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25 ÉVE A MEGYE GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉÉRT
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) 2016. november
29-i küldöttgyűlése elfogadta a köztestület 2016-2020 közötti időszakra vonatkozó stratégiáját, amely meghatározta a BOKIK céljait, filozófiáját, küldetését, legfontosabb feladatait.
Az idén alapításának 25. évfordulóját ünneplő kamaránk elsődleges célja továbbra is a helyi gazdaság erősítése, fejlesztése. Arra törekszünk, hogy megyénk jól prosperáló iparágai
mellett – mint a járműipar, a vegyipar, és a gépipar – egy szélesebb ágazati kör fusson be
érzékelhető növekedési pályát.
Ahhoz, hogy a kijelölt célokat megvalósítsuk, mozgósítanunk kell köztestületünk legjobb erőit, a kamarai apparátus munkatársainak szaktudását. Minden energiánkkal azon kell lennünk,
hogy szolgáltatásainkkal segítsük, támogassuk a vállalkozások napi munkáját, céljaik elérését.
A sikeres megvalósítás érdekében öt kiemelten fontos területre kell koncentrálnunk: a külkapcsolatok fejlesztésére, a szakképzésre – ezen belül a foglalkoztatási problémák megoldására – a kutatás-fejlesztésre és innovációra, a digitális technológiák magas színvonalú
alkalmazására – ez utóbbi két témához szervesen kapcsolódik az Ipar 4.0 témaköre –, valamint a klasztereink és egyéb hálózataink – köztük a jövőben kialakítandó beszállítói hálózat
– működtetésére.
Fontos a fent említett területek fejlesztése, a hozzájuk kapcsolódó problémák megoldása
azért is, mert a kamarai ciklus vége egybeesik az uniós fejlesztési időszak zárásával. Tehát
a 2020 utáni éveket most lehet és kell megalapozni, most kell felkészülni, hiszen később
jelentősen módosul az uniós források szerkezete, és elsősorban a visszatérítendő források
jelenhetnek meg. A fejlesztések kapcsán a BOKIK szerves egységben dolgozik az MKIK-val,
ami hatékony kamarai képviseletet jelent a vállalkozások számára.
A kijelölt tervek megvalósításához stabil alapot biztosítanak kiváló, nagy hagyományú szakmai kapcsolataink, többek között a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattal, Miskolc város vezetésével, a megye meghatározó városainak vezetőivel, a térség egyéb önkormányzataival, a Miskolci Egyetemmel,
az akadémiai bizottsággal, a szakmai kamarákkal, más munkaadói szervezetekkel és a különböző szakhatóságokkal.
Kiváló szakmai hátteret, garanciát jelentenek a munka elvégzéséhez a BOKIK megválasztott
vezető tisztségviselői, valamint a jól felkészült munkaszervezet, akiknek az aktív, összehangolt tevékenysége révén kamaránk képes elérni, megmozgatni, a megye vállalkozóit, és velük összefogva elérni céljait.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a kamara miskolci székháza, és a megyében működő
képviseleti irodák – Ózdon, Kazincbarcikán, Tiszaújvárosban, Mezőkövesden, Szerencsen,
Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen – biztos támpontot jelentenek a megye vállalkozói számára, olyan helyet, amely stabil találkozási pont a gazdaság szereplői részére.
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I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÉS KÜLGAZDASÁG
CÉGLÁTOGATÁSOK, TAGSZERVEZÉS
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara továbbra is a megye teljes gazdaságát kívánja
képviselni. Fő feladatunk, hogy önkéntes tagjainknak a gazdasági élet minden területén megfelelő szolgáltatásokat,
támogatást és segítséget nyújtsunk.
Kamaránk azonban szolgáltatásokat nyújt azoknak a vállalkozásoknak és vállalkozóknak is, akik nem önkéntes tagjaink,
de tevékenységi körük alapján a kereskedelmi és iparkamarák vonzáskörébe tartoznak, itt regisztráltak. Ezeknek a
cégeknek a kamarai törvényben meghatározott feltételek szerint biztosítunk szolgáltatásokat, de nagyon sok esetben
plusz szolgáltatásokkal is segítjük ezeket a vállalkozásokat, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy belépjenek önkéntes
tagjaink sorába.
Céljaink megvalósításához, továbbá ahhoz hogy erősödjenek az elmúlt időszakban beindult pozitív gazdasági
tendenciák – így a vállalkozások verseny- és exportképességének növekedése, a megfelelően képzett szakemberek
biztosítása, a munkaerőgondok felszámolása, az adminisztráció, ügyintézési határidők, eljárási díjak, illetékek
csökkentése – szükséges és elengedhetetlen a kamarai önkéntes tagrendszer erősítése, az önkéntes kamarai tagok
folyamatos, tudatos és eredményes szervezése.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a megye gazdasági folyamatainak feltérképezése, a
vezető vállalkozások tevékenységének, igényeinek megismerése érdekében 2015-ben nagyszabású kezdeményezést
indított útjára: céglátogatásokat szervezünk, felméréseket végzünk a megye vállalkozói között. Ennek fontos eleme a
kamara feladatainak megismertetése, valamint szolgáltatásaink népszerűsítése.
A céglátogatások célja, hogy a megye meghatározó cégeivel folytatott személyes párbeszéd segítségével, az
összegyűjtött adatok, információk, javaslatok feldolgozásával képet kapjunk a térség – számokon túli – gazdasági
potenciájáról, közvetlenül megismerjük a vállalkozások terveit, problémáit, várható szakemberigényét, és azokat
a területeket, amelyek előre vitelében a kamara gazdaságszervező ereje meghatározó lehet. Céljaink közé tartozik
természetesen az is, hogy a meglátogatott cégek közül a nem önkéntes kamarai tagvállalatok egyre több szállal
kötődjenek köztestületünkhöz, és szisztematikus munkával elérjük, hogy önkéntes taggá váljanak.

MEGYÉNK GAZDASÁGI JÖVŐKÉPE
Kamaránk a gazdálkodó szervezetek, a tagság érdekében, a tagság által működtetett szervezet, amely biztosítja
a vállalkozások gazdasági folyamatokra való ráhatását, közvetít a makro-, és a mikrogazdasági környezetben az
országos és a helyi gazdaságpolitika között a gazdálkodó szervezetek érdekeinek érvényesítéséért. Érdekképviseleti
munkánk és szolgáltatási tevékenységünk során feladatunknak tekintjük a modern vállalkozási kultúra terjesztését, a
fiatalok bevonását; tevékenységünkkel támogatjuk, hogy a gazdálkodó szervezetek fejlődő, professzionális, innovatív,
működőképes és megbízható szervezetek legyenek.
A stratégiánkban meghatározott feladatrendszer szükségessé teszi azt is, hogy kamaránk az elkövetkezendő évekre
– akár évtizedre –, a megváltozott gazdasági környezetre való tekintettel rendelkezzen egy olyan jövőképpel, amely
tartalmazza az elérendő célokat, és a megvalósításhoz szükséges lépéseket. Ennek megvalósítása érdekében
kamaránk egy nagytekintélyű szakemberekből álló, 6-9 tagú munkabizottságot kíván létrehozni, amely terveink szerint
ez év elején kezdi meg a munkáját.
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DINAMIKUS A FEJLŐDÉS
Az elmúlt időszak statisztikai mutatói, valamint a céglátogatások során szerzett személyes tapasztalatink is bizonyítják,
hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasága folyamatosan és dinamikusan fejlődik.
Megyénkben az elmúlt időszakban növekedett a foglalkoztatottak száma, ezzel egyidejűleg természetesen csökkent a
munkanélküliségi ráta és a közfoglalkoztatottak száma is.
Bővült az ipari termelés, de növekedést regisztrálhattunk 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.
Kamaránk gazdaság- és kereskedelemfejlesztési területeken végzett munkájának fő célja, hogy ezeket a pozitív változásokat tovább erősítse, támogassa és segítse a további növekedést.
Mindehhez igénybe kívánjuk venni klasszikus kamarai eszközrendszerünket, de újabb, modernebb megoldásokat is
alkalmazunk majd, főként a technológiai korszakváltás – Ipar 4.0, digitalizáció, robotizáció, egyre szélesebb körű innováció – által állított kihívások következtében.

