódó feldolgozóipari
tevékenységet folytatnak.)
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A gazdálkodó szervezetek regisztrálása egész évben folyamatosan működik. A vállalkozások bejelentése alapján az
adatok folyamatos frissítése is zajlik.
A kötelező kamarai regisztráción keresztül a megyében működő vállalkozások közel felével állunk kapcsolatban (34
000). Feladataink közé tartoznak a kamarai regisztrációhoz kapcsolódó napi operatív feladatok, a regisztrációs díj
könyvelése, a beérkezett levelek feldolgozása, megválaszolása, a hátralék behajtása, felszólító levelek postázása és
a NAV behajtási kérelmek kezelése, a téves utalások visszaküldése. A kamarai regisztrációs befizetések dömpingje
március és április hónap. A többi időszakban a munka fókusza változik, de a regisztráció az év egészében folyamatos
feladatot jelent a kamarai munkatársak számára.
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II. SZAKKÉPZÉS
1. STRATÉGIAI CÉLOK
•
•
•
•

Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági igényeinek megfelelő szakképzett munkaerő biztosítása, a foglalkoztatás elősegítése,
A jövő generációk életkilátásainak javítása, elvándorlás további csökkentése,
A társadalmi különbségek csökkentése az egész életen át tartó tanulás elvének szem előtt tartásával,
A szakmatanulás, szakképzés népszerűsítése, szemléletformálás

2. FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK A MEGYEI SZAKKÉPZÉSBEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A duális szakképzési struktúra teljeskörű kiterjesztése a megyében,
A munkaerő-piac igényeinek kielégítésére alkalmas és a fejlesztési irányoknak megfelelő szakképzési szerkezet
és kínálat kialakítása,
Új alapokon nyugvó pályaorientációs és pályaválasztási rendszer megteremtése,
A szakképzésbe bevonható tanulók számának növelése,
A lemorzsolódás további csökkentése,
A szakképzésre fordítható források hatékony felhasználása,
A duális képzésben részt vevő gyakorlati képzőhelyek fejlesztése,
A megyei képző intézmény szerkezet célorientált átalakítása,
A gazdaság szerepének erősítése a szakképzési feladatok megvalósításában,
Szakképzési Centrumok tagintézményi szakmaszerkezet módosításának és jobb beiskolázási mutatóinak támogatása.

3. AKTUALITÁSOK
Szabályozási környezet változásai
• A 2017. december 18-i Magyar Közlönyben megjelent az egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények
és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi CXCII. törvény.
• A módosítás összesen hét törvényt módosít, köztük a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvényt, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényt, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényt, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvényt és még két korábban megjelent módosító törvényt.
• Hatósági típusú feladataink vonatkozásában irányadó lesz az Általános Közigazgatási Rendtartásról (Ákr.) szóló
2016. évi CL törvény, amely a kapcsolódó MKIK szabályzatainak módosításait is előrevetítik.
• GDPR – A személyes adatok védelmét biztosító Európai Adatvédelmi Rendelet
• Feladataink végzésénél azonnal figyelembe kell vennünk a vonatkozó törvényi változásokat. Lesznek új elemek,
amelyek csak év közben jelennek meg megvalósítandó feladatként.
2018. évi támogatási szerződés: NFA-KA-NGM-3/2017/TK/03
• A szerződés alapvetően új pénzügyi és teljesítési szemlélet szerint került kialakításra, amely megfelelő mozgásteret biztosít a megvalósításba bevont kollégák éves munkatervének összeállítására, munkaköri leírásának módosítására.
• Feladataink minimális tartalmi módosulásokkal változatlannak mondhatóak, tárgyévi teljesítési mutatóink realizálódtak, a személyi jellegű lehetőségeink bővültek.
• Az új szemlélet lehetőséget ad egy komplexebb típusú szakképzési feladatellátásra, ahol az egyes feladatelemek
közötti humánerő kapacitás újragondolása kiegyensúlyozottabb leterheltséget eredményezhet.

