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Pay-by-link, Kamatmax
Az IND Group ma gyar országi

tag  ja, az IND Kft. a napokban tar-
totta projektzáró rendez vényét. 

A banki szoftverekkel foglal -
kozó, mis -
kolci székhe -
lyű infor-
matikai vál -
lal kozás be -
mutatta az
érdeklő dők -
nek a 2013-es év ben szüle tett
inno vációs meg oldásai kö zül az
egyik új alkalmazását, amelyek a
mobil bankolást a fel használók
számára je len -
tősen meg -
 könnyí tie. 

A cég veze -
tője elmondta,
hogy a fejlesz -
tést Európai
Uniós és állami források segít-
ségével, a GOP program
keretében valósították meg, a
GOP-1.3.1-11/C-2012-0851
sorszámú nyertes pályázatuk során. 

A cég a pályázati projektet idén,
december 31-én fejezi be véglege-

sen. A projekt során megvalósított
Pay-by-link alkal ma zás egy újfaj -
ta lehetősé get teremet az inter-
neten vásárolt áruk kifizetésére. Az
ellenérték kiegyenlítése a fel-

használó saját
internet ban-
ki fe lületén
tör ténik ki -
zár va azt,
hogy a keres -
ke dő visszaél-

jen a tranzakció során. 

A projekt másik része, a Kamat-
max alkalmazás egy mobilra kifej -

lesztett szemé-
lyes befektetési
tanácsadó al -
kal mazás, amely
segít az ügyfél-
nek megtalálni
a legjobb lekö -
tött betétet és

tanácsokat ad, hogy hogyan tudja
a betéteit a legjövedelme zőbben
kezelni.

Bővebb információt az IND
Group-ról és termékeiről az alábbi
oldalon talál: www.indgroup.eu

1000 liter festék

Az Első Miskolci Lions klub
adományát – 1000 liter festéket
– dr. Stipta Viktor, a klub akko-
ri, és dr. Barkóczi István, a klub
jelenlegi elnöke adta át a
közelmúltban a miskolci Sem-
melweis kórházban a FUX Zrt.
segítségével. 

Dr. Tiba Sándor főigazgató a
Misek Nonprofit Kft. nevében
megköszönve az adományt el -
mondta, hogy intézményük közel
hatvan épületében mintegy 260
ezer négyzetméter az a felület,
amelyet megfelelő rendszerességgel

festeni szükséges. Az intézmény
gazdasági helyzete miatt több -
szörös sürgősségi sorrendet kell
felállítani a beszerzendő eszközök
és anyagok között, ezért nagy
segítség ez a jelentős mennyiségű
festék, amit a legsürgősebb
területen a bőrgyógyászaton és
pszichiátrián használtak fel. Az
Első Miskolci Lions klub
mozgalom elsődleges célja a vakok
és gyengén látók segítése, de
igyekeznek támogatást nyújtani
más fontos egészségügy ellátási
célokhoz is.
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A jogosítványokban és elfoga -
dottságban megerősödött Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Keres ke -
delmi és Iparkamara (BOKIK)
munkáját ma egyszerre jellemzi a
hagyományos tevékenységek, szol -
gál tatások megléte és az új kihí -
vásokra és feladatokra adott minő -
ségi válaszok.

Mit jelent ez a gyakorlatban?
Mindenekelőtt azokat az előadá -
sokat, tájékoztatókat, üzletember-
találkozókat, pályázatismertetőket,
tanfolyamokat, amelyek a BOKIK
alapszolgáltatásait adják, és újdon-
ságként például a Kamarai Társalgó
című programsorozatot, amelynek
középpontjában a gazdasági életet
alakító ember áll. 

De a nóvumok között a helye
például a BOKIK új, miskolci
ügyfélszolgálatának, és a hetedik
területi irodánknak, amely
Sárospatakon kezdte meg működé -
sét. Kamaránk évente több mint két-
száz rendezvényt szervez, és ezek
több ezer érdeklődőt vonzanak. 

Kötelező regisztráció

A kötelező kamarai regisztráció
2012. január elsejei hatályba lépése
új kihívást jelentett a kamarai
munkában. Bevezetésének alapvető
céljai – tehát az átláthatóság, a rend
megteremtése a gazdasági élet
„nyilvántartásában” – lépésről-
lépésre, fokozatosan valósulnak meg.
A regisztrált vállalkozások folyama -
tosan bővülő állományát egyre több
– a törvényben is meghatározott –
szolgáltatás nyújtására tudjuk
használni. Igénybe vehető az Üzlet
a Hálón (www.uzletahalon.hu)
szolgáltatásunk, amelyen kereshetők
üzleti ajánlatok, de kérhető – egye-
bek mellett – pályázatfigyelés és
üzleti hírlevél is. 