1. A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS KÜLGAZDASÁGI TERÜLET KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI:
 a kis- és középvállalkozások termelékenységnek, hatékonyságának növelése,
 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 megfeleljen a mai kihívásoknak,
 a határ menti térség országaival való gazdasági kapcsolatok jobb kihasználása,
 kapcsolatépítés az Európai Unió tagországaival, fókuszban megyénk fő külpiacaival (Németország, Ausztria, Szlovákia),
 távolabbi piacokkal történő kapcsolatfelvétel a tagság igényeinek megfelelően,
 a kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének támogatása,
 a kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek bemutatása (Széchenyi Kártya),
 pályázati tanácsadás,
 klasztereink menedzselése,
 a területfejlesztési koncepciók megvalósításában történő szerepvállalás,
 tevékeny részvétel a foglalkoztatási paktumok működtetésében,
 Önkormányzati Szekciónk segítségével az önkormányzatok további bevonása a kamarai munkába, a megyei vállalkozások helyzetének javítása érdekében,
 a kis- és középvállalkozások mentorálása, gazdaságai céljaik elérése érdekében,
 a vállalkozások informatikai tudásának fejlesztése, az informatikai vívmányok egyre szélesebb körben történő alkalmazásának támogatása,
 vállalkozások támogatott képzési-programjainak ismertetése.

2. PROGRAMOK, AKCIÓK, TEVÉKENYSÉGEK A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA
Kamaránk gazdaságfejlesztési és nemzetközi tevékenysége során a következő szervezési és tanácsadási feladatokat
folyamatosan ellátja:
folyamatos tanácsadási tevékenység az egyes kamarai munkaterületek felelőseinek részvételével a kamara vidéki
irodáiban (külgazdasági, innovációs, pályázati, külkereskedelem technikai, szakképzési területeken),
 Külföldi piacfeltáró, szakmai utak szervezése,
 nemzetközi kiállításokon való részvétel szervezése,
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nemzetközi belföldi kiállításon való részvétel szervezése,
üzleti találkozó szervezése belföldön,
üzleti találkozó szervezése külföldön,
külföldi üzleti ajánlatok közvetítése,
üzleti ajánlatok közvetítése belföldre,
pályázati tanácsadás,
iparjogvédelmi tanácsadás,
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,
belföldi piaci információkról tájékoztatások,
külföldi piaci információk továbbítása,
általános tájékoztatás, információnyújtás az Európai Unióról, EU-programokról.

3. A KAMARA MUNKÁJÁT NÉPSZERŰSÍTŐ VÁLLALKOZÓI FÓRUMOK, RENDEZVÉNYEK
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. Az elmúlt években a megye nagyobb településein számos rendezvényt szerveztünk már, amelyeken mintegy félezer vállalkozás vett részt.
Ebben az évben azokon a helyszíneken szervezünk találkozókat, amelyek eddig nem szerepeltek a palettánkon, pld.
Cigánd, Kazincbarcika, Szikszó, Emőd. Természetesen a vállalkozói igények alapján a lista bővíthető.

4. NEMZETKÖZI, GAZDASÁG- ÉS KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI RENDEZVÉNYEK, FÓRUMOK,
SZEMINÁRIUMOK SZERVEZÉSE
A megye gazdaságának fejlődési irányait, valamint a céglátogatások és a kamarai tagszervezés során feltárt igényeket
figyelembe véve a nemzetközi kapcsolatok, a gazdaság- és kereskedelemfejlesztés területén is folytatni kívánjuk a
külgazdasági témájú rendezvények, fórumok, szemináriumok, üzletember találkozók szervezését.
Külgazdasági tevékenységünk kapcsán az elmúlt években számos, országokat és régiókat bemutató fórumot, szemináriumot rendeztünk a vállalkozók számára. A megyénk számára jelentőséggel bíró külpiacok mindegyikét bemutattuk
a tagság előtt, a fontosabbak többször is, pld. Németország, Ausztria, Franciaország, Szlovákia, Lengyelország, Románia, Ukrajna, Oroszország, Svájc, Belgium, Nagy-Britannia, Bulgária, Svédország, Olaszország, Amerikai Egyesült
Államok. De voltak rendezvényeink, amelyek a mongol, török, kínai, japán, indonéz, arab, argentin vagy akár a vietnami
piaci lehetőségeket tárták fel.
Ebben az évben azokra a területekre kívánunk fókuszálni, amelyek az elmúlt években nem kerültek terítékre, pld. India,
Belorusszia, illetve egyes dél-amerikai és afrikai területek.
Ugyanakkor visszatérően be szeretnénk mutatni azokat a külpiacokat is, amelyek iránt folyamatos az érdeklődés, mivel
a legjelentősebb külkereskedelmi partnereink, ide tartozik például: Németország, Ausztria, Szlovákia, Lengyelország.
Ha bekövetkezik Nagy- Britannia kilépése az Európai Unióból, mindenképpen szükséges lesz egy gazdasági fórum
megszervezése a témában, annak érdekében, hogy a vállalkozások tisztában legyenek azzal, milyen módon hat ez a
változás az üzleti kapcsolataikra, illetve milyen pótlólagos feladatok hárulnak rájuk az export és egyéb külgazdasági
tevékenységek kacsán.
A kereskedelemfejlesztés területén kiemelt fontosságú a kiállításokon való részvétel, akár kiállítóként, akár látogatóként.
Kamaránk minden évben részt vesz a miskolci „Menjünk világgá!” utazási kiállításon, erre ebben az évben is készülünk.
Négy évvel ezelőtt rendezett kamaránk először üzleti találkozót a putnoki Gömör Expóhoz kapcsolódóan, ezt azóta
minden évben megtettük. Idén a gazdasági fórummal egybekötött magyar-szlovák üzleti találkozót várhatóan májusban tartjuk.
Kiállítás látogatást tagjaink igényéhez igazodva szervezünk idén is. A gépipari osztály részéről már érkezett jelzés,
amely szerint érdekes és hasznos lenne egy-egy erre a területre specializálódott vásár meglátogatása a csehországi
Brnóban, vagy Németországban.
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5. EGYÜTTMŰKÖDÉS A KÁRPÁTI KAMARÁK SZÖVETSÉGÉBEN
Folytatni kívánjuk az együttműködésünket a Kárpáti Kamarák Szövetségének tagjaival is, ebben a szövetségben a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarán kívül szlovák, lengyel, ukrán és román kamarák a társult
partnerek.
Ebben az évben meg kell szervezni a társkamarák elnöki találkozóját, melynek több célja van. Egyrészt ki kell jelölni a
megváltozott gazdasági környezethez igazodó feladatokat, célokat, másrészt – mivel már 14 kamara tagja a szövetségnek, de számosan közülük nem vesznek részt aktívan a munkában – minden társult kamarának döntenie kell arról,
hogy tag kíván-e maradni a szervezetben.
Fontos teendő azt is, hogy a szövetség elnöki teendőit az Ungvári Kereskedelmi és Iparkamarától átvegye egy másik,
közösen megválasztott kamara elnöke.
A vállalkozások számára kiutazásokat kell szervezni a társult kamarák telephelyén szervezendő rendezvényekre (pld.
Ungvári Kontakt Napok), illetve érdeklődés esetén szívesen fogadjuk a hozzánk érkező delegációkat is.