11

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
2018. ÉVI MUNKATERVE
Minőségbiztosítás, innováció
• Egységes elektronikus szakértői adatbázis létrehozása – digitális archívum
• ISZIIR rendszer teljes-körű elektronikus ügyintézésbe való bekapcsolása – ügyfelek azonosítása, elektronikus
dokumentumok (e-doks) létrehozása, alkalmazása
• Tanulószerződéses tanácsadói hálózat minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása, mérés-értékelési szempontok felállítása, elemzése
• Képzőhelyek tanulófoglalkoztatás (feladat-ellátási) szempontból kialakított minősítési rendszerének kidolgozása
Oktatási, képzési terület pályázatai
• A GINOP-6.1.7-17 azonosító számú „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja” című pályázati felhívással Magyarország Kormányának célja a gazdaság versenyképességének megőrzése, a vállalkozások versenyképességének támogatása, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel és kompetenciákkal rendelkező munkaerő
biztosítása. A program a gazdálkodó szervezetek képzési igényeinek megvalósulását kívánja támogatni. A megvalósítás során a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyik legfontosabb feladatköre a területi ügyfélszolgálatok
működtetése. A 18 megyei kamara helyszínén – így a BOKIK-ban is – létrehozott ügyfélszolgálatokon egy pályázati tanácsadó, illetve egy ügyfélszolgálati munkatárs dolgozik. A munkatársak a
kedvezményezetteknek online és telefonos ügyfélszolgálatot biztosítanak, illetve a két munkatárs egyike személyes, helyszíni tanácsadással is segíti a pályázati lehetőségek megismertetését.
• GINOP 5.2.4.-16 – Gyakornoki program pályakezdők támogatására. A támogatás célja: 25 év alatti, szakképesítést (OKJ) szerzett, de felsőfokú végzettséggel nem rendelkező fiatalok munkaerő-piaci integrációjának ösztönzése, a gyakornoki foglalkoztatás és a munkafeltételek kialakításának támogatásával.
EuroSkills 2018 – Budapest
A EuroSkills, vagyis a fiatal szakemberek Európa-bajnoksága, látványos bemutatója a szakmáknak és a legfrissebb
európai fejlesztéseknek. A kontinens legfelkészültebb fiatal szakemberei versenyeznek egymással az Európa legjobbja címért.
Területi kamarák feladatai:
• Vidéki látogatók transzferjeinek szervezése, verseny önkéntes csoportjainak kezelése, konferenciaprogram szervezése - helyszíni koordinációja, nemzeti csapatok fogadása, médiacenter üzemeltetése