Külkapcsolatok

Stratégiai célunk, hogy a
kereskedelemfejlesztés és a nem -
zetközi kapcsolatok területén végzett
tevékenységével segítse a helyi kis-
közép- és nagyvállalatok külpiaci

pozíciószerzését, ösztönözze az
exportot, a tőkekihelyezést, valamint
a külföldi beruházások, befektetések
megyénkbe települését. Hagyo -
mányosan jó kapcsolatot ápolunk a
környező országok társkamaráival,
és az unió több országának köz -
testületével. 

A szakképzés

Az általánossá váló duális képzés
kapcsán egyértelműen erősödik a
kamara szerepe a szakképzésben,
szak oktatásban. A törvényi változá-
sok a kamarai fejlesztési célokkal
azonos irányba mutatnak, vagyis
segítik a gazdaság közeli szakképzési
rendszer kialakulását. Ennek egyik
pillére a megfelelő számú és
minőségű vállalati képzőhely, azaz a
cégek képzési hajlandóságának
ösztönzése. 

Tervezés 2014-2020

Részt veszünk a 2014-2020-as
programozási időszak megyei szintű

tervezési munkálataiban, a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei Területfej -
lesztési Koncepció kidolgozásában.
Az uniós tervezési időszakhoz kap -
csolódóan a BOKIK – a megyei
önkormányzattal együttműködve –
vállalta a konkrét pályázati javaslatok
összegyűjtésében való közreműkö -
dést, a vállalkozók tájékoztatását. Így
a következő ciklus operatív prog -
ramjain belül a térség problémáira
jobban reflektáló, a megye és a régió
gazdasági fejlődését jobban előmoz -
dító pályázati kiírások születhetnek.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.
www.bokik.hu; bokik@bokik.hu

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaság -
csoport idén már novemberben
megkezdte karácsonyi jótékonysá-
gi akcióit. 

A cél továbbra is: segíteni a rá -
szorulókon, különösen a nehéz
helyzetű gyermekeken és a betege -
ken. Az áramszolgáltató Karácsony
alkalmából idén összesen 12 millió
forint értékű adománnyal támo-
gatja az ellátási területéhez tartozó
három észak-magyarországi megye
területén élő rászoruló gyer-
mekeket és a budapesti Baltazár
Színházat. Mindezek mellett a
Társaságcsoport dolgozói az
elmúlt évekhez hasonlóan idén év
végén is önkéntes munkával: a
munkatársak körében lebo nyo -
lított használt ruhagyűj téssel és
hajléktalanoknak szer vezett étel -
osztással segítik a sze génységben
élőket. 

November közepén a Társaság -
csoport észak-magyarországi telep -
helyein és Budapesten összesen 11
helyszínen megtartották használt
ruha-, játék- és könyvgyűjtési
akciójukat, melynek keretében 63
zsák adományt sikerült össze -
gyűjteni az áramszolgáltató dol -

gozóinak. Az adományokat az
ELMŰ területéről a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat budapesti
központjába, az ÉMÁSZ terü -
letéről pedig a miskolci, gyön gyösi
és egri elosztó központokba szál-
lították, melyek a Szeretetszol gálat
közreműködésével jutottak el a
rászorulókhoz.

December 3-án a Miskolci Cso-
damalom Bábszínházban lakóott -
ho nok ban nevelkedő, állami gon-
dozott gyermekeknek megtartott
bábelő adást követően Dr. Marie-
Theres Thiell, az ELMŰ-ÉMÁSZ
Társa ságcsoport elnöke 3 millió
forint értékben adott át ünnepé-
lyes keretek között adományokat
borsod megyei gyermekotthonok-
nak. A Miskolci Befogadó Otthon
38 heverőt és 4 rácsos kiságyat
kapott az áramszolgáltatótól, össze-
sen tíz: sajóládi, alsózsolcai,
felsőzsolcai, gönci és hernádvécsei
lakásotthonnak pedig fejlesztő -
pedagógiai, valamint a minden -
napi működést megkönnyítő gé -
peket és eszközöket adományoz-
tak.December 12-én Salgótarján-
ban Hans-Günter Hogg, igaz-
gatósági tag adott át ünnepélyes
keretek között nyolc Nógrád

megyei település óvodai ala -
pítványa részére összesen 3 millió
forint értékű támogatást. Az
adományból Salgótarján, Pásztó,
Kisterenye, Tar, Nagybárkány,
Szuha, Sóshartyán és Jobbágyi
óvodáját fogják fejleszteni.