6. PIACFELTÁRÓ UTAK
Folytatjuk a piacfeltáró utak szervezését a tagság számára, illetve a külföldi üzletemberek fogadását. 2019-ben kiemelt
fontosságot kap néhány terület: Lengyelország, Bulgária, és a fő külgazdasági piacaink, mint Ausztria, Németország
és Szlovákia.
Kamaránk kiterjedt lengyel kapcsolatokkal rendelkezik, ezen belül együttműködési megállapodásunk van a katowicei
régióval, amely gazdasági adottságai révén természetes külgazdasági partnere lehet megyénknek. Ebben az évben
ezt a lehetőséget szeretnénk konkrét együttműködésekre váltani, közelebb hozni egymáshoz a két régió vállalkozóit.
2018-ban meghívásunkra kamaránk vendége volt a Burgaszi Kereskedelmi és Iparkamara delegációja, akik sikeres
üzleti tárgyalásokat folytattak cégeinkkel. A látogatás kapcsán meghívást kaptunk Burgaszba, így az év közepe táján
megszervezzük egy üzleti delegáció kiutazását Bulgáriába.
Természetesen a tervezés folyamán a hagyományos és legfontosabb külpiaci partnereink sem hagyhatók figyelmen
kívül, így mindenképpen célszerű az osztrák, német és szlovák területeken eddig kevéssé ismert térségekkel is felvenni a kapcsolatot, új lehetőségeket felkutatni vállalkozóink számára.
Ezen kívül ózdi és kazincbarcikai vállalkozói igények alapján, az év végén szakmai utat tervezünk a nürnbergi adventi
vásárra.
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
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.-vel, a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit
Kft.-vel, a HIPÁ-val, a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel, valamint a külgazdasági szakdiplomata hálózattal is, valamint
minden fontosabb belföldi szakmai szervezettel.

7. 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.
Ebben az évben is szervezünk olyan nagyvállalati látogatásokat, bemutatkozókat, amelyek többek között azért népszerűek, mert ezek egyedi alkalmak a multinacionális cégek és a kkv-k közötti üzleti kapcsolatfelvételre. Lehetőséget
kívánunk adni továbbá a kis- és közepes cégek egymás előtti bemutatkozására is, ami azért fontos, mert megismerhetik egymás jó gyakorlatait, tapasztalatait.
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8. SZÉCHENYI KÁRTYA
A kamarai tevékenységek sorából fontos kiemelnünk a kis- és közép vállalkozások likviditását segítő Széchenyi Kártya
(SZK) konstrukciót.
A tavalyi rekordév után várhatóan további emelkedés nem lesz az igénylések számában, de a hosszabbításoknál az
igényelt hitelkeret még emelkedhet a vállalkozások beruházási kedve miatt. 2019. februárban jön az MNB új Növekedési
Hitelprogramja, amely konkurense lesz a Széchenyi Beruházási hitelnek, de a korábbi NHP-s tapasztalatok alapján a
KKV szektor számára talán könnyebben elérhető marad a SZKP program hitele.
Tavaly elmaradt egy új termék bevezetése, a Széchenyi Export Hitel, ami szintén új kört hozhat, mivel eddig az
exporttevékenység támogatása kizártként volt kezelendő.
További bővülést eredményezhet a Gt. hatálya alá nem tartozó vállalkozások bevonása (ügyvédek, közjegyzők, stb.),
akik az elmúlt egy évben nem jelentkeztek kérelmekkel, de reményeink szerint ez a helyzet is javulhat.
A korábbi FHB, most Takarék Bank Zrt. központi szerepvállalása miatt a takarékszövetkezeti összevonás ebben az
évben is folytatódik, a korábban Korona Takarékszövetkezetbe olvasztott megyei hálózat is a Takarék Bankhoz fog
csatlakozni december 31-ig. Jelenleg ügyfeleink több, mint 50 százaléka a Korona Takaréknál igényelt hitelt.
A kamattámogatás erre az évre is biztosított, az állami garanciavállalás díja viszont nőni fog, mivel a korábbi 0,75
bázispontos támogatás 0,5-re csökkent.
Előadássorozattal, rendezvényeken való tájékoztatással, elektronikus hírlevelekkel kell elősegíteni a program
termékeinek megismertetését, népszerűsítését.
Ebben az évben is lesz országos roadshow, mely szintén a termék vállalkozókkal történő megismertetését szolgálja.
Tavaly a KAVOSZ kérésére kérdőívekkel kerestük meg ügyfeleinket, akiknek a visszajelzései szerinti termékfejlesztésre
számítunk.

9. INNOVÁCIÓ, KUTATÁS-FEJLESZTÉS
Az innováció és kutatás-fejlesztés területén folytatni kell a korábban támogatással megkezdett munkát, amelyhez a
feltételeket jelenleg már a kamaránknak kell biztosítania.
Összhangban az Európai Uniós 2014-2020 tervezési ciklus legfontosabb célkitűzésével a gazdaságpolitika meghatározó célja a vállalati innováció és kutatás-fejlesztés 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 tudnak nyújtani.
A korábban hagyományteremtő céllal elindított – és a vállalkozások körében nagy sikert aratott – „Az innováció a
fejlődés rugója” című pályázat és rendezvénysorozat következő rendezvényét a 2019. év elején szervezzük meg, egy
országos innovációs roadshow keretén belül, mely a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával
valósul meg.

10. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG
2019-ben a folyamatosan végzett feladatok pontos, és magas színvonalú ellátása éppoly fontos lesz, mint az elmúlt
években. Ez a feladatkör alapvetően a pályázati források figyelése, és a vállalkozások felé való hatékony kommunikálása, személyes vagy telefonos tájékoztatások, újságcikkek, hírlevelek, valamint tájékoztató rendezvények útján.
Ezen kívül kiemelkedő fontosságú a pályázatokat koordináló közreműködő szervekkel való folyamatos kapcsolattartás,
és a naprakészség megőrzése érdekében, a közreműködő és kiíró szervek által szervezett pályázati tájékoztatókon
való részvétel.
Kamaránk a pályázatfigyelő és pályázati tanácsadó tevékenységén túlmenően saját projekteket is megvalósít, ez utóbbiak természetesen a megyei vállalkozások számára nyújtanak pótlólagos szolgáltatásokat.
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AKTUÁLIS PÁLYÁZATAINK:
 2017 végén indult el a Magyar-Szlovák Határon Átnyúló alapból finanszírozott „Innoservice” című több éves projektünk, amelyben a besztercebányai, kassai, nógrádi és hevesi kamarák vesznek részt rajtunk kívül. 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 egyaránt, s egy újonnan kifejlesztett
online eszköz segítségével elérhetővé teszik valamennyi érdeklődő számára a nap 24 órájában. Ehhez a kamarai
munkatársak projekttalálkozókon és tematikus workshopokon vettek és vesznek részt. A projekthez kapcsolódtak
B2B találkozós is, minden résztvevő kamarában, különböző tematikákban. A projekt záró rendezvénye 2019 elején
lesz Besztercebányán.
 Kamaránknak emellett három beadott, nemzetközi pályázata van, ezekről még nem született döntés, pozitív elbírálás esetén azonban megvalósításukat 2019-ben meg kell kezdeni.
 Az első az Európai Kereskedelmi és Iparkamara vezetésével készült, energia hatékonysággal foglalkozó pályázata,
amely a korábban ugyanebben a körben megvalósult STEEEP projekt folytatása.
 A második egy török–európai uniós együttműködésre vonatkozó projekt, a Shimavi Kereskedelmi és Iparkamarával társulva, amelynek témája a gyógyturizmus.
 A harmadik pályázatot a HUSKROUA határon átnyúló kiírásban adtuk be, 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.
A projekt célja: antropológiai elemzés elvégzése a határ menti régióban a kézműipar és a gasztronómia témakörében, mely egy átfogó elemzés a tudásról, és a közösségek fejlődéséről, kiemelve a különbségeket és hasonlóságokat a regionális közösségeken belül és között. Feladat továbbá a határokon átnyúló térségben két tematikus
turisztikai útvonal meghatározása, feltérképezése és tesztelése.
Munkatársaink folyamatosan figyelemmel kísérik a kiírásra kerülő pályázatokat, és amint a kamara szolgáltatási palettájába illő lehetőséget találunk – természetesen megfelelő projektpartnerek meghatározása és felkutatása után – saját
pályázatot is készítünk, legyen az akár a gazdaságfejlesztés, akár a szakképzéshez tartozó területetek valamelyike.

