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2020 – A VÁLLALKOZÁSOK STABILIZÁLÁSÁNAK,
MEGERŐSÍTÉSÉNEK ÉVE
Megyénk gazdasága az elmúlt években – a NAV és a KSH elemzések tanúsága szerint is – fejlődési pályára állt, ennek köszönhetően mára sereghajtóból az ország középmezőnyének stabil
tagja lett Borsod-Abaúj-Zemplén. Vállalkozásaink jól teljesítettek, és az elkövetkező évek nagy
próbatétele az lesz, hogy ezt a „helyet” megőrizzük, mi több, közelebb kerüljünk az élmezőnyhöz.
Mindehhez egyik oldalról egy gyorsan változó világgazdasági környezet adja a hátteret, a másik
oldalról pedig azok a speciális jellemzők (az innovációs, digitalizációs képesség szintje, a generációváltás, a finanszírozási nehézségek), amelyekkel a magyar gazdaságnak – benne megyénk
vállalkozóinak is – számolni kell.
Komoly kihívás ez! Éppen ezért kamaránk idei munkatervének összeállításakor feltettük a kérdést:
a BOKIK milyen célirányos rendezvényekkel, speciális szolgáltatásokkal támogathatja, segítheti a
vállalkozások megerősítését? Melyek azok a területek, amelyekben nélkülözhetetlen, megkerülhetetlen a kamara közreműködése? A választ 8 pontban foglaltuk össze, és az ezekhez kapcsolódó
konkrét programokból áll össze idei munkatervünk gerince. A mottónk: 2020 – A vállalkozások
stabilizálásának, megerősítésének éve.
A NYOLC PONT
1. Akadémia – Egyetem – BOKIK együttműködése
Cél: A kkv-k fejlődési képességének, innovációs teljesítményének erősítése
2. A mikro- kis- és középvállalkozások vállalkozói ismereteinek bővítése, a startup cégek és a
fiatal vállalkozók támogatása
Cél: A vállalkozói kultúra fejlesztése
3. A nemzetközi kapcsolatok erősítése
Cél: A már exportáló mikro-, kis és középvállalkozások körének bővítése, támogatása
4. A KKV-k digitális felkészültségének erősítése, az Ipar 4.0 jó gyakorlatainak bemutatása
Cél: A digitalizációs innovációk széleskörű megismertetése, alkalmazásának elterjesztése
5. Szakképzés – megfelelően felkészült munkaerő biztosítása a kkv-k számára
Cél: A kkv-k szakképzési és képzési igényeinek érvényesítése a képzési szervezetek felé
6. A generációváltás
Cél: Módszertani segítség a generációváltáshoz érkező kkv-k tulajdonosainak
7. Az MKIK keretében futó projektek
Cél: A három projekt – Modern Vállalkozások Programja, Vállalkozói Mentorprogram,
Munkahelyi képzések támogatása – hatékonyságának erősítse a vállalkozók körében
8. Együttműködéseinkkel a vállalkozásokért
Cél: A BOKIK és partnerei között megkötött együttműködések gyakorlati hasznosítása a
vállalkozások érdekében
VÁLASZTÁSI ÉV
Kamaránk feladatai között a másik kiemelt esemény ebben az évben a BOKIK tisztújító küldöttgyűlésének levezénylése, amely több hónapos, nagy körültekintést igénylő munka. A mintegy
kétezer önkéntes tagunk megszólításával, bevonásával – a kamara Választási Szabályzatában
meghatározottak szerint – első lépésben megtörténik a kamara osztályaiban a küldöttjelölés,
majd a 120 tagú küldöttgyűlés megválasztása. Ez a 120 küldött dönt majd végül arról, hogy ez év
őszétől kik lesznek a BOKIK új tisztségviselői.
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I. BOKIK AKADÉMIA
Az élethosszig tartó tanulás gyakorlata mára felértékelődött a gazdaság területén is. A felgyorsult technológiai
fejlődés, az új tudáshoz való alkalmazkodás a vállalkozóktól is megköveteli a munkahelyei képzések, továbbképzések
szervezését, a munkatársak tudásának naprakészen tartását. Kamaránk ezt a folyamatot segítendő, idén kiemelten
kezeli a vállalkozói ismeretek bővítését, a munkahelyi képzéseket, vagyis a BOKIK Akadémia beindítását. Célunk, hogy
a vállalkozók megkapják azt a tudást, amelynek segítségével biztonságosan, átgondoltan tudnak fejlődni, piacra lépni
vagy új piacokat elérni. Ebben a munkában számítunk partnereinkre: a Miskolci Egyetemre, a Bay Intézetre és a MAB
Miskolci Területi Bizottságára.

1. A VÁLLALKOZÓI ISMERETEK BŐVÍTÉSE
A folyamatos céglátogatások és a vállalkozói találkozók tapasztalatai alapján, illetve a vállalkozóktól beérkezett igényeket
figyelembe véve, kamaránk úgy ítéli meg, hogy szükség van a vállalkozói kör különböző szegmenseinek képzésére.
Ez főként a kis- és középvállalkozások cégvezetőit, vezető munkatársait érinti, de egyes speciális területeken a
nagyvállalatok is érdekeltek szakmai kompetenciáik fejlesztésében.
Ezt alapul véve, 2020-ban a BOKIK a következő képzések, továbbképzések, workshopok és tanácsadások megtartását
tervezi:
KÉPZÉSEK EGYÉNI VÁLLALKOZÓK, MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA:
 Vállalkozói alapismeretek
 Pénzügyi ismeretek
KÉPZÉSEK EGYÉNI VÁLLALKOZÓK, MIKROVÁLLALKOZÁSOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA:
 Informatikai alapismeretek és az operációs rendszer használata
 Prezentációkészítés a gyakorlatban, prezentációs technikák
 Külkereskedelem-technikai képzések
A VÁLLALKOZÓK SZÉLES KÖRÉNEK SZÓLÓ KÉPZÉSEK:
 Protokoll ismeretek
 Adózással, adóváltozásokkal kapcsolatos tudnivalók
 Kapcsolattartás a különböző hatóságokkal
 Hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos tudnivalók
 Szakképzés területéhez kapcsolódó tájékoztatások: duális képzés, tanulók foglalkoztatása, képzőhely akkreditáció,
pályaorientáció, vizsgaszervezések
SPECIÁLIS TERÜLETEKKEL FOGLALKOZÓ KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK:
 A kkv-k digitális felkészültségének erősítése
 Az Ipar 4.0 jó gyakorlatainak bemutatása
 Generációváltás a vállalkozások életében
 Nők a 21. században
 Start-up cégek tájékoztatása a támogatási lehetőségekről
CÉGEKHEZ, VÁLLALKOZÁSOKHOZ KIHELYEZHETŐ KÉPZÉSEK, VÁLLALATI IGÉNYEK ALAPJÁN:
 Munkaerőpiaci kulcskompetenciák fejlesztése (pl. kiválóság az autóipar, gépipar területén, a kiskereskedelemben,
az irodai szolgáltatásokban, az építőipar, a turizmus, a logisztika területén)
 Vállalti kultúra, munkahelyi együttműködés
 Idegen nyelvi képzések
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Kamaránk – mindezek mellett – ebben az évben megkezdi úgynevezett képzési modulok összeállítását a vállalkozások számára. A modulok közül a cégek – fejlettségi szintjüknek és érdeklődési körüknek megfelelően – maguk
állíthatják össze a számukra megfelelő képzési csomagot.
A képzési modulok összeállítását kamaránk tagvállalatainak vezetőiből alakult szakértői csapat – a kamara munkaszervezetével együttműködve – dolgozza ki. A konkrét képzések a tervek szerint a jövő év elején indulnak.

2. TÁMOGATOTT VÁLLALKOZÓI PROGRAMOK
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) országos lefedettségű támogató programjai is a vállalkozások fejlődési
folyamatait segítik, és tanácsadóként, koordinátorként megyei kollégáink is részt vesznek a munkában.


A Modern Vállalkozások Programja a cégek digitális felkészülését támogatja.

A programhoz – két megyei programkoordinátorunk munkájának köszönhetően – eddig több mint 1050 vállalkozás csatlakozott, és közel 600 cég kapta meg a Digitálisan Felkészült Vállalkozás tanúsítványt. A résztvevő
vállalatok által benyújtott 177 pályázat pedig 800 millió forint támogatást kapott. A projekt 2020-ban is folytatódik.