4. SZAKKÉPZÉSI FELADATELEMEK
A tanulószerződéses tanácsadói hálózat működtetése
• A tanulószerződéses állomány gondozása, a szervezési és dokumentációs feladatok ellátása,
• Megfelelő létszámú tanácsadó foglalkoztatása, szerződéses feltételek szerint,
• Tanácsadási tevékenység folytatása gyakorlati képzéssel foglalkozó vállalkozásoknál, egyéni látogatási terv szerint
• Potenciális képzőhely látogatás: min. 20 látogatás/tanácsadó/év
• Az Együttműködési megállapodások rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása, adatfeldolgozás, nyilvántartásba vétel,
• A kamarai garanciavállalás rendszerének működtetésével kapcsolatos tanácsadási, tájékoztatási, szervezési, valamint adatfeldolgozási, adat-nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok ellátása,
• ISZIIR nyilvántartások, adatbázisok tisztítása, folyamatos karbantartása,
• Új gyakorlati képzőhelyek feltárása a megye kiemelten támogatott szakképesítéseiben,
• Gyakorlati képzőhely kapacitás felmérése, minősítési rendszer kialakítása
• Szakmai továbbképzésen való részvétel,
• Területi képviseleteken szervezett előadássorozatok,
• A tanácsadási tevékenységet segítő dokumentumok, tájékoztató anyagok összeállítása,
• Központi dokumentumok véleményezése,
• Közreműködés az ISZIIR további fejlesztésében, változtatásaiban,
• A tanulószerződés tanácsadási tevékenység minőségbiztosítása, belső és külső mérési-értékelési szempontrendszer kialakítása,
• Fejlesztést, külön programot igénylő területek: Szikszó, Tiszaújváros – Főtevékenységű gyakorlati képzőhelyek.
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A szintvizsga országos rendszerének működtetése
• A 2017/2018-as tanév szintvizsgáinak előkészítése és lebonyolítása 2018. február 1. és 2018. április 27. között,
• A szintvizsgát nem, illetve sikertelenül teljesítők részére a pótló-, és javítóvizsgák adott tanéven belül egy alkalommal történő megszervezése és lebonyolítása,
• 1552 fő szintvizsgáztatása,
• 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 (72 fő),
• A gyakorlati szintvizsga feladatbankkal kapcsolatos észrevételek, tapasztalatok összegzése, továbbítás az MKIK
munkatársa felé,
• Szintvizsga elnökök pályáztatása a kamarai szakképesítésekben,
• A 2018/2019-es tanév szintvizsgáinak előkészítése (adatkérés)
A gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzés 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 figyelembe vételével
• A jogszabályi előírások szerint a gyakorlati képzésre jogosultak nyilvántartásának gondozása az ISZIIR rendszerben,
• A fenti tevékenységekhez kapcsolódó előkészítő, szervezési, bonyolítási, koordinációs, adminisztrációs, valamint
adatfeldolgozási feladatok ellátása,
• A képzőhely ellenőrzéshez kapcsolódó adatbázis folyamatos tisztítása, illetve karbantartása,
• A 2018. évben ellenőrizni kívánt gazdálkodó szervezetek kiválasztása, ellenőrzési terv összeállítása,
• Szakértői névjegyzék bővítése, folyamatos felülvizsgálata
• A gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése (580 db), dokumentációja, rögzítése,
• „Könyvelőkkel a duális képzésért” program, szervezési, lebonyolítási feladatainak ellátása
Szakmai vizsgadelegálás
• a 2018. évi moduláris és komplex szakmai vizsgák elnöki és tagi vizsgadelegálásával kapcsolatos feladatok ellátása
– kiválasztás, telefonos egyeztetés, javaslattétel (MINERVA rendszerben, közvetlen delegálás ISZIIR rendszerben),
• Az ISZIIR rendszer folyamatos működtetése, karbantartása; vizsgadokumentáció nyomtatása, postázása,
• A Vizsgabizottsági elnökök és tagok tájékoztatása, segítése a MINERVA 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,
• Névjegyzékbe való bekerüléshez, pályázatok beadásához segítségnyújtás – elnöki, tagi,
• Részvétel az MKIK által szervezett felkészítőn, vizsgán, szakmai értekezleten,
• Kapcsolattartás, együttműködés a vizsgaengedélyt kiadó kormányhivatalokkal, vizsgaszervezőkkel és képviselőikkel,
• Szakmai segítségnyújtás az ISZIIR program változásainak megismerésében, működésében, használatában a vizsgaszervezők megkeresései alapján,
• AZ ISZIIR és a MINERVA rendszer fejlesztési javaslatainak megfogalmazása
A 2017/2018. tanév országos szakmai versenyek (OSZTV, SZKTV) elődöntőinek szervezése, lebonyolítása
• A 2017/2018-as 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 395 fő részére (2018. 01. 08–23.)
• Az írásbeli dolgozatok Támogatónak személyesen történő átadása – heti rendszerességgel
• A feladat elvégzésének határideje és végbeszámoló elkészítése: 2018. március 31.
• Diákok és kísérőik úti-csomaggal való ellátása és szállítása a Szakma Sztár Fesztiválra (2018. 04. 23–24.) 410 fő
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Pályaválasztás, pályaorientáció
• Gyár-, üzem- és tanműhely-látogatások megszervezése és lebonyolítása (40 db),
• Általános iskolába járó gyerekek és szüleik részére tájékoztató előadások, osztályfőnöki órák, szülői értekezletek
tartása együttműködve a megyei munkaügyi központtal, a térség, a megye gazdálkodó szervezeteivel, szakképző
intézményeivel (40 db),
• Új intézmények bevonása (10 db)
• Egyéni tájékoztatás tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak,
• Pályaválasztási és pályaorientációs rendezvények szervezése, lebonyolítása, illetve ezeken való részvétel,
• Tájékoztató füzetek, kiadványok, prospektusok, szóróanyagok készítése,
• PR tevékenység a megyében (helyi sajtó, helyi média műsoraiban való megjelenés, sajtótájékoztatók tartása,
reklámklipek elkészítése, vetítése, sajtóhirdetések, stb.),
• Kérdőíves kutatás lebonyolítása – „Általános iskolások pályaválasztása 2018” (641 db),
• Együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megye járási tankerületeinek vezetőivel,
• Szakképző intézmények munkájának segítése nyílt napokon, egyéb pályaválasztási eseményeken,
• Versenyek szervezése, pályaválasztási vetélkedők összeállítása, koordinálása a szakmák népszerűsítése érdekében,
• Részvétel a pályaválasztási kiállításokon, börzéken, egyéb pályaorientációs rendezvényeken,
• Szakmák bemutatása, tájékoztató előadások szervezése, lebonyolítása,
• Tevékenységek dokumentálása (rögzítése az ISZIIR rendszerben), megjelenítése írott, olvasott sajtóban, rádióban, honlapon, közösségi médiában (facebook),
• Részvétel szakmai felkészítőn, vizsgán
Tervezett programjaink:
• Az ÉpületGépÉsz napot harmadik alkalommal szervezzük a PM-Energo Kft.-vel közösen. Átlagosan 150 általános iskolás részvételével. Az idei dátum: 2018. 02. 02.