11. KLASZTEREK, SZEKCIÓK, HÁLÓZATOK
Az eddig megalakított és menedzselt klaszterek, vállalkozói szervezetek további működtetése és megerősítése, illetve
újabb hálózatok kialakítása és működtetése
 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓI KLASZTER – NOHAC
A NOHAC jelenleg 77 tagvállalkozás részvételével működik. A 2019. évi munkaterv összeállítása a soron következő
klaszterbizottsági ülésen fog megtörténni, melynek megszavazása a Klasztergyűlés feladata. Végleges munkaterv március közepére várható. 2017-ben két pályázatot is nyert klaszterünk, az egyik az Akkreditált Klaszter cím, melyet két
évig viselhetünk, 2018 nyarán megtörtént a félidei felülvizsgálat, sikeresen.
A pályázat keretében még két szakmai képzés indul a klaszter tagjainak: LEAN gyakorlati alkalmazása a KKV szektorban és Autóipari minőségügyi alapismeretek címekkel.
Az ESCA minősítő szervezetnél megszerzett nemzetközi akkreditáció, a nemzetközi klasztertérképen történő megjelenés sok együttműködést tud eredményezni a közeljövőben.
Programterv:
– Körforgásos gazdaság, ipari szimbiózis workshop az IFKA közreműködésével,
– céglátogatás a Bay Zoltán Intézetnél, majd ezt követően folytatódik a céglátogatás sorozatunk a klaszter további
tagjainál, pld. a Kék Kémiai Felületkezelő Kft-nél,
– két saját rendezésű nemzetközi konferencia, melynek során ki szeretnék szélesíteni nemzetközi kapcsolatainkat,
partnerségben az együttműködési megállapodást kötött lengyel és litván klaszterrel,
– saját stand a Mach-Tech, az Ipar Napjai szakmai kiállításon,
– látogatás a zalaegerszegi tesztpályán,
– kapcsolatfelvétel a BMW debreceni gyárával, kapcsolatépítés, beszállítói nap szervezése,
– részvétel az Automotive 2019. kiállításon.
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Szeretnénk minél több bemutatkozási lehetőséget adni tagjainknak, ilyen jelzés esetén üzemlátogatást, szakmai napot,
beszállítói rendezvényt kívánunk előkészíteni. Idén elsősorban a klasztertagok meglévő kapacitásának maximális kihasználását lehetővé tevő rendszer kiépítését tűztük ki célul. Ehhez közel 5 millió forintból szoftver- és honlapfejlesztés
készült, az idegen nyelvi rész fejlesztése az idei ében fog megvalósulni. A tapasztalatok szerint folyamatos szervezőmunka szükséges az adatbázis feltöltésére, mely a hatékonyság szempontjából elengedhetetlen.
Az elnyert GINOP 1.3.2. pályázat segítségével el tudunk készíteni egy minőségi, többnyelvű kiadványt is, ami lényeges
tájékoztatást tartalmaz klaszterünkről és tagjainkról.
A Miskolci Egyetemmel közösen folytatni kell a duális felsőoktatási képzést járműipari alapszakon, a helyi cégek bevonásával. Siker esetén tovább bővíthető a szakmák köre. A tagság részéről komoly érdeklődést tapasztalunk a közép-,
és felsőfokú duális képzéssel kapcsolatosan, nagy várakozással figyelik a kezdeményezést.
Klaszterünk tavaly egyesült az Észak-Magyarországi Műanyagipari Klaszterrel. Ennek során hangsúlyos szerepet kívánunk adni a műanyagipari termelő vállalkozásoknak a klaszteren belül. Egyeztetést kezdeményeztünk a MOL Petrolkémia Zrt.-vel a klaszterben történő szerepvállalásról, pozitív kifejlet esetén külön szakmai részt kapnának klaszteren
belül a vegyipari cégek.
Jó a kapcsolat a szektorban működő akkreditált klaszterekkel, mely során kapcsolódási pontokat találhatnak a klaszterek tagvállalkozásai egymás területén.
 BELVÁROSI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KLASZTER
Szervezeti feladatok:
– éves célok meghatározása, kialakítása (elnökségi tagokkal, közösen),
– klasztergyűlés szervezése a tagság részére,
– klaszter elnökségi ülések szervezése
Általános feladatok:
– együttműködési lehetőségek, partnerkapcsolatok keresése helyi és országos szervezetekkel, klaszterekkel, a klasztertagok információinak megjelenítése a klaszter aloldalán, esetlegesen önálló honlap készíttetése,
– aktív belvárosi érdekképviselet, kapcsolattartás az önkormányzat, a város illetékeseivel (problémák és javaslatok
megfogalmazása, eljuttatása, figyelemmel kísérése, ehhez kapcsolódó feladatok megvalósítása),
– folyamatos együttműködés a támogató szervezetekkel,
– amennyiben lehetőség lesz további pályázatra, úgy mindenképp hasznos lehet a jó gyakorlatok további tanulmányozása, pl. környező városokba történő utazásokkal, a helyi szereplők bevonásával, a tapasztalatcsere, best practice,
és az aktuális trendek megismerése érdekében,
– klaszter/klasztermenedzsment/ klaszterfejlesztéshez kapcsoló programokon, továbbképzéseken, konferenciákon
való részvétel
A klaszter alapvető érdeke, hogy minél több belvárosi rendezvénnyel együttműködjön, hiszen a klaszter logója és neve
(brand-je), ezeken az eseményeken láthatóvá válik, így segítve a Belvárosi Klaszter ismertségét. Az évrő-évre ismétlődő belvárosi nagyrendezvényekkel 2012 óta folyamatos az együttműködés.
Az események kapcsán jellemzően barteralapú együttműködés történik, esetlegesen ajándéktárgyak felajánlására is
sor kerül, amelyeket a klasztertagok biztosítanak az eseményszervezők részére.
Tervezett programok, rendezvények:
– Becherovka Miskolci Farsang - együttműködés kialakítása
– Utazási Kiállítás – Miskolc
– Borangolás
– Bartók + Nemzetközi Operafesztivál
– Jameson Nemzetközi Filmfesztivál
Egyéb tevékenységek:
– plakátok készítése (Bartók+Operafesztiválhoz kapcsolódóan)
– „klaszter díj” esetleges alapítása: olyan díj alapítása, amelyet a klasztertagok annak a belvárosi üzletnek/cégnek
ítélnek oda, amely az adott évben kiemelkedő volt egy-egy területen (kirakat, belső design, eladók kedvessége)
– workshop, szakmai előadás (kereskedelem, marketing, urbanisztika témákban) szervezése a klasztertagok részére (
– Belvárosi fórum szervezése (tájékozódás elősegítése érdekében, a belvárost érintő projektek kapcsán)
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 ÖNKORMÁNYZATI SZEKCIÓ
Kamaránk az országban elsőként hozta létre az Önkormányzati Szekciót, amely révén szeretnénk segíteni a megye
önkormányzatainak gazdaságfejlesztési tevékenységét. A gazdaság szempontjából idén kiemelt feladatunk a munkaerőhiánnyal kapcsolatos vállalkozói gondok enyhítése az önkormányzatok közreműködésével. Szükségesnek tartjuk
nagyobb léptékű, a megye egészét érintő (úgy az önkormányzatokat, mint a vállalkozásokat) jó gazdaság- és területfejlesztési modelleket bemutató rendezvények szervezését is.
Ebben az évben is alapvető feladat a szekció számára létrehozott internetes adatbázis folyamatos bővítése, frissítése
naprakész információkkal, a befektetési lehetőségekről, a foglalkoztatottsági adatokról, a megvalósított jó gyakorlatokról, annak érdekében, hogy megfelelő tartalmi színvonal esetén ki tudjuk ajánlani külföldi érdeklődők számára is.
 FIATAL VÁLLALKOZÓK SZEKCIÓJA
A Fiatal Vállalkozók Szekciójának közreműködésével fórumokat, üzleti találkozókat workshopokat, tapasztalatcserével
egybekötött interaktív rendezvényeket szervezünk megyénk fiatal vállalkozói számára, bevonva a megyében tevékenykedő sikeres, nagy tapasztalattal rendelkező cégeket, illetve azok vezető munkatárait.
A szekció tervei szerint havonta egy-egy rendezvényt szervez a fiatal vállalkozók számára.
 BESZÁLLÍTÓI MUNKACSOPORT A KAPCSOLATÉPÍTÉSÉRT
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.
Ezen a területen kiemelt jelentőséggel bír a közelben, Debrecenben megvalósuló BMW beruházás. Úgy véljük,
hogy külön munkacsoport megalakításával hatékonyabbá tehető a beszállítói kapcsolatfelvétel a hazánkba települő
autógyárakkal, illetve a környezetünkben letelepülő más cégekkel is.
A beszállítói tevékenységgel kapcsolatos feladatok kapcsán be kell vonni a NOHAC-ot is, amelynek a tevékenysége
szervesen kapcsolódik ehhez a területhez.
 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.
Az elkövetkezendő 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-egy ipari parki konferencia megszervezése megyénkben.
 FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMOK
Kamaránk kötelező együttműködő partnerként részt vesz a megyei foglalkoztatási paktumok munkájában. 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.
A paktumok közvetlen célja az egyes társulások településit lefedő, széles partnerségen alapuló foglalkoztatási együttműködés létrehozása és a kialakított stratégia mentén képzési és foglalkoztatási program megvalósítása a munkaerőpiac bővítése érdekében.
Kamaránk a foglalkoztatási paktumok tevékenysége során segítséget nyújt a munkaerő-piaci igények felmérésében,
a munkáltatók igényeinek felkutatásában, különféle rendezvények, tájékoztatók megszervezésében, tanácsadási és
munkaerő piaci szolgáltatások nyújtásában.
Kamaránk tevékenysége a paktumszervezetek munkájában főként arra irányul, hogy a megye vállalkozóit megfelelő
számú és megfelelő képzettséggel bíró munkavállalóval, szakemberrel tudjuk ellátni.
Az általános feladatokon túlmenően megbízási szerződést kötöttünk két helyi paktumszervezettel, ennek keretében
vállalkozói fórumok tartását, helyi ingatlan kataszter összeállítását, és befektetői tárgyalások szervezését vállaltuk.
A Mezőcsát és térsége foglalkoztatási paktum területén már 2018-ban elkezdtük a tevékenységek megvalósítását.
A Mezőkövesd és térsége foglalkoztatási paktumban ebben az évben kezdjük meg a munkát, és várhatóan hasonló
szerződést fogunk kötni a Nyékládházi Foglalkoztatási Paktummal, és esetlegesen más paktumszervezetekkel is.
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12. TOP100
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara minden évben megrendezi az immár hagyományos
TOP 100 rendezvényét, az Észak-Magyarország című napilappal és a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttműködve,
így erre ebben az évben is sor kerül majd.
A TOP 100 rendezvény megyénkben az egyik legrangosabb gazdasági esemény, melyen évről évre egyre több
vállalkozó vesz részt.A cégek besorolása a megyei adóhivatal adatai alapján három kategóriába történik kezdetektől
fogva, így a TOP 100-as listában – az átfedések miatt – mintegy 150-170 cég szerepel évente.
Kamaránk szempontjából fontos lenne, ha a cégek besorolásának módja bővülhetne, pld. minden járásból külön
kijelölésre kerülhetne a járási TOP 10,, ugyanis 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 mindenképp nagy hatással lehet.