 
A munkahelyi képzéseket támogató projekt keretében eddig 87 vállalkozás részesült támogatásban – köztük
17 nagyvállalat, 69 kkv – a munkahelyi képzéseik megvalósítására. Ehhez társul még a Robert Bosch Energy and
Body Systems Kft., amely Vállalati Képzőközpontot alakít ki. Támogatási összegben ez közel kétmilliárd forintot jelent.


2019-ben indult Országos Vállalkozói Mentorprogram a beszállítóvá válást és a külpiaci szerepvállalást
A
erősíti. Ehhez a programhoz öt jelentős megyei vállalkozást sikerült megnyernünk. Beszállítói területen a Robert
Bosch Power Tools Kft., a S.E.G.A. Kft. és a Joyson Safety Systems Hungary Kft. a partnerünk. Külpiaci területen
pedig a FUX Zrt. és a Weinberg ’93 Kft. A már kiválasztott 24 mentorált vállalkozás képzése, felkészítése ebben
az évben zajlik majd.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a vállalkozások körében pozitív a fogadtatása ezeknek a kamara által gesztorált
projekteknek, és munkatársaink azért dolgoznak, hogy 2020-ban is érdemben segítsék a vállalkozások tevékenységét,
versenyképességük javítását.

3. GAZDASÁG ÉS TUDOMÁNY
A tudományos-technológiai tudás fontos szerepet játszik a gazdaság növekedésében. A kutatás-fejlesztés egyike a legmeghatározóbb innovációs tényezőknek. Kamaránk kiemelt feladata éppen ezért, hogy a gazdasági szereplők, vállalatok
igényeit és a tudományos intézmények által nyújtott szolgáltatásokat összekapcsolja, összehangolja. Így intenzívebbé
válhat a tudomány eredményeinek gyakorlati hasznosulása, és a vállalatok versenyképességének javulása.
Kamaránk együttműködő partnere ebben a munkában három nagy hagyományú és nagy tekintélyű szellemi központ:
a Miskolci Egyetem, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Nonprofit Kft. és a Miskolci Akadémiai Bizottság.
MISKOLCI EGYETEM
A Miskolci Egyetem ma már igazi universitasként működik, hiszen nyolc karán, több mint félszáz szakon folytat képzést
a Nemzeti Felsőoktatási Törvény által biztosított valamennyi oktatási és képzési szinten: a felsőoktatási szakképzéstől
az alapképzésen és a mesterképzésen át egészen a doktorképzésig és a továbbképzésig, az élethosszig való tanulás
jegyében.
 
Célunk, hogy folytassuk, és rendszeressé tegyük az egyetem kutatóinak és a vállalkozások vezetőinek párbeszédét, segítsük az egyetem kutatóintézeteiben és egyéb intézményeiben folyó tevékenységek és azok eredményeinek megismertetését.
 
Fontos szempont az is, hogy felhívjuk a vállalatok figyelmét arra, hogy az egyes területeken milyen – a vállalkozók
által is igénybe vehető, munkájukat segítő – eszközpark (mérőeszközök, laboreszközök stb.) áll rendelkezésre.

5

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
2020. ÉVI MUNKATERVE



iemelt együttműködési terület a duális képzés, hiszen a hallgatók korszerű szakmai gyakorlati képzése a vállalkoK
zásoknál valósítható meg maradéktalanul.
Kezdeményezzük a „kamara tantárgy” beindítását a Miskolci Egyetemen, amely az universitas és a BOKIK kapcso
latának új szintre emelését jelentené.

Komoly hátteret és segítséget jelent ebben a munkában a Miskolci Egyetem Területi Innovációs Platform
(TIP), amelyet 2019-ben a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és a Miskolci Egyetem alapított, és
amelyhez a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is csatlakozott. A TIP célja, hogy az egyetemi tudásbázisra épülve olyan térségi szerveződés jöjjön létre, amely egyszerre biztosít lehetőséget az innovációs
szakpolitikai irányok közvetlen megismerésére, a helyi innovációs ökoszisztéma szereplői közötti együttműködések
kialakítására, erősítésére és új szakmai alapok létrehozására. A TIP kiváló lehetőséget kínál a hálózatosodásra, az
egyetemi kutatási kapacitások és infrastruktúrák kihasználására, a nagyvállalati és nemzetközi kapcsolatok kialakítására megyénk innovációs teljesítményének növelése érdekében.
BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. célja a hazai vállalatok versenyképességének és hatékonyságának növelése sikeres innováció és technológiatranszfer révén, szoros együttműködésben vezető hazai és
külföldi partnerintézményekkel.
Vállalkozásaink és az intézet közötti együttműködés a következő területekre terjedhet ki:
 
anyag- és technológiafejlesztés
 
biotechnológia
 
elektronika, információ technológia
 
logisztika
 
üzemelési biztonság
 
anyagvizsgálat
 
innovációs szolgáltatások
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának jelenleg 16 szak- és munkabizottsága működik,
amelyek közül több bizottság munkája szervesen kapcsolódhat a kamara vállalkozásai által, a különböző kamarai osztályokban és szakmai kollégiumokban folytatott tevékenységekhez.
Ezek a következők:
 
Anyagtudományi- és Technológiai Szakbizottság
 
Bányászati, Föld- és Környezettudományi Szakbizottság
 
Épített Környezeti Szakbizottság
 
Gépészeti és Informatikai Szakbizottság
 
Közgazdaságtudományi Szakbizottság
 
Vegyészeti Szakbizottság
Célunk, hogy workshopok keretében megismertessük egymással a rokon területeken működő kamarai osztályok és
kollégiumok, valamint az akadémiai szakbizottságok tevékenységét. A rendezvényeken a felek fel tudják térképezni az
egymástól elvárható és az egymásnak nyújtható szolgáltatások, támogatások körét, melyet a jövőben konkrét együttműködések formájában ki is tudnak majd használni.
Támogatjuk a Miskolci Területi Bizottság tevékenységének népszerűsítését a régióban, társkamaráink körében.
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4. EGYÜTTMŰKÖDÉSEINK
Kamaránk – együttműködési megállapodásokban rögzített – hagyományosan jó kapcsolatot ápol megyénk meghatározó intézményeivel, szervezeteivel, szakhatóságaival.
Ezek a következők:
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és szakigazgatási szervei
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
 
Miskolc Megyei Jogú Város
 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Az előttünk álló év fontos feladata ezeknek a megállapodásoknak az aktualizálása, szükség esetén kiegészítése, annak
érdekében, hogy megyénk vállalkozóit képviselve, minél hatékonyabban aknázhassuk ki a megállapodások nyújtotta
lehetőségeket.
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II. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, KÜLGAZDASÁGI TERÜLET
Az elmúlt időszak statisztikai mutatói alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasága továbbra is folyamatosan és
dinamikusan fejlődik.
Kamaránk gazdaság- és kereskedelemfejlesztési területeken végzett munkájának fő célja, hogy ezt a pozitív tendenciát tovább erősítsük – a munkaterv I. pontjában kifejtett területeken túl – klasszikus kamarai eszközrendszereinkkel.

1. KÜLGAZDASÁGI, KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI FELADATOK
Kamaránk a gazdaságfejlesztési és nemzetközi tevékenysége során folyamatosan ellátja a következő szervezési és
tanácsadási feladatokat:
 
tanácsadási tevékenység a miskolci székházban és a képviseleti irodákban is (külgazdasági, innovációs, iparjogvédelmi, pályázati, külkereskedelem technikai témákban, nemzetközi szerződéskötéssel, finanszírozással, hitelezéssel
kapcsolatos területeken)
 
külföldi piacfeltáró, szakmai utak szervezése
 
nemzetközi bel- és külföldi kiállításokon való részvétel, látogatás szervezése
 
üzleti találkozók szervezése bel- és külföldön
 
külföldi üzleti ajánlatok közvetítése belföldre, belföldiek közvetítése külföldre
 
hirdetések, üzleti ajánlatok továbbítása a kamara elektronikus hírlevelében, a kamara honlapján
 
céginformációs anyagok küldése a külgazdasági szakdiplomaták számára
 
címszolgáltatás
 
céginformáció beszerzése
NEMZETKÖZI FÓRUMOK, KÜLFÖLDI DELEGÁCIÓK, KIÁLLÍTÁSOK
A nemzetközi kapcsolatok, gazdaság- és kereskedelemfejlesztés területén folytatni kívánjuk a külgazdasági témájú
rendezvények, fórumok, szemináriumok, üzletember találkozók, kiállítások szervezését.
 
2020-ban főként azokra az egyre nagyobb érdeklődésre számot tartó területekre kívánunk fókuszálni, amelyek az elmúlt
években nem szerepeltek kínálatunkban, ezek például India, Belorusszia, illetve egyes dél-amerikai és arab területek.
Ugyanakkor visszatérően be szeretnénk mutatni a megyénk szempontjából legjelentősebb külpiacokat: Németországot, Szlovákiát, Ausztriát és Lengyelországot is.
 