• A Zempléni Szakmai Nap szintén harmadik alkalommal valósulhat meg Sátoraljaújhelyen. Az előző év nagy
sikerére, pozitív visszajelzéseire való tekintettel idén is tervezzük: 2018. 11. 14-re (több mint 500 fő).
• Az Ózdi Szakmai Nap az előző esemény továbbgondolásaként, 2018. 02. 20-án a Digitális Erőműben valósul
meg. (tervezett létszám: 300 fő)
• A nyílt nap a kórházban, méltán népszerű pályaorientációs programunk. A szakmai bemutatót – sorrendben
a harmadikat – novemberben rendezzük meg az intézménnyel egyeztetett időpontban (minimum 64 fő/ alkalom).
• Járműipari konferenciával párhuzamosan megvalósuló pályaorientációs nap a Miskolci Egyetemen, 2018.
május 24-én.
• Elektronikus tartalmak fejlesztése: Szakmavilág honlap átdolgozása.
• „Szabad a pálya” – Pályaválasztási kiállítás
• „Lányok Napja”
• „Mi a pálya?” – Műszaki Pályaválasztó Fesztivál
• „Modern Gyárak Éjszakája”
• „Szakmák Éjszakája” 2018. 04. 13.
• „Szakmák napja” a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban
• „TechCsajok”
• „Vegyipari Pályaorientációs Nap”
Mesterképzés, mestervizsgáztatás
• Mesterképzés erősítése a szakképzési törvény előírásainak figyelembe vételével,
• Az iskolai rendszerű képzés keretében külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végző szakemberek első mesterré
válásának elősegítése, valamint ennek érdekében a mesterképzésük és mestervizsgáztatásuk teljes körű lebonyolítása
• Mestervizsga tanfolyamok megszervezése és lebonyolítása, szervezési munkák előkészítése,
• 27 fő támogatott gyakorlati oktató Mesterképzése és vizsgáztatása
• Tervezett tanfolyamaink: fodrász, festő, mázoló- tapétázó, autószerelő, vízhálózat rendszerszerelő
Gyakorlati oktatók képzése – Szt. 2. § 20a.
Célja, hogy a gazdálkodó szervezeteknél dolgozó szakemberek szélesebb köre számára tegye lehetővé a tanulók képzéséhez célzottan szükséges ismeretek megszerzését, ennek révén a gyakorlati képzésbe történő bekapcsolódást.
A korábbi szabályozás szerint ugyanis a feltételek két típusát kellett teljesíteni annak, aki egy iskolán kívüli gyakorlati
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képzőnél gyakorlati oktatóként kívánt tevékenykedni. Egyrészt megfelelő alap szakképesítéssel és gyakorlattal kellett
rendelkeznie, és nem lehetett büntetett előéletű, illetőleg a gyakorlati oktatói tevékenységtől eltiltott. A másik feltétel
csak a mesterszakmákat oktatókra vonatkozott, eszerint azokban a szakmákban, amelyek esetén a mesterkövetelmények kiadásra kerültek, csak mestercímmel bíró szakember lehet gyakorlatok oktató.
A kamarai gyakorlati oktatói képzés a gazdasági kamara által, az iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati képzést
folytató szervezetnél kötelező szakmai gyakorlatukat töltő tanulókkal gyakorlati oktatóként foglalkozó, meghatározott
szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek számára szervezett képzés, amely a gazdasági
kamara által szervezett, tanúsítvány kiadásával végződő vizsgával zárul.
A képzés során a leendő szakoktatók a tanulók gyakorlati képzéséhez és az oktatott szakképesítés komplex szakmai
vizsgára történő gyakorlati felkészítéséhez szükséges alapvető adminisztrációs, pedagógiai, szociálpszichológiai és
kommunikációs ismereteket sajátítanak el.
A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok működtetéséhez kapcsolódó feladatok
• A Bizottság működtetése, titkársági teendők ellátása (dokumentáció, határozatok, jelenléti ív)
• Szakmaszerkezeti javaslat („Arány-Irány”) összeállítása
• Szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás: NGM, NMH-SZFI, Kormányhivatal, Tankerületek, Szakképzési Centrumok, fenntartók, szakképző intézmények
• Beszámolók, előadások, újságcikkek készítése
• Nyilvánosság biztosítása: határozatok, meghívók, jegyzőkönyvek honlapon történő megjelenítése
• MFKB feladatelemek szakmai zárása, beszámolók elkészítése
Ágazati Készségtanácsok - Szt. 80. §, 88 (3) i
A munkáltatói igények egyre dinamikusabb változása és ágazatonkénti differenciálódása szükségessé tette, hogy a
gazdasági szereplők a korábbiaknál közvetlenebbül bekapcsolódhassanak a szakképzés szabályozási rendszerébe.
Ennek érdekében rendelkezik a törvény az ágazati készségtanácsok megalakításáról és a működésük alapvető kereteinek meghatározásáról. A testület folyamatosan figyelemmel kíséri a szakképzési szerkezet fejlesztését, a különböző
gazdasági, munkaerő-piaci, technikai-technológiai folyamatokat. Javaslatot tehet az Országos Képzési Jegyzék módosítására, a képzési tartalmak korszerűsítésére, a szakképzési rendszer működtetésére, valamint előrejelzéseket készít
a képzés irányainak és céljainak meghatározása érdekében. Lényeges momentum, hogy a tanácsokban az adott gazdasági ágazat szereplői által kiválasztott képviselők vesznek részt, így a gazdasági igények közvetlenül megjelennek a
szakmai tartalmak alakítása, formálása, továbbá az egész szakképzési rendszer fejlesztése során.
Az ágazati készségtanácsokra vonatkozó rendelkezések 2018. július 1-jén lépnek hatályba.
Felsőoktatás – duális képzés
• Tovább erősíteni, bővíteni a BOKIK és Miskolci Egyetem szakmai kapcsolatát
• Cégek, vállalkozások tájékoztatása a felsőoktatási duális képzésről
• A duális képzésben szerepet vállaló gazdálkodó szervezetek feltérképezése
• Fórumok szervezése a felsőoktatási duális képzés szereplői számára
Szakképzés megyei szervezésével kapcsolatos együttműködések, bizottságok
• 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
• Együttműködés a megye szakképző intézményeinek vezetőivel, gyakorlati oktatás vezetőivel
• Együttműködés a Foglalkoztatási Paktumokkal (Miskolc MJV, B.-A.-Z. Megye)
• A Szakképzési és HR kollégium működtetése
• HR-klub szervezése, működtetése
Rendezvények
• Szakképzési Fórumok: szakképzési hozzájárulás elszámolása, gyakorlatiképzés szervezés
• Szakértői felkészítések, vizsgák: Szintvizsga, Vizsgabizottsági elnöki, tagi névjegyzék szakértői, Képzőhely-ellenőrzés szakértői számára
• Kézműves Kupa szervezése, lebonyolítása
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 gyakorlati képzőhely)
Elismerő oklevél adományozása (képző intézmény)
Arany, ezüst, bronzkoszorús mestercím adományozása
Szakképző iskolákat tájékoztató rendezvények a kamara szakképzési feladatainak teljesítéséről (gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése, gyakorlati szintvizsgák)
Megyei Szakképzési Konferencia szervezése
Területi képviseleteken szervezett előadássorozatok