Szintén december 12-én, Buda -
pesten is sor került egy adományo -
zási alkalomra. A Társaságcsoport
nevében Dr. Kövesdi Zoltán, igaz-
gatósági tag ajándékozott a Bal-
tazár Színház számára 3 millió
forint adományt. A Baltazár tár-
sulat különlegessége, hogy több -
ségük Down szindrómával élő
vagy mentálisan sérült színész,
akik rendsze resen játszanak állami
gondozásban élő gyerekeknek is.
Munkájuk támogatásával nem
csak őket segíti az áramszolgáltató,
hanem az általuk rendszeresen
élményhez jutó állami gondozott
gyermekeknek is örömet szerez -
hetnek.

A Társaságcsoport vezetői kö -
rében december elején évek óta
ajándékgyűjtést szerveznek hátrá -
nyos helyzetű gyermekek részére.
Az adományokat ezúttal Bernhard
Lüschper, igazgatósági tag adta át

december 13-án, Gyöngyösön a
Családok Átmeneti Otthonában és
a Gyermekek Átmeneti Ottho -
nában élő gyermekeknek. Ezen
kívül az áramszolgáltató 6 heves
megyei alapítvány támogatásával
összesen 3 millió forinttal járult
hozzá a heves megyei gyermekek
fejlesztési programjához. Az
otthonok közösségi terei az
adományból megújulnak, továbbá
játékokat szereznek be az ott élő
gyermekek számára. De támogat-
ja a Társaságcsoport az adomány-
ból a kompolti és a mátraderecskei
gyermekek tanulmányi kirán-
dulását, a szilvásváradi iskola
játék- és eszközkészletének fej -
lesztését, a verpeléti óvoda só -
terápiás készü lékvásárlását és a
gyöngyöspatai autistákat is.

A támogatott szervezetek
kiválasztásánál figyelembe vették
a beérkező igényeket, a helyi sajá-
tosságokat, valamint a szolgáltatási
területen belüli elhelyezkedést.
Bíznak abban, hogy sikerült idén
is a támogatásra leginkább rászo -
ruló alapítványokat kiválasztaniuk
és az adományaikkal sok gyerek és
beteg ember életét tehetik szebbé
és jobbá.

BOKIK, a megbízható partner

Émász: karácsonyi ajándékok

Akik 2013-ben támogatták céljainkat.
Köszönjük!
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„Világhírű” lett a
miskolci ötlet
A Lions Mozgalom egyesült államokbeli központ -

ja hónapról-hónapra kiadja a Lions Magazine nevű
kiadványát. A rendkívüli igényességgel és alapossággal
készülő színes maga zin a világ közel 50,000 Lions
klubjának aktivi tásaiból, akcióiból szemléz. A kiadvány
havonta 3-5 újszerű eseményt mutat be azzal a cél-
lal, hogy a lions tagok ötleteket meríthessenek más
klubok gyakorlatából. 

A Lions Magazine 2013. májusi száma bemutatta
az Első Miskolci Lions Klub egyik innovatív
adománygyűjtő akcióját. Az újságban is szereplő
kezdeményezést a miskolci lionsok a Fressnapf helyi
áruházával és a hölgyekből álló Lady Lions Klubbal
összefogva valósították meg. Az állatfelszereléseket és
állateledeleket forgalmazó üzletbe települtek ki, ahol
a látással és látássérülésekkel összefüggő ismeret -
terjesztő kampány keretében igyekeztek felhívni a
figyelmet a vakvezető kutyák szükségességére, a
kiképzési folyamat nehézségeire. Az érdeklődőktől
nem pénzbeni, hanem tárgyi adományokat kértek a
vakvezető kutyák képzésének támogatásához. Az akció
keretében közel félmillió forint értékű adomány gyűlt
össze a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola részére.

A magazin 1,5 millió Lions tag postaládájába
érkezik meg Japántól Hawaii-ig, Izlandtól Dél-
Afrikáig a Föld minden pontjára. Az Első Miskolci
Lions Klub tagjai büszkék arra, hogy szokatlan, de
eredményes jószolgálati ötletükkel inspirációt
nyújthattak más kluboknak. A nemzetközi magazin
híradása segíthet abban, hogy az ötletet a világ más
pontján lemásolva hasonló módon támogathassák a
vakvezető kutyák ellátását, képzését.

Az említett anyag elérhető itt: 
ftp://ftp.lionsclubs.org/PublicRelations&Pro-

duction/Common/LION%20Magazine%20files
%20for%20RFBD/May%202013/MAYEng-
lishPG14lr.pdf