Mindig szívesen fogadja kamaránk a megyénkbe látogató külföldi üzleti delegációkat. A vállalkozóink számára
2019-ben szervezett külföldi üzleti utakon tett meghívásaink alapján ebben az évben a következő országokból
érkeznek üzletemberek Miskolcra. Ezek már konkrét, egyeztetett találkozók:
– Bulgária, Burgasz
– Lengyelország, Katowice
– Vietnam, Hanoi
Emellett természetesen további tárgyalások, egyeztetések folynak külföldi üzleti delegációk fogadásáról.
 
Ebben az évben – a tagság igényeit szem előtt tartva – két külföldi kiállítás látogatást tervezünk, egyet a gépipari
osztály és egyet a kézműves tagozat számára.
 
Megyénk kiállításait tekintve, minden évben részt veszünk a miskolci „Menjünk világgá!” Utazási Kiállításon, valamint
a putnoki Gömör Expón. Ezt a hagyományt idén is folytatjuk.
PIACFELTÁRÓ UTAK
Vállalkozásaink külpiaci kapcsolatainak bővítése érdekében folytatjuk a piacfeltáró utak szervezését.
 
Idén két piacfeltáró utat tervezünk, egyet a legfontosabb külpiaci partnereink egyikébe, illetve egyet olyan területre,
régióba, amely eddig jórészt ismeretlen volt vállalkozóink előtt.
 
A gazdaság- és kereskedelemfejlesztés területén folytatott tevékenységünk során szorosan együttműködünk a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által alapított vegyes kamarákkal, valamint az ICC (International Chamber of
Commerce) 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 és minden fontosabb belföldi szakmai szervezettel.
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KÁRPÁTI KAMARÁK SZÖVETSÉGE
A kamaránk által 25 évvel ezelőtt alapított Kárpáti Kamarák Szövetségének (KKSZ) tevékenysége az elmúlt időszakban ismét felélénkült. A szövetségben a BOKIK mellett szlovák, lengyel, ukrán és román kamarák a társult partnerek.
A KKSZ munkájának megerősítését, hatékonyabbá tételét ebben az évben folytatjuk.
 
Az elnöki teendőket 2020-ban a lengyelországi Rzezsów-i Kereskedelmi és Iparkamara veszi át. Programjukban
üzleti rendezvények megtartását tervezik a szövetség tagjai és vállalkozói számára. Ezeken természetesen megyénk is részt vesz.
 
Ezek mellett kiutazásokat szervezünk vállalkozóink számára a szövetség többi tagja által szervezett találkozókra, pl.
az Ungvári Kontakt Napokra és a Nagybányai Gesztenyefesztivállal egybekötött üzletember találkozóra.

2. A BOKIK MUNKÁJÁT NÉPSZERŰSÍTŐ FÓRUMOK
Az elmúlt három évben megyénk városaiban, nagyobb településein rendszeresen szerveztünk fórumokat, amelyeken a
kamara munkájáról, szolgáltatásairól adtak tájékoztatást a munkaszervezet vezető munkatársai. Ebben az évben folytatjuk ezeket a személyes találkozókat, hiszen amellett, hogy népszerűsítjük a BOKIK tevékenységét, a beszélgetéseken
megismerhetjük a vállalkozók problémáit, véleményét, igényeit. Találkozóinkat azokra a helyszínekre tervezzük, amelyek eddig nem szerepeltek a palettánkon, így például Kazincbarcika, Szikszó, Emőd, Aggtelek, Encs településekre.
Természetesen a vállalkozói igények alapján a lista bővíthető.

3. CÉGBEMUTATÓK, JÓ GYAKORLATOK
A céglátogatások, a jó gyakorlatok bemutatása igen népszerű programok a vállalkozóink körében, hiszen a cégek
ezeken a találkozókon 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 tervezünk nagyvállalati látogatásokat, bemutatkozókat. Ezek az egyedi fórumok kiválóak a multinacionális cégek és a kkv-k közötti üzleti kapcsolatfelvételre.
 
Fontos, hogy a kis- és közepes cégeknek is lehetőséget kínáljunk a bemutatkozásra. A vállalkozások vezetői ebben
a körben is igénylik a jó gyakorlatok bemutatását, a tapasztalatcserét.

4. INNOVÁCIÓ, KUTATÁS-FEJLESZTÉS
Az innováció és kutatás-fejlesztés területén – a GAZDSÁG ÉS TUDOMÁNY fejezetben tárgyaltak mellett –folytatni
kell a korábban támogatással megkezdett tanácsadási munkát, ehhez a feltételeket már a kamaránknak kell biztosítania.
A korábban hagyományteremtő céllal elindított – és a vállalkozások körében nagy sikert aratott – „Az innováció
a fejlődés rugója” című pályázatunk és az ehhez kapcsolódó rendezvénysorozat következő időpontja: 2020.
második fele.

5. SZÉCHENYI KÁRTYA
Kamaránknál 2002 óta folyamatosan működik a Széchenyi Hitelkártya ügyintézés, és a BOKIK előkelő helyen szerepel
az országos értékesítési listán. A kihelyezett hitelállomány megyénkben közelíti a 80 milliárd forintot.
A területi irodai hálózat jelenleg Sárospatakon, Ózdon, Kazincbarcikán és Tiszaújvárosban lát el Széchenyi Kártya Program ügyintézésével kapcsolatos feladatokat. A mezőkövesdi ügyfelek kiszolgálása a tiszaújvárosi képviselő feladata, Sárospatak-Sátoraljaújhely-Szerencs területén pedig sárospataki munkatársunk foglalkozik ügyintézői feladatokkal.
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Ebben az évben is előadássorozattal, tájékoztatókkal, elektronikus hírlevelekkel segítjük a program termékeinek
megismertetését, népszerűsítését.

6. PÁLYÁZATAINK
A pályázati források figyelése, a vállalkozások felé való hatékony kommunikálása a kamara törvényben is rögzített feladata. A Bokik ezen túlmenően saját projekteket is megvalósít, amelyek természetesen a megyei vállalkozások számára
nyújtanak plusz szolgáltatásokat.
AKTUÁLIS PÁLYÁZATAINK:
 
HUSKROUA határon átnyúló pályázat „A kézművesség és gasztronómia, mint a Kárpátok Eurorégió Kulturális
örökségének promotálása.
 
A projekt vezetőpartnere a Máramaros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, egy-egy magyar, román és ukrán
gazdaságfejlesztési szervezet és egyetem vesz részt benne. A kétéves projekt célja: antropológiai elemzés elvégzése a határ menti régióban a kézműipar és a gasztronómia témakörében. Feladat továbbá a határokon átnyúló
térségben két tematikus turisztikai útvonal meghatározása, feltérképezése és tesztelése.
 
InProTool – Magyar-Szlovák Határon Átnyúló alapból finanszírozott pályázat.
 A
projekt célja az innovációvédelem fontosságának tudatosítása és megértésének javítása a vállalkozások számára. A
szellemi tulajdonjogok fontosságának megértése növelheti a vállalatok versenyképességét, és lehetővé teszi számukra, hogy teljes mértékben kiaknázzák a hazai és külföldi piacokban rejlő lehetőségeket. A pályázat elbírálás alatt áll.

7. KLASZTEREK, HÁLÓZATOK
Célunk az eddig megalakított és menedzselt klaszterek, vállalkozói szervezetek további működtetése és megerősítése, illetve újabb hálózatok kialakítása és működtetése. A megyében működő klaszterek munkáját szeretnénk összefogni (például az informatikai, valamint a vendéglátóipari klaszterét).
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓI KLASZTER – NOHAC
A NOHAC jelenleg 78 tagvállalkozás részvételével működik. 2020 a tisztújítás éve a NOHAC életében, az első negyedévben megtörténik a tisztségviselők megválasztása a következő 3 évre.
PROGRAMTERV:
 
Folytatódik a céglátogatás sorozat a klaszter tagjainál.
 
Két saját rendezésű nemzetközi konferencia megszervezése a nemzetközi kapcsolatok bővítése érdekében. A
megvalósítást négy partnerrel – a lengyel és litván klaszterrel, a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszterrel, valamint a
Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszterrel – közösen történik majd.
 
Kapcsolatfelvétel a BMW debreceni gyárával, kapcsolatépítés, beszállítói nap szervezése.
 