5. KÉZMŰVES KUPA SZAKMAI VERSENY
•
•
•
•
•

A verseny tárgyi eszköz igényének megszervezése, beszerzése, verseny lebonyolítása
Versenyhelyszín előkészítése
Támogatók, szponzorok, partnerek – kapcsolattartás
Versenyhonlap és facebook oldal karbantartása, szerkesztése
Kézműves Kupa arculat és szóróanyagainak grafikai tervezése, készítése

6. EGYEBEK
IT – Információs Technológia
• Szakképzési elektronikus rendszerek fejlesztése,
• Külső partnerek számára felhasználói szintű kezelési ismeretek átadása – ISZIIR, On-line vizsgák - regisztrációk,
Szakma-Sztár on-line jelentkezés, TSZ On-line sablon használata, E-Napló rendszer, Építőipari Kivitelezői Elektronikus Nyilvántartás
• Kamarai rendezvények technikai felszerelése, működtetése
• Kamarai multimédia és egyéb tartalmak készítése, katalogizálása
• Informatikai eszközpark állapotfelmérése, beszerzés, karbantartás
• IT segítségnyújtás, rendszergazdai feladatok
• Kamarai honlap szerkesztése, karbantartása
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III. HATÓSÁGI, KÖZJOGI FELADATOK
A 2018 év több szempontból is jelentős jogszabályi változásokat hozott és hoz a gazdasági szereplők életébe. Gondoljunk csak a május 25-i határidőre, amely az új adatvédelmi szabályok hatályba lépésének dátuma, vagy az online
számlázás bevezetésére. Az elmúlt évben befejeződött a közigazgatás átszervezése. A gazdaság minden területét
megreformálja az ipari forradalom negyedik hulláma, és ez jelentősen hat a közigazgatás digitalizációjára is. A bevezetett cégkapu, hivatali kapu, ügyfélkapu használatának kötelezővé tétele új feladatokat, ügyintézéseket generál a
vállalkozásoknál, és természetesen a kamaránál is. Kamaránknak kettős feladata van ezen a területen: egyrészt be kell
építeni a saját feladatrendszerébe, alkalmazni kell ezeket az új jogszabályokat, másrészt segíteni kell a vállalkozások
munkáját a zökkenőmentes átállásban az új szabályozási rendszerben. A kamara közfeladatai közül a szakképzési
feladatainkat érinti legjobban az általános közigazgatási rendtartás bevezetése.
A kamara az alábbi közjogi feladatokat végzi 2018-ban is:
• a Választottbíróság működtetése
• a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése
• az építőipari vállalkozások regisztrálása
• a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok
• a Békéltető Testület működtetése
• az Etikai Bizottság működtetése
• az üzleti forgalom biztonságával kapcsolatos feladatok
• a gazdaság általános érdekeinek érvényesítése területén végzett feladatok
• a gazdálkodó szervezetek kötelező nyilvántartása

1. VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság 1949-ben jött létre, folyamatos működésében nem voltak megszakítások, bár működésére időszakonként más törvények voltak irányadók. A választottbíráskodásról korábban az 1994. évi LXXI törvény rendelkezett, 2018. január 1-től a 2017. évi LX. törvény rendelkezései
hatályosak. Az elmúlt évek bankszektort, hitelezést, energiakereskedelmet érintő változásai és az új piaci szereplők
megjelenése miatt átalakult a gazdasági környezet, és ez változást eredményezett a választottbíróságok feladataiban
is, és ezzel elkerülhetetlenné vált a régi választottbírósági rendszer átalakítása. Az új törvény alapján 2018. január 1.
napjától az MKIK működő Állandó Választottbíróság látja el az állandó választottbírósági feladatokat a 2017. december
31-én megszűnt Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság, valamint az Energetikai Állandó Választottbíróság még
folyamatban lévő ügyeiben is. A 2018. január 1. napján folyamatban lévő ügyeket a megindításuk időpontjában hatályos
eljárási rend szerint kell befejezni.

2. TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI SZAKÉRTŐI SZERV
2013 augusztusában kezdte meg működését a tervezési, építési, kivitelezési szerződésekkel kapcsolatos vitás ügyek
megoldását segítő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ). Az építésügy területén kialakult lánctartozások csökkentése érdekében létrehozott TSZSZ független szervezetként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) mellett
működik.
Munkájáról rendszeresen tartunk tájékoztatást az építőipari feladatokat ellátó szervezeteknek, az E-építési napló előadásával egyidejűleg. A TSZSZ szóróanyagai megtalálhatók ügyfélszolgálatunkon és a képviseleti irodákon, valamint a
járási hivatalok ügyfélszolgálatán. Szükség szerint személyes, szóbeli tájékoztatást adunk a cégeknek.
Ugyanakkor szervezzük a TSzSz saját előadásait is, melyeket évente általában két alkalommal rendezünk meg.
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3. ÉPÍTŐIPARI REGISZTRÁCIÓ
Aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet kíván folytatni, annak rendelkezni kell a
kormányrendeletben meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető szervnek
bejelenteni. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló törvény szerint ellenőrzi
a vállalkozói építőipari tevékenység folytatásához való jogosultságot.
A BOKIK rendszeresen szervez előadásokat az építőipari regisztrációról a kamara központjában és a képviseleteken
egyaránt. Ezeket az előadások ebben az évben is megtartjuk.

4. KÖZBESZERZÉS
A közbeszerzéssel kapcsolatosan folyamatosan végezzük a kamarai hitelesítő záradék kiadását. A gazdasági élet
szereplői számára az egyik legfontosabb jogszabály a közbeszerzésekről szóló törvény. A közbeszerzésben résztvevők és a kamara számára egyaránt fontos, hogy átlátható, ellenőrizhető és ennek következtében tiszta közbeszerzési
eljárások lefolytatására kerüljön sor.

5. TERVEZETT RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK
•
•
•

Közbeszerzési konferencia májusban – A jogszabályi módosítások ismeretében tájékoztató a vállalkozások számára
Hatósági Klub előadásai az aktuális jogszabályváltozásokról (március, április, május, június, szeptember, október,
november hónapokban)
Megyénk járási hivatalainál megkezdett látogatássorozat folytatása

6. JOGI TANÁCSADÁS A KÖVETKEZŐ TÉMÁKBAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cégalapítással, cégmódosítással kapcsolatos tanácsadás,
Általános tájékoztatás a jogszabályi változásokról (jogszabályfigyelő),
Tanácsadás a tevékenységi körbe tartozó feladatok meghatározásához,
A vállalkozást érintő jogszabály-értelmezés,
Jogorvoslati kérdésekben felvilágosítás, tanácsadás,
Vállalkozás működtetésével, cégvezetői feladatokkal, felelősséggel kapcsolatos felvilágosítás (Ptk. Munkajog),
Kintlévőségek követelésével kapcsolatos lehetőségékről tanácsadás,
A vállalkozás tevékenységének végzéséhez szükséges engedélyekről tájékoztatás,
Igény szerinti egyéb személyre szóló vállalkozói tanácsadás,
Szerződésekkel kapcsolatos tanácsadás,
Munkajogi típusú tanácsadás,
Helyi rendeletekkel kapcsolatos tanácsadás,
Szakmacsoportot érintő kérdések előterjesztése.
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IV. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Az ügyfélszolgálati iroda zavartalan működésének biztosítása – annak ellenére, hogy a kamarai székház felújítása miatt
ideiglenes helyszínen végezzük a munkánkat – megtörténik. Törekszünk ügyfeleink egyre magasabb színvonalú kiszolgálására. Elsődleges szempont, a hatékonyság és gyorsaság növelése. A munka személyi és tárgyi feltételei adottak.
A vidéki ügyfélszolgálati irodákat folyamatosan működtetjük annak érdekében, hogy a vállalkozások 30 km-es körzeten
belül találjanak olyan kamarai pontot, ahol a BOKIK-hoz kapcsolódó ügyeiket helyben intézhetik, felölelve a kamarai
szolgáltatások egész palettáját.

1. KÖTELEZŐ KAMARAI REGISZTRÁCIÓ
Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását. A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmaz: a 2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni, a kamarai
közfeladatok ellátásához évente 5000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni, a kamara pedig köteles részükre a törvényben
meghatározott szolgáltatásokat térítésmentesen nyújtani. A kötelező kamarai regisztráción keresztül a megyében működő vállalkozások közel felével állunk kapcsolatban.

2. 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. A Békéltető Testület munkája iránt folyamatos az igény, és az ügyek növekvő tendenciáját figyelembe véve az elvégzendő munka évről évre
több feladatot ró a kamarai munkatársakra.
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V. A KAMARA PR TEVÉKENYSÉGE
2018-ban kiemelten fontos az internet alapú közösségi média eszközeinek használata, alkalmazása a kamarai kommunikációban (facebook, linkedin (szakmai facebook), elektronikus hírlevél). Az okostelefonokon elérhető kamarai
mobilalkalmazások folyamatos frissítése.
A másik sürgető feladat a kamara honlapjának megújítása az MKIK közreműködésével, mivel az országosan egységes rendszer elemei csak így módosíthatók.