13. IPAR 4.0
Az Ipar 4.0-val kapcsolatos tevékenységek megtervezésére és megvalósítása céljából egy munkacsoport létrehozása
szükséges. A munkacsoport célja, hogy segítsen a megye vállalkozásainak az Ipar 4.0 szükségszerűségének és lehetőségeinek megismerésében. A Best practice kínálat bemutatásával fel kell ébreszteni az igényt és mozgásba kell
hozni a lassabban követő vezetőket.
Kellenek gyakorlati tapasztalattal rendelkező fejlett vállalat irányításában részt vevők, szakirányú végzettségű és naprakész ismeretekkel rendelkezők, valamint a fejlődésre nyitott kkv rétegből képviselők és kamarai tisztviselő is.
Célunk a megyei kkv rétegből minél több vállalkozás felzárkóztatását segíteni, korszerű hatékonyságot növelő megoldásokra befogadóvá formálni. Megvilágítani a fejlesztések finanszírozási lehetőségeit és az általa elérhető és mérhető
eredményeket.
A munkacsoport alakul ülése: 2019. február 04. , további programok az első félévben pedig:látogatás a Bay-Logi Intézetben és a Miskolci Egyetemen, ahol Ipar 4.0 kompatibilis megoldások fejlesztése folyik. Ezek után széles érdeklődő
réteget vonzani képes rendezvény szervezése Miskolcon, melynek szereplői a nemzeti program megvalósításában
közreműködő szakemberek, majd két Ipar 4.0 ready vállalat meglátogatása.
Júniusban célszerű munkacsoport ülést tartani, ahol az eltelt 5 hónap elvégzett munkája értékelhető és a következő
félév feladatai meghatározhatók.