Részvétel az Automotive 2020. kiállításon.
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 megvalósult, így el lehet kezdeni a nemzetközi bevezetést is. 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 információt nyújt klaszterünkről és tagjainkról.
Klaszterünk egyesült az Észak-magyarországi Műanyagipari Klaszterrel. Ennek során hangsúlyos szerepet kívánunk
adni a műanyagipari termelő vállalkozásoknak a klaszteren belül. Egyeztetést kezdeményeztünk a Borsodchem Zrt.-vel
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és a MOL Petrolkémia Zrt.-vel a klaszterben történő szerepvállalásról, pozitív kifejlet esetén külön szakmai részt kapna
a klaszteren belül a vegyipar.
Az idei évtől kezdődően támogatjuk a First Lego League sorozat helyi fordulóját, mely jó lehetőség a fiatalok ipar iránti
érdeklődésének elősegítésére.
2017-ben klaszterünk elnyerte az Akkreditált Klaszter címet, melyet két évig viselhet a NOHAC, 2018 nyarán megtörtént a félidei felülvizsgálat. Új pályázatot nem írtak ki, így a cím automatikusan hosszabbodik a következő kiírás dátumáig. A jövőben a minisztériumok (PM, ITM) hangsúlyosabb szerepet kívánnak adni a klasztereknek, ennek első jele
egy pilot jellegű eszközbeszerzéses pályázat volt, ahol 5 plusz pontot adtak a klaszter tagjai számára a bírálat során.
MISKOLC BELVÁROSI GAZDASÁGFEJLESZTŐ KLASZTER
SZERVEZETI FELADATOK:
 
éves célok meghatározása, kialakítása az elnökséggel és a kamarai vezetőkkel 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 kialakításának előkészítése,
 
aktív belvárosi érdekképviselet, kapcsolattartás az önkormányzat, a város illetékeseivel,
 
a jó gyakorlatok további tanulmányozása, pl. környező városokba történő utazásokkal,
 
a klasztermenedzsmentnek klaszterfejlesztéshez kapcsoló programokon, továbbképzéseken, konferenciákon való
részvétele.
PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK:
Az évről-évre ismétlődő belvárosi nagyrendezvényekkel 2012 óta folyamatos az együttműködés. Az események kapcsán
jellemzően barteralapú együttműködés történik, biztosítjuk a rendezvények marketinganyagainak megjelenítését a
klasztertagok üzleteiben, a honlapon és a hírlevélben, közös akciók meghirdetésére is sor kerül.
TERVEZETT RENDEZVÉNYEK, AMELYHEZ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERKÉNT KAPCSOLÓDIK A KLASZTER
2020-BAN:
 
Kocsonyafesztivál (február),
 
Utazási Kiállítás – Miskolc (március),
 
Borangolás (május),
 
Bartók + Nemzetközi Operafesztivál (június),
 
CineFest Nemzetközi Filmfesztivál (szeptember),
 
Miskolci Advent (december).
SAJÁT SZERVEZÉSŰ RENDEZVÉNYEK:
 
workshop, szakmai előadás kereskedelem, marketing, urbanisztika témákban,
 
a klasztertagok meghívása a BOKIK által szervezett szakmai rendezvényekre, előadásokra.

8. ÖNKORMÁNYZATI SZEKCIÓ
A szekció fő célkitűzése, hogy segítséget nyújtson a megye önkormányzatainak gazdaságfejlesztési tevékenységük megvalósításához. Tagvállalataink szempontjából 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 internetes adatbázisának folyamatos bővítése, frissítése a befektetési
lehetőségekkel, foglalkoztatottsági adatokkal, megvalósított jó gyakorlatokkal, annak érdekében, hogy a megfelelő tartalmat ki tudjuk ajánlani külföldi érdeklődők számára is.
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9. BESZÁLLÍTÓI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA – BMW, LUFTHANSA
A magyar kormány kiemelt célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások minél versenyképesebben tudjanak bekapcsolódni a hazánkban gyártókapacitással rendelkező nagyvállalatok beszállítói láncába. Ezt a szándékot támogatja a
TÁMOGATOTT PROGRAMOK részben megemlített Vállalkozói Mentor Program is.
Törekvésünk, hogy a megyei kkv-k minél nagyobb szerepet kapjanak a hazánkban letelepedett integrátorok beszállítói
láncában. Ezen a területen kiemelt jelentőséggel bír a Miskolcon megvalósuló Lufthansa, és a közelben, Debrecenben
megvalósuló BMW beruházás.
A beszállítói tevékenységgel kapcsolatos feladatok kapcsán természetesen be kell vonni a NOHAC-ot is, amelynek
tevékenysége szervesen kapcsolódik ehhez a területhez.

10. IPARI PARKOK
2012-ben kezdte el a BOKIK az ipari parkok közötti együttműködések koordinálását, a közöttük lévő kommunikáció
megerősítését annak érdekében, hogy a megyében megjelenő befektetők komplex tájékoztatásban részesüljenek.
2020-ban e tevékenység folytatását napirenden tartjuk. Alapfeladat az adatbázisok folyamatos frissítése, teljessé tétele, és fontos a kihelyezett megbeszélések, tanácskozások megtartása, valamint az Ipari Parkok Szövetségének segítségével ipari parki konferencia megszervezése megyénkben.

11. FOGLALKOZTATÁSI PAKTUMOK
Kamaránk kötelező együttműködő partnerként részt vesz a megyei foglalkoztatási paktumok munkájában. Borsod-Abaúj-Zemplénben 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.
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.
Az általános feladatokon túlmenően jelenleg is érvényes megbízási szerződéssel rendelkezünk három helyi paktumszervezettel, melyekben főként befektetői tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat látunk el.

12. TOP 100
A hagyományos TOP 100 rendezvény 2020-ban is az ősz kiemelt gazdasági eseménye lesz megyénkben. A Nemzeti
Adó- és Vámhivatallal és az Észak-Magyarország című napilappal együttműködve megszervezzük a TOP 100 céget
és a megye gazdaságát bemutató kiadvány ünnepélyes átadását, és gazdára talál a TOP 100 Gazdasági díj is. Idén
tervezzük ennek a gazdasági elit körnek a bővítését egy jól körülhatárolható szempontrendszer alapján.

13. IPAR 4.0
2019-ben megalakult kamaránknál az Ipar 4.0 munkacsoport, amely negyedéves rendszerességgel ülésezik. Tevékenysége összhangban van az autóipari klaszter szakmai munkájával, így a munkacsoport hatékonyságát növeli a két
feladat összekapcsolása.
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A munkacsoport célja egy olyan pilot rendszerben megvalósuló tudásközpont kialakítása, amellyel megyei szinten
bevonható a digitalizációs folyamatba legalább 1000 vállalkozás a következő 3-5 évben. Erre állami támogatás bevonásával lehetne megoldást találni, a Miskolci Egyetem közreműködésével. A javaslatcsomag kidolgozás alatt áll, ebben
az évben az egyetem bevonása a fő cél.

14. FIATAL VÁLLALKOZÓK SZEKCIÓJA
A Fiatal Vállalkozók Szekciójának közreműködésével fórumokat, üzleti találkozókat workshopokat, tapasztalatcserével
egybekötött rendezvényeket szervezünk. Célunk a megyében tevékenykedő sikeres, nagy tapasztalattal rendelkező
cégek, illetve azok vezetőnek bevonása a munkába.

15. STARTUP CÉGEK
A megyei vállalkozások szerkezetét tekintve, fontos feladatnak tekinti a kamara a startup cégek támogatását. Ehhez
elsődlegesen fel kell mérni, hogy megyénkben hány ebbe a kategóriába tartozó vállalkozó, illetve vállalkozás található,
milyen szolgáltatásokra van szükségük a további fejlődéshez, illetve a nemzetközi piacra lépéshez. Ebben a munkában
partnerként számítunk a Miskolci Egyetemre, illetve az Észak-magyarországi Infoklaszterre.
De ezen a területen az első fejezetben részletezett BOKIK AKADÉMIA által nyújtott képzések is igénybe vehetők.

16. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAINK





Iparjogvédelmi szolgáltatások
Okmányhitelesítés
ATA-Carnet hitelesítés
Igazolások, kamarai referencia levelek kiadása
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III. SZAKKÉPZÉS
Hatályba lépett az új szakképzési törvény január 1-jével, februárban már az új rendszer szerint működő szakképzésbe
jelentkeznek a tanulók a következő tanévre.
A 2020/21-es tanévtől felmenő rendszerben átalakul a szakképzés intézményi szerkezete. A szakképző intézményeknek két típusa lesz: a hároméves szakképző iskola és az ötéves technikum.
A szakképző iskola három éves, amelynél az ágazati ismereteket adó első év után történik a szakmaválasztás. A következő két évben duális képzés formájában, elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál sajátítják el a tanulók a szakmai
ismereteket.
A technikusképzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Az öt év elvégzése után a tanulók egyszerre
kapják meg az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet. Az itt végzettek szakirányú továbbtanulás esetén előnyt
élveznek majd a felsőoktatási felvételiknél.
A gimnáziumi érettségivel rendelkezőknek és az egyetemi tanulmányaikat feladó fiataloknak lehetőségük van kétéves
technikumi képzésre jelentkezni, így mindenki számára biztosított a szakképesítések megszerzésének lehetősége.
Az új szakmastruktúra szerint 174 alapszakma lesz. A régi OKJ szerinti szakképesítések tartalmilag beépülnek egy-egy
alapszakmába, illetve új szakmákhoz kapcsolódnak, vagy szakmairányként jelennek meg.
A Szintvizsgákat az ágazati alapvizsgák rendszere váltja, amellyel már a technikumban megszerezhető érettségihez kötött szakmákat tanulók is köztes gyakorlati vizsgát tesznek tanulmányaik második évfolyamán.
Felmenő rendszerben fejlesztik tovább a duális képzést, így a tanulók versenyképes tudással és gyakorlattal léphetnek a munkaerőpiacra. A duális képzés során a vállalatoknál dolgozó tanulók munkabérre jogosultak (akár a teljes
minimálbért is elérheti), melyet a tanulószerződést váltó szakképzési munkaszerződések biztosítanak számukra.
A szakképzést ösztöndíjakkal is támogatja az új rendszer. Szeptembertől felmenő rendszerben tanulmányi ösztöndíjat
kapnak a szakképző intézmények diákjai. Külön ösztöndíj lehetőség van a hátrányos helyzetű tanulóknak.
Új elem a törvényben, hogy egyszeri pályakezdési juttatásra jogosultak azok, akik befejezik a képzést és szakmát
szereznek, ezzel is segítve a lemorzsolódás, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését.
Kamaránk szakképzési feladatrendszere is felmenő rendszerben áll át az új struktúrára, amelynek előkészítő és tájékoztató időszaka fontos lesz a megye duális képzéshez eddig is és a jövőben csatlakozni kívánó gazdálkodó szervezeteinek számára.
Miskolcon 6,5 milliárd forint támogatással valósul meg a 21. századi szakképzőiskola fejlesztési program első
pilotja, melynek célja, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok számára a szakmatanulás reális, vonzó lehetőség legyen,
amihez hozzájárul a szép iskolai környezet, az izgalmas műhelyek és laboratóriumok.
A Miskolci Szakképzési Centrum négy iskolájában indul kiemelt fejlesztés. A Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai
Szakgimnáziuma a 21. századi színvonalú iskolaépületben a régió vezető informatikai iskolájává válhat. A Miskolci SZC
Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája új épületrésszel bővül, amelyben speciális informatikai és gépészeti oktatótermek jönnek létre. Az iskolában minőségi sportpályák és közösségi terek is épülnek. A Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában a panelépület hőszigetelésével
és nyílászáróinak cseréjével megújul az iskola külső megjelenése. A fejlesztés során korszerű eszközök kerülnek az
autóipari tanműhelybe. A Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája az energetikai korszerűsítés mellett új tornateremmel és tanbolttal is gazdagodik.

SZAKKÉPZÉS 4.0
STRATÉGIAI CÉLOK
 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági igényeinek megfelelő szakképzett munkaerő biztosítása, a foglalkoztatás elősegítése
 
A jövő generáció életkilátásainak javítása, az elvándorlás további csökkentése
 
A társadalmi különbségek csökkentése az egész életen át tartó tanulás elvének szem előtt tartásával
 
A szakmatanulás, szakképzés népszerűsítése, szemléletformálás, pályaorientáció
 
Felnőttoktatási, felnőttképzési lehetőségek stratégiai támogatása a gazdálkodó szervezetek körében
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FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK A MEGYEI SZAKKÉPZÉSBEN
 
Az új duális szakképzési struktúra teljes körű bevezetése 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
 
BOKIK Akadémia létrehozása

SZAKKÉPZÉSI FELADATELEMEK
A DUÁLIS KÉPZÉSI 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
 
Szakmai továbbképzésen való részvétel, on-line vizsgarendszer
 
Területi képviseleteken szervezett előadássorozatok: szakképzési munkaszerződés
 
Szakképzési munkaszerződésekkel kapcsolatos információ-átadás, tanácsadás
A SZINTVIZSGA ORSZÁGOS RENDSZERÉNEK MŰKÖDTETÉSE
 
A 2019/2020-as tanév szintvizsgáinak előkészítése és lebonyolítása 2020. február 1. és 2020. április 30. között,
 
1423 fő szintvizsgáztatása, 112 db szintvizsga szervezése, lebonyolítása
 
A szintvizsgáztatás dokumentálása az ISZIIR rendszerben (tanulói adatbázis, vizsgadokumentációk, értékelések
nyilvántartása)
 
A sikeres szintvizsgáról IGAZOLÁS elkészítése és átadása a tanulóknak
 
Szakmai fórumok szervezése: Az ágazati alapvizsgák rendszere és elnöki névjegyzéke
 
A 2020/2021-es tanév ágazati alapvizsgákkal kapcsolatos delegálási feladatok előkészítése
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 figyelembevételével
 
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 2020. évben ellenőrizni kívánt gazdálkodó szervezetek kiválasztása, ellenőrzési terv összeállítása
 
Szakértői névjegyzék bővítése, folyamatos felülvizsgálata, szakértők képzése, vizsgáztatása: 40 fő
 
A gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése (519 db), dokumentálása, rögzítése
 
„Könyvelőkkel a duális képzésért” program (30 fő) szervezési, lebonyolítási feladatainak ellátása
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SZAKMAI VIZSGADELEGÁLÁS
 
a 2020. évi komplex szakmai vizsgák elnöki és tagi vizsgadelegálásával kapcsolatos feladatok ellátása: kiválasztás,
telefonos egyeztetés, javaslattétel (MINERVA rendszerben),
 
Névjegyzékek folyamatos karbantartása, új vizsgabizottsági tagok, adatváltozások rögzítése az ISZIIR rendszerben,
 
A meglévő vizsgabizottsági tagok kinevezésének lejárta esetén hosszabbítási kérelmek befogadása, ellenőrzése,
felrögzítése az ISZIIR rendszerbe, valamint a tájékoztató levél megküldése a vizsgabizottsági tagnak,
 
Névjegyzékekre való pályázatok beadásához segítségnyújtás (elnöki, tagi),
 
Részvétel az MKIK által szervezett felkészítőn, vizsgán, szakmai értekezleten,
 
Kapcsolattartás, együttműködés a vizsgaengedélyt kiadó kormányhivatalokkal, vizsgaszervezőkkel és képviselőikkel,
 
AZ ISZIIR és a MINERVA rendszer fejlesztési javaslatainak megfogalmazása
A 2019/2020. TANÉV ORSZÁGOS SZAKMAI VERSENYEK (OSZTV, SZKTV) ELŐDÖNTŐINEK SZERVEZÉSE,
LEBONYOLÍTÁSA
 
A 2019/2020-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 310 fő részére (2020. 01. 06–22.)
 
A feladat elvégzésének határideje és végbeszámoló elkészítése: 2020. május 31.
 