1. PR TEVÉKENYSÉGÜNK MEGHATÁROZÓ CSATORNÁINAK HATÉKONY MŰKÖDTETÉSE
•
•
•

Naprakész információk a kamarai honlapon (www.bokik.hu-nak)
Rendezvényeink folyamatos népszerűsítése a megyei médiumokban
A kamara által kiemelten fontosnak tartott témákról televíziós tájékoztató műsorok szervezése szakértők közreműködésével.
• A megyeszékhely sajtóorgánumai mellett a kisebb városok, települések helyi lapjainak, televízióinak bevonása a
kamarai munka népszerűsítésébe.
• Meglévő sajtókapcsolataink, média-szerződéseink működtetése a BOKIK népszerűsítése érdekében.
Kiemelt média partnereink: Miskolc Városi Televízió, Minap, RádióM, Észak-Magyarország, Kulcs Magazin, Globo TV,
Európa Rádió,
További médiapartnereink: MTI, MTVA Kossuth Rádió, Szent István Rádió, Irány TV, Sajómente TV, Royal Magazin
•
•

A Gazdasági Iránytűben továbbra is véleménynyilvánítási, bemutatkozási lehetőséget adunk a vállalkozásoknak
(például a családi vállalkozások generációváltásával kapcsolatos interjúk, a duális képzésben résztvevő cégek
bemutatása stb.)
Tervezzük egy olyan kiadvány, könyv elkészítését, amely a megye legjelentősebb, a kamarai munkában aktívan
részt vevő 50 vállalkozását mutatja be. Ez a kötet részben reprezentálná a megye gazdaságának sokszínűségét,
részben pedig népszerűsíthetné a különböző szakmákat a pályaválasztók számára.

2. A BOKIK KIEMELTEN PROMÓTÁLT TÉMÁI A SAJTÓBAN 2018-BAN
A kamara céljainak, feladatainak megvalósítását a sajtón keresztül is segítjük és népszerűsítjük 2018-ban. A hatékonyság érdekében fokozottan odafigyelünk olyan területekre, amelyeknek ebben az évben különleges aktualitásuk van.
Ezek a témák a következők:
• A munkaerőhiány okai, a probléma kezelésének lehetőségei
• A megye munkaerő-megtartó képességének alakulása. Ehhez kapcsolódóan bemutatjuk, konkrétan mit
tesznek a vállalkozások a munkaerő megtartása érdekében. Hogy alakulnak a bérek, milyen egyéb juttatásokkal
igyekeznek a cégek vonzóvá tenni a munkahelyeket.
• A szakképzés, pályaorientáció
• A EuroSkills verseny előkészületeinek bemutatása, a miskolci induló felkészülésének nyomon követése.
• Ipar 4.0 – digitalizáció, robotizáció
•
A cégvezetésben, tulajdonlásban bekövetkező generációváltás különböző gyakorlatainak, megvalósulásának bemutatása, az ezzel kapcsolatos nehézségek, kérdések feltárása az érintettek és szakértők közreműködésével.
Összességében a célunk az, hogy a kamara tevékenysége a magas színvonalon megvalósított PR tevékenységnek
köszönhetően megfelelő ismertséget érjen el, elsősorban a gazdaság szereplőinek körében, de a közvélemény előtt is.
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VI. KAMARAI KLUBOK MŰKÖDTETÉSE
Kamarai Társalgó: A Kamarai Társalgó 2014-ben indult. A népszerű sorozat idén is folytatódik, neves előadók
közreműködésével.
Könyvelői Klub: a számviteli, pénzügyi és adójogszabályok értelmezésében, gyakorlati alkalmazásában segít a Könyvelői Klub. Az aktuális témákról rendszeresen szervezett előadásokat a szakma számára a klub és ez idén is folytatódik.
HR Klub: A 2016-ban alakult klub munkájába nagyvállalatok HR szakemberei és a kis- és közepes vállalkozások
képviselői is bekapcsolódtak. A klubtagok a közös problémák megbeszélésében, a tapasztalatcserében és az ötletek
gyűjtésében látják a klub előnyét. Az idei rendezvények fő témái:
• a szakember utánpótlás problémájának aktuális kérdései,
• a szakemberek megtartásának módszerei,
• a fiatal munkaerő megtartásának feltételei
• munkahelyi bizalom
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A

BEVÉTELEK

I.

Tagdíj, kamarai hozzájárulás

I.1.

2017. év

2018. év

Tényadatok (eFt)

Tervadatok (eFt)

215 627

206 000

Tagdíj

59 696

60 000

I.2.

Kamarai hozzájárulás

155 931

146 000

II.

Támogatások

171 459

176 464

II.1.

Szakképzési támogatás összesen

141 150

151 461

Tanulószerződéses tanácsadói hálózat működtetése

52 260

57 716

Szintvizsga rendszerének működtetése

23 797

25 266

Gyakorlati képzőhelyek kétszintű ellenőrzése

14 816

14 832

Szakmai vizsgadelegálás

6 276

6 423

OSZTV, SZKTV

4 035

4 555

Pályaválasztás, pályaorientáció

16 365

21 205

Mesterképzés és vizsgáztatás

9 434

8 621

MFKB

5 968

3 195

ISZIIR rendszer működtetése

1 715

2 116

Stratégia és koncepcióalkotás

6 484

7 532

II.2.