14. START-UP CÉGEK
Egyre fontosabb feladat megyénkben is a start-up cégek támogatása, ennek érdekében fel kell mérnünk, hogy hány
ebbe a kategóriába eső vállalkozó, illetve vállalkozás található nálunk, milyen szolgáltatásokra van szükségük a továbbfejlődéshez, illetve a nemzetközi piacra lépéshez.
Ahhoz, hogy ezeknek a vállalkozásoknak személyre szabott információkat tudjunk szolgáltatni, ismertetnünk kell velük
egész kamarai szolgáltatási palettánkat, illetve együtt kell működnünk a Miskolci Egyetemmel és annak erre a területre
szakosodott intézményeivel.
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15. MKIK ÁLTAL TÁMOGATOTT VÁLLALKOZÓI PROGRAMOK
 MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA
Századunk egyik legnagyobb kihívása a digitalizáció elterjesztése a vállalkozások mindennapi tevékenységében. A
Modern Vállalkozások Programja (MVP), egy közösség a digitális vállalkozásokért, amely a digitális tér által nyújtott
előnyök felismerésére hívja fel a figyelmet. A programot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a területi kamarákkal
együttműködve 2015-ben indította útjára, és azóta segíti szolgáltatásaival a hazai, vidéki kkv szektor digitális fejlődését.
A Modern Vállalkozások Programja eddigi működése során, országos szinten több, mint 11 000 kis- és középvállalkozást ért el, és több mint 1500 kedvezményes informatikai terméket, szolgáltatást kínál a csatlakozott vállalkozások
számára. Megyénkben az IKT tanácsadók által felkeresett vállalkozások száma meghaladja a 700-at.
Az MVP-hez a magyar vállalkozások díjmentesen csatlakozhatnak, a csatlakozásért cserébe pedig többek között
díjmentes segítséget kapnak a személyes tanácsadói hálózaton keresztül.
Megyénkben ezt a munkát – a BOKIK égisze alatt – két területi IKT tanácsadó végzi.
Az elmúlt évben az MVP keretében három Digitális KKV Napot rendeztünk nagy érdeklődés mellett. Idén, az első félévben szintén három rendezvényt bonyolítunk le. A helyszínek és a témák a következők:
– Mezőkövesd, Népi Művészetek Háza, gépipar,
– Sárospatak Bodrog Hotel, gépipar
– Mezőkövesd, Népi Művészetek Háza, kis- és nagykereskedelem
Kizárólag a Modern Vállalkozások Programjában szerezhető meg a „Digitálisan Felkészült Vállalkozás” minősítés, mely
+5 százalék vissza nem térítendő többlettámogatást jelent a vállalkozásoknak kkv digitalizációt segítő uniós pályázaton.
 MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK ÉS NAGYVÁLLALATOK
MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA
A program célja, hogy támogassa az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítását célzó munkahelyi képzésekre irányuló pályázati lehetőségek eredményes
megvalósulását.
A konstrukció a hazai foglalkoztatáspolitika, a felnőttképzés, illetve az innovatív iparfejlesztés kulcsfontosságú stratégiáihoz egyaránt kapcsolódik és ezzel összhangban az Ipar 4.0 megoldások alkalmazását is elő kívánja segíteni.
Főbb feladatok közé tartozik a támogatást nyert vállalkozások támogatása a projekt megvalósítása során, információk
nyújtása, felmerülő kérdések megválaszolása, tájékoztató rendezvények szervezése, szemléletformálás a vállalkozások részére a készségekbe történő befektetés megtérüléséről, saját munkavállalók kompetenciájának fejlesztési fontosságáról.
A program feladatait egy képzési tanácsadó és egy ügyfélszolgálati munkatárs végzi, szintén kamaránk égisze alatt.
A projekttel foglalkozó kollégák évente két alkalommal tájékoztató információs napot szerveznek a vállalkozások számára.
 ORSZÁGOS VÁLLALKOZÓI MENTORPROGRAM
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Országos Vállalkozói Mentorprogram projekt keretében, Magyarország
meghatározó vállalkozásfejlesztési szereplőjeként, az ország teljes területét lefedő 20 helyszínen, a legmodernebb
elektronikus csatornákon és területi kamarák hálózatán keresztül nyújt a magyar kis- és közepes vállalkozások számára
mentorálási, vállalkozásfejlesztési és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat.
A megyénkben dolgozó programkoordinátor a külpiaci és a beszállítói szakmai mentorálás részprojekt szervezési,
koordinációs és adminisztratív feladatait végzi megyei szinten kamaránknál.
Közreműködik továbbá a pénzügyi szemléletformálás részprojekt népszerűsítésében is és általános tájékoztatást biztosít a nem MKIK határkörbe tartozó részprojektre.
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16. KAMARAI TAGOZATOK, OSZTÁLYOK MŰKÖDTETÉSE
Kamaránk szabályzatai meghatározzák alapvető működési struktúránkat, ennek megfelelően önkéntes tagjainkat tagozatokba és osztályokba soroljuk tevékenységük alapján.
Az elnökség tagjai közül minden osztálynak van egy elnöke, illetve az apparátus részéről egy titkára. Elengedhetetlen
a kamrai munkatársak részéről a kamarai szakmai osztályok munkájának szervezése, közreműködés az osztályok munkamódszerének kialakításában, illetve segítségnyújtás az osztályelnökök tevékenységéhez.
Többek között a kamarai osztályok működtetése révén valósítható meg az a stratégiai célunk is, hogy menjünk közelebb a vállalkozásokhoz, és személyre szabottan nyújtsuk szolgáltatásainkat.
Kézműves tagozatunk vállalkozói számára szeretnénk bemutatkozási lehetőséget biztosítani ebben az évben. Elsősorban azoknak, akik a hagyományos kézműves szakmákat művelik, és a termékeik iránti érdeklődést, keresletet növelhetik ezek a kamara által szervezett alkalmak.

17. KAMARAI KÉPVISELETEK
Kamaránk a megye hét városában működtet képviseletet annak érdekében, hogy a vállalkozások a kamarai szolgáltatásokat harminc kilométeres körön belül elérhessék. Ennek érdekében képzett és szolgáltatói szemléletű munkatársak
állnak a vállalkozók rendelkezésére Ózdon, Kazincbarcikán, Tiszaújvárosban, Mezőkövesden, Szerencsen, Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen is.
A vállalkozások a képviseleti irodáink mindegyikében megkaphatják a kamarai alapszolgáltatások teljes palettáját.
Képviseleti munkatársaink különféle tájékoztató rendezvényeket is szerveznek a térségben működő vállalkozások számára, ezek többnyire a következő témaköröket ölelik fel: jogi tanácsadás, pályázati előadások, gazdaság- és kereskedelemfejlesztési tanácsadások, adó- és munkaügyi információk, Széchenyi Kártyával kapcsolatos rendezvények.
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II. SZAKKÉPZÉS
Szakképzés a gazdaság igényei alapján…

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
 felnőttoktatási, felnőttképzési lehetőségek stratégiai támogatása a gazdálkodó szervezetek körében

2. FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK A MEGYEI SZAKKÉPZÉSBEN
 a duális szakképzési struktúra teljes-körű kiterjesztése a megyében
 a munkaerő-piac igényeinek kielégítésére alkalmas és a fejlesztési irányoknak megfelelő szakképzési szerkezet és
kínálat kialakítása
 a szakképzésbe bevonható tanulók számának növelése, pályaorientáció
 a lemorzsolódás további csökkentése
 a szakképzésre fordítható források hatékony felhasználása
 a duális képzésben részt vevő gyakorlati képzőhelyek személyi, tárgyi feltételeinek fejlesztése - Hatósági képzés –
Kamarai Gyakorlati Oktatói Képzés és Vizsgarendszer bevezetése, megvalósítása