Diákok és kísérőik úticsomaggal való ellátása és szállítása a Szakma Sztár Fesztiválra (2020. 04. 20–21.) – 410 fő
PÁLYAVÁLASZTÁS, PÁLYAORIENTÁCIÓ
 
Gyár-, üzem- és tanműhely-látogatások megszervezése és lebonyolítása (min. 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 (min. 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 2020” (645 db)
 
Együttműködés Borsod-Abaúj-Zemplén megye járási tankerületeinek vezetőivel
 
Szakképző intézmények munkájának segítése nyílt napokon, egyéb pályaválasztási eseményeken
 
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
 
Események száma: min. 175 db, bevonandó személyek száma: min. 1875 fő
TERVEZETT PROGRAMJAINK
–
A III. Ózdi Szakmai Nap – 2020. tavaszán a Digitális Erőműben valósul meg. (tervezett létszám: 400 fő)
–
A III. Mezőkövesdi Szakmai Nap októberben kerül megrendezésre (tervezett létszám: 400 fő)
–
Az V. Zempléni Szakmai Nap, Sátoraljaújhely – 2020. november hónapban (500 fő).
–
Pályaorientációs VR Roadshow – minden nagyobb rendezvényen
–
Nyílt nap a kórházban, november hónapban, az intézménnyel egyeztetett időpontban szervezzük (minimum 64 fő/ alkalom).
– 
Elektronikus tartalmak fejlesztése: Szakmavilág honlap
–
„Szabad a pálya” – Pályaválasztási kiállítás
–
„Lányok Napja” – BOSCH, Joyson
–
„Mi a pálya?” – Műszaki Pályaválasztó Fesztivál
–
„Modern Gyárak Éjszakája”
– 
„Szakmák Éjszakája”
–
„TechCsajok”
–
„Vegyipari Pályaorientációs Nap”
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MESTERKÉPZÉS, MESTERVIZSGÁZTATÁS
 
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
 
15 fő támogatott gyakorlati oktató mesterképzése és vizsgáztatása
 
Tervezett tanfolyamaink: autószerelő, festő, kőműves, kozmetikus, vízvezetékszerelő 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 72 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
MEGYEI MUNKAERŐ-PIACI EGYEZTETŐ KEREKASZTALOK KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE
Az átalakuló MFKB feladatrendszer továbbfejlesztése, melyet az új szakképzési törvény szabályoz és az Ágazati Készségtanácsok mellett, megyei szakképzési koordinációs, javaslattevő testületként működik
FELADATAI:
–
Szakmaszerkezeti javaslat összeállítása (megyei szint, intézményenkénti javaslattétel)
–
Vélemény kialakítása a szakképzési alapfeladat nem állami szakképző intézmény általi végzésének indokoltságára vonatkozóan
–
Szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás: ITM, NSZFH, IKK, Kormányhivatal, Tankerületek, Szakképzési
Centrumok, fenntartók, szakképző intézmények
–
Beszámolók, előadások, publikációk készítése
–
Az országos Ágazati Készségtanácsok szakmai feladatainak megyei szintű becsatornázása
–
A Kerekasztal működtetése, titkársági teendők ellátása (dokumentáció, határozatok, jelenléti ív)
FELNŐTTKÉPZÉS, FELNŐTTOKTATÁS
 
Munkahelyi képzések támogatása – GINOP-6.1.7-17
 
Jelen program a gazdálkodó szervezetek képzési igényeinek megvalósulását támogatja, biztosítva a vállalkozások
által megszervezett, megvalósított képzések megfelelő minőségét és nyomonkövetését.
 
A támogató program megvalósítása során a kamara egyik legfontosabb feladatköre a területi ügyfélszolgálatok
működtetése.
 
Szakképzési Centrumok tagintézményeinél elérhető képzések népszerűsítése, gazdálkodói tájékoztatás
 
Felnőttképzési konferencia szervezése
 
BOKIK Akadémia program képzésszervezési támogatása
FELSŐOKTATÁS – DUÁLIS KÉPZÉS
 
További együttműködések a BOKIK és Miskolci Egyetem szakmai kapcsolódási pontjain
 
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
 
a 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
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aFoglalkoztatási Paktumokkal (Miskolc MJV, B.-A.-Z. Megye)
a Miskolci Egyetemmel

A Szakképzési és HR kollégium működtetése

HR-klub szervezése, működtetése


RENDEZVÉNYEK
 
Szakképzési Fórumok: szakképzési hozzájárulás elszámolása, gyakorlati képzésszervezés
 
Szakértői felkészítések, vizsgák: szintvizsga (ágazati alapvizsga), 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/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
 
Mesterlevél átadó ünnepély
 
Területi képviseleteken szervezett előadás-sorozatok
 
Pályaorientációs rendezvények
PÁLYÁZATI ÉS SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉGEK
 
DUIHK – Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – Szakképzési díj 2020 pályázat
 
CSR Hungary Díj 2020 – 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 2019/2020 (SZKTV/OSZTV)
 
Szakmai verseny területi elődöntőinek szervezése, lebonyolítása az előzetesen jelentkezett 310 fő számára
 
Szakma-Sztár Fesztivál (SZKTV döntő) utazásszervezés, tárlatvezetés
 
A Hungexpo területén megrendezésre kerülő rendezvényre minimum 410 fő pályaorientációs rendezvénylátogatását szervezzük meg, melyet az elmúlt évek tapasztalatai alapján 10 autóbusszal bonyolítunk a verseny két napján.
EUROSKILLS GRAZ 2020
 
EuroSkills – a szakmák Európa Bajnoksága
 
A EuroSkills versenyek a WorldSkills szakmai versenyek célkitűzéseit követik, csak európai szinten. A következő
EuroSkills Grazban kerül megrendezésre 2020-ban.
JELLEMZŐK:
–
A EuroSkills versenyek kétévente, minden páros évben kerülnek megrendezésre
–
Minden ország egy versenyzőt vagy versenyzői csapatot nevezhet szakmánként
–
Egy versenyző csak egy EuroSkills versenyen indulhat
–
A verseny hossza: 3 nap, ebből a nettó versenyidő 14 és 18 óra közé esik
–
A versenyszámok között vannak egyéni versenyek, valamint csapatversenyek (pl.: informatikai rendszerüzemeltető, mechatronika – 2 fős csapat)
–
A versenyzők korhatára a verseny évében betöltött 25 év
–
A verseny hivatalos nyelve az angol
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–
A versenyszámokat, vagyis hogy mely szakmákban lehet indulni, a korábbi évek tendenciái, az új trendek és az
előregisztráció során jelentkezett részvevők száma együtt határozzák meg
–
Utolsó verseny: EuroSkills Budapest 2018
Versenyről való tájékoztatás

Pályaorientációs célú bemutatók szervezése


KÉZMŰVES KUPA (2020. MÁRCIUS 28.)
 
A verseny tárgyi eszköz igényének megszervezése, beszerzése, verseny lebonyolítása
 
Versenyhelyszín előkészítése
 
Támogatók, szponzorok, partnerek – kapcsolattartás
 
Versenyhonlap és facebook oldal karbantartása, szerkesztése
 
Kézműves Kupa arculatának és szóróanyagainak grafikai tervezése, készítése
SCHNITTA SÁMUEL VENDÉGLÁTÓIPARI EMLÉKVERSENY
 
Észak-magyarországi selejtező szervezése lebonyolítása
 
Országos döntő szervezésében való segítségnyújtás
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IV. KAMARAI KLUBOK

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.
Ebben az évben is aktuális, a vállalkozások életét meghatározó témákra koncentrálnak majd a klub programjai.

KÖNYVELŐI KLUB
A számviteli, pénzügyi és adójogszabályok értelmezésében, gyakorlati alkalmazásában segít a Könyvelői Klub. Az
aktuális témákról rendszeresen szervez előadásokat a szakma számára a klub, és ez a munka idén is folytatódik.

KAMARAI TÁRSALGÓ
A 2015-ben indult Kamarai Társalgó az elmúlt években a BOKIK igen népszerű rendezvénye lett. Szakmájuk neves,
országos hírű képviselői voltak ezeknek a beszélgetős délutánoknak a vendégei, és a híres előadók, az érdekes témák
sok érdeklődőt vonzottak a kamarába.
Idén is érdemes lesz találkozni a Társalgó előadóival.
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V. HATÓSÁGI FELADATOK