Békéltető Testület támogatása

14 232

12 773

II.3.

TSZSZ támogatása

2 230

2 230

II.4.

Pályázati támogatás összesen

13 847

10 000

3 661

-

10 186

10 000

38 644

38 620

13 851

14 000

2 745

1 620

12 882

13 000

STEEEP IEE/13/844/512
EGYÉB TÁMOGATÁSOK (Inno Service SKHU, Bértámogatás)
III.

Szolgáltatások bevétele

III.1.

Okmányhitelesítés (EU Original, ATA Carnet)

III.2.

Mesterképzés (önerő)

III.3.

Széchenyi kártya díj

III.4.

Egyéb szolgáltatások (cégkivonat, rendezvénysz. építőip.r.)

9 166

10 000

IV.

Egyéb bevétel

3 000

-

IV.1.

KFT törlesztés

3 000

-

V.

Pénzügyi műveletek bevétele

7 446

3 500

V.1.

Betéti, értékpapír kamatok

7 446

3 500

436 176

424 584

Bevételek összesen:
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2017. év
2018. év
B
KIADÁSOK
Tényadatok (eFt) Tervadatok (eFt)
I.
Anyagköltségek (I.1+I.2)
10 015
11 500
I.1.
Irodaszer, nyomtatvány
7 081
8 000
I.2.
Üzemanyag, egyéb anyag
2 934
3 500
II.
Igénybe vett szolgáltatások (II.1+…+II.14)
125 699
123 500
II.1.
Bérleti díj
14 083
16 000
II.2. Javítás, karbantartás (épület, műszaki berendezések, gépkocsi)
3 074
4 000
II.3. Szemétszállítás
1 804
2 000
II.4.
Közüzemi díjak, rezsiköltség
15 714
6 000
II.5. PR költség
16 353
17 000
II.6. Oktatás és továbbképzés
940
1 000
II.7.
Fordítás, tolmácsolás
25
1 000
II.8. Utazási és kiküldetési költségek, szállás (belföld, külföld)
3 613
4 000
II.9. Posta, telefon, telekommunikáció, céginformáció
11 480
12 000
II.10. Rendszerkarbantartás
4 950
2 000
II.11. Szakkönyv, szaklap, napilap
1 370
1 500
II.12. Kiállítás, kiadványok, sokszorosítás (egyéb tájékoztató anyagok)
1 787
2 000
II.13. Könyvvizsgálat, jogi szolgáltatás
10 465
10 500
II.14. Egyéb igénybe vett szolgáltatás
40 041
44 500
SZAKKÉPZÉS: Tanulószerződéses tanácsadói h., szintvizsgáztatás, gyak.képzőhelyek ell., szakmai vizsgadelegálás, OSZTV, SZKTV,
38 071
42 000
pályaválasztás-pályaorientáció, mesterképzés, MFKB működtetése
(költségek bérköltség nélkül)
Békéltető Testület költségei (számlás szakértők)
1 970
2 500
III.
Személyi jellegű költségek (III.1+III.2+III.3)
218 793
233 500
III.1. Bérköltség
141 473
152 000
Főállású dolgozók bére
125 470
137 000
Megbízási díjak (Békéltető Testület, szakképzési pályázatok, egyéb)
16 003
15 000
III.2. Egyéb személyi jellegű kifizetések
39 893
41 500
Ajándék (járulékokkal)
684
500
Táppénz, betegszabadság
430
1 000
Reprezentáció (belföldi, külföldi)
13 645
14 000
Gépkocsi, béren kívüli juttatások
25 134
26 000
III.3. Bérjárulékok
37 427
40 000
IV.
Egyéb szolgáltatások (IV.1+IV.2+IV.3)
30 596
30 520
IV.1. MKIK: tagdíj, okmányforgalmazás, kamarai hozzájárulás 10 %-a
20 679
20 000
IV.2. Egyéb tagdíj
511
520
IV.3. Bankköltség, hatósági díj, biztosítás
9 406
10 000
V.
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)
385 103
399 020
VI.
Ráfordítások (VI.1+VI.2)
1 925
2 000
VI.1. Ellenszolgáltatás nélkül adott támogatás
1 170
1 000
VI.2. Bírságok, adók, ELÁBÉ
755
1 000
VII. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (V+VI)
387 028
401 020
VIII. Beruházás, felújítás (VIII.1+VIII2)
8 780
303 000
VIII.1. Eszközbeszerzés
2 430
3 000
VIII.2. BOKIK székház felújítása ( 2018.évben kifizetésre kerülő ktsg.)
6 350
300 000
IX.
KIADÁSOK ÖSSZESEN - tényleges kifizetés (VII+VIII)
395 808
704 020
C
TÁRGYÉVI EREDMÉNY
40 368
-279 436
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