3. 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 feladatainak ellátása,
 Szakértői tevékenység a szakgimnázium 11. és 12. évfolyamán köthető tanulószerződésekhez kapcsolódóan – kerettanterv véleményezés, módosítás
 Kamarai Gyakorlati Oktatói Képzés és Vizsga - vizsgaköteles oktatói adatbázis
 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, on-line vizsgarendszer
 Területi képviseleteken szervezett előadássorozatok,
 A tanácsadási tevékenységet segítő dokumentumok, tájékoztató anyagok összeállítása,
 Központi dokumentumok véleményezése,
 Közreműködés az ISZIIR további fejlesztésében, változtatásaiban,
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A SZINTVIZSGA ORSZÁGOS RENDSZERÉNEK MŰKÖDTETÉSE
 A 2018/2019-es tanév szintvizsgáinak előkészítése és lebonyolítása 2019. február 1. és 2019. április 30. között,
 1699 fő szintvizsgáztatása, 125 db szintvizsga szervezése, lebonyolítása
 a szintvizsgát nem, illetve sikertelenül teljesítők részére a pótló-, és javítóvizsgákat adott tanéven belül egy alkalommal történő megszervezése és lebonyolítása
 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 (25 fő)
 A gyakorlati szintvizsga feladatbankkal kapcsolatos észrevételek, tapasztalatok összegzése, továbbítás az MKIK
munkatársa felé
 Szintvizsga elnökök pályáztatása a kamarai szakképesítésekben
 A 2019/2020-as 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 2019. évben ellenőrizni kívánt gazdálkodó szervezetek kiválasztása, ellenőrzési terv összeállítása,
 Szakértői névjegyzék bővítése, folyamatos felülvizsgálata
 A gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése (510 db), dokumentációja, rögzítése,
 „Könyvelőkkel a duális képzésért” program, szervezési, lebonyolítási feladatainak ellátása
 Szakértők képzése, vizsgáztatása: 20 fő
SZAKMAI VIZSGADELEGÁLÁS
 a 2019. évi komplex szakmai vizsgák elnöki és tagi vizsgadelegálásával kapcsolatos feladatok ellátása - kiválasztás,
telefonos egyeztetés, javaslattétel (MINERVA rendszerben, közvetlen delegálás ISZIIR rendszerben),
 Komplex szakmai vizsgáztatás területén szakmai képzés szervezése vizsgaelnökök, vizsgabizottsági tagok részére:
280 fő (a továbbképzés, felkészítés lebonyolítása 2019. március 1. és 2019. május 15. közötti időszakban)
 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,
 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,
 Szakmai segítségnyújtás az ISZIIR program változásainak megismerésében, működésében, használatában a vizsgaszervezők megkeresései alapján,
 AZ ISZIIR és a MINERVA rendszer fejlesztési javaslatainak megfogalmazása
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A 2018/2019. TANÉV ORSZÁGOS SZAKMAI VERSENYEK (OSZTV, SZKTV) ELŐDÖNTŐINEK SZERVEZÉSE,
LEBONYOLÍTÁSA
 A 2018/2019-es 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 353 fő részére (2019. 01. 07 – 24.)
 Az írásbeli dolgozatok Támogatónak személyesen történő átadása - heti rendszerességgel
 A feladat elvégzésének határideje és végbeszámoló elkészítése: 2019. május 31.
 Diákok és kísérőik úti-csomaggal való ellátása és szállítása a Szakma Sztár Fesztiválra (2019. 03. 12-13.) - 410 fő
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 2019” (639 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 (ISZIIR rendszerben való rögzítése), megjelenítése írott, olvasott sajtóban, rádióban,
honlapon, közösségi médiában (facebook),
 Részvétel szakmai felkészítőn, vizsgán
Tervezett programjaink:
 Az Ózdi Szakmai Nap - 2019. tavaszán a Digitális Erőműben valósul meg. (tervezett létszám: 400 fő)
 A Mezőkövesdi Szakmai Nap várhatóan októberben kerül megrendezésre (tervezett létszám: 500 fő)
 A Zempléni Szakmai Nap negyedszerre valósulhat meg Sátoraljaújhelyen. Az előző évek nagy sikerére, pozitív vis�szajelzéseire való tekintettel idén is tervezzük: 2019. november hónapban (több, mint 500 fő).
 Pályaorientációs Kamion Roadshow – 2019. tavasz
 A nyílt napot a kórházban, méltán népszerű pályaorientációs programunk is hagyományosan harmadik szakmai bemutatót, november hónapban, az intézménnyel egyeztetett időpontban szervezzük (minimum 64 fő/ alkalom).
 Elektronikus tartalmak fejlesztése: Szakmavilág honlap átdolgozása.
 „Szabad a pálya” – Pályaválasztási kiállítás
 „Lányok Napja”
 „Mi a pálya?” – Műszaki Pályaválasztó Fesztivál
 „Modern Gyárak Éjszakája”
 „Szakmák Éjszakája”
 „Szakmák napja”
 „TechCsajok”
 „Vegyipari Pályaorientációs Nap”
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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,
 25 fő támogatott gyakorlati oktató Mesterképzése és vizsgáztatása
 Tervezett tanfolyamaink: szakács, pincér, festő, kőműves, gázfogyasztóberendezés… szakmákban
KAMARAI GYAKORLATI OKTATÓK KÉPZÉSE ÉS VIZSGÁJA – HATÓSÁGI KÉPZÉS
 Az iskolai rendszerű képzés keretében külső gyakorlati képzőhelyen gyakorlati oktatást végző szakemberek képzésének és vizsgáztatásának megszervezése és lebonyolítása.
 Tájékoztató napok szervezése
 Kamarai Gyakorlati Oktatói Képzés és Vizsga szervezése és lebonyolítása 357 fő számára
 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 hatósági képzés, amely 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: ITM, 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.
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FELNŐTTKÉPZÉS, FELNŐTTOKTATÁS
 Munkahelyi képzések támogatása – GINOP-6.1.7-17
 Jelen program a gazdálkodó szervezetek képzési igényeinek megvalósulását támogatja, a szektor sajátosságainak
figyelembevételével, biztosítva a vállalkozások által megszervezett, megvalósított képzések megfelelő minőségét és
nyomon követését.
 A támogató program megvalósítása során a Kamara egyik legfontosabb feladatköre a területi ügyfélszolgálatok
működtetése. Ezek a konvergencia régió 18 megyéjében kerültek kialakításra a projektet támogató információs
rendszer részeként.
 Szakképzési Centrumok tagintézményeinél elérhető képzések népszerűsítése, gazdálkodói tájékoztatás
 Felnőttképzési konferencia szervezése
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,
– Borsod-Abaúj-Zemplén megye járási tankerületeinek vezetőivel,
– a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Főosztályával, valamint a Járási Hivatalokkal
– az egyházi, magán, illetve alapítványi fenntartású intézmények fenntartóinak képviselőivel
– a megye szakképző intézményeinek vezetőivel, gyakorlati oktatásvezetőivel
– a Foglalkoztatási Paktumokkal (Miskolc MJV, B.-A.-Z. Megye)
– a Miskolci Egyetemmel
 A HR, Oktatási és Szakképzési Kollégium működtetése
RENDEZVÉNYEK
 Szakképzési Fórumok: szakképzési hozzájárulás elszámolása, gyakorlati képzésszervezés
 Szakértői felkészítések, vizsgák: Szintvizsga, Vizsgabizottsági elnöki, tagi névjegyzék szakértői, Képzőhely-ellenőrzés szakértői számára
 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
PÁLYÁZATI ÉS SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉGEK
 DUIHK – Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
 Szakképzési díj pályázat
 CSR Hungary Díj
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 Magyarország vezető vállalati felelősségvállalás fórumának díja
 Szakértői tevékenység a szakgimnázium 11. és 12. évfolyamán köthető tanulószerződésekhez kapcsolódóan
 Szakképzési Centrumok és egyéb fenntartású intézményeket érintő igazgatói pályázatok, alapító okiratok véleményezése
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
 „Szabad a Pálya” Pályaválasztási kiállítás tanulói pályázat
SZAKMAI VERSENYEK





Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV/OSZTV)
Szakmai verseny területi elődöntőinek szervezése, lebonyolítása
Szakma-Sztár Fesztivál (SZKTV döntő) utazásszervezés, tárlatvezetés
EuroSkills Budapest 2018
– Versenyeredmények, médiatartalmak pályaorientációs programokba való beépítése
– Bajnokok Útja program szervezése – Miskolc

 WordSkills Kazan 2019
– Jelentkezők toborzása
– Versenyről való tájékoztatás

KÉZMŰVES KUPA (JANUÁR-MÁRCIUS)






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

 Schnitta Sámuel Vendéglátóipari Emlékverseny
– Észak-Magyarországi selejtező szervezése lebonyolítása
– Országos döntő szervezésében való segítségnyújtás

EGYEBEK:
 IT
– Szakképzési elektronikus rendszerek fejlesztése, véleményezése
– 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
– Kamarai honlap szerkesztése, karbantartása
– GDPR szabályzatok kialakítása, alkalmazása
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III. HATÓSÁGI ÉS KÖZJOGI FELADATOK
A gazdasági szereplők életébe. jelentős változást hozott a közigazgatás digitalizációja. A cégkapu, hivatali kapu, ügyfélkapu használatának bevezetése, kötelezővé tétele, új feladatokat, ügyintézéseket generál a vállalkozásoknál, de a kamaránál is. A kamarának kettős feladata van ezen a területen: egyrészt a saját tevékenységrendszerébe kell beépíteni,
alkalmazni ezeket az új jogszabályokat, másrészt segíteni kell a vállalkozások munkáját a zökkenőmentes átállásban az
új szabályozási rendszerben.
A KAMARA AZ ALÁBBI KÖZJOGI FELADATOKAT VÉGZI 2019-BEN IS:










a Választott Bíróság 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 választottbíráskodás esetében 2018. január 1-től a 2017. évi LX. törvény rendelkezései hatályosak. A Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara mellett működik az Állandó Választottbíróság. A felek és a választottbíróság az eljárásban a
gazdasági racionalitáshoz közelítve dönthetnek arról, hogy a jogvita keretében, egy üzleti tárgyaláshoz is hasonlóan,
egyezségre törekszenek, vagy az eljárást egy rájuk nézve kötelező végleges határozattal zárják le. Az Eljárási Szabályzat a felek részére közvetítői eljárás és gyorsított eljárás lehetőségét is kínálja.

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 az ezt igénylő cégeknek.
Ugyanakkor szervezzük a TSzSz saját előadásait is, ez évente általában két alkalommal valósul meg.

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, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló törvény szerint
ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot.
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A BOKIK rendszeresen szervez előadásokat az építőipari regisztrációról a kamara központjában és a képviseleteken
is. 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:
– 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 – rendben történik. Törekszünk az ügyfelek egyre magasabb színvonalú
kiszolgálására. Elsődleges szempont, hogy minél hatékonyabban és gyorsabban tegyük ezt. A munka személyi és
technikai feltételei adottak.

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, ami közel 36 ezer vállalkozást jelent.