KAMARÁNK A KÖVETKEZŐ ALTERNATÍV VITARENDEZÉSI FÓRUMOKAT MŰKÖDTETI
VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG
A Választottbíróságok magánbíróságok, ahol az érintett felek abban állapodnak meg, hogy jogvitájuk eldöntését a
rendes bírósági eljárás mellőzésével, a felek által kijelölt Választottbíróságra bízzák. Az MKIK mellett működő Állandó
Választottbíróság tevékenysége ötvözi a tradíciókon, szakszerűségen és tapasztalaton alapuló, de egyúttal a jelenkor
üzleti követelményeinek elbírálására való felkészültséget.
Kamaránk a gazdálkodó szervezetek számára tájékoztatást ad a Választottbíróság működéséről, elérhetőségéről, a
választottbírósági eljárásról, illetve a Választottbíróságtól érkező megkeresésekben eljárunk.
TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI SZAKÉRTŐI SZERV
A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) építőipari viták rendezésében segíti az építőipari tervezési, kivitelezési
szerződések feleit. A szakértői eljárás eredményeként készülő szakvélemény elsődleges célja a felek megegyezése a
szakértői megállapítások alapulvételével. Amennyiben egyezség nem jön létre, a bíróságon a TSZSZ szakvéleményére
alapított perben rövidebb eljárási határidőkkel, speciális eljárási szabályok mellett érvényesíthető a követelés.
BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Által működtetett Békéltető Testület mandátuma
2019. december 31. napjával lejárt. A BOKIK a 26/2019. (VIII.26) ITM rendeletben foglaltaknak megfelelően, 2019.
szeptember hónapban álláspályázat közzétételével megkezdte a pályázati eljárás lefolytatását az újonnan alakuló
Békéltető Testület tagjainak vonatkozásában. A sikeres pályázati eljárás lezárását követően – a fogyasztóvédelemért
felelős miniszter döntése alapján – az új testület 11 fővel alakult meg, a tagok megbízása 2019. december 31. napjáig
megtörtént. A BOKIK által működtetett Békéltető Testület elnöki teendőinek ellátására továbbra is dr. Tulipán Péter
kapott megbízást az innovációs és technológiai minisztertől.
A békéltető testületek továbbra is minden megyeszékhelyen és a fővárosban működnek, de fontos változás, hogy
a jövőben azonos gyakorlatot követve végzik majd a fogyasztói jogviták gyors és ingyenes megoldását, ennek
megvalósítása érdekében országos egységes eljárási szabályzat készül a testületek részére. Az Innovációs és
Technológiai Minisztérium célja a fogyasztóvédelmi intézményrendszer hatékonyságának növelése a fogyasztók és a
tisztességes vállalkozások védelme érdekében.
ETIKAI BIZOTTSÁG
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv. 10. §-nak rendelkezései határozzák meg a gazdasági kamarák üzleti
forgalom biztonságával kapcsolatos feladatait. A Gktv. 12.§-nak (1) bek. f) pontja az országos kamarák feladatává
teszi a valamennyi gazdálkodó szervezetre általánosan érvényes, a tisztességes piaci magatartásra vonatkozó etikai
szabályokat tartalmazó etikai szabályzat kidolgozását. A kamara etikai bizottságának hatáskörébe tartozik: az Etikai
Kódexben foglalt etikai szabályok megsértése miatt a gazdálkodó szervezet, illetve a kamarai tisztségviselő ellen
kezdeményezett ügyben az etikai eljárás lefolytatása, állásfoglalás kialakítása.
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HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK
ÉPÍTŐIPARI REGISZTRÁCIÓ
2010. január 31-e óta, aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet kíván folytatni
(egyéni vállalkozó és társas vállalkozás egyaránt), köteles az erre irányuló szándékát a kamarához bejelenteni.
Kamaránk rendszeresen szervez előadásokat az építőipari regisztrációról Miskolcon és a képviseleteken is. Bemutatjuk az érdeklődőknek az építőipari regisztrációban való keresés módját, illetve az építési szerződésekre vonatkozó
kötelező szerződéses feltételeket, és a regisztráció fontosságát a közbeszerzési eljárásoknál és az elektronikus építési napló vezetésénél.
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 részt
vevők és a kamara számára egyaránt fontos, hogy átlátható, ellenőrizhető és ennek következtében tiszta közbeszerzési
eljárások lefolytatására kerüljön sor. Az önkormányzatnak is érdeke a helyi vállalkozások eredményes piaci szereplése.
A jogszabályi lehetőségek keretén belül a BOKIK tanácsadással segíti tagjait a tendereken, közbeszerzési eljárásokon
való részvételben.

HATÓSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEINK
A gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások ellenőrzését végző szervezetekkel, hatóságokkal kamaránk hagyományosan szoros kapcsolatot ápol. Ennek az együttműködésnek kiemelt példái azok az előadások, amelyeken a vállalkozókat a jogszabályváltozásokról, az egyes szakterületek legfrissebb információiról tájékoztatják a szóban forgó
szervezetek, szervek, intézmények szakértői.
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VI. SZERVEZETI FELADATOK
1. KAMARAI TAGOZATOK, OSZTÁLYOK, KOLLÉGIUMOK MŰKÖDTETÉSE
A BOKIK szabályzatai meghatározzák kamaránk alapvető működési struktúráját. Ennek megfelelően önkéntes tagjainkat tagozatokba és osztályokba soroltuk. Az elnökség tagjai közül minden osztálynak van egy elnöke, illetve a
munkaszervezet részéről egy titkára.
A szakmai osztályok munkájának operatív szervezési feladatait ezek a titkárok látják el, és segítséget nyújtanak az
osztályelnökök tevékenységéhez is.
Többek között a kamarai osztályok működtetése révén valósítható meg az a stratégiai cél is, hogy a vállalkozók számára személyre szabott szolgáltatásokat nyújtsunk képzett, felkészült munkatársaink segítségével. (A tagozatok, osztályok, kollégiumok listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.)

2. CÉGLÁTOGATÁSOK, TAGSZERVEZÉS
A megye gazdasági folyamatainak feltérképezése, a meghatározó vállalkozások tevékenységének, igényeinek megismerése érdekében 2020-ban is folytatjuk a céglátogatások szervezését. A találkozóknak fontos eleme a kamara
tevékenységének bemutatása, szolgáltatásainak népszerűsítése is. A céglátogatások célja, hogy a személyes párbeszéd segítségével, az összegyűjtött adatok, információk, javaslatok feldolgozásával képet kapjunk a térség gazdasági
potenciáljáról, 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
a BOKIK-hoz, és szisztematikus munkával elérjük, hogy önkéntes taggá váljanak.
2020-as terveink között szerepel a – tevékenységük alapján a kereskedelmi és iparkamarához tartozó – TOP 100-as
cégek meglátogatása.

3. A HÉT KÉPVISELET MŰKÖDTETÉSE
Kamaránk a központi székház mellett hét vidéki irodát működtet 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 igénybevehetik a kamarai alapszolgáltatások egész palettáját.
Képviseleteink különféle tájékoztató rendezvényeket is szerveznek, és együttműködnek a területükhöz tartozó önkormányzatokkal, járási hivatalokkal, szakmai szervezetekkel, illetve a helyi médiumokkal is. Szervezik a gazdaság szereplőinek helyi fórumait.

4. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Az elmúlt év őszén a munkaszervezet birtokba vette a Szentpáli utca 1. szám alatti, felújított székházat. A megújult recepciós és ügyfélszolgálati térben az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálására van lehetőség. Elsődleges szempont
továbbra is a minél hatékonyabb és gyorsabb kiszolgálás, melynek személyi és technikai feltételei adottak.
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5. 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 módosítás 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.
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 visszautalása, levelezés, igazolások postázása, online regisztrációs ügyintézés, csekkes befizetések
kezelése folyamatos feladatokat ró a kamarai munkatársakra. A BOKIK-nál regisztrációra kötelezett vállalkozások száma megközelíti a 36 ezret.

6. A MEGÚJULT SZÉKHÁZ A GAZDASÁG HÁZA
A 2019 októberében felavatott, megújult székházunk kínálta lehetőségeket szeretnénk kiajánlani a vállalkozásoknak.
Különböző méretű tárgyalóink, konferenciatermünk kiválóan alkalmas üzleti tárgyalások, tanfolyamok, szakmai tanácskozások, találkozók lebonyolítására.
Kialakítottunk egy exkluzív, technikailag jól felszerelt kisebb tárgyalót, amelyet azoknak a cégeknek ajánlunk, amelyek a
megye távolabbi pontjain működnek, és partnereiket – időt és kilométereket spórolva – szívesen fogadnák Miskolcon.
Ezt a lehetőséget az önkéntes tagjaink térítésmentesen vehetik igénybe, a további érdeklődők pedig egy kialakított
díjrendszer szerint bérelhetik egy-egy alkalomra. A részletek megtalálhatók honlapunkon: www.bokik.hu
Az épület egyes szintjeit tartósan bérbe adtuk a következők szerint:
 Földszint: ingatlaniroda, halláscentrum, virágbolt
 Első emelet: SimpleSoft Kft.
 Harmadik emelet: az MKIK három országos projektjének irodái, valamint vállalkozók bérlik.
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VII. PR, KOMMUNIKÁCIÓ
A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS PR TEVÉKENYÉG LEGFONTOSABB CÉLJAI, ESZKÖZEI:
 A vállalkozók tájékoztatása a kamara tevékenységéről, a kamarai munka bemutatása
 A kamara szolgáltatásainak, tevékenységeinek népszerűsítése
 A kamara ismertségének, elismertségének növelése
 Egységes kamarai arculat alkalmazása
KIEMELT FELADAT:
 
A BOKIK honlapjának megújítása. Ez egy megújult arculatot, felhasználóbarát alkalmazásokat, folyamatosan
frissülő tartalmat jelent
 
Az internet alapú közösségi média használata, alkalmazása (facebook, linkedin (szakmai facebook), elektronikus
hírlevél)
 
Az okos telefonokon elérhető mobilalkalmazások bevezetése
A KAMARA KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁINAK HATÉKONY MŰKÖDTETÉSE:
 
Naprakész információk a kamarai honlapon (www.bokik.hu)
 
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
GAZDASÁGI IRÁNYTŰ
2020-ban átalakul kamaránk és az Észak-Magyarország című napilap közötti együttműködés. Korábban havi
rendszerességgel jelent meg a Gazdasági Iránytű című magazin a lap mellékleteként, mostantól ez megszűnik. Helyette
a lap gazdasággal kapcsolatos mellékleteiben közlünk majd a BOKIK-kal kapcsolatos híreket, kamarai véleményeket,
állásfoglalásokat, a megye gazdasági helyzetével foglalkozó írásokat. Teveink szerint 10 mellékletben jelennek majd
meg ilyen cikkek az év folyamán.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy megszűnik a Gazdasági Iránytű, hiszen ugyanezzel a címmel egy 32 oldalas
magazint adunk majd ki, évi három alkalommal. A tervek szerint a megjelenés a következő kamarai eseményekhez
kapcsolódik: a BOKIK tavaszi küldöttgyűlése, a kamarai választás és a Kamara Napja.

KIEMELT MÉDIAPARTNEREINK:
 
Miskolc Városi Televízió
 
Minap
 
RádióM
 
Észak-Magyarország
 
Globo TV
 
Európa Rádió
TOVÁBBI MÉDIAPARTNEREINK:
 
MTI
 
MTVA Kossuth Rádió
 
Szent István Rádió
 
Irány TV
 
Sajómente TV
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Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2020. évi költségvetés terv - 2019. I-XII. havi teljesülés

A

BEVÉTELEK

2019. I-XII. hó

2020.

Tényadatok (eFt)

Tervadatok (eFt)

I.

Tagdíj, kamarai hozzájárulás

250 389

I.1.

Tagdíj

I.2.

Kamarai hozzájárulás

II.

Támogatások

232 340

200 428

II.1.

Szakképzési támogatás összesen

201 655

174 485

Tanulószerződéses tanácsadói hálózat működtetése

63 907

63 546

Szintvizsga rendszerének működtetése

28 715

25 130

Gyakorlati képzőhelyek kétszintű ellenőrzése

14 477

15 535

64 688

65 000

185 701

165 000

Szakmai vizsgadelegálás

7 506

6 994

OSZTV, SZKTV

4 298

4 538

23 039

24 738

Pályaválasztás, pályaorientáció
Mesterképzés és vizsgáztatás

8 316

7 034

MFKB /Megyei munkaerőpiaci egyeztető kerekasztalok

3 062

5 155

ISZIIR rendszer működtetése
Gyakorlati oktatói képzés
II.2.

230 000

2 288

2 331

37 895

11 246

Stratégia és koncepcióalkotás

8 152

8 238

Békéltető Testület támogatása

17 102

13 713

II.3.

TSZSZ támogatása

2 230

2 230

II.4.

Egyéb pályázati támogatás

11 353

10 000

III.

Szolgáltatások bevétele

65 162

50 000

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

16 939
9 221
13 680
25 322
52 000

18 000
4 000
13 000
15 000
18 000

IV.1.

KFT törlesztés

2 000

18 000

IV.2.

Banki hitel

V.
V.1.

50 000

-

Pénzügyi műveletek bevétele

1 638

-

Betéti, értékpapír kamatok

1 638

-

Bevételek összesen:

601 529
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2020. évi költségvetés terv - 2019. I-XII. havi teljesülés
B
I.

2019. I-XII. hó

KIADÁSOK

Tényadatok
(eFt)
11 788
7 676

Anyagköltségek (I.1+I.2)

I.1. Irodaszer, nyomtatvány
I.2. Üzemanyag, egyéb anyag
II.

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

II.1. Bérleti díj
II.2. Javítás, karbantartás (épület, műszaki berendezések, gépkocsi)
II.3. Szemétszállítás
II.4. Közüzemi díjak, rezsiköltség
II.5. PR költség
II.6. Oktatás és továbbképzés
II.7. Fordítás, tolmácsolás

2020.
Tervadatok
(eFt)
12 500
8 000

4 112

4 500

136 750
19 501
3 259

118 500
13 000
3 000

3 577
6 617

2 000
10 000

10 970

10 000

221
380

500
2 000

3 094

4 000

11 833

12 000

II.10. Rendszerkarbantartás

2 315

2 500

II.11. Szakkönyv, szaklap, napilap

1 542

1 500

381

1 000

13 259
59 801

5 000
52 000

57 778

50 000

II.8. Utazási és kiküldetési költségek, szállás (belföld, külföld)
II.9. Posta, telefon, telekommunikáció, céginformáció

II.12. Kiállítás, kiadványok, sokszorosítás (egyéb tájékoztató anyagok)
II.13. Könyvvizsgálat, jogi szolgáltatás
II.14. Egyéb igénybe vett szolgáltatás
SZAKKÉPZÉS: Tanulószerződéses tanácsadói h., szintvizsgáztatás,

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

2 023

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

KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)

VI.

Ráfordítások (VI.1+VI.2)

173 500

139 503

159 500

16 130

14 000

35 000
36 520
25 000
520

2 776
890
1 053

VI.2. Bírságok, adók, ELÁBÉ, kamat

500
1 000
16 000
25 000

33 050

416 173

VI.1. Ellenszolgáltatás nélkül adott támogatás

42 500

35 152
24 059
520
10 573

IV.3. Bankköltség, hatósági díj, biztosítás
V.

155 633

0
1 178
17 576
25 046

Ajándék (járulékokkal)

IV.

251 000

43 800

III.2. Egyéb személyi jellegű kifizetések

2 000

232 483

11 000

418 520
26 723
1 000
2 000
13 723

VI.3. Szakképzési támogatás visszafizetési kötelezettség

833

VI.4. Banki hitel törlesztése

418 949

VII. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (V+VI)
VIII. Beruházás, felújítás (VIII.1+VIII2)
VIII.1. Eszközbeszerzés
VIII.2. BOKIK székház felújítása ( 2019. évben kifizetésre kerülő ktsg.)
VIII.3. Székház felújítás ( Bokik Nonprofit Szolg.Kft. Kölcsön )
IX.

KIADÁSOK ÖSSZESEN - tényleges kifizetés (VII+VIII)

C

TÁRGYÉVI EREDMÉNY

-
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10 000

445 243

455 993
8 014

12 000
12 000

226 979
221 000

0
0

874 942

457 243

273 413

41 185
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I. számú melléklet

A BOKIK TAGOZATAI, OSZTÁLYAI, KOLLÉGIUMAI:
TAGOZATOK:
 
Ipari tagozat
 
Kereskedelmi tagozat
 
Kézműipari tagozat
 
Szolgáltatási tagozat
OSZTÁLYOK:
 
Nehézipari és Energiaipari Osztály
 
Vegyipari Osztály
 
Gépipari Osztály
 
Könnyűipari Osztály
 
Élelmiszeripari Osztály
 
Építőipari és Fővállalkozási Osztály
 
Nagykereskedelmi Osztály
 
Élelmiszer Kiskereskedelmi Osztály
 
Ruha-Iparcikk Kereskedelmi Osztály
 
Gépjármű Kereskedelmi Osztály
 
Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Osztály
 
Építési és Szakipari Osztály
 
Egészségügyi Szolgáltató Osztály
 
Villamos és Járműszerelési Osztály
 
Fa-, Papír- és Nyomdaipari Osztály
 
Élelmiszeripari, Ruhaipari és Iparművészeti Osztály
 
Épületgépészeti és Fémmegmunkáló Osztály
 
Közlekedési és Szállítási Osztály
 
Közszolgáltató Osztály
 
Pénzügyi és Gazdasági Szolgáltató Osztály
 
Üzleti Szolgáltatási Osztály
 
Ingatlanügyi Osztály
 
Lakossági és Közösségi Szolgáltatási Osztály
KOLLÉGIUMOK:
 
Gazdaságfejlesztési Kollégium
 
Területfejlesztési Kollégium
 
Kutatásfejlesztési és Innovációs Kollégium
 
EU Gazdasági Kapcsolatok Kollégium
 
Nemzetközi Kapcsolatok Kollégium
 
HR, Oktatási és Szakképzési Kollégium
 
Kisvállalkozás-fejlesztési Kollégium
 
Környezetvédelmi és Energetikai Kollégium
 
Ipar 4.0 Kollégium
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