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 folyamatosan növekvő tendenciáját figyelembe véve az elvégzendő munka évről
évre több feladatot ró a kamarai munkatársakra.
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V. A KAMARA PR-TEVÉKENYSÉGE

1. PR-TEVÉKENYSÉGÜNK LEGFONTOSABB CÉLJAI
a vállalkozók tájékoztatása a kamara tevékenységéről, a kamarai munka „közvetítése” a megye közvéleménye felé.
a kamara szolgáltatásainak, tevékenységeinek népszerűsítése
a kamara ismertségének, elismertségének növelése
egységes kamarai arculat alkalmazása.
Kiemelten fontos az internet alapú közösségi média eszközeinek használata, alkalmazása a kamarai kommunikációban (facebook, linkedin (szakmai facebook), elektronikus hírlevél).
 Az okos telefonokon elérhető kamarai mobilalkalmazások folyamatos frissítése.
 A kamara honlapjának megújítása az MKIK közreműködésével.






2. KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁINK HATÉKONY MŰKÖDTETÉSE
Elektronikus Hírlevél indítása, amely a kamara eseményeit foglalja össze
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
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KAMARAI KLUBOK MŰKÖDTETÉSE
KÖNYVELŐI KLUB
• A számviteli, pénzügyi és adójogszabályok értelmezésében, gyakorlati alkalmazásában segít a Könyvelői Klub. Az aktuális témákról rendszeresen szervez idén is előadásokat a szakma számára a klub.
HR KLUB
• A 2016-ban alakult klub munkájába nagyvállalatok HR szakemberei és a kis- és közepes vállalkozások képviselői is
bekacsolódtak. A klubtagok a közös problémák megbeszélésében, a tapasztalatcserében és az ötletek gyűjtésében
látják a klub előnyét.
Az idei rendezvények tervezett fő témái: a alternatív foglalkoztatási trendek, és azok jogszabályi hátterének megteremtése, a szakképzés intézményrendszerének infrastrukturális fejlesztése Miskolcon, a digitalizáció hatása a HR-munkára, és az ipari parkok fejlesztési lehetőségei (a campus jelleg erősítése).
A témáknak megfelelően a következő konkrét programok megszervezését tervezzük:
 Interaktív fórum a 6,5 milliárdos szakképzési fejlesztésről a vállalkozások képviselőinek részvételével.
 Változó munkahelyi körülmények, elvárások – változó jogszabályok
 Milyen területeken szükséges a törvényi háttér módosítása? Hogyan látják ezt a kérdést a vállalkozások HR szakemberei. Mi az alternatív foglalkoztatás jelenlegi gyakorlata a megyei cégeknél? Mit hozhat a jövő?
 A Déli Ipari Park fejlesztésének lehetőségei
 (Közlekedés, óvoda, egyéb szolgáltatások bővítése)
 Digitalizáció egy termelő vállalat életében.
 Gyárlátogatás a Joysonnál.
KAMARAI TÁRSALGÓ
 A Kamarai Társalgó 2014-ben indult. A népszerű sorozat idén is folytatódik, neves előadók közreműködésével, a
felújított kamarai székház átadása után.
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2019. évi bevételek költségvetési terve
A

BEVÉTELEK

I.

Tagdíj, kamarai hozzájárulás

I.1.

Tagdíj

2018. I-XII. hó

2019. év

Tényadatok (eFt)

Tervadatok (eFt)

232 500

215 000

74 204

65 000

I.2.

Kamarai hozzájárulás

158 296

150 000

II.

Támogatások

169 653

236 050

II.1.

Szakképzési támogatás összesen

148 594

201 820

Tanulószerződéses tanácsadói hálózat működtetése

57 699

63 907

Szintvizsga rendszerének működtetése

22 642

28 715

Gyakorlati képzőhelyek kétszintű ellenőrzése

14 832

14 477

6 423

7 506

Szakmai vizsgadelegálás
OSZTV, SZKTV

4 379

4 463

Pályaválasztás, pályaorientáció

21 155

23 039

Mesterképzés és vizsgáztatás

8 621

8 316

MFKB

3 195

3 062

ISZIIR rendszer működtetése

2 116

2 288

Gyakorlati oktatói képzés

-

37 895

Stratégia és koncepcióalkotás

7 532

8 152

II.2.

Békéltető Testület támogatása

9 580

12 000

II.3.

TSZSZ támogatása

2 230

2 230

II.4.

Egyéb pályázati támogatás

9 249

20 000

III.

Szolgáltatások bevétele

38 906

40 500

III.1.
III.2.
III.3.
III.4.
IV.

Okmányhitelesítés (EU Original, ATA Carnet)
Mesterképzés, gyakorlati oktatói képzés (önerő)
Széchenyi kártya díj
Egyéb szolgáltatások (cégkivonat, rendezvénysz. építőipari.r.)
Egyéb bevétel

13 176
1 858
12 871
11 001
-

13 000
8 000
13 000
6 500
2 000

-

2 000

KFT törlesztés
V.

Pénzügyi műveletek bevétele

3 652

-

V.1.

Betéti, értékpapír kamatok

3 652

-

Bevételek összesen:

444 711
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B
I.

Anyagköltségek (I.1+I.2)

I.1.

Irodaszer, nyomtatvány

I.2.

Üzemanyag, egyéb anyag

II.

2018. I-XII. hó

KIADÁSOK

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

II.1. Bérleti díj
II.2. Javítás, karbantartás (épület, műszaki berendezések, gépkocsi)
II.3. Szemétszállítás
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

2019. év

Tényadatok
(eFt)
11 195
8 004
3 191

Tervadatok
(eFt)
13 000
8 500
4 500

128 789
22 083

148 100
20 000

3 712
1 948

4 000
2 000

6 896

9 000

16 557

16 000

1 000
527

1 000
1 000

3 758

4 000

12 323

12 500

2 680
1 524

3 000
1 600

2 299
10 360

2 500
10 000

43 122

II.14. Egyéb igénybe vett szolgáltatás

61 500

SZAKKÉPZÉS: Tanulószerződéses tanácsadói h., szintvizsgáztatás,

gyak.képzőhelyek ell., szakmai vizsgadelegálás, OSZTV, SZKTV,
pályaválasztás-pályaorientáció, mesterképzés, gyak.oktatói képzés,
MFKB működtetése (költségek bérköltség nélkül)

41 831
1 291

Békéltető Testület költségei (számlás szakértők)
III.

Személyi jellegű költségek (III.1+III.2+III.3)

III.1. Bérköltség

Főállású dolgozók bére
Megbízási díjak (Békéltető Testület, szakképzési pályázatok, egyéb)

Táppénz, betegszabadság
Reprezentáció (belföldi, külföldi)
Gépkocsi, béren kívüli juttatások
III.3. 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)
Ráfordítások (VI.1+VI.2)

237 500

146 288

155 000

132 468

140 000

13 820

15 000
42 500

282
972
16 503
23 931

Ajándék (járulékokkal)

VI.

1 500

222 086

41 688

III.2. Egyéb személyi jellegű kifizetések

IV.

60 000

500
1 000
15 000
26 000

34 110

40 000

36 388
26 558

34 500
24 000

495
9 335

500
10 000

398 458

433 100

1 718
800

VI.1. Ellenszolgáltatás nélkül adott támogatás

2 000
1 000

918

VI.2. Bírságok, adók, ELÁBÉ

1 000

400 176

VII. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (V+VI)

435 100

88 899
5 941
82 958

VIII. Beruházás, felújítás (VIII.1+VIII2)
VIII.1. Eszközbeszerzés
VIII.2. BOKIK székház felújítása ( 2019. évben kifizetésre kerülő ktsg.)

430 000
10 000
225 000
195 000

VIII.3. Székház felújítás ( Bokik Nonprofit Szolg.Kft. Kölcsön )
IX.

KIADÁSOK ÖSSZESEN - tényleges kifizetés (VII+VIII)

C

TÁRGYÉVI EREDMÉNY

489 075
-

27

44 364

865 100
-

371 